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Bersabar pada yang
Bersalah (Amsal 19:11-12)
Pdt. Novida F. Lassa, M. Th

Kita hidup dalam masyarakat yang mudah untuk 
marah.  Pemandangan yang demikian sangat 
mudah ditemukan, bahkan dapat diterima oleh 
beberapa orang. Hal sepele bisa membuat 
seseorang langsung marah, misalnya jalur kita 
dipotong oleh kendaraan lain di jalan raya, 
atau ketika kita merasa diabaikan oleh penjual 
saat berbelanja, atau saat ada seorang teman 
yang tindakan atau perkataannya menyinggung  
perasaan kita, atau saat anak kita membantah 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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perintah kita, tentunya masih banyak contoh 
lainnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika 
orang yang mudah marah itu adalah seorang 
Kristen? Jelas ini adalah pemandangan yang 
tidak elok dilihat. Orang lain akan tersandung, 
dia tidak akan  tidak menjadi garam dan terang 
Kristus. 

Orang yang mudah marah, akan menyertakan 
dosa-dosa serius lainnya, misalnya mencaci maki 
orang lain, melukai orang lain, kebencian, tidak 
mau mengampuni, balas dendam. Oleh karena 
itu, mengetahui hal yang akan membuat kita 
lambat marah dan memaafkan sangat penting 
bagi kita sebagai orang Kristen. 

Kebijaksanaan menolong kita
untuk menahan amarah (ay.11a)
Firman Tuhan hari ini memberi tahu kita ada hal 
yang harus kita miliki jika kita ingin lamban dalam 
marah. Hal yang membuat kita bisa bersabar 
dengan provokasi-provokasi orang lain adalah 
“kebijaksanaan”.  Kebijaksanaan yang akan 
membuat kita lambat marah. 

Kebijaksanaan dalam Bahasa  Ibrani adalah 
“sekel”. Ini berbeda dengan “akal budi”  dalam 
terjemahan LAI. Kebijaksanaan adalah  sebuah 
kecerdasan yang lebih dari sekedar pengetahuan 
karena rajin membaca buku atau belajar 
tentang subjek tertentu. Memiliki kecerdasan 
dan wawasan inilah yang memberi seseorang 
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kemampuan untuk memiliki kesabaran.

Kebijaksanaan ini  dimiliki oleh Abigail dalam 
1 Samuel 25: 3. Dia dikatakan sebagai wanita 
cantik yang memiliki kecerdasan (bijaksana). 
Itulah yang membuat seluruh keluarganya tidak 
dihancurkan ketika suaminya memperlakukan 
Daud dengan hina. Dia mengetahui tentang 
kesalahan suaminya juga sikapnya yang tidak 
bijak  dan dengan cepat pergi menemui Daud 
dengan hadiah (yang seharusnya diberikan sejak 
awal). Daud, dengan sekelompok prajuritnya  
sudah siap untuk membalas dendam karena 
kemarahan yang muncul dalam dirinya ketika 
dia dihina oleh suami Abigail. Namun, dengan 
kemampuan Abigail untuk memahami apa 
yang akan terjadi pada keluarganya, itulah 
yang  menggerakkan dia untuk menenangkan 
kemarahan Daud dengan permintaan maaf dan 
hadiah yang pantas. 

Lekas marah, cenderung membuat kita tidak 
memikirkan apa yang sedang kita lakukan. 
Kebijaksanaan membuat kita lambat marah. 
Perhatikanlah,  ayat ini tidak mengatakan 
“jangan pernah marah” atau “semua kemarahan 
adalah dosa,” tetapi lambatlah untuk marah. Kita 
boleh marah, tapi tidak boleh buru-buru marah. 
Ada kalanya kita harus marah ketika kebenaran 
diinjak-injak. Tapi lebih baik kalau kita lambat 
marah. Dengan cara itu, kemarahan kita bukanlah 
reaksi  sesaat tetapi keputusan yang jelas yang 
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dipandu oleh akal dan pengertian. 

Kasih dan pengampunan
menghasilkan keindahan (Ay. 11b)
Kita perlu ingat bahwa selalu ada  kemuliaan 
dibalik perjuangan ini. Pikirkan sejenak, apa 
jadinya hidup ini jika setiap orang menuntut 
keadilan instan atas semua hal yang menurut 
mereka salah. Dunia akan dipenuhi dengan 
keadilan main hakim sendiri di mana-mana. 
Tidak akan ada kedamaian. Oleh karena itu, 
lebih baik bagi kita untuk tidak cepat marah. Hal 
ini sulit dilakukan, namun itulah sebuah tindakan 
terpuji. 

Di ayat 12, pengamsal mengatakan 
“Kemarahan raja adalah seperti raung singa 
muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang 
turun ke atas rumput.” Perkataan raja yang 
marah sama ditakuti seperti auman singa; 
tetapi kemurahannya bagaikan embun di atas 
rerumputan. Frase pertama menebar atmosfir 
yang panas, tegang, takut, panik. Sementara 
frase kedua menebar atmosfir yang sebaliknya, 
nyaman, tenang, damai, indah. Apa yang kita 
harapkan dengan kehadiran kita? Kehadiran kita 
membawa atmosfir yang positifkah atau negatif? 
Dua ketegangan ini digenapi di dalam Kristus. 
Kristus adalah Raja yang murka terhadap dosa 
dari umat-Nya. Dia akan mengaum seperti 
singa yang siap menerkam, namun kasih-Nya 
mengalahkan murka-Nya. Kebaikan-Nya seperti 
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embun yang menyegarkan bagi umat-Nya.  
Pengampunan Kristus bagi umat-Nya bukan 
hanya menyelamatkan mereka dari hukuman 
Allah, tetapi sekaligus juga menjadi model atau 
teladan yang harus diikuti oleh mereka.  Dengan 
demikian sikap lambat marah ini bukan hanya 
kebijaksanaan untuk kehidupan sehari-hari, itu 
bagian dari menghidupi Injil setiap hari. Kristus, 
Hakim yang Mahabenar  itu tidak memperlakukan 
kita setara dengan dosa kita. Mari terus belajar 
seperti Kristus yang kasih-Nya mengalahkan 
amarah-Nya. 

Apa yang sudah di lakukan Kristus bagi kita, 
adalah pengalaman yang membuat kita 
seharusnya memaknai kebijaksanaan, kasih dan 
pengampunan dengan lebih baik. Mari belajar 
lebih bijak menghadapi kesalahan orang lain, 
berilah pengampunan ketika orang lain bersalah. 
Ini adalah adalah kunci untuk hubungan yang 
sehat. Ingatlah bahwa Tuhan tidak menuntut 
keadilan instan sehubungan dengan pelanggaran 
kita. Dia memilih untuk menunjukkan belas 
kasihan-Nya  dan  mengampuni kita.  Berusahalah  
untuk meneladani belas kasihan Allah yang sudah 
kita saksikan dan rasakan. Allah Roh Kudus akan 
memberikan kekuatan yang cukup bagi kita untuk 
bertumbuh dalam kebenaran ini. Amin
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 132:
Apa alasan yang ditambahkan pada hukum 
yang kelima untuk menguatkannya?
• Alasan yang ditambahkan pada hukum yang 

kelima diungkapkan dengan perkataan, 
‘supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan 
TUHAN, Allahmu, kepadamu’. Perkataan ini 
merupakan janji tegas akan berumur panjang 
dan kesejahteraan bagi semua orang yang 
berpegang pada hukum ini, sejauh hal-hal itu 
bermanfaat bagi kemuliaan Allah dan bagi 
kebaikan mereka sendiri. 

