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GKI KOTA WISATA

Tetapi	buah	Roh		ialah:	kasih,		sukacita,	damai	sejahtera,	kesabaran,	kemurahan,	kebaikan,	kesetiaan,	kelemahlembutan,	penguasaan	diri.	Tidak	ada	hukum		yang	menentang	hal-hal	itu.Galatia	5:22-23
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DOA PRAPENTAKOSTA 2020
Tema : Implementasi Buah Roh (Galatia 5:22-23)
Metode : Online Group Meeting (Zoom)
Host : Panitia Pentakosta 2020 (Kombas Lewi 1)
Tanggal : 22, 23, 25-29 Mei 2020
Pukul : 19.00 WIB
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Umat	 yang	 terkasih	 dalam	 Yesus	 Kristus,	 hari	 ini	 kita	 akan	mengawali	 Doa	 Prapentakosta	 di	 hari	 yang	 pertama.	 	 Tema	 kita	 pada	saat	 ini	 adalah	 kasih	 dan	 sukacita	 yang	merupakan	 bagian	 dari	 Buah	Roh.	 	Buah	Roh	adalah	hasil	karya	Roh	Kudus	dalam	kehidupan	orang	Kristen.	Alkitab	menyatakan	bahwa	setiap	orang	menerima	Roh	Kudus	ketika	dia	percaya	kepada	Yesus	Kristus	(Rm.	8:9;	1	Kor.	12:13,	Ef.	1:13-14).	 	 Salah	 satu	 tujuan	 utama	 datangnya	 Roh	 Kudus	 ke	 dalam	 hidup	orang	 percaya	 itu	 untuk	mengubah	 kehidupan.	 Karya	 Roh	Kudus	me-nyesuaikan	kita	dengan	gambar	Kristus,	membuat	kita	menjadi	semakin	serupa	dengan-Nya.	 	Buah	Roh	berlawanan	dengan	perbuatan	dosa	se-perti	 yang	 ditulis	 Paulus	 di	 Galatia	 5:19-21:	 “Perbuatan	daging	telah	
nyata,	yaitu:	percabulan,	kecemaran,	hawa	nafsu,	penyembahan	berhala,	
sihir,	perseteruan,	perselisihan,	iri	hati,	amarah,	kepentingan	diri	sendiri,	
percideraan,	 roh	 pemecah,	 kedengkian,	 kemabukan,	 pesta	 pora	 dan	 se-
bagainya.	 Terhadap	 semuanya	 itu	 kuperingatkan	 kamu—seperti	 yang	
telah	 kubuat	 dahulu—bahwa	 barangsiapa	 melakukan	 hal-hal	 yang	
demikian,	ia	tidak	akan	mendapat	bagian	dalam	Kerajaan	Allah.”Tema	kita	pada	saat	ini	berbicara	tentang	kasih.		Seperti	yang	kita	ketahui,	kasih	di	dalam	Perjanjian	baru	dibagi:1. Agape:	kasih	yang	tulus	hati	dan	tidak	bersyarat.	Kasih	Agape	adalah	kasih	yang	rela	mengorbankan	dirinya	bagi	orang	yang	dikasihinya	(1	Kor.	13:4-7).2. Philia:	kasih	persahabatan	atau	kasih	persaudaraan.	3. Storge:	kasih	karena	adanya	ikatan	keluarga.	Kasih	ini	eksklusif.4. Eros:	kasih	yang	berdasarkan	daya	tarik	seksual	.Buah	Roh	yang	ditunjukkan	dalam	Galatia	adalah	kasih	Agape,	di	

KASIH	dan	SUKACITA

22 Mei 2020
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mana	 kasih	 ini	 dilakukan	 tanpa	 ada	 rasa	 pamrih	 terhadap	 orang	 lain.		Kasih	 adalah	hukum	yang	menjadi	 landasan	Tuhan	Yesus	dalam	mela-yani.	 	Di	dalam	Yohanes	13:34-35:	“Aku	memberikan	perintah	baru	kepa-
da	 kamu,	 yaitu	 supaya	 kamu	 saling	 mengasihi;	 sama	 seperti	 Aku	 telah	
mengasihi	 kamu	 demikian	 pula	 kamu	 harus	 saling	 mengasihi.	 Dengan	
demikian	semua	orang	akan	tahu,	bahwa	kamu	adalah	murid-murid-Ku,	
yaitu	jikalau	kamu	saling	mengasihi."	Tuhan	Yesus	memberikan	perintah	agar	 murid-murid-Nya	 (pengikut-Nya)	 dikenal	 oleh	 orang	 lain	 karena	melakukan	sebuah	tindakan	kasih	dalam	kehidupan	mereka.Umat	 yang	 terkasih	 dalam	 Yesus	 Kristus,	 kasih	 tidak	 me-mandang	 perbedaan	 memang	 tepat	 benar	 adanya.	 Mengapa?	 Karena	melalui	kasih	batasan-batasan	yang	ada	dapat	ditembus	atau	dihancur-kan.	 	Kasih	tidak	memandang	etnis,	budaya,	status	ekonomi	dan	sosial,	bahkan	 kasih	 dapat	membuat	 seseorang	 berubah	 pemikiran	 dan	 pan-dangannya	terdapat	hal-hal	yang	menjadi	prinsipnya.	 	Yesus	mengasihi	orang-orang	 yang	 dianggap	 hina	 pada	 zaman-Nya	 seperti	 pelacur,	pemungut	 pajak,	 orang	 kusta,	 dan	 lain-lain.	 	 Prinsip	 kehidupan	 yang	ditegaskan	kembali	oleh	Yesus	adalah	bagaimana	kita	dapat	melakukan	kasih	dalam	kehidupan	ini.Umat	 yang	 terkasih	 dalam	 Yesus	 Kristus,	 saat	 kita	 melakukan	tindakan	kasih	maka	sebuah	sukacita	akan	terjadi	dalam	kehidupan	kita.		Sukacita	dalam	bahasa	Ibrani	chedvah,	artinya	kegembiraan,	kesenangan	hati,	 keriaan.	 	 Di	 dalam	 bahasa	 Yunani	 adalah	 chara	 yang	 berarti	 ke-gembiraan,	 yaitu	 sukaria	 yang	 tenang.	 Bagi	 orang	 Kristen	 kehidupan	sukacita	 terjadi	 karena	manusia	 berlindung	 kepada	 Allah.	 	 Sukacita	 di	dalam	Tuhan	berbeda	dengan	sukacita	yang	ditawarkan	dunia.	Sukacita	yang	 ditawarkan	 dunia	 adalah	 kita	 bersukacita	 saat	 kita	 dalam	 keber-hasilan,	keadaan	serba	baik	dan	menyenangkan.	Namun	saat	kita	 tidak	dalam	situasi	seperti	itu,	maka	kita	tidak	bersukacita,	melainkan	kecewa,	menggerutu,	 berkeluh	 kesah	 atau	 marah.	 Berbeda	 dengan	 sukacita	 di	dalam	Roh	Kudus	yang	cirinya	adalah	bersukacita	dalam	keadaan	apa-pun.		Sukacita	merupakan	pengungkapan	dari	sikap	hidup	yang	bersan-dar	kepada	Tuhan.Apakah	ada	hubungannya	antara	kasih	dan	sukacita?		Umat	yang	terkasih	dalam	Yesus	Kristus,	Yesus	menginginkan	kita	melakukan	 tin-dakan	kasih	kepada	siapapun	tanpa	terkecuali,	 termasuk	kepada	orang	yang	 menjadi	 musuh	 kita.	 Pertanyaannya	 adalah	 apakah	 kita	 ber-sukacita	saat	kita	melakukan	tindakan	kasih	kepada	musuh	kita?		Kem-
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bali	 kita	 mengingat	 bahwa	 bersukacita	 di	 dalam	 Tuhan	 adalah	 dalam	keadaan	 apapun	 juga.	 Seorang	Nelson	Mandela,	 pada	 saat	 harus	men-jalani	proses	penjara,	dia	tetap	melakukan	sebuah	tindakan	kasih	yang	memberikan	 sebuah	 sukacita.	 Pernyataan	 Nelson	 Mandela	 mengenai	makna	kasih:	Tidak	seorangpun	dilahirkan	membenci	seseorang	karena	warna	kulitnya	atau	latar	belakang	agamanya.	Orang	belajar	membenci,	dan	bila	mereka	bisa	belajar	membenci,	mereka	bisa	diajari	mencintai,	karena	cinta	timbul	secara	alami	ke	dalam	hati	manusia	dan	bukan	se-baliknya!	Nelson	Mandela	bahkan	memberikan	pemikiran	bahwa	 If	you	
want	to	make	peace	with	your	enemy,	you	have	to	work	with	your	 enemy.	
Then	 he	 becomes	 your	 partner.	 Dengan	 melakukan	 sebuah	 tindakan	kasih,	maka	sukacita	bersama	dengan	Tuhan	akan	semakin	nyata.Umat	 yang	 terkasih	 dalam	 Yesus	 Kristus,	 dalam	 keadaan	sekarang,	 sebagai	 pengikut	 Yesus	 kita	 harus	 memancarkan	 cahaya	Kristus	dalam	kehidupan	kita.	Di	dalam	Matius	15:14	ketika	Yesus	men-darat,	Ia	melihat	orang	banyak	yang	besar	jumlahnya,	maka	tergeraklah	hati-Nya	oleh	belas	kasihan	kepada	mereka.	Kata	belas	kasihan	 ini	be-rasal	dari	bahasa	Yunani	σπλαγχνισθη	(splaghnisomai).	Kata	ini	memiliki	makna	isi	perut	(makanan).		Belas	kasihan	berarti	adalah	sebuah	dasar	yang	penting,	 sama	seperti	kehidupan	manusia	di	mana	makanan	 juga	menjadi	sebuah	kebutuhan	dasar	untuk	hidup.		Oleh	karena	itulah,	kon-sep	berbagi	melalui	tindakan	kasih	juga	adalah	dasar	dalam	kehidupan	bermasyarakat	pada	masa	sekarang.	Tindakan	kasih	adalah	sebuah	tin-dakan	untuk	membuat	orang	 lain	merasakan	sukacita.	 	Tindakan	kasih	ini	 dapat	 kita	 lakukan	 dalam	 lingkup	 yang	 lebih	 luas	 yaitu	 dalam	komunitas	gereja.Gereja	 sebagai	 komunitas	 (komunitas	 berasal	 dari	 kata	“komuni”	dalam	bahasa	Inggris:	communion,	dari	bahasa	Latin:	commun-
io	 yang	 berarti	 "berbagi	 bersama")	 haruslah	 menunjukkan	 menjadi	komunitas	 pengikut	 Kristus	 yang	 saling	 berbagi	 dan	 saling	 mengasihi	satu	dengan	yang	lain.	Apa	yang	harus	dilakukan	gereja?1. Share	 (berbagi).	 “Tidak	ada	kasih	yang	 lebih	besar	dari	pada	kasih	
seorang	 yang	 memberikan	 nyawanya	 untuk	 sahabat-sahabat-
nya”	(Yoh.	15:13).	Yesus	berbagi	terhadap	sesama-Nya	bahkan	nya-wa-Nya	 untuk	 menyelamatkan	 umat	 manusia.	 	 Marilah	 ingatlah	prinsip	 komunitas	 (berbagi	 sesama).	 Konsep	 berbagi	 ini	 berarti	melepaskan	ego	dalam	diri	sendiri.2. Care	(berempati).	Menjadi	pengikut	Kristus	berarti	haruslah	berem-
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pati	kepada	sesamanya.	Di	dalam	Matius	14:14,	16:	Menjadi	pengi-kut	 Kristus	 berarti	 haruslah	 berempati	 terhadap	 sesama	 manusia	dengan	melakukan	sebuah	tindakan.3. Joy	 (bersukacita).	 Menjadi	 pengikut	 Kristus	 haruslah	 dapat	 ber-sukacita	 dan	membuat	 suasana	 sukacita	 di	 dalam	 kehidupan	 ber-gereja.	Sebuah	suasana	sukacita	adalah	hasil	dari	 tindakan	berbagi	dan	berempati	terhadap	sesama.Marilah	umat	yang	terkasih	dalam	Yesus	Kristus,	melalui	tema	kita	pada	saat	 ini,	kita	belajar	melakukan	tindakan	kasih	agar	semua	orang	merasakan	sukacita	di	dalam	Tuhan.		Tuhan	memberkati	kita.
-DRS
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“Damai	sejahtera	Kutinggalkan	bagimu.	Damai	sejahtera-Ku	Kuberikan	kepadamu,	dan	apa	yang	Kuberikan	tidak	seperti	yang	diberikan	oleh	dunia	kepadamu.	Janganlah	gelisah	dan	gentar	hatimu.”Yohanes	14:27Pada	 sebuah	 perlombaan	 melukis	 tentang	 damai	 sejahtera,	berbagai	lukisan	yang	sangat	bagus	dipajang:	ada	yang	menggambarkan	matahari	terbenam,	ada	gunung	yang	indah,	ada	danau	yang	tenang,	ada	burung-burung	 yang	 sedang	 terbang,	 dan	 menyanyi	 dengan	 riangnya,	ada	 satu	 keluarga	 yang	 sedang	 piknik	 di	 pinggir	 danau.	 Dan	 di	 antara	lukisan-lukisan	 yang	 bagus	 tadi,	 ada	 sebuah	 lukisan	 yang	 menggam-barkan	suasana	yang	sangat	mengerikan,	langit	begitu	gelap,	sedang	ada	badai,	 petir	 menyambar,	 pohon	 berdoyong-doyong,	 air	 terjun	 yang	muncrat	ke	sana-ke	mari.	Dan	menariknya	lukisan	yang	‘seram’	itu	me-raih	juara	pertama.	Memang	secara	sekilas	tidak	menggambarkan	damai	sejahtera	di	dalam	pikiran	banyak	orang,	namun	bila	diamati	lebih	teliti	ternyata	di	balik	air	terjun	itu	digambarkan	dua	ekor	anak	burung	yang	sedang	diberi	makan	oleh	ibu	mereka.Damai	sejahtera	yang	diberikan	dunia	adalah	suatu	rasa	tenang	jika	kita	 berada	 dalam	 suatu	 keadaan	 yang	 teratur,	 aman,	 nyaman	 dan	seturut	dengan	rencana	dan	keinginan	kita.	Namun	saat	kita	berada	da-lam	 keadaan	 yang	 sebaliknya,	 maka	 damai	 sejahtera	 tersebut	 dapat	dengan	 mudah	 digantikan	 oleh	 roh	 kecemasan,	 kekhawatiran	 bahkan	ketakutan.	Sangat	berbeda	dengan	damai	 sejahtera	yang	diwariskan	oleh	Tu-han	Yesus	untuk	para	murid-Nya	dan	kita	sebagai	pengikut	Kristus,	yai-tu	damai	sejahtera	yang	akan	selalu	hadir	pada	waktu	senang	maupun	susah;	 ketika	 kita	mengalami	 kelimpahan	maupun	 kekurangan;	 ketika	kita	 dalam	 keadaan	 yang	 sesuai	 dengan	 keinginan	 kita	 ataupun	 tidak;	

DAMAI	SEJAHTERA

23 Mei 2020
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persis	seperti	yang	digambarkan	pada	lukisan	peraih	juara	1.Damai	 sejahtera	 dalam	 Yesus,	 bahkan	 mampu	 bekerja	 di	 tengah	tengah	pandemi	COVID-19	yang	sedang	melanda	dunia	dan	kita	di	Indo-nesia.	 Sehingga	 dengan	 bekal	 damai	 sejahtera-Nya,	 kita	 dimampukan	untuk	tetap	hidup	dengan	tenang,	di	 tengah	banyaknya	perubahan,	go-daan	 dan	 pencobaan.	 Sehingga	 kita	 dimampukan	 untuk	 berkata:	"apapun	yang	 terjadi,	 tidak	ada	sesuatupun	atau	seorangpun	yang	bisa	mengambil	atau	merusak	damai	sejahtera	di	hatiku"Nah	bagaimana	agar	kita	bisa	memiliki	damai	sejahtera	yang	sejati	menurut	Alkitab?Kita	mesti	bereskan	hubungan	kita	dengan	Allah	dan	bersihkan	diri	kita	dari	dosa.	Damai	 sejahtera	bukanlah	hal	yang	 tanpa	syarat,	bukan	sekadar	dibaptis	lalu	kita	menerima	damai	sejahtera.	Baptisan	itu	dapat	diibaratkan	 seperti	mengambil	 satu	 langkah	untuk	memasuki	 kerajaan	Allah,	namun	masih	ada	satu	perjalanan	panjang	yang	harus	kita	tempuh	sebagai	warga	 kerajaan	 Allah,	 atau	 sebagai	 anggota	 keluarga	 Allah.	 Di	mana	ada	kekudusan	di	situ	ada	damai	sejahtera.	Jika	kita	tidak	menik-mati	 damai	 sejahtera,	maka	 itu	 berarti	 kita	masih	menyimpan	dosa	 di	dalam	hati	kita.	Di	dalam	Alkitab,	baik	di	dalam	PL	maupun	PB,	kita	akan	menemukan	 bahwa	 damai	 sejahtera	 dan	 kekudusan	 selalu	 beriring-an. Banyak	referensi	Alkitab	yang	menegaskan	hal	ini.	Sebagai	contoh,	di	Ibrani	 12:14:	 “Berusahalah	hidup	damai	dengan	semua	orang	dan	kejar-
lah	 kekudusan,	 sebab	 tanpa	 kekudusan	 tidak	 seorangpun	 akan	 melihat	
Tuhan”.	Sebagai	orang	Kristen	tentunya	kita	sudah	sangat	memahami	bah-wa	setiap	kali	kita	berbuat	dosa,	maka	damai	sejahtera	kita	hilang.	Kita	menjadi	gelisah	dan	mudah	tersinggung,	menjadi	gugup	dan	tegang.	Kita	menjadi	murung	dan	sedih.	Kejiwaan	kita	terganggu	di	saat	kita	mening-galkan	 kekudusan	 dan	 kebenaran.	 Setelah	 kita	 mengembalikan	 keku-dusan	 dan	 kebenaran	 ke	 dalam	 hidup	 kita,	 dengan	 segera	 damai	 se-jahtera	Allah	membanjiri	hati	kita.	Kita	tidak	perlu	obat	penenang,	alko-hol	atau	segala	macam	tongkat	penopang.	Ungkapan	yang	sangat	indah	di	 Filipi	 4:7	 berkata,	 “Damai	sejahtera	Allah,	yang	melampaui	segala	akal,	
akan	memelihara	hati	dan	pikiranmu	dalam	Kristus	Yesus.”Kita	perlu	mendekat	 kepada-Nya	dan	berpegang	erat	 kepada-Nya.	Pahami	 bahwa	damai	 sejahtera	 itu	 hanya	 ada	 di	dalam	Kristus.	 Tanpa	Dia,	kita	tidak	akan	pernah	memiliki	damai	sejahtera.
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Jangan	 ijinkan	 kejahatan	 diam	 di	 dalam	 diri	 kita	 dan	menjadikan	diri	kita	medan	perang.	Yang	baik	 (Roh	Kudus)	dan	yang	 jahat	 (setan)	tidak	 akan	 pernah	 bersatu,	 mereka	 akan	 selalu	 berada	 dalam	 perten-tangan	satu	dengan	yang	 lain	memperebutkan	kita	di	 sepanjang	hidup	kita. Berpihaklah	pada	kebaikan	atau	kekudusan.	 Jika	kita	membiarkan	keduanya	ada	di	dalam	diri	kita,	maka	hidup	kita	akan	dijadikan	medan	perang.	Kita	tahu	apa	yang	terjadi	dengan	daerah-daerah	yang	menjadi	medan	 perang.	 Bangunan-bangunan	 dijatuhi	 bom,	 ladang-ladang	 diba-kar,	segala	sesuatunya	hancur	berantakan.	Damai	 sejahtera	 tidak	dapat	ditegakkan	di	 bumi	dengan	kekuatan	manusia,	 kekuatan	 militer,	 atau	 kekuatan	 ekonomi.	 Hanya	 di	 dalam	Kristus	 ada	 damai	 sejahtera.	 Hanya	 Dia	 yang	 memiliki	 kuasa	 untuk	mengatasi	 kejahatan.	 Namun	 walaupun	 kon lik	 yang	 terjadi	 itu	 sa-ngatlah	hebat,	 tetapi	damai	sejahtera	yang	ada	di	dalam	hati	sangatlah	indah.	Itu	sebabnya	mengapa	Yesus	berkata	kepada	murid-murid-Nya	di	Yohanes	 16:33:	 “Semuanya	 itu	 Kukatakan	 kepadamu,	 supaya	 kamu	
beroleh	damai	sejahtera	dalam	Aku.	Dalam	dunia	kamu	menderita	penga-
niayaan,	tetapi	kuatkanlah	hatimu,	Aku	telah	mengalahkan	dunia.”Artinya,	mereka	akan	menikmati	damai	sejahtera	yang	sangat	indah	di	dalam	Kristus.	Di	luar,	kita	berhadapan	dengan	masalah,	kon lik,	kesu-karan,	 kepahitan	 dan	 kecaman.	 Akan	 tetapi	 di	 dalam,	 ada	 damai	 se-jahtera	yang	tak	bisa	diambil	oleh	orang	lain.Kiranya	damai	sejahtera	dari	Tuhan	menyertai	kita	semua.	AMIN.