• a. Kel 20:12. b. Ula 5:16; 1Ra 8:25; Efe 6:2-3.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk tempat-tempat ibadah yang 

sudah mulai dibuka. Kiranya setiap umat 
boleh mentaati protokol kesehatan, sehingga 
kerinduan untuk kembali menikmati ibadah 
new normal boleh terlaksana dengan 
aman dan tertib. Berdoa untuk kestabilan 
kesehatan di Indonesia tetap terjaga 
dengan baik, masyarakat tetap taat protokol 
kesehatan dalam menjalani kegiatan sehari-
hari, sehingga ibadah on site tetap dapat 
diselenggarakan.

2. Koordinasi bidang-bidang REC Lokal dalam 
menjalankan progam supaya dapat saling 
mendukung agar jemaat dapat bertumbuh 
secara kwalitas dan kwantitas.

3. Doakan untuk penerimaan siswa TK dan SD 
Kristen Exodus di Papua. Persiapan tahun 
ajaran baru, ketersediaan dana operasional 
serta sarana prasarana yang dibutuhkan. 
Doakan untuk kesehatan para guru, murid 
dan keluarganya. Doakan untuk siaran Radio 
Suara Sorong supaya setiap materi siar bisa 
menjadi berkat bagi para pendengar.
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Dusta yang Diyakini
Kaum Wanita Mengenai
Anak-Anak

C A R E
All About Marriage

Dear diary,
 Hampir dua tahun berlalu sejak kami 
kehilangan Habel; saya selalu memikirkan 
dia – masih terasa begitu menyakitkan. 
Sudah berbulan-bulan lamanya kami tidak 
mendengar berita dari Kain. Kadang-
kadang saya sangat marah kepadanya atas 
perbuatannya kepada kami; kali lainnya saya 

Kemerdekaan Itu Akan Memerdekakanmu
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hanya ingin memeluk dan menimangnya serta 
bernyanyi untuknya seperti ketika ia masih 
bayi. 
 Adam tidak mau membicarakan apa 
yang dirasakannya – kadang-kadang saya 
bertanya-tanya apakah ia merasakan sesuatu. 
Tampaknya ia merasa jengkel apabila saya 
mencoba membuatnya memahami perasaan 
saya.
 Saya merasa tidak mampu keluar dari 
kekosongan ini. Beberapa hari saya hampir-
hampir tidak mampu bangun dari tempat 
tidur. Saya merasa kegelapan ini seperti ingin 
menelan saya. Saya tidak tahu berapa lama 
lagi saya dapat bertahan. Saya tidak ingat 
bagaimana rasanya tidak merasa terluka. 
Apakah saya akan pernah merasa bahagia 
lagi?

32. “JIKA SAYA MERASAKAN SESUATU,
PASTILAH ITU BENAR.” 
Lawan ingin agar kita percaya bahwa jika kita 
merasa tidak dicintai, maka kita memang benar-
benar tidak dicintai. Jika kita merasa bahwa kita 
tidak dapat menerima tekanan, maka benar 
bahwa kita tidak mampu. Jika kita merasa bahwa 
Allah telah meninggalkan kita atau Ia telah berlaku 
tidak adil dalam suatu perkara yang menyangkut 
diri kita, maka mungkin Ia telah mengecewakan 
kita. Jika kita merasa bahwa situasi yang kita 
hadapi tidak tertolong lagi, maka pasti tidak ada 
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harapan lagi. Jika kita tidak merasa bahwa kita 
telah diselamatkan, maka mungkin demikian 
adanya. Jika kita tidak merasa bahwa kita telah 
diampuni, mungkin kita memang belum diampuni. 
Kebenarannya adalah, disebabkan oleh kondisi 
kita yang telah jatuh ke dalam dosa, perasaan-
perasaan kita hampir tidak ada hubungannya 
dengan kenyataan. Dalam banyak kasus, perasaan 
tidak dapat diandalkan. Apabila kita membiarkan 
perasaan-perasaan kita mempengaruhi 
keadaan – yang selalu berubah-ubah – bukannya 
terarah pada kenyaatan yang tidak dapat diubah 
mengenai Allah dan Kebenaran-Nya, emosi-
emosi kita cenderung berfluktuasi dengan tidak 
terkendali. 

Tidak sulit untuk membuat emosi kita melambung 
– cuaca yang cerah, kenaikan gaji, pujian dari 
seorang teman, proyek yang sukses, atau berat 
badan turun lima pon. Sementara itu, emosi yang 
menurun dapat disebabkan oleh berbagai faktor 
di antaranya (namun tidak terbatas pada) hari-
hari mendung, pekerjaan yang berat di kantor, 
telepon yang mengecewakan, kenyataan bahwa 
pakaian kita menjadi kesempitan, mendapat 
haid, tidak bisa tidur, atau pizza yang kita makan 
semalam.

Saat Anda menambahkan perkara-perkara 
“besar” seperti kelahiran anak keempat dalam 
waktu lima tahun, pindah ke kota yang jauh 
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kehilangan pekerjaan, kehilangan teman hidup 
atau anak, merawat orangtua yang terserang 
penyakit Alzheimer, mengalami perubahan 
dalam hidup, didiagnosa menderita kanker, 
emosi-emosi ini dapat tidak 
terkendali.

Di tengah-tengah naik turunnya emosi yang 
kadang membuat kita kewalahan, kita harus selalu 
membawa pikiran kita kembali kepada kebenaran. 
Kebenarannya adalah, Allah itu baik, tidak peduli 
bagaimana perasaan saya. Kebenarannya 
adalah, Allah mengasihi saya, entah saya merasa 
dikasihi atau tidak. Kebenarannya adalah, melalui 
iman kepada darah Yesus yang telah tercurah bagi 
saya, saya telah diampuni, entah saya merasa 
diampuni atau tidak. Kebenarannya adalah, Allah 
tidak akan pernah meninggalkan saya, Ia selalu 
beserta saya, bahkan saat saya merasa kesepian 
dan ditinggalkan. 

Jika kita ingin berjalan di dalam kebebasan, kita 
harus sadar bahwa emosi kita tidak selalu dapat 
dipercaya dan bersedia menolak setiap perasaan 
yang tidak konsisten dengan Kebenaran. 

“Connie” mengakui bahwa ia telah mendasarkan 
keyakinannya pada apa yang ia rasakan, bukannya 
pada Kebenaran. Perhatikan bagaimana seluruh 
cara pikirnya berubah sekali ia menyadari bahwa 
ia dapat mengizinkan Kebenaran menguasai 
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perasaannya: 
 Walaupun saya adalah anak Tuhan, 
sepanjang hidup saya, saya percaya bahwa 
aspek-aspek tertentu dari Kebenaran dapat 
diterapkan bagi orang lain kecuali saya. Allah 
itu baik terhadap mereka, bukan terhadap 
saya. Allah mengasihi mereka, bukan saya. 
Orang lain berharga bagi Allah, tetapi saya 
tidak. Saya tahu “fakta-faktanya” – bahwa Allah 
itu baik, Ia mengasihi saya, dan saya sangat 
berharga di mata-Nya; tetapi apa yang ada 
dalam pikiran saya tidak ada hubungannya 
dengan apa yang saya rasakan. Pastinya, jika 
Allah mengasihi saya dan saya begitu berarti 
bagi-Nya, saya akan merasa dicintai dan 
berharga.
 Melalui seminar Anda yang membahas 
“Dusta-dusta yang diyakini kaum wanita” Allah 
menyatakan bahwa Kebenaran-Nya tetap 
berlaku, bagaimana pun perasaan saya. Tidak 
ada sesuatu pun yang dapat mengubah Allah 
atau Kebenaran Firman-Nya dan karakter-
Nya. Ia baik kepada saya. Ia mengasihi saya. 
Saya dapat memilih untuk berpegang pada 
Kebenaran atau saya dapat memilih untuk 
termakan dalam dusta-dusta Setan. Namun 
Kebenaran Allah itu tidak dapat diubah dan 
tidak dapat dibantah.