-HAR
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Kita	 mungkin	 sering	 mendengar	 nasihat	 yang	 mengatakan,	 "Yang	sabar	 ya	 ..." 	 Lalu	 kita	 pun	 menimpali,	 "Kesabaran	 kan	 ada	 batasnya."	Benarkah	demikian?	Sesungguhnya	apa	itu	sabar?	Kesabaran	seringkali	dikaitkan	dengan	waktu.	Ketika	kita	merasa	sesuatu	terasa	lambat	tidak	sesuai	 dengan	 kecepatan	 yang	 kita	 harapkan,	 kesabaran	 kita	 diuji.	 Di	zaman	serba	instan	ini,	tidak	sedikit	orang	yang	ingin	pintar	mendadak.	Ketika	 sedang	 diburu	 waktu,	 betapa	 senewennya	 kita	 kalau	 harus	mengantri	 atau	 menghadapi	 kemacetan.	 Sedang	 seru-serunya	meeting	
online	 dengan	 topik	 bahasan	 yang	 penting,	 tau-tau	 jaringan	 internet	
lemot.	Seringkali	ketika	irama	orang	lain	dirasakan	lamban,	kita	jadi	ku-rang	bersabar,	apalagi	jika	itu	memengaruhi	kinerja	kita.	Maka	dalam	hal	ini,	kesabaran	adalah	kemauan	untuk	tunduk	kepada	proses	waktuSebuah	Mitologi	Yunani	mengisahkan	tentang	kemenangan	tentara	Yunani	 yang	 merebut	 kota	 Troya	 dengan	 menggunakan	 sebuah	 kuda	kayu	 berukuran	 besar.	 Kuda	 kayu	 itu	 ditaruh	 di	 depan	 pintu	 gerbang	kota	 Troya.	 Penduduk	 yang	 berkerumun	 dan	 tertarik	 pada	 kuda	 kayu	tersebut	 beramai-ramai	 menghelanya	 masuk	 ke	 dalam	 kota.	 Ternyata	sejumlah	 prajurit	 bersembunyi	 dalam	 kuda	 kayu	 itu.	 Pada	 malam	harinya	mereka	membuka	pintu	gerbang	kota,	sehingga	pasukan	Yunani	yang	 ada	 di	 luar	 benteng	 kota	 dapat	menyerbu	masuk	 ke	 dalam	 kota	Troya.	 Begitulah	 cerita	 sukses	 tentara	 Yunani!	 Kesabaran	 mereka	menunggu	 malam	 tiba	 dan	 berada	 dalam	 ruang	 persembunyian	 yang	pengap,	 menjadi	 salah	 satu	 kunci	 keberhasilan	 mereka	 merebut	 kota	Troya.	 Dalam	 hal	 ini	 kesabaran	 mencerminkan	 kekokohan	 jiwa	seseorang	yang	memilikinya.Di	 Alkitab,	 sabar	 adalah	 salah	 satu	 karakter	 kasih	 (1	 Kor.	 13:4,7),	bahkan	karena	begitu	agungnya,	karakter	ini	disebutkan	paling	pertama	

KESABARAN

25 Mei 2020
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di	antara	karakter	 lainnya.	Sabar	 juga	adalah	salah	satu	Buah	Roh	(Gal.	5:22).Sedikitnya	ada	3	kata	“sabar”	dalam	Alkitab	yang	memiliki	arti	yang	berbeda:	1.	MAKROTHUMEO;	 “makros”	 berarti	 panjang,	 “thumos”	 berarti	 kema-rahan.	Makrothumeo	berarti	lama	atau	lambat	untuk	marah,	alias	pan-jang	sabar.Panjang	 sabar	 adalah	 karakter	Allah.	 “Tuhan	 adalah	 penyayang	
dan	pengasih,	panjang	sabar	dan	berlimpah	kasih	setia”	(Mzm.	103:8).	Banyak	 kisah	 Alkitab	 yang	 menunjukkan	 kesabaran	 Tuhan	menghadapi	 umat-Nya.	 Kepada	 bangsa	 Israel	 yang	 seringkali	 ber-sungut-sungut	 di	 hadapan	 Tuhan,	 Allah	 tetap	 senantiasa	 menyertai	perjalanan	mereka	dan	memberikan	tanda-tanda	mukjizat	bagi	mere-ka.	 Kepada	 Paulus,	 Allah	 memilihnya	 menjadi	 salah	 satu	 rasul-Nya	sekalipun	 ia	 adalah	 seorang	 penganiaya	 gereja.	 Kesabaran	 yang	 pa-ling	besar	dan	mulia	adalah	kesabaran	Tuhan	yang	memberi	kesem-patan	 kepada	manusia	 untuk	 bertobat.	 Tanpa	 kesabaran	 Allah,	 kita	tidak	mungkin	mengalami	 anugerah	 pemeliharaan	 dan	 keselamatan	dari	 Tuhan.	 Sifat	 Allah	 yang	 panjang	 sabar	 ini	 bukanlah	 tindakan	pasif,	 tapi	 Allah	 secara	 aktif	 mengekang,	 mengendalikan	 diri-Nya	menghadapi	 perlawanan	 yang	 sesungguhnya	 memancing	 amarah-Nya.	

Makrothumeo	 adalah	 kesabaran	 yang	 memberi	 ruang	 bagi	
orang	 lain	 dengan	 segala	 kelemahan	 yang	 dimilikinya.	 Ketika	 kita	menghadapi	orang-orang	yang	sulit	dan	yang	menyinggung	perasaan	kita,	 maka	 kita	 tidak	 cepat	 membalas	 kejahatan	 dengan	 kejahatan,	tidak	 memusuhi	 mereka	 tetapi	 tetap	 mengasihi,	 dan	 tetap	 sabar	melakukan	 kebaikan	 bahkan	 ketika	 orang	 tersebut	 tidak	 juga	 mau	berubah.	 Maka	 sesungguhnya	 frasa	 "Kesabaran	 kan	 ada	 batasnya"	bukanlah	kata-kata	yang	perlu	kita	ucapkan	atau	pikirkan.2.	HUPOMENO;	artinya	sabar	terhadap	keadaan.Ketika	 kita	 berada	 dalam	 situasi	 yang	 tidak	 mampu	 kita	 ken-dalikan	 atau	 tidak	 kita	 pahami,	 misalnya	 situasi	 pandemi,	 keadaan	sakit,	 kehilangan	 orang	 yang	 dikasihi,	 kehilangan	 pekerjaan,	 atau	kesulitan	keuangan,	harga-harga	naik,	apakah	kita	akan	sabar	untuk	menantikan	jawaban	dan	untuk	mengerti	maksud	Tuhan?	Ketika	kita	
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disalah	mengerti,	di itnah,	dan	dipersalahkan,	apakah	kita	menggeru-tu	 dan	marah-marah	 pada	 Tuhan,	 “…	 kenapa	 ini	 harus	 terjadi	 pada	saya	Tuhan?	…	Bukankah	masih	banyak	orang	 lain	 yang	 lebih	 layak	mendapat	cobaan	seperti	ini?”Teladan	hupomeno	telah	diberikan	Yesus	Kristus	yang	sabar	me-nanggung	 sengsara	hanya	untuk	menyelamatkan	manusia	 yang	ber-dosa.	 "Kristus	pun	 telah	menderita	untuk	kamu	dan	 telah	meninggal-
kan	teladan	bagimu,	supaya	kamu	mengikuti	jejak-Nya"	(1Ptr.	2:21).	3.	PROSKARTEREÔ;	berarti	tekun	atau	terus-menerus	tabah.Kata	 ini	 berkaitan	 dengan	 kesabaran	 atau	 ketetapan	 hati	 umat	Tuhan	 untuk	 berdoa.	 Seperti	 para	 rasul	 yang	menantikan	 turunnya	Roh	Kudus	yang	dijanjikan	 (Kis.	 1:14),	 bertekun	dalam	persekutuan	doa	 (Kis.	 2:42,46).	 Kita	 pun	 diperintahkan:	 “Bersukacitalah	 dalam	
pengharapan,	 sabarlah	 dalam	 kesesakan,	 dan	 bertekunlah	 dalam	
doa!”	(Rm.	12:12).	Sebagian	dari	kita	seringkali	bertanya,	“Kapan	pandemi	ini	akan	berakhir?”	 Kesabaran	 dan	 penguasaan	 diri	 adalah	 cara	 yang	 paling	tepat	 untuk	 menanti	 pemulihan	 dan	 perbaikan	 dari	 kondisi	 krisis	yang	terjadi.	Sebagai	umat	beriman	hendaknya	kita	tekun	mendoakan	para	pemimpin	kita	yang	membutuhkan	kesabaran	kita	dalam	proses	perbaikan	di	berbagai	bidang.	4.	REN	NAIAda	hal	 yang	menarik	mengenai	 kata	 'sabar'	 dari	 sudut	 iloso i	bahasa	 Mandarin. Dalam	 huruf	 mandarin,	 kata	 "sabar"	 terdiri	 dari	dua	huruf:

Huruf	‘ren’	yang	terdiri	dari	gabungan	huruf	‘dao’	yang	artinya	pisau,	dan	huruf	‘xin’	yang	artinya	hati.
Huruf	‘nai’	yang	terdiri	dari	huruf	‘er’	yang	artinya	dan,	dan	huruf	‘cun’	yang	artinya	inci.	
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Bila	 kita	 gabungkan	 semuanya,	 maka	 kata	 ‘ren	 nai’	 menggam-barkan	makna	 kesabaran	 sebagai	 berikut:	meskipun	 sebilah	 pisau	me-nusuk	 hati	 dan	 menusuk	 ke	 dalam	 atau	 mengirisnya	 perlahan-lahan	(seinci	demi	seinci),	tetap	bertahan,	dan	tidak	membalas.Baik	makrothumeo,	hupomeno,	atau	proskartereô,	ada	dalam	situasi	hati	yang	susah.	Buah	Roh	adalah	bukti	Roh	Kudus	tinggal	dan	berkarya	dalam	kehidupan	umat	percaya.	Karakter	Allah	itu	dianugerahkan	kepa-da	umat	percaya	dan	akan	berproses	dalam	pertumbuhan	mereka.	Kita	sepatutnya	 bersyukur	 karena	 kesabaran	 kita	 akan	 bertumbuh	 selama	ada	tantangan,	dan	akan	tumbuh	subur	kalau	kita	dekat	kepada	Tuhan.	
(uty)
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Saudara(i)	yang	terkasih,Sering	 orang	 untuk	 tidak	mau,	menahan,	 atau	 bahkan	 pelit	 untuk	membagikan	 kemurahan	 dan	 kebaikan	 kepada	 orang	 lain.	 Kita	 kadang	merasa	 rugi	 kalau	 melakukannya.	 Kita	 merasa	 bahwa	 untuk	 kita	 saja	masih	kurang,	boro-boro	membagikannya	kepada	orang	lain.	Tapi	mari	 kita	 perhatikan	 suatu	 rahasia	 kebenaran	 Firman	 Tuhan	ini:	 “Ada	 yang	 menyebar	 harta,	 tetapi	 bertambah	 kaya,	 ada	 yang	
menghemat	secara	luar	biasa,	namun	selalu	berkekurangan.	Siapa	banyak	
memberi	berkat,	diberi	kelimpahan,	siapa	memberi	minum,	ia	sendiri	akan	
diberi	minum”	(Ams.	11:24-25).Nah,	kalau	kita	 ingin	 tahu	salah	satu	rahasia	kelimpahan	ber-
kat	 Tuhan	 bagi	 kita	 adalah	 ketika	 kita	mau	dipakai	 Tuhan	 untuk	
perwujudan	kasih-Nya.	Karena	orang	yang	mendapat	kemurahan	dan	kebaikan	Tuhan	lewat	kita	diberkati,	bukankah	orang	yang	dipakai-Nya	-	yaitu	kita	-	juga	diberkati.	Amin?Saudara(i)	yang	 terkasih,	cara	Allah	menggerakkan	kehidupan	kita	supaya	menjalani	 hidup	 yang	 terbaik	 dan	 berpadanan	 dengan	 rencana	Illahi-Nya	adalah	dengan	menaruh	Roh-Nya	dalam	kita,	yaitu	Roh	Kudus.	Semua	 pikiran,	 perasaan,	 perkataan,	 keinginan	 atau	 apa	 saja	 yang	 di-gerakkan	oleh	Roh	Kudus,	pasti	datangnya	dari	Allah,	karena	Roh	Kudus	itu	 adalah	 Allah	 sendiri.	 Dan	 Tuhan	 ingin	 menyentuh	 kehidupan	
orang	lain	lewat	orang-orang	yang	dipimpin	oleh	Roh	Allah	ini.Hari	 ini,	 dalam	 rangka	 Prapentakosta,	 mari	 kita	 belajar	 2	 bagian	dari	Buah	Roh	–	Kemurahan	dan	Kebaikan.	Allah	ingin	kedua	kualitas	ini	ada	dalam	diri	kita,	supaya	Tuhan	bisa	berkarya	melalui	kita	untuk	me-nyentuh	dan	memberkati	kehidupan	orang	lain.	

KEMURAHAN	dan	KEBAIKAN

26 Mei 2020
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KEMURAHANKemurahan	 (Kindness)	 adalah	 suatu	 perhatian	 atau	 kepedulian	kepada	 orang	 lain	 yang	 sedang	 dalam	 kesulitan	 atau	 membutuhkan	sesuatu.	Kemurahan	(Kindness)	ini	merupakan	karakteristik	Kristus.	Orang	yang	mempunyai	karakteristik	Buah	Roh	-	Kemurahan	ini	:	1. Peka	terhadap	situasi.	 	Dengan	 kepekaan	 ini,	 kita	 bisa	 hadir	 me-rasakan	kesulitan	orang	lain.	Dia	resah	ketika	tidak	menolong	orang	lain.	 Bahkan,	 jika	 orang	 lain	 ada	 berbuat	 salah,	 dan	 orang	 itu	mengakui	 kesalahannya,	 maka	 dia	 tidak	 terlalu	 memperhitungkan	kesalahannya.	Dia	tidak	meributkan	perbedaan,	dia	akan	mejadi	te-man	yang	menyenangkan.2. Mempunyai	 jiwa	 sosial	yang	 tinggi.	Dia	 share	 apa	 yang	 dia	 bisa	berikan	 kepada	 orang	 lain.	 Dia	merasa,	 apa	 yang	 dia	miliki	 adalah	milik	 Tuhan,	 bukan	 milik	 dia.	 Karena	 itu	 dia	 dengan	 senang	 hati	berbagi	milik	Tuhan	kepada	orang	lain.	Tidak	pelit	dengan	apa	yang	dia	punya,	murah	hati	terhadap	kebutuhan	orang	lain	di	sekitarnya,	
ini	bukan	hanya	urusan	materi,	 tapi	dalam	hal	 interaksi	sosial	
lainnya	(tenaga,	pikiran/jalan	keluar/sumbang	saran,	doa).3. Dia	 tidak	mau	menjadi	 batu	 sandungan	kepada	orang	 lain.	Dia	adalah	orang	yang	 tulus	hati,	 tidak	akan	 jadi	penghianat.	Kalau	ada	benturan-benturan	 dalam	 kehidupannya	 dia	 tidak	 tertekan,	 tidak	kehilangan	 pegangan.	 Dia	 lapang	 dada,	 sehingga	 interaksi	 cair	 dan	berjalan	baik.	Dia	 juga	berusaha	 tidak	mempersulit	 orang	 lain,	 dan	selalu	berbesar	hati	kalau	kalau	dia	dipersulit	orang	 lain.	Dia	sadar	realita	hidup,	karena	itu	dia	berbesar	hati.	