Di dalam pasal terakhir kitab Filipi, rasul Paulus 
memberikan resep untuk menjaga kewarasan 
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dan kestabilan emosi:
 Bersukacitalah senantiasa di dalam 
Tuhan…
 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang 
apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala 
hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan 
permohonan dengan ucapan syukur… Semua 
yang benar… pikirkanlah semuanya itu.

Hasilnya?
Damai sejahtera Allah, yang melampaui 
segala akal, akan memelihara hati dan 
pikiranmu dalam Kristus Yesus…Maka Allah 
sumber damai sejahtera akan menyertai 
kamu. – Filipi 4:4, 6-9

-----------------------------
Cuplikan Bab 8 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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Apakah Inkarnasi Yesus 
Kristus Membuat Hakikat 
Allah Berubah?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Istilah “inkarnasi” secara hurufiah berarti masuk ke 
dalam daging. Ayat yang paling mengekspresikan 
makna di dalamnya adalah Yohanes 1:14 “Firman 
itu telah menjadi manusia” (LAI:TB, lit. “menjadi 
daging”). Allah menjelma menjadi manusia.

Doktrin yang sangat terkenal dan unik dalam 
kekristenan ini tidak jarang menimbulkan 
berbagai pertanyaan, dari yang bersifat historis 

T E A C H I N G
Q&A
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(Apa benar-benar terjadi demikian?), logis 
(Apakah masuk akal bagi Pencipta untuk menjadi 
ciptaan?) dan teologis (Apakah inkarnasi 
tidak mengompromikan hakikat/natur Allah?). 
Dalam artikel kali ini kita hanya akan menyoroti 
pertanyaan yang terakhir. Apakah inkarnasi Yesus 
Kristus membuat hakikat ilahi-Nya mengalami 
perubahan?

Pertanyaan ini cukup menarik untuk direnungkan. 
Isu yang terkait adalah salah satu sifat Allah, yaitu 
tidak dapat berubah. Yang perlu untuk diketahui 
adalah sejauh mana Allah tidak berubah? Dalam 
ungkapan yang lain, dalam aspek apa saja 
Allah dikatakan tidak berubah? Wayne Grudem 
(Systematic Theology, 163) menghubungkan sifat 
ini dengan keberadaan, kesempurnaan, tujuan-
tujuan dan janji-janji Allah. Problem inkarnasi 
lebih menyentuh aspek keberadaan.

Jadi, apakah inkarnasi mengubah keberadaan 
Allah? Jawabannya adalah tidak.

Dalam inkarnasi Allah hanya menambah hakikat 
baru, yaitu hakikat manusiawi. Hakikat manusiawi 
ini tidak bercampur dengan hakikat ilahi sehingga 
membentuk hakikat yang baru. Jika itu yang 
terjadi, maka hakikat ilahi telah dikompromikan. 
Pengakuan iman Kalsedon dengan tegas 
mengajarkan: “mempunyai keberadaan 
dalam dua hakikat, tanpa percampuran, 
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tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa 
perpisahan; perbedaan dari dua hakikat itu sama 
sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, 
tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap 
hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu 
pribadi dan satu keberadaan, tidak berpisah 
atau terbagi menjadi dua pribadi, tetapi Anak 
yang satu dan yang sama.” 

Ketika Allah menjadi manusia, Dia tetap sebagai 
Allah. Allah sejati dan manusia sejati. Dia tidak 
menjadi setengah Allah dan setengah manusia 
(demigod). Karena keilahian-Nya dipertahankan 
 dan tidak mengalami perubahan apapun, 
kita dapat mengatakan bahwa hakikat Allah 
tidak berubah selama inkarnasi. Jika selama 
inkarnasi Dia berhenti menjadi Allah, hal itu baru 
menunjukkan perubahan: penambahan hakikat 
manusiawi membuat perbedaan pada hakikat 
ilahi-Nya. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa 
Yesus Kristus adalah Allah, baik sebelum, selama 
maupun sesudah inkarnasinya. 

Sebuah ilustrasi yang baik (walaupun tidak 
sempurna) untuk menerangkan hal ini adalah 
eksperimen hidup bersama gelandangan yang 
dilakukan oleh seorang yang kaya raya. Selama 
seminggu dia memilih untuk tinggal bersama 
para gelandangan di kolong jembatan. Dia 
berpakaian seperti mereka. Dia makan makanan 
mereka. Dia tidur dan melakukan semua hal lain 
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seperti yang dilakukan oleh para gelandangan 
tersebut. Dia benar-benar terlihat seperti seorang 
yang sangat miskin.

Apakah eksperimen ini mengubah statusnya 
sebagai seorang konglomerat? Sama sekali 
tidak! Kekayaannya tetap tidak berkurang. 
Jabatannya di kantor tidak berubah. Dia hanya 
menambahkan status dan kebiasaan yang 
baru selama seminggu. Tentu saja ada banyak 
keterbatasan yang dia harus jalani selama 
eksperimen tersebut, tetapi semua itu tidak 
mengubah apapun pada statusnya sebagai 
orang yang kaya. Seperti itulah kira-kira inkarnasi 
Kristus di dunia. Soli Deo Gloria.



E-Magazine
30 Mei 2021

20

Kedaulatan Allah dalam 
Karya Penyelamatan-Nya
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 23 Mei 2021)
Setelah membahas sejumlah prinsip umum yang 
mengharuskan kita meyakini bahwa kematian 
Kristus memang direncanakan untuk terbaik bagi 
kaum pilihan, sekarang kita akan menganalisis 
sejumlah pernyataan dalam Kitab Suci yang 
memberikan penegasan secara juga tentang 
hal tersebut. Dalam Yesaya 53 yang agung dan 
menakjubkan itu, Allah menyatakan tentang Anak-

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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Nya, “Sesudah penahanan dan penghukuman ia 
terambil, dan tentang nasib-Nya siapakah yang 
memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri 
orang-orang hidup, dan karena pemberontakan 
umat-Ku ia kena tulah” (ayat 8). Senada dengan 
pernyataan ini adalah pernyataan malaikat 
Tuhan yang menampakan diri kepo Yusuf dalam 
mimpi, “Engkau akan memakan  Dia Yesus, karena 
Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya 
dari dosa mereka” (Mat. 1:21); bukan hanya orang 
Israel, melainkan semua orang diberikan Allah 
kepada-Nya. Tuhan kita sendiri pun menyatakan, 
“Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, 
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan 
nyawa-Nya menjadi tebusan banyak orang” 
(Mat. 20:28). Mengapa disebutkan, “bagi banyak 
orang” bila semua orang tanpa kecuali termasuk 
di dalamnya? Ia hanya melawat “umat-Nya” dan 
“membawa kelepasan” bagi mereka (Luk. 1:68). 
Bagi “kawanan domba”-lah dan bukan bagi 
“kawanan kambing,” Sang Gembala yang Baik 
itu memberikan nyawa-Nya (Yoh. 10:11). “Jemaat 
Allah” -lah yang diperoleh-Nya dengan darah 
Anak-Nya sendiri (Kis. 20:28). 
       
Bila ada ayat yang lebih relevan dari ayat-ayat 
lainnya untuk kita, maka itu adalah Yohanes 11:49-
52. Ayat tersebut berbunyi, “Tetapi seorang di 
antara mereka, yaitu Kayafas, Imam Besar pada 
tahun itu, berkata kepada mereka: ‘Kamu tidak 
tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih 
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berguna bagi, jika satu orang mati untuk bangsa 
kita dari pada seluruh bangsa kita ini binasa.’  Hal 
itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi 
sebagai Imam Besar pada tahun itu ia bernubuat, 
bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan 
bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk 
mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak 
Allah yang tercerai-berai.” Di sini dikatakan bahwa 
nubuat Kayafas tidak dihasilkan oleh kehendak 
manusia, melainkan dihasilkan seperti layaknya 
orang-orang yang dipakai Allah pada masa 
Perjanjian Lama (lihat.2 Ptr. 1:21), nubuat Kayafas 
tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari 
pekerjaan Roh Kudus; dengan demikian, nilai 
pernyataan-Nya akan tetap terpelihara, dan 
sumber wahyu Allah tersebut memiliki jaminan 
nyata. Di sini pula, kita mengerti dengan jelas 
bahwa Kristus mati bagi “bangsa itu,” yakni Israel; 
dan juga bagi Satu Tubuh itu, yakni Gereja-Nya, 
sebab ke dalam Gereja-Nya itulah anak-anak 
Allah – yang “tercerai-berai” di antara bangsa-
bangsa – sekarang ini “dipersatukan” kembali. 
Dan tidaklah mengherankan bila diperikop ini 
anggota Gereja disebut sebagai anak-anak 
Allah, bahkan sebelum Kristus mati, dan sebelum 
Dia mulai membangun Gereja-Nya. Mayoritas 
terbesar dari mereka ini  bahkan belum dilahirkan, 
namun telah disebut sebagai “anak-anak Allah.”  
Disebut anak-anak Allah, sebab mereka telah 
dipilih di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, 
dan oleh karenanya Ia “telah menentukan 
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(mempredestinasikan) kita dari semula oleh 
Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya” 
(Ef.1:5). Senada dengan itu, Kristus berkata, “Ada 
lagi [bukan ‘anak ada lagi’] padam-Ku domba-
domba lain, yang bukan dari kandang ini” (Yoh. 
10:16). 
        
Rancangan Salib menjadi fokus dalam pikiran 
dan perkataan Juruselamat kita pada minggu 
terakhir pelayanan-Nya di dunia. Lalu, apa yang 
dicatat oleh bagian Kitab Suci yang memuat 
bagian pelayanan-Nya ini yang berhubungan 
dengam studi kita pada saat ini? Ayat-ayat 
memuat hal itu berbunyi, “Sementara itu sebelum 
hari raya paskah mulai, Yesus telah tahu, bahwa 
saat-Nya sudah tiba untuk berani dari dunia 
ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa 
mengasihi murid-murid-Nya demikianlah 
sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada 
kesudahannya” (Yoh. 13:1). Mereka mencatat 
bahwa Ia berfirman, “Aku menguduskan diri-Ku 
bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan 
dalam kebenaran” (Toh. 17:19); ini berarti bahwa 
bagi umat-Nya sendiri, yakni mereka yang 
diberikan Bapa kepada-Nya, Dia menyediakan 
diri-Nya untuk mati di atas Kayu Salib. Orang 
mungkin bertanya, mengapa harus digunakan 
istilah-istilah yang membeda-bedakan bila 
Kristus memang mati bagi semua orang tanpa 
kecuali? Bersambung……...
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Mengapa orang-orang
Yahudi mengambil daun 
palem di Yohanes 12:13?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Setiap kita pasti pernah memuji seseorang, namun 
bagaimana cara kita memuji orang tersebut? 
Bisa saja kita memuji dengan cara memuji melalui 
perkataan positif atau memberikan hadiah khusus 
sambil menulis kartu ucapan yang memuji orang 
tersebut. Namun ada bentuk pujian yang unik 
yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang 
menyambut Yesus yang masuk ke Yerusalem. 
Mereka menyambut Yesus dengan mengambil 
daun palem dan bersorak, “Hosana” (Yoh. 12:13). 

T E A C H I N G
Do You Know?
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Pertanyaannya, mengapa mereka mengambil 
daun palem?

“Daun-daun palem” (LAI) dalam teks Yunaninya 
phoinikōn dari kata phoenix yang diterjemahkan 
“cabang-cabang pohon palem” (ESV dan NASB). 
Pohon palem (Phoenix dactylifera) merupakan 
pohon yang unik di antara pohon-pohon di 
Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Mesir. 
Batangnya lurus, tunggal, tinggi, kuat, dan tidak 
bercabang. Daunnya sangat besar sering kali 
sepanjang lebih dari 2,7 meter. Tinggi pohon ini 
sekitar 18-24 meter. Akarnya kuat dan berserat. 
Semua karakteristik ini membuat pohon palem 
menjadi pohon yang mencolok dan menarik 
terutama saat berada di gurun dengan 
sedikit tumbuh-tumbuhan lain. Pohon ini juga 
merupakan dasar keberadaan di daerah gurun 
yang menyediakan bahan bangunan dengan 
daun untuk ilalang, kayu gelondongan untuk 
konstruksi (meskipun batangnya kecil nilainya 
sebagai kayu gergajian), dan tempat untuk 
berteduh. Singkatnya, ini adalah ikon peradaban 
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gurun. Pohon ini dapat hidup hingga dua ratus 
tahun dan baru berkembang sempurna setelah 
tiga puluh tahun (Lytton John Musselman, A 
Dictionary of Bible Plants, 48 dan Fauna and Flora 
of the Bible, 160-161).

Pohon palem liar tersebar luas di dekat sungai 
payau dan mata air di sepanjang Sahara 
dari Samudera Atlantik hingga Teluk Persia, 
membentuk oasis liar yang dihuni oleh komunitas 
tumbuhan saline (mengandung garam) atau 
semi-saline. Dari oasis yang baru terbentuk 
inilah (yang berlimpah dengan Lembah Aravah), 
pohon palem ditanam. Sebagai pohon dataran 
dan lembah, palem saat ini secara intensif 
dibudidayakan di Lembah Jordan dan Aravah, 
kawasan Laut Mati dan Dataran Pesisir, terutama 
di distrik El Arish dan Gaza. Ini adalah bagian 
penting dari pertanian di bagian Israel yang 
panas dan hangat (Michael Zohary, Plants of the 
Bible, 60).

Pohon palem yang biasanya tumbuh di sekitar 
Yerusalem, yaitu Yerikho ini pada umumnya 
melambangkan kebenaran (Mzm. 92:13). Di 
dalam PL, cabang palem tidak dikaitkan dengan 
Paskah, tetapi dengan Hari Raya Pondon Daun 
(Im. 23:40), namun pada masa Yesus, cabang ini 
telah menjadi simbol Yahudi nasional (Josephus, 
Ant. 3.10.4 §245; 13.13.5 §372; bdk. Jub. 16:31). 
Cabang-cabang palem ini merupakan ciri yang 
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menonjol pada pendedikasian kembali Bait 
Suci oleh orang-orang Makabe pada tahun 
164 SM (2Mak. 10:7). Selain itu, pohon ini juga 
digunakan untuk menyambut para pahlawan 
Yahudi yang kembali dari pertempuran atau 
pada saat kegembiran yang tidak biasa (lih. 
upacara penyambutan kemenangan Simon atas 
Suriah pada tahun 141 SM dalam 1Mak. 13:51 dan 
pada permulaan Hanukkah dengan saudaranya 
Yudas Maccabeus dalam 2 Macc 10: 7; cf. juga 
2Mak. 14:4). Pohon palem muncul di koin yang 
dicetak oleh para pemberontak selama perang 
Yahudi melawan Roma (66–70 dan 132–135 
M) dan pada koin Romawi itu sendiri. Dari sini, 
kita belajar bahwa pohon palem merupakan 
simbol kemenangan dan kingship (Colin G. Kruse, 
John, 266). Oleh karena itu, ketika orang-orang 
Yahudi melambai-lambaikan ranting/cabang 
palem mungkin menandakan harapan nasionalis 
bahwa Yesus, Sang Pembebas Mesianik akan 
membebaskan mereka dari penjajahan Romawi 
(lih. Yoh. 6:14-15) (Andreas J. Köstenberger, John, 
Baker Exegetical Commentary on the New 
Testament, 369 dan Gerald L. Borchert, John 12-
21, The New American Commentary, 41).