KEBAIKANKebaikan	 (Goodness)	 adalah	 melakukan	 apa	 yang	 baik	 dan	 benar,	dalam	setiap	keadaan	(termasuk	dalam	keadaan	yang	tidak	baik).	Orang-orang	yang	mempunyai	karakteristik	Buah	Roh	–	Kebaikan	ini	:	1. Tidak	akan	egois.	Dia	 benci	 keegoisan,	 dia	 perhatikan	 sekitarnya,	dia	ambil	bagian.
2. Siap	 kehilangan	 demi	 kebaikan.	 Dia	 sudah	 merasakan	 kebaikan	Allah	dan	bersyukur	kepada	Allah,	lalu	dia	melakukan	hal	yang	sama	kepada	orang	lain.	Dia	bahkan	siap	kehilangan	demi	orang	lain,	asal	
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semua	menjadi	baik,	tapi	tidak	konyol.	Dia	melepaskan	haknya,	tidak	mempertahankannya	demi	satu	kebaikan.
3. Hadir	dalam	kesulitan	orang	lain.	Dia	hadir	dalam	kesulitan	orang	lain.	 Mengesampingkan	 keenakan	 dirinya	 untuk	 masuk	 membawa	kebaikan	kepada	orang	lain.
4. Tidak	jemu-jemu	berbuat	baik.	Dia	dikenali	 lingkungannya	karena	selalu	berbuat	baik.	Kehidupannya	dengan	Allah,	dia	nyatakan	kepa-da	 orang	 lain	 dengan	melakukan	 kebenaran,	 dan	 tidak	melakukan	kejahatan.	 Karena	 sudah	 dapat	 berkat	 Allahlah	 maka	 dia	 dia	melakukan	kebaikan-kebaikan	kepada	orang	lain,	jadi	bukan	berbuat	baik	 untuk	mendapat	 kebaikan.	Orang	 ini	 ketika	memberi	 persem-bahan	akan	penuh	sukacita.
5. Berhati-hati	 dalam	bertindak.	Dia	 tidak	 mau	 melakukan	 sesuatu	yang	tidak	baik	kepada	orang	lain	maupun	kepada	dirinya.	Jadi	keti-ka	bertindak,	dia	memikirkan	dengan	matang	apakah	itu	baik.6. Gelisah	kepada	ketidakadilan.	Dia	 tidak	 tenang	 bila	 ada	 tindakan	yang	 semena-mena.	 Dia	 mencari	 jalan	 keluar	 bagaimana	 mengu-bahnya.	Dia	berpikir	apa	yang	baik	buat	orang-orang	di	sekitarnya.Orang-orang	 yang	 memiliki	 karakterisktik	 Illahi	 tiap	 langkah-langkah	hidupnya	akan	berkualitas.	Buah	yang	baik,	keluar	dari	pohon	yang	 baik.	 Dia	 dikenal	 karena	 kemurahan	 dan	 kebaikan	 hatinya,	 dia	memikirkan	hal-hal	yang	baik,	dan	apa	yang	dikerjakannya	mempunyai	
impact	yang	baik	kepada	orang	lain.Saudara(i)	 yang	 terkasih,	 kita	 sudah	 mengecap	 betapa	 besarnya,	luasnya,	 dalamnya,	 tingginya	 kemurahan	 dan	 kebaikan	 Allah	 dalam	hidup	 kita.	Karena	 itu,	Dia	 ingin	menyentuh,	memenangkan	dan	mem-berkati	banyak	orang	melalui	kita	dengan	memiliki	buah-buah	Roh	ini.	Dan	 buah-buah	 Roh	 itu	 harusnya	melimpah,	 bahkan	 seperti	mata	air,	seolah-olah	mau	meluap	keluar	mengalir	kepada	orang	lain.Yohanes	 4:13-14:	 “…	tetapi	barangsiapa	minum	air	yang	akan	Kuberikan	
kepadanya,	 ia	 tidak	 akan	 haus	 untuk	 selama-lamanya.	 Sebaliknya	 air	
yang	akan	Kuberikan	kepadanya,	akan	menjadi	mata	air	di	dalam	dirinya,	
yang	 terus-menerus	 memancar	 sampai	 kepada	 hidup	 yang	 kekal.”	Bukankah	itu	suatu	rahasia	Illahi	yang	Tuhan	singkapkan	bagi	kita?Karena	 itu	 marilah	 kita	 berubah	 dengan	 mentransformasikan	
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manusia	 lama	 kita	 menjadi	 manusia	 baru	 yang	 dipakai	 Allah	 untuk	kemuliaan-Nya	melalui	karya	Roh	Kudus.Dengan	 demikian,	 kita	 akan	mengatakan:	 “Namun	aku	hidup,	tetapi	
bukan	lagi	aku	sendiri	yang	hidup,	melainkan	Kristus	yang	hidup	di	dalam	
aku.	Dan	hidupku	yang	kuhidupi	sekarang	di	dalam	daging,	adalah	hidup	
oleh	iman	dalam	Anak	Allah	yang	telah	mengasihi	aku	dan	menyerahkan	
diri-Nya	untuk	aku”	(Gal.	2:20).Banyak	hal	yang	yang	sepertinya	rahasia	dalam	kehidupan	ini,	tapi	sebenarnya	kalau	kita	coba	selami	apa	yang	ada	dalam	hati,	pikiran	dan	rencana	Allah,	maka	kita	akan	mengerti	mengapa	Tuhan	menaruh	Roh-Nya	dalam	kita,	yaitu	supaya	citra	Allah	dan	pekerjaan-Nya	terpancar	
lewat	buah-buah	Roh	dalam	kehidupan	kita	untuk	menjadi	berkat	
dan	jalan	menuju	keselamatan	dalam	Kristus	bagi	orang	lain.Tuhan	menolong	dan	memberkati	kita.	Amin.

-REP
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Janganlah	kiranya	kasih	dan	setia	meninggalkan	engkau!	Kalungkanlah	itu	pada		lehermu,	tuliskanlah	itu	pada	loh	hatimu,	maka	engkau	akan	mendapat	kasih	dan	penghargaan	dalam	pandangan	Allah	serta	manusia.	Amsal	3	:	3-4Semua	 orang	 menuntut	 kesetiaan,	 tidak	 ada	 orang	 yang	 ingin	dikhianati.	Dikhianati	 itu	sangat	menyakitkan,	dikhanati	oleh	pasangan	hidup,	 dikhianati	 oleh	 sahabat	 karib,	 atau	 hanya	 diingkari	 janji-janji	kecil	 saja	 sudah	menyakitkan	 hati	 kita.	 Kehidupan	 pernikahan	 hancur	karena	 ketidaksetiaan,	 persahabatan	 rusak	 karena	 pengkhianatan,	 hu-bungan	antar	manusia	rusak	akibat	pengingkaran	janji.	Bukankah	kalau	kita	 memiliki	 bawahan,	 kita	 memilih	 orang	 yang	 setia,	 yang	 loyal.	Bahkan	di	 ilm	ma ia	sekalipun,	orang	yang	loyal	siap	melakukan	apapun	untuk	pimpinannya.	Terlebih	lagi	kalau	kita	merenungkan	kesetiaan	kita	kepada	 Tuhan,	 apakah	 kita	 sesetia	 mereka?	 Seringkali	 kita	 menuntut	kesetiaan,	 namun	 seiring	 dengan	 itu	 bukankah	 seharusnya	 kita	meng-imbanginya		dengan	memberikan	kesetiaan	kita.Bacaan	kita	di	atas	mengajarkan	kepada	kita	apa	yang	kita	peroleh	dari	 kesetiaan,	 yaitu	 “engkau	 akan	 mendapat	 kasih	 dan	 penghargaan	dalam	 pandangan	 Allah	 serta	 manusia”.	 Kesetiaan	 adalah	 sikap	 yang	bukan	 cuma	 dihargai	 oleh	manusia	 (pasangan	 hidup,	 sahabat,	 atasan)	namun	oleh	Allah.	Bukankah	penting	buat	 kita	dihargai	 oleh	pimpinan	kita?	 Bukanlah	 lebih	 lagi	 penting	 bagi	 kita	 kalau	 kita	 mendapatkan	penghargaan	dari	Allah?	Bentuk	 kata	 perintah	 “janganlah	 kiranya”	 dan	 “kalungkanlah”	me-nunjukkan	 kepada	 kita	 bahwa	 kesetiaan	 itu	 tidak	 datang	 dengan	sendirinya,	 melainkan	 sesuatu	 yang	 harus	 diusahakan,	 dipupuk	 dan	