Meskipun orang-orang Yahudi menyambut 
Yesus dengan pengharapan yang salah, namun 
kita bisa belajar dari cara mereka menyambut 
Yesus. Sebagai orang percaya, kita bukan hanya 
menyambut Yesus, tetapi me-Raja-kan Yesus di 
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dalam setiap aspek kehidupan kita di mana Ia 
memerintah dan mengontrol apa pun yang kita 
pikirkan, katakan, dan lakukan, sehingga setiap 
aspek kehidupan kita benar-benar memuliakan-
Nya sebagai satu-satunya Raja dan Tuhan dalam 
hidup kita.
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BAB IV - Pemahaman
Historis Tentang
Panggilan Misi
(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 23 Mei 2021)
Kesadaran akan panggilan itu dalam 
kehidupan seseorang barangkali datang 
dengan bunyi guntur yang tiba-tiba atau 
dengan suatu fajar yang berangsur-angsur 
menyingsing, namun dalam jalan apapun 
panggilan itu datang, panggilan itu datang 

M I S S I O N
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dengan arus bawah yang adikodrati, sesuatu 
yang tidak dapat diuraikan dengan kata-
kata; panggilan itu selalu disertai dengan 
pijar. Setiap saat kesadaran Anda dapat 
dibuyarkan dengan panggilan mengejutkan 
yang adikodrati dan tak terhingga ini 
yang telah menyita hidup Anda – “Aku 
telah memilihmu.” Panggilan Allah tidak 
ada hubungannya dengan keselamatan 
dan pengudusan. Ini bukan karena Anda 
telah dikuduskan sehingga Anda dipanggil 
untuk memberitakan Injil; panggilan untuk 
memberitakan Injil jauh berbeda. Paulus 
menggambarkannya sebagai keniscayaan 
yang diberikan baginya.

Panggilan misi, sama seperti kasih yang Anda 
rasakan untuk seseorang, secara unik adalah 
sesuatu yang bersifat pribadi, dan oleh karena 
itu, sebuah gambaran pasti yang dapat 
diterapkan secara universal adalah sesuatu yang 
sukar dipahami. Namun, banyak yang dapat kita 
pelajari dari Kitab Suci dan dari pengalaman-
pengalaman misionaris-misioanris di masa lalu 
dan sekarang yang telah membawa kejelasan 
bagi panggilan misi itu. Ini akan terus memandu 
kita sementara kita berbalik ke pertanyaan-
pertanyaan yang lebih spesifik dan lebih praktis.
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BAB V: Harus sejelas apakah panggilan itu?
“Allah memiliki kehendak yang spesifik bagi 
hidup Anda, dan tanggung jawab Anda sebagai 
seorang murid adalah untuk menemukannya dan 
memenuhinya.”

“Kehendak Allah yang dinyatakan bagi orang-
orang Kristen ditemukan dalam Amanat Agung. 
Kecuali Anda dirintangi melalui providensia 
Allah. Firman Allah adalah jelas agar Anda 
pergi.” Sebagai pembicara-pembicara misi yang 
bermaksud baik, cenderung untuk mengambil 
salah satu dari pendirian-pendirian ini atau 
yang lainnya. Kedua pendirian ini menyebabkan 
banyak orang bingung – dan sangat sering, 
didera rasa bersalah yang tidak semestinya. 
Mereka berasumsi bahwa mereka tidak sedang 
melakukan sesuatu yang benar jika mereka 
tidak tahu instruksi Allah yang spesifik, mendetail 
dan pribadi bagi hidup mereka. Namun, Allah 
bukanlah Allah dari rasa bingung, tidak pula Dia 
menginginkan anak-anak-Nya yang mengaku 
dosa, bertobat dan rendah hati dibelenggu oleh 
rasa malu dan perasaan bersalah karena sesuatu 
yang sebenarnya tidak mereka mengerti.

Banyak orang Kristen ingin mengetahui apakah 
Allah memiliki kehendak yang spesifik, dan jika 
demikian, seberapa spesifikkah, dan bagaimana 
Anda dapat mengetahinya. Sebaliknya, jika Allah 
memiliki kehendak umum yang sama bagi setiap 
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orang dan itu adalah pergi ke dunia dengan Injil, 
ke manakah Anda harus pergi? Jika ke Cina, lalu 
bagaimana Anda dapat mengetahui provinsi 
yang mana? Jika Anda percaya bahwa Allah 
telah memanggil Anda ke Shanghai, apakah 
Anda keluar dari kehendak Allah jika suatu hari 
Anda beralih melalui sebuah pintu terbuka untuk 
pelayanan yang efektif di Beijing? Jikalau Allah 
memanggil Anda ke India, apakah terserah 
kepada Anda untuk memutuskan ke mana? 
Atau, apakah “kemana” nya Allah begitu spesifik 
sehingga Dia peduli apaah itu adalah Kalkuta; 
Mumbai atau Madras? Atau ke bagian manakah 
dari salah satu kota-kota tersebut?

Bahkan setelah mendapatkan beberapa 
pengertian tentang persisnya “dimana” Anda 
harus melanjutkan penantian sampai Anda 
mendapatkan arahan lebih lanjut tentang apakah 
bekerja dalam Bahasa Inggris, Hindi, Urdu atau 
satu dari ratusan Bahasa lainnya di India., atau 
apakah hal itu penting? 

Bersambung……….
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YANG MENYULITKAN
Senin, 31 Mei 2021

Siapakah orang menyulitkan dalam hidup 
saudara? Di dunia yang sudah jatuh ke dalam 
dosa, orang yang sulit tidak sulit ditemukan. Ada 
rekan kerja yang iri dengan kinerja saudara, yang 
rela melakukan apa saja untuk dapat promosi. Ada 
mertua yang sepertinya selalu dapat menemukan 
kesalahan dengan cara anda mengatur rumah 
tangga. Ada anak yang sangat kreatif menambah 
stres dan tekanan dalam hidup anda. Ada teman 
pelayanan yang suka mengkritik kebijakan anda. 
Ada teman yang berkata manis di depan namun 
mengatakan sebaliknya dibelakang anda. Apa 
yang seharusnya kita lakukan dengan orang-
orang yang sulit dalam hidup kita?  

Semua orang adalah ciptaan Tuhan, gambar 
dan rupa Allah sendiri, termasuk orang yang 
sulit dalam hidup saudara. Itu artinya selalu ada 
ruang dimana kita menemukan Tuhan melalui 
interaksi dengan orang itu. Mungkin itu berarti 
kita dilatih untuk mengembangkan kesabaran 
dan belas kasihan. Mungkin kita sedang diproses 
untuk rendah hati. Mungkin kita sedang diberi 
kesempatan untuk menjadi berkat dalam hidup 
orang itu. Karena orang yang sulit biasanya 
dijauhi dan ditolak oleh orang disekitarnya. 

Bacaan : 1 Petrus 4:8

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Namun saat kita mengambil respon yang 
berbeda, karena kita punya kasih Kristus di dalam 
hidup kita, bukankah itu kesempatan indah untuk 
memberkati, memulihkan, bahkan memenangkan 
dia?

Mengasihi orang yang sulit apalagi yang bersalah 
kepada kita, tidaklah mudah. Namun kita perlu 
ingat tidak mudah bagi Tuhan untuk mengasihi kita 
juga. Satu hari kita setia, besoknya kita berdosa. 
Kadang kita taat, namun dapat dengan mudah 
kita melupakan Tuhan. Kita percaya Tuhan, tapi 
kita juga mengandalkan ilah-ilah lain. Di tengah 
semaunya itu, Tuhan tetap setia. Dia pantang 
menyerah. Biarlah kegigihan kasih Tuhan kepada 
kita orang berdosa dapat menghangatkan hati 
kita untuk mengasihi mereka yang menyakiti kita. 
(EW)
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BERSABAR PADA
YANG BERSALAH

Selasa, 1 Juni 2021

Setiap kita mungkin pernah marah ketika ada orang 
lain yang bersalah kepada kita. Sebaliknya, Alkitab 
mengajar kita bahwa kita perlu banyak bersabar 
pada orang yang bersalah kepada kita. Konsep ini 
diajarkan di Amsal 19:11-12. 

Di ayat 11a, penulis Amsal mengajarkan bahwa akal 
budi atau penilaian yang baik membuat seseorang 
panjang sabar (William D. Reyburn dan Euan M. Fry, 
A Handbook on Proverbs, 402). “Panjang sabar” 
diterjemahkan ESV dan NASB sebagai “lambat 
untuk marah” atau YLT: “menunda amarahnya.” Ini 
berarti seorang yang berakal budi atau bijaksana 
mampu mengendalikan emosinya (Reyburn dan Fry, 
A Handbook on Proverbs, 402). Sikap ini didasarkan 
pada Allah yang panjang sabar (Kel. 34:6). 
Sebagaimana Allah yang panjang sabar pernah 
marah, maka orang yang bijaksana tidak dilarang 
untuk marah, tetapi marah yang berlebihan lah 
yang dilarang. Marah yang berlebihan adalah 
marah yang berkelanjutan dan tanpa kendali (Ef. 
4:26). Sebaliknya orang yang bijaksana mampu 
menahan emosinya. Ia bisa marah, tetapi ia marah 
pada tempat dan waktu yang tepat dan tidak 
menghina orang lain. Orang yang bijaksana yang 

Bacaan : Amsal 19:11-12

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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lambat atau menunda amarahnya ini ditandai 
dengan kesediaannya “memaafkan pelanggaran” 
orang lain (Ams. 19:11b). Artinya ia memahami 
kesalahan atau pelanggaran orang lain dan 
mungkin sekali ia terluka oleh pelanggaran itu, 
tetapi ia bersedia memaafkannya. Tindakan 
memaafkan merupakan bukti seorang yang 
bijaksana mampu mengendalikan emosinya. Ia 
tahu orang lain bersalah kepadanya dan ia mungkin 
terluka karenanya, tetapi ia memaafkan dan tidak 
membalas kesalahan orang lain itu karena ia tahu 
Allah pun bertindak demikian kepadanya.

Bukan hanya itu, orang bijaksana diibaratkan 
seperti seorang raja atau penguasa yang berbuat 
baik dan itu diibaratkan seperti sesuatu yang 
menyejukkan (ay. 12b). Orang yang lambat marah 
bukan hanya mampu menahan emosinya dan 
bersedia memaafkan pelanggaran orang lain, 
tetapi juga bersedia berbuat baik kepada orang 
lain tersebut. Ini berarti orang yang bijaksana 
bukan pasif menunjukkan pengendalian emosinya, 
tetapi aktif berbuat baik. Hal ini tidak mudah dan 
kita perlu pimpinan Roh Kudus yang menyadarkan 
kita akan betapa besar anugerah dan kasih Allah 
kepada kita yang berdosa. Ketika kita merasa tidak 
sanggup berbuat baik kepada orang yang bersalah 
kepada kita, ingatlah, Allah telah terlebih dahulu 
mengampuni bahkan menyelamatkan dos akita. 
Sudah seharusnya kita pun menyalurkan kasih Allah 
yang begitu besar kepada orang lain yang bersalah 
kepada kita. Amin. Soli Deo Gloria. (DTS)
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MENGASIHI MEREKA
YANG BERBEDA

Rabu, 2 Juni 2021

Salah seorang pembicara seminar sempat 
berkata bahwa, tanpa sadar seorang manusia 
itu senang berkomunitas atau mengobrol dengan 
manusia lain yang memiliki kesamaan. Entah itu 
kesamaan hobi, kesukaan, profesi, pemikiran atau 
gagasan, bahkan etnis, maka tidak heran rasisme 
erat sekali dengan setiap kita. Karena memang 
setiap orang sering kali dan kebanyakan lebih 
memprioritaskan seorang yang dari ruang likup 
mereka. Dan dalam ruang lingkup tersebut bisa 
saja dalam ras yang sama. Kebanyakan orang 
sering kali lebih memperhatikan dan mengasihi 
seorang yang lebih memiliki kesamaan ras mereka 
dan merendahkan ras yang berlawanan

Hal ini juga yang dipikirkan oleh ahli taurat ketika 
mencobai Yesus dengan bertanya “siapakah 
sesamaku manusia” (ay.29). Dalam perumpamaan 
yang terkenal ini, Yesus menaruh seorang tokoh 
orang samaria yang memiliki rasa murah hati 
dibandingan antara dan dua tokoh pemuka 
agama seorang imam dan seorang lewi. Dalam 
kisah ini digambarkan justru orang samaria yang 
memiliki sikap murah hati. Hal ini penggambaran 

Bacaan : Lukas 10:25-37

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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antitesis dari pemikiran para ahli taurat pada 
saat itu. Para ahli taurat menganggap bahwa diri 
mereka adalah orang yang akan mendapatkan 
keselamatan dari Mesias karena mereka memiliki 
darah murni orang Yahudi, sedangkan orang 
samaria adalah orang yang tidak memiliki darah 
murni orang Yahudi dan bercampur dengan 
bangsa lain sehingga pasti binasa. Akan tetapi 
disini Yesus menunjukkan bahwa seorang yang 
memiliki hati nurani dan mengasihi sesama 
mereka layaknya seorang samaria, ia adalah 
orang yang mendapatkan kehidupan kekal, bukan 
seorang yang menutup diri dan menganggap 
rendah sesamanya.