KESETIAAAN

27 Mei 2020
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dikembangkan.	 Dalam	 PL	 (Ul.	 6:6-9),	 dikatakan	 bahwa	 mengajarkan	perintah	Tuhan	kepada	anak-anak	dikatakan	harus	dengan	menuliskan	di	palang	pintu	rumah,	berulang-ulang	dan	setiap	saat	(pada	saat	engkau	berbaring	dan	bangun).		Dengan	dikatakan	“tuliskanlah	itu	pada	loh	ha-timu”,	 orang	 Israel	 bisa	memahami	 bahwa	 kesetiaan	 bukan	 hanya	 di-tuliskan	di	palang	 	 pintu	namun	di	dalam	hati.	Mengapa	harus	ditulis?		Dituliskan	di	palang	pintu	adalah	supaya	dapat	dibaca	setiap	saat,	supa-ya	menjadi	pengingat.		Seperti		orang	Israel	mengajarkan	kepada	anak2,	demikianlah	kita	perlu	mengajarkan	sikap	kesetiaan	kepada	diri	kita	
sendiri,	 karena	harus	kita	 sadari	bahwa	sejatinya	kita	adalah	manusia	yang	 mudah	 lupa.	 Maka	 kita	 juga	 harus	 mengulang-ulang.	 Salah	 satu	metode	 agar	 tidak	 lupa	 adalah	 dengan	melakukannya.	 Sikap	 yang	 diu-lang-ulang	 akan	 menjadi	 suatu	 kebiasaan.	 Mari	 dengan	 penuh	kesadaran,	kita	mengulang-ulang	untuk	mempraktikkan	sikap	kesetiaan,		agar	sikap	kesetiaan	itu	mendarah	daging	dalam	kehidupan	kita.Kesetiaan	 itu	perlu	diuji.	Ujian	kesetiaan	 	adalah	waktu	dan	masa-lah.	Dari	segi	waktu,		kesetiaan	perkawinan	bisa	dilihat	pada	saat	pera-yaan	perkawinan	perak		(25	tahun)	atau	emas	(50	tahun),	 itupun	tidak	ada	jaminan	masih	akan	terus	setia	bukan?	Dari	segi	ujian	melalui		ma-salah,	 ketika	 diperhadapkan	 pada	 pilihan	 yang	 sulit,	 apakah	 kita	 tetap	memilih	setia.	 	Ketika	hidup	kita	menjadi	sulit	di	kondisi	 COVID-19	se-perti	 saat	 ini,	 apakah	 kita	 tetap	memegang	 janji	 setia,	 tetap	menguta-makan	keutuhan	keluarga	sesuai	janji	perkawinan	kita	ataukah	malahan	banyak	terjadi	cekcok,	tetap	setia	beribadah	dan	melayani	Tuhan,	bukan	sebaliknya	 marah	 dan	 menggerutu	 kepada	 Tuhan	 atas	 kejadian	 yang	kurang	menyenangkan	ini.Ada	kalanya	hidup	kita	memang	perlu	keterpaksaan.	Karena	dalam	banyak	 hal	 kita	 berkembang	 karena	 kita	 “dipaksa”.	 Baik	 dipaksa	 oleh	orang	lain	maupun	dipaksa	oleh	keadaan.	Kita	belajar	mungkin	dulu	juga	terpaksa,	 takut	dimarahi	guru	dan	orang	tua.	Orang	menjadi	tabah	dan	kuat	karena	ditempa	oleh	pengalaman	hidup	yang	berat.	Untuk	hal	kese-tiaan,	kita	tidak	harus	menunggu	keterpaksaan	dari	luar,	namun	marilah	kita	melatih	diri	(baca:	memaksa	diri)	untuk	setia.	Bagaimana	caranya?	Mari	kita	menciptakan	kondisi	yang	melatih	kita	untuk	setia.	Misalnya	dengan	 menetapkan	 target-target	 pribadi	 yang	 harus	 	 kita	 kejar,	 dan	dengan	setia	kita	mengejarnya.	Misalnya	membuat	 target	membaca	Al-kitab	 sampai	 selesai	 selama	 satu	 tahun,	 atau	 setia	mengikuti	 doa	pagi,	atau	misalnya	kita	punya	tanggung	jawab	sebagai	panita,	lakukanlah	itu	
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dengan	 setia.	 	Mari	 kita	 rajin	menetapkan	 target	 agar	 diri	 kita	 terlatih	untuk	 setia.	 Semakin	 sering	 kita	 menetapkan	 target,	 semakin	 terlatih	kita	untuk	setia	menepatinya.	Kesetiaan	dalam	perkara-perkara	kecil	ini	menolong	kita	untuk	setia	dalam	perkara	yang	lebih	besar.Satu	 hal	 lagi	 yang	 menarik	 	 dari	 bacaan	 di	 atas	 adalah	 kesetiaan	selalu	berjalan	seiring	dengan	kasih.	Saya	membaca	sebuah	tulisan	yang	menarik	 tentang	 ini,	 “kasih	tanpa	kesetiaan	adalah	fatamorgana,	indah	
tapi	nyata	dan	mudah	menghilang,	sebaliknya	kesetiaan	tanpa	kasih	ada-
lah	 perhambaan	 belaka,	 hampa	 kenikmatan	 namun	 sarat	 dengan	
kewajiban-kewajiban”.	 Kita	 tidak	 ingin	 kesetiaan	 kita	 adalah	 kesetiaan	seperti	 ilm	 ma ia,	 namun	 kesetiaan	 yang	 berlandaskah	 kasih.	 Allah	menginginkan	 kesetiaan	 kita	 bukanlah	 kesetiaan	 karena	 keterpaksaan	atau	 karena	 ketakutan,	 namun	 kita	 memiliki	 kesetiaan	 yang	 dilandasi	dengan	kasih,	yaitu	kasih	kita	kepada	Allah	dan	kasih	kita	kepada	manu-sia. Mengembangkan	 sikap	 setia	 adalah	 mengembangkan	 sifat	 Ilahi	yang	bibitnya	sudah	ada	di	dalam	hati	kita,	karena	kesetiaan	ini	adalah	sikap	Allah	 yang	 tidak	 dapat	 diingkari-Nya	 karena	 itu	 adalah	 hakekat-Nya.	Dalam	1	Timotius	2:13	 jika	kita	tidak	setia,	Dia	(Allah)	tetap	setia	karena	Dia	tidak	dapet	menyangkal	diri-Nya.	Sebagai	anak	Allah	kita	ha-rus	belajar	setia	karena	Allah,	yang	adalah	Bapa	kita.Mari	kita	rajin	melatih	diri	kita	untuk	setia.	Setia	mejadi	gaya	hidup	kita.	Menjadi	suami	atau	 istri	yang	setia,	menjadi	karyawan	yang	 loyal,	melayani	dengan	setia	dan	menjadi	murid	Tuhan	yang	setia

-NMM-
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Surat	Galatia	ditulis	oleh	rasul	Paulus,	sekitar	tahun	56–58M,	dalam	keadaan	 jemaat	 Galatia	 sedang	 menghadapi	 ajaran–ajaran	 dari	 para	“Penginjil”	 Yahudi,	 yang	 intinya	mengatakan	 bahwa	 janji	 keselamatan	(janji	mesianik)	diberikan	kepada	Abraham	dan	keturunannya.	Dan	bagi	mereka	 yang	 ingin	 mendapatkan	 janji	 tersebut	 harus	 menjadi	“keturunan	Abraham”	dengan	cara	disunat	dan	hidup	menurut	hukum	Taurat	 dengan	 segala	 ibadah–ibadah	 lahiriah	 yang	 diperlihatkan	 oleh	orang–orang	Yahudi.	Paulus	memandang	cara	hidup	ini	(karena	contoh	yang	 diperlihatkan	 oleh	 orang–orang	 Yahudi)	 adalah	 sebatas	 hal–hal	lahiriah.	 Paulus	memandang	 ajaran	 ini	 tidak	 sesuai	 dengan	 Injil	 Yesus	yang	 dia	 beritakan	 bagi	 orang–orang	 Galatia	 (Gal.	 3:11).	 Bagi	 Paulus,	janji	keselamatan	itu	juga	berlaku	bagi	kita	yang	percaya	dan	menerima	Yesus	 sebagai	 Juruselamat.	Dengan	demikian	 kita	 berhak	menjadi	 ahli	waris	kerajaan	Allah	(Gal.	4:4-7).	Sebagai	orang	yang	diselamatkan	kare-na	iman	(Gal.	3:11),	maka	kita	tidak	diperkenankan	hidup	menurut	dag-ing,	 namun	 sebaliknya	 kita	 harus	 hidup	 menurut	 Roh	 (Gal.	 5:16-24).	Dengan	 latar	 belakang	 seperti	 itu,	 kita	 dapat	 memahami	 jika	 Paulus	mengingatkan	jemaat	Galatia	betapa	pentingnya	Buah	Roh	sebagai	bukti	dari	hidup	menurut	Roh.	Jika	diperhatikan,	Paulus	menggunakan	bentuk	tunggal	untuk	kata	“buah”.	Ia	secara	sengaja	tidak	menggunakan	bentuk	jamak,	 “buah–buah”.	 Ini	 berarti	 ada	 satu	 buah	 dengan	 sembilan	“rasa”	(karakter	hidup).	Pada	 kesempatan	 ini,	 secara	 khusus,	 kita	 akan	 membahas	 “rasa”	kelemahlembutan.	 Menurut	 KBBI	 (Kamus	 Besar	 Bahasa	 Indonesia),	lemah	 lembut	mengandung	 arti	 tidak	 pemarah,	 peramah.	Di	 dalam	Al-kitab,	lemah	lembut	bersanding	dengan	rendah	hati.	Secara	jelas,	Yesus	mendeklarasikan	 salah	 satu	 sifatnya,	 yaitu	 lemah	 lembut	 dan	 rendah	hati	 (Mat.	 11:29).	 Ketika	 Yesus	 mengajak	 mereka	 yang	 letih	 lesu	 dan	berbeban	 berat	 untuk	 memikuk	 kuk	 yang	 dipasang	 oleh-Nya,	 Yesus	