Mengasihi Allah dan mengasihi sesama tidak 
bisa dipisahkan. Keitka kita mengasihi Allah maka 
kita pasti mengasihi sesama kita. Kalau kita tidak 
mengasihi sesama kita (memberikan perhatian, 
menolong dalam kesusahan, ikut bersukacita 
dalam kesenangan sesama kita) maka pasti 
ada yang salah dalam kasih kita kepada Allah. 
Seorang yang sudah mengenal dan merasakan 
kasih Kristus pasti akan mendorong mereka untuk 
mengasihi sesama mereka terlepas dari ras 
yang sama atau tidak. Biarlah renungan kita hari 
ini mengingatkan dan memampukan kita untuk 
mengasihi diluar dari komunitas kita. Berani untuk 
menunjukkan kasih kepada mereka yang mungkin 
selama ini kita anggap bukan komunitas kita. (EG)
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KASIH MENGALAHKAN 
KEMURKAAN

Kamis, 3 Juni 2021

Pada perang di Kosovo pada tahun 1999 ada 
tiga tentara Amerika ditangkap dan disandera 
selama lebih dari satu bulan. Setelah dilakukan 
negosiasi yang menegangkan, didapatlah suatu 
kesepakatan dan tawanan pun dibebaskan.  Roy 
Lloyd adalah seorang utusan yang menjamin 
pembebasan ketiga tentara itu. Ia melaporkan, 
“Ketiga tentara muda itu sangat religius. Salah 
seorang dari mereka, Christopher Stone, tidak 
bersedia pergi sebelum diizinkan menemui 
tentara yang menjaganya selama ia ditawan, 
dan berdoa untuknya.” Dalam kondisi yang 
demikian, orang bisa saja marah terhadap 
keadaan yang dialami dan membenci orang-
orang yang terlibat di dalam kesulitan yang 
dihadapi. Namun, tentara muda ini berbeda, ia 
sungguh-sungguh  memahami prinsip-prinsip 
yang diajarkan Yesus. Ia bisa saja memenuhi 
hatinya dengan kebencian dan dendam, namun 
tidak dilakukannya. Ia bisa saja terbakar oleh 
api kemarahan karena segala kesulitan yang 
dialaminya, namun ia tidak melakukannya.

Yesus di dalam Matius 5:44 mengatakan   Tetapi 

Bacaan : Matius 5:44
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Aku berkata kepadamu: kasihilah musuhmu dan 
berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 
Pengajaran ini sangat bertentangan dengan natur 
dosa manusia. Kita sangat mudah untuk marah, 
kita gampang terpancing dengan keadaan apa 
lagi yang merugikan diri kita. Banyak orang juga 
memandangnya sebagai sesuatu yang wajar. 
Kewajaran bagi dunia ini adalah ketidakwajaran 
bagi Kristus. Di dalam Kristus, kasih harus 
berbicara lebih kuat dibandingkan yang lain. 

Kristus telah memberikan teladan lebih dulu. Dia 
murka terhadap dosa dari umat-Nya, Dia bisa 
saja menghukum kita dengan hukuman yang 
kekal, namun kasih-Nya berbicara lebih kuat dari 
kemurkaan-Nya. Itu sebabnya Dia menyerahkan 
diri-Nya untuk menebus umat-Nya. Di salib itulah 
bersatunya keadilan dan kasih-Nya bagi umat-
Nya. Mari belajar untuk meneladani Kritus Ketika 
menghadapi orang yang melakukan kesalahan 
kepada kita. (NL)
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MENERIMA
KESABARAN TUHAN

Jumat, 4 Juni 2021

Ketika kita mendengar kata “sabar” apa yang 
pertama terlintas dalam pikiran kita? Mungkin 
kita berfikir tentang  hal menunggu sesuatu. Apa 
yang anda pikirkan ada benarnya juga. Tetapi, 
kesabaran yang dipimpin oleh Roh Kudus, jauh 
lebih dari sekedar hal menunggu. Kesabaran 
berbicara mengenai panjang sabar dalam 
menyikapi banyak hal. Kesabaran melibatkan 
lebih dari sekedar menunggu secara pasif; 
kesabaran juga harus bersifat aktif.

Dalam kesabaran ada kesediaan yang disengaja/
disadari untuk menghadapi hal-hal yang tidak 
menyenangkan dalam mengejar tujuan yang 
lebih tinggi.

Contoh kesabaran terbaik dalam Alkitab 
adalah kesabaran Tuhan sendiri. Beberapa kali, 
Allah digambarkan sebagai “lambat marah” 
(lihat Keluaran 34: 6; Mazmur 103: 8). Frasa ini 
menggambarkan kesabaran sejati. Orang yang 
sabar melakukan lebih dari sekedar menunggu. 
Mereka secara aktif menahan amarah bahkan 
mungkin frustrasi yang sedang dialaminya. 

Bacaan : 1 Timotius 1: 12-17
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Untuk tujuan yang lebih tinggi, mereka tahan 
terhadap hal-hal yang mereka ketahui tidak 
menyenangkan.

Inilah sikap panjang sabar Tuhan terhadap orang-
orang yang berdosa. Bagi Paulus, “kesabaran 
yang luar biasa” dari Yesus adalah ketika Tuhan 
mengijinkan semua kejahatannya untuk waktu 
yang lama sebelum Tuhan menunjukkan belas 
kasihan kepada Paulus. Paulus menyebut dirinya 
“orang yang paling berdosa,” merefleksikan 
kembali masa hidupnya ketika dia menganiaya 
orang Kristen (lihat Kisah Para Rasul 7: 54-8: 3). 
Tetapi Tuhan memiliki rencana lain untuk Paulus 
(Kisah Para Rasul 9: 1-31; 13: 1-28: 31). Inilah yang 
disaksikan Paulus kepada seluruh jemaat tentang 
kesabaran Tuhan yang luar biasa. 

Kesabaran Tuhan juga berlaku bagi kita, masakan 
kita tidak bersaksi kepada orang lain dengan 
bersabar kepada siapapun. (HK)
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YESUS ADALAH JAWABAN
Sabtu, 5 Juni 2021

Yesus dan murid-muridNya diundang juga ke 
perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, 
ibu Yesus berkata kepadaNya: “Mereka kehabisan 
anggur” (Yohanes 2:2-3). Ayat ini adalah bagian 
pembuka dari perikop yang mengajarkan mujizat 
pertama di Kana dan mengajarkan bahwa Yesus 
adalah jawaban. Di sana diceritakan bahwa 
Yesus merubah air menjadi anggur dalam pesta 
perjamuan kawin yang telah “Kehabisan air 
anggur” (Yoh. 2:1-11). Jika masalah ini tidak teratasi, 
maka kehormatan dan nama baik tuan rumah 
akan terancam. Saat ini rumah tangga Kristen bisa 
ini mengalami “Kehabisan air anggur”. Ini adalah 
krisis yang sering terjadi dalam sebuah pernikahan. 
Krisis akan datang secara tiba-tiba melanda 
bahtera rumah tangga bagaikan kehabisan air 
anggur. Dalam keadaan sulit dan menghadapi 
jalan buntu, Yesus merupakan jawaban bagi 
problema rumah tangga kita.  

Dalam Yohanes 3:1-15, mencatat hal yang sangat 
menarik, dimana Nikodemus, yang disebut 
sebagai guru orang Yahudi, orang Farisi yang 
faham Alkitab, bahkan mengajarkan Alkitab, tetapi 
telah “Kehabisan air anggur” pada masa tuanya. 
Dia tidak memiliki jaminan sama sekali tentang 

Bacaan : Yohanes 2:2-3
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keselamatan. Dia datang pada Yesus pada 
waktu malam karena malu dan kuatir dijadikan 
bahan ejekan. Yesus tahu tepat kebutuhan 
dan problemnya. Yesus dengan tepat menjadi 
jawaban baginya, dengan menjelaskan tentang 
kelahiran baru.