KELEMAHLEMBUTAN

28 Mei 2020
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menjanjikan	bahwa	mereka	yang	melakukan	hal	itu	akan	mendapatkan	ketenangan	karena	kelemahlembutan	dan	kerendahan	hati	yang	dimiliki	oleh	Yesus.	Dari	 sini	 kita	 belajar	 bahwa	 kelemahlembutan	 yang	meru-pakah	 salah	 satu	 dari	 “rasa”	 Buah	 Roh,	 mengandung	 arti	 suatu	 sikap	yang	menerima	perlakuan	Allah	kepada	kita	sebagai	suatu	kebaikan	dan	kita	tidak	menolak	atau	melawannya.	Dengan	demikian	kuk,	yang	dalam	arti	letih	lesu	dan	beban	berat,	dapat	kita	tanggung	dan	dapat	kita	lalui,	jika	 kita	 memiliki	 sikap	 yang	 lemah	 lembut,	 seperti	 yang	 sudah	diteladankan	Yesus	saat	Ia	menghadapi	dan	menjalani	via	dolorosa.	Dan	pada	akhirnya	Yesus	mengalahkan	maut,	dan	kepada-Nya	 telah	diberi-kan	 segala	 kuasa	 di	 sorga	 dan	 di	 bumi	 (Mat.	 28:18).	 Dalam	 konteks	inilah	 kita	 dapat	memahami	makna	 ucapan	 Yesus	 di	 Matius	 5:5,	 yang	mengatakan,	“berbahagialah	mereka	yang	lembah	lembut,	karena	mereka	
akan	memiliki	bumi”.Bagaimana	 caranya	 kita	 menghasilkan	 Buah	 Roh	 tersebut?	 Buah		hanya	 muncul	 dari	 pohon.	 Dalam	 Alkitab,	 kita	 mendapatkan	 bahwa	pohon	yang	benar	 itu	 adalah	Yesus.	Buah	pada	umumnya	muncul	dari	cabang	atau	 ranting.	 Cabang	atau	 ranting	hanya	dapat	berbuah,	 jika	 ia	melekat	pada	(batang)	pohon.	Yesus	mengajarkan	bahwa	kita	hanya	bisa	berbuah	 yang	 baik,	 jika	 kita	melekat	 pada	 sang	 pohon	 yang	 benar	 itu.	Lalu	bagaimana	caranya	agar	kita	dapat	melekat	pada	Yesus,	yang	ada-lah	pohon	yang	benar	itu?	Satu–satunya	cara	agar	kita	melekat	pada	Ye-sus	 adalah	 percaya	 kepada-Nya	 dan	 memastikan	 bahwa	 irman-Nya	tinggal	di	dalam	kita	(Yoh.	15:1-8).Saat	sekarang	ini	adalah	saat	di	mana	sebagian	besar	dari	kita	letih	lesu	dan	berbeban	berat.	Kuk	itu	kita	rasakan	begitu	berat	dikarenakan	pandemi	 COVID-19.	Kita	merasa	 letih	 lesu	 karena	 kita	 dibayangi	 keta-kutan	dan	kecemasan.	Kita	merasa	berbeban	berat,	karena	tiba–tiba	kita	mengalami	 penurunan	 penghasilan	 bahkan	 mungkin	 kehilangan	penghasilan.	 Kita	 merasa	 letih	 lesu,	 karena	 stress	 yang	 melanda	 kita	membuat	 hubungan	 kita	 dengan	 keluarga	 menjadi	 buruk.	 Alkitab	mengajarkan	kita	untuk	memiliki	 kelemahlembutan	agar	kita	bisa	me-nang	mengatasi	semua	 itu.	Lalu	apa	yang	harus	kita	 lakukan?	Pastikan	bahwa	hidup	kita	melekat	pada	Tuhan	Yesus	dengan	cara	merenungkan	irman-Nya	setiap	saat	dan	melakukannya	agar	kita	menjadi	“tanah	yang	baik”.Selamat	 merayakan	 Pentakosta	 dan	 selamat	 menikmati	 hidup	 di	dalam	Roh.

-PSI
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Pada	 awal	Maret	 2020	 di	 beberapa	 tempat	 sempat	 terjadi	 panic	
buying	 alias	 aksi	 borong	 belanjaan	 yang	 dipicu	 setelah	 pemerintah	mengumumkan	 2	 WNI	 di	 Depok,	 Jawa	 Barat,	 positif	 terjangkit	 virus	Corona.	 Suasana	 panik	 buying	 pun	 tak	 terbendung	 di	 toko-toko	swalayan.	Bahan	pangan	seperti	minyak	goreng,	beras,	sayuran,	hingga	mi	 instan	 diborong	 masyarakat.	 Selain	 bahan	 pangan,	 mereka	 juga	berbondong-bondong	 memborong	 masker,	 tisu	 basah	 hingga	 hand	
sanitizer.	 Bahkan,	 harga	 masker	 tembus	 Rp	 350.000/box	 padahal	biasanya	 sekitar	 belasan	 ribu	 rupiah	 saja.	 Kenapa	 mereka	 bisa	melakukan	itu?	Ada	rasa	kuatir,	takut	karena	dipengaruhi	berita-berita	sebelumnya	di	Wuhan,	RRC	sehingga	mereka	melakukan	itu.	Berita	 seperti	 di	 atas	 adalah	 salah	 satu	 gambaran	 atau	 contoh	betapa	 manusia	 tak	 mampu	 untuk	 menguasai	 diri.	 Orang	 yang	 tak	mampu	menguasai	 diri	 menjadi	 egois	 dan	 serakah,	 tidak	 memikirkan	orang	lain,	yang	penting	kebutuhan	dan	kenyamanannya	terpenuhi.	Keegoisan	dan	keserakahan	yang	bisa	terjadi	adalah	sebagian	dari	banyak	hal	ketika	seseorang	tak	mampu	untuk	menguasai	diri.	Alkitab	mencatat	 beberapa	 narasi	 bagaimana	 seseorang	 tak	 mampu	 untuk	mengendalikan	 diri.	 Adam	 dan	 Hawa,	 tak	 bisa	mengendalikan	 godaan	dari	 si	 ular;	 Kain	menjadi	 pembunuh	manusia	 yang	 pertama	 di	 dunia	ketika	membunuh	Habel,	adiknya	sendiri	gara-gara	kecemburuan.	Hal	yang	sama	karena	cemburu	dan	marah,	Saul	yang	adalah	Raja	Israel	 yang	 diurapi	merasa	 kebakaran	 jenggot	 karena	 yang	 disanjung,	dipuji	 dan	 dibanggakan	 adalah	Daud.	 Sehingga	 bagi	 Saul	 setiap	waktu	adalah	kesempatan	dia	untuk	bisa	membunuh	atau	melenyapkan	Daud;	dalam	narasi/cerita	 yang	 lain	 tentang	Daud.	Kita	 tahu	 salah	 satu	 dosa	yang	besar	yang	dia	lakukan	adalah	ketika	terjerumus	dalam	nafsu	sex.	Ketika	ia	tergiur	kecantikan	Batsyeba,	 ia	melakukan	dan	menghalalkan	

PENGUASAAN	DIRI
(SELF-CONTROL/EGKRATEIA)

29 Mei 2020



Renungan Doa Prapentakosta 2020-Buah Roh 22

segala	 upaya	 untuk	 memilikinya;	 bangsa	 Israel,	 sebagai	 umat	 yang	dipilih	Tuhan	tetapi	terkenal	juga	sebagai	umat	yang	tegar	tengkuk	(Kel.	32:9)	 sehingga	 dalam	 hidupnya	 berulangkali	 tidak	 taat	 kepada	 Tuhan	dan	menyembah	 kepada	 berhala	 dan	 ilah-ilah	 bangsa	 ka ir.	 Ini	 bagian	dari	ketidakmampuan	umat	dalam	menguasai	diri	dalam	sikap	imannya	ketika	 mereka	 berada	 dalam	 kesulitan	 atau	 berada	 dalam	 situasi	paceklik.	Demi	mendapat	pengakuan	dan	rasa	hormat,	orang-orang	atau	umat	Tuhan	cenderung	 juga	mengabaikan	Buah	Roh	ini,	misal	Ananias	dan	 Sa ira	 (Kis	 5:1-11)	 yang	 mudah	 untuk	 berdusta.	 Demikian	 pula	dalam	surat	ke	Korintus,	Paulus	mengingatkan	akan	bahaya	perpecahan	karena	masing-masing	ingin	menonjolkan	kelompoknya	(1	Kor.	3:1-9).Kita	 bisa	 mendata	 dan	 menceritakan	 banyak	 lagi	 hal-hal	 yang	membahayakan	 bagi	 diri	 sendiri	 maupun	 bagi	 orang	 lain	 ketika	seseorang	tak	memiliki	Buah	Roh	ini,	yaitu	penguasaan	diri.Secara	 etimologis,	 kata	 pengendalian	 diri	 berasal	 dari	 bahasa	Yunani	 “Egkrateia”.	Egkrateia,	mempunyai	 arti	 sebagai	 ketenangan	dan	pengendalian	 atas	 dorongan-dorongan	 yang	 timbul	 dalam	 hati	 dan	pikiran	 demi	 pencapaian	 hidup	 yang	 lebih	 baik.	Dalam	bahasa	 Yunani	sehari-hari,	 kata	 ini	 biasa	 digunakan	untuk	mengungkapkan	 kebajikan	seorang	kaisar	yang	tidak	pernah	membiarkan	kepentingan	pribadinya	mempengaruhi	 jalannya	 pemerintahan	 atas	 rakyatnya.	 Kebajikan	seperti	itulah	yang	membuat	orang	mampu	mengendalikan	diri	sendiri,	sehingga	ia	pantas	untuk	menjadi	pelayan	sesamanya.	Mengapa	kita	harus	berbuah?	Paulus	pernah	memberi	pengajaran	dalam	 suratnya	 ke	 jemaat	 Korintus	 bahwa	 siapa	 yang	 ada	 di	 dalam	Kristus,	ia	adalah	ciptaan	baru:	yang	lama	sudah	berlalu,	sesungguhnya	yang	 baru	 sudah	 datang	 (2	 Kor.	 5:17).	 Nah,	 supaya	 yang	 lama	(kedagingan,	dsb;	baca:	Gal.	5:17-21)	benar-benar	tidak	menguasai	kita	maka	 hiduplah	 dalam	 Roh	 (Gal.	 5:16).	 Dan	 hidup	 dalam	 Roh	 adalah	hidup	yang	berbuah,	 salah	 satunya	adalah	berbuah	dalam	penguasaan	diri. Buah	Roh	penguasaan	diri	sangatlah	diperlukan:
 Petrus	 mengatakan	 “Kesudahan	segala	sesuatu	sudah	dekat.	Karena	
itu	 kuasailah	 dirimu	 dan	 jadilah	 tenang,	 supaya	 kamu	 dapat	
berdoa”	 (1	 Ptr.	 4:7).	 Kata	 penguasaan	 diri	 dalam	 ayat	 ini	 berasal	dari	 kata	 Sõfronein	 yang	 diterjemahkan	 ‘peliharalah	 jiwamu’	 ini	mempunyai	arti	‘memelihara	kesehatan	pikiran	seseorang’	sehingga	
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mampu	 membedakan	 hal-hal	 yang	 penting	 dan	 tidak	 penting	sehingga	 seseorang	 bisa	 berdoa.	 Dengan	 demikian	 seseorang	mampu	menyeimbangkan	 pikiran,	 bertanggungjawab,	 hidup	 bijak-sana	dan		tidak	sembarangan.
 Roma	 12:3	 dikatakan:	 “Berdasarkan	 kasih	 karunia	 yang	
dianugerahkan	kepadaku,	aku	berkata	kepada	setiap	orang	di	antara	
kamu:	 Janganlah	 kamu	 memikirkan	 hal-hal	 yang	 lebih	 tinggi	 dari	
pada	 yang	 patut	 kamu	 pikirkan,	 tetapi	 hendaklah	 kamu	 berpikir	
begitu	rupa,	sehingga	kamu	menguasai	diri	menurut	ukuran	iman,	
yang	 dikaruniakan	 Allah	 kepada	 kamu	 masing-masing.”	 Terhadap	segala	 keinginan	 dan	 apapun	 yang	 dipikirkan,	 terutama	 ketika	berbicara	 karunia-karunia,	 kita	 diajak	 agar	 mampu	 mengendali-kannya	 dengan	 ukuran	 iman.	 Dengan	 demikian	 Paulus	 memberi	nasehat	agar	kita	tetap	menjadi	diri	sendiri	sebagaimana	peran	dan	tugas	panggilan	hidupnya.