Dalam Yohanes 4:1-42, kisah seorang Perempuan 
Samaria yang dari keseluruhan kisahnya dapat 
ditarik kesimpulan bahwa dia adalah seorang 
perempuan yang cantik dan menarik. Hal inilah 
yang memungkinkan dia memiliki 5 orang suami 
dan sedang didampingi seorang laki-laki yang 
bukan suaminya. Dia adalah seorang yang 
memiliki pengetahuan yang cukup, karena dapat 
berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus tentang 
sejarah. Dia memiliki pengetahuan agama yang 
cukup, maka dia dapat berdebat dengan Tuhan 
Yesus tentang hal agama dan penyembahan. 
Dia memiliki fasih lidah yang baik, itulah yang 
memungkinkan dia bersaksi kepada seluruh 
penduduk Samaria, ketika dia mengenal Yesus. 
Namun sayang telah “Kehabisan air anggur”.  
Apa yang dimilikinya belum pernah memuaskan 
hatinya, dia selalu kehausan. Dan Yesus menjadi 
jawaban bagi problemnya untuk memberikan “air 
hidup”.

Banyak tokoh menanggung segala beban berat 
yang diberitakan dalam Firman Tuhan. Mereka 
telah kehilangan sesuatu yang berarti, mereka 
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takut dan gentar akan permasalahan yang dia 
tanggung, mereka bingung karena mengalami 
jalan buntu atas persoalan mereka. Marilah kita 
coba lihat kembali kepada seseorang yang sakit 
38 tahun di tepi kolam Betesda, Maria dan Marta 
yang kehilangan Lazarus, seorang pezinah yang 
hendak dirajam batu, orang buta sejak lahir, 
mereka semua dan masih banyak yang lain telah 
mengalami dan menemukan jawaban dalam 
Yesus. Bagaimana dengan hidup kita? Jika kita 
“Kehabisan air anggur”, ingatlah bahwa Yesus 
adalah jawaban dari semua persoalan anda, 
berserahlah sepenuhnya kepadaNya. (YDI)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
31 Mei ‘21

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

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

HUT: Sdr. Johannes A. Gunawan

Selasa,
01 Juni ‘21

HUT: Sdr. Juandri

HUT: Sdri. Lidya S

HUT: Bp. Yohanes Harijanto

Rabu
02 Juni ‘21

HUT: Ibu Christina Adji

HUT: Sdri. Eunice Geraldine Oenarta

Kamis
03 Juni ‘21

HUT: Bp. Rudy Irwanto

HUT: Sdr. Eber

HUT: Ibu Sridewi
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Jum’at
04 Juni ‘21

HUT: Ibu Sri Berthawati

HUT: Anak Juan Javier Weilin Tama 
Wijaya

HUT: Sdr. Edsel Epafruditus

Sabtu
05 Juni ‘21

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

HUT: Ibu Elizabeth Yully

Minggu,
06 Juni ‘21 Sakramen Perjamuan Kudus
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

30 Mei 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 30 Mei 2021:
https://youtube.com/playlist?list=PLPJV-

jaqldK-yr7LxAuos5_HfUDxEcY_NK 

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua ang-
gota keluarga untuk bersiap-siap. Tampil-
kan teks Filipi 3:4b-9 di TV (atau dicetak/
lewat HP saja) sambil memutar lagu Crowns 
(Hillsong) (https://www.youtube.com/
watch?v=WVNb-Tz-Lp0)  

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah 
mengajak yang lain untuk mengambil saat 
teduh

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak 
semua anggota keluarga berdiri langsung 
diikuti 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 dalam hati kita oleh Roh Kudus. 
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Turunlah atas kita semua rahmat, berkat, dan 
anugerah dari Allah Tritunggal dalam iba-
dah ini. Amin.”

 
Jemaat dipersilakan duduk.
HIS MERCY IS MORE - Shane&Shane 
Chorus:
Praise the Lord
His mercy is more
Stronger than darkness
New every morn’
Our sins they are many
His mercy is more

Verse 1:
What love could remember
No wrongs we have done
Omniscient, all-knowing
He counts not their sum
Thrown into a sea
Without bottom or shore
Our sins they are many
His mercy is more

Verse 2:
What patience would wait
As we constantly roam
What Father so tender
Is calling us home
He welcomes the weakest
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The vilest, the poor
Our sins they are many
His mercy is more

Chorus

Verse 3:
What riches of kindness
He lavished on us
His blood was the payment
His life was the cost
We stood ‘neath a debt
We could never afford
And our sins they are many
His mercy is more
So much more

Doa Pengakuan Dosa dan Pembukaan 
 
Chorus 2X

Ending:
Oh, our sins they are many
His mercy is more 

4. Pengakuan Iman Rasuli 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.
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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 pe-
merintahan 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.
Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan 
yang mati. Aku percaya kepada Roh Ku-
dus, Gereja yang kudus dan am, perseku-
tuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang 
kekal. Amin. 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

5. Petunjuk hidup baru 
“Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk 
oleh iman kepada kasih karunia ini. Di da-
lam kasih karunia ini kita berdiri dan kita 
bermegah dalam pengharapan akan me-
nerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya 
itu saja. Kita malah bermegah juga dalam 
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kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa 
kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, 
dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan 
tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan 
pengharapan tidak mengecewakan, karena 
kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati 
kita  oleh Roh Kudus  yang telah dikaruniakan 
kepada kita”. (Roma 5:2-5)

Nyanyian jemaat  
Bersorak-JPCC
Verse:
Kau batu karang yang teguh
Kota benteng dan perisaiku
Yang menang kalahkan maut
Peny’lamat yang bangkit dan hidup

Pre Chorus:
Haleluya, haleluya Kekal mulia
Haleluya, haleluya Dahsyat berkuasa

Chorus:
Bersorak nyatakan
Yesus Kaulah Tuhan
Kau Raja pemenang
Bersorak mahsyurkan
Yesus Kaulah Tuhan
Juru S’lamat dunia oooo

Verse | Pre Chorus | Chorus
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Bridge 2X:
Agung dan perkasa
Megah dan berjaya
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan
Tempat perlindungan
Kubu pertahanan
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan

Chorus | Bridge

6. Pujian Firman: 
PRIBADI YANG AGUNG – WOW MINISTRY 
Verse 1: …(2x)
Engkaulah Tuhanku, dan Rajaku 
Engkau terang dambaan jiwaku 
Tiada yang seperti-Mu, di bumi dan di Surga 
Hanya Kau, Tuhan, yang ‘ku Cinta 

Chorus:
O, Tuhan, s’lidikilah, jagalah hatiku 
Apakah aku masih setia kepada-Mu? 
O, Tuhan, tolong hamba
merindukanMu selalu 
MengasihiMu, Pribadi yang agung.

Verse 2:
Engkau Sahabatku, dan Kekasihku 
Tiada kata yang dapat ungkapkan 
Selain ‘ku sembah Kau, dan memberi hatiku 
S’bagai persembahan yang hidup
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Chorus 2X

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 
 
MAJU LASKAR KRISTUS – KPPK 363  
Verse 1:
Maju Laskar Kristus, Maju Berperang, 
Ikut Salib Yesus, Yang Memimpinku. 
Kristus Tuhan Raja, Bawa Umat-Nya, 
Maju Dalam Perang Ikut Panji-Nya,

Chorus:
Maju Laskar Kristus, Maju Berperang, 
Ikut Panji Yesus, Pasti Menanglah.
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Verse 2:
Majulah Umat-Nya, Hai, Bersatulah, 
Nyanyikan Pujian, Sorak Menanglah, 
Mulia Bagi Tuhan, Kristus Sang Raja, 
Malaikat Dan Umat-Nya Bernyanyilah,

Chorus:
Maju Laskar Kristus, Maju Berperang, 
Ikut Panji Yesus, Pasti Menanglah. 

10.  Doa syafaat 
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman 

12. Doxology
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