 Orang	yang	menguasai	diri	akan	 lebih	mengutamakan	kepentingan	bersama	 di	 atas	 kepentingan	 pribadi	 sehingga	 tetap	 terjaga	keutuhan.	 	 Hal	 ini	 dikatakan	 Paulus	 kepada	 jemaat	 Korintus	 yang	terancam	 pecah	 dalam	 hidup	 berjemaat.	 “Dan	jika	kami	menguasai	
diri,	hal	itu	adalah	untuk	kepentingan	kamu”	(2	Kor.	5:13b).

 Dengan	penguasaan	diri	seseorang	tidak	jatuh	dalam	dosa	ketika	ia	marah,	bahkan	karena	ia	berbuah	dengan	baik,	maka	ia	selalu	akan	berusaha	 menyelesaikan	 sesegera	 mungkin	 setiap	 amarahnya.		Efesus	 4:26	 “Apabila	kamu	menjadi	marah,	janganlah	kamu	berbuat	
dosa:	janganlah	matahari	terbenam,	sebelum	padam	amarahmu”Dari	 catatan-catatan	 di	 atas	 betapa	 pentingnya	 Buah	 Roh	penguasaan	 diri	 ini	 bahkan	 bukan	 hanya	 pada	 hal-hal	 tertentu	 saja,	dalam	suratnya	kepada	Titus	Paulus	memberikan	pengajaran	“Demikian	

juga	orang-orang	muda;	nasihatilah	mereka	supaya	mereka	menguasai	
diri	dalam	segala	hal”	 (Tit.	 2:6).	 Ada	 hal	 yang	 penting	 di	 sini	 bahwa	penguasaan	diri	harus	dipupuk	dari	 sejak	muda,	bukan	hanya	sekedar	tentang	emosi	dan	kelabilan	anak	muda	yang	biasa	lepas	kontrol,	tetapi	seperti	Paulus	meminta	kepada	Titus	untuk	menasihati	anak	muda	agar	menguasai	diri	justru	dalam	segala	hal.	Hal	 yang	 sama,	 Paulus	menasihati	 Timotius	 yang	muda,	 ketika	 ia	terjun	 dalam	 pelayanan	 pekabaran	 Injil	 yang	 tidak	 selalu	 enak,	malah	sebaliknya	 siap	 untuk	 menderita,	 nasehat	 yang	 penting	 yang	 perlu	
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diperhatikan	adalah	penguasaan	diri	dalam	segala	hal:	“Tetapi	kuasailah	
dirimu	 dalam	 segala	 hal,	 sabarlah	 menderita,	 lakukanlah	 pekerjaan	
pemberita	Injil	dan	tunaikanlah	tugas	pelayananmu!”	(2	 Tim.	 4:5).	 Juga	kepada	 jemaat	 di	 Korintus,	 Paulus	 memberikan	 gambaran	 tentang	penguasaan	diri	itu	seperti	seorang	atlit	yang	sedang	bertanding:	“Tidak	
tahukah	 kamu,	 bahwa	 dalam	 gelanggang	 pertandingan	 semua	 peserta	
turut	berlari,	tetapi	bahwa	hanya	satu	orang	saja	yang	mendapat	hadiah?	
Karena	itu	larilah	begitu	rupa,	sehingga	kamu	memperolehnya!	Tiap-tiap	
orang	 yang	 turut	 mengambil	 bagian	 dalam	 pertandingan,	menguasai	
dirinya	dalam	segala	hal.	Mereka	berbuat	demikian	untuk	memperoleh	
suatu	mahkota	yang	fana,	 tetapi	kita	untuk	memperoleh	suatu	mahkota	
yang	 abadi.	 Sebab	 itu	 aku	 tidak	 berlari	 tanpa	 tujuan	 dan	 aku	 bukan	
petinju	 yang	 sembarangan	 saja	 memukul.	 Tetapi	 aku	 melatih	 tubuhku	
dan	 menguasainya	 seluruhnya,	 supaya	 sesudah	 memberitakan	 Injil	
kepada	orang	lain,	jangan	aku	sendiri	ditolak.”	(1	Kor.	9:24-27)Dari	 gambaran	 tersebut	 jelas	 bahwa	 kita	 perlu	 memahami	bagaimana	 kita	menjalani	 hidup	 ini	 dengan	 tidak	 sembarangan	 sebab	ada	hal	yang	harus	kita	 lakukan	yaitu	memenangkan	sebuah	mahkota.	Dan	 kuncinya	 adalah	 menguasai	 diri	 dalam	 segala	 hal	 sesuai	 dengan	pertandingan	iman	yang	kita	jalani.Di	 sini	 kita	 dapat	 menyimpulkan	 bahwa	 makna	 atau	 pengertian	Buah	Roh	 ‘penguasaan	diri’	menunjuk	pada	kemampuan	pribadi	untuk	menguasai	 dan	 mengendalikan	 diri	 sedemikian	 rupa	 sehingga	 tidak	membiarkan	 diri	 terbawa	 oleh	 perasaan	 atau	 tindakan	 yang	 tidak	terkendali.	 Ini	 berarti	 yang	 dikendalikan	 oleh	 pribadi	 tersebut	 adalah	seluruh	struktur	dan	aktivitas	kepribadian	yang	menyangkut	akal	budi,	emosi	atau	perasaan	dan	kehendak	atau	kemauan.Hal-hal	 apa	 saja	 yang	 sudah	 kita	 kuasai	 dalam	 diri	 kita?	 Atau	sudahkah	kita	menguasai	diri	dalam	segala	hal?	 Jika	belum,	kita	harus	terus	 mengusahakan	 dan	 melatihnya.	 Seperti	 sebuah	 pohon,	 ia	 akan	berbuah	 dengan	 baik	 jika	 kita	 sungguh-sungguh	 memerhatikan	 dan	memeliharanya	dengan	baik.	Oleh	karena	itu	Buah	Roh	dapat	dihasilkan	jika	 kita	 mau	 mengimani	 seperti	 yang	 dikatakan	 Tuhan	 Yesus:	
“Tinggallah	di	dalam	Aku	dan	Aku	di	dalam	kamu.	Sama	seperti	ranting	
tidak	 dapat	 berbuah	 dari	 dirinya	 sendiri,	 kalau	 ia	 tidak	 tinggal	 pada	
pokok	 anggur,	 demikian	 juga	 kamu	 tidak	 berbuah,	 jikalau	 kamu	 tidak	
tinggal	 di	 dalam	 Aku.	 Akulah	 pokok	 anggur	 dan	 kamulah	 ranting-
rantingnya.	Barangsiapa	 tinggal	di	dalam	Aku	dan	Aku	di	dalam	dia,	 ia	
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berbuah	 banyak,	 sebab	 di	 luar	 Aku	 kamu	 tidak	 dapat	 berbuat	 	 apa-
apa”	(Yoh.	15:4-5).	Tetaplah	 terus	 melekat	 pada	 pokok,	 yang	 adalah	 sumber	 nutrisi	untuk	 pertumbuhan	 buah	 rohani	 kita.	 Dan	 kiranya	 Roh	 Kudus	 yang	mengerjakannya	bersama	dan	di	dalam	diri	kita.	Selamat	memiliki	self-
control	dalam	penyertaan	Kuasa	Roh	Kudus.	Tuhan	memberkati.	

-GSH
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Di GKI persembahan dipahami secara utuh meliputi persembahan diri (baptisan dan hidup baru setia ikut
Kristus sampai mati), persembahan waktu (kehadiran, keterlibatan dalam persekutuan), persembahan tena-
ga (pelayanan nyata di gereja dan masyarakat) dan persembahan uang.

Walaupun terdapat rupa-rupa persembahan, sifat persembahan itu sama. Tidak diwajibkan karena
berangkat dari kerendahan hati, ketulusan dan kesadaran untuk berbagi kasih dengan sesama ciptaan Allah
dalam ikatan persekutuan yang saling terikat satu sama lain karena kasih.

Namun pertanyaannya ialah, mengapa seseorang dapat memiliki kerendahan hati, ketulusan dan kesadaran
untuk berbagi kasih dengan sesama ciptaan Allah dalam ikatan persekutuan yang saling terikat satu sama

WEBINAR
Sabtu, 30 Mei 2020

Pukul 19.00 WIB

Persembahan Syukur
Tahunan

Pembicara: Pdt. David Roestandi S. Sutanto

GKI KOTA WISATA
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