Pastor message

Tahun dibuka-Nya pintu-pintu mujizat
Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di tahun ini, apa pun keadaan kita kita harus tetap berkata “Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik,
sungguh baik kepada kami semua. Tuhan, kalau kita bisa masuk tahun 2014, semua karena kasih karunia
Tuhan.” Dan kita semua membutuhkan tuntunan Tuhan di tahun 2014 ini.
MAKNA AYIN DAN DALET
Sejak dari 04 September 2013 - 24 September 2014, menurut kalender orang Yahudi adalah
tahun 5774 yang mereka sebut sebagai tahun Ayin Dalet (74).
Makna ‘Ayin’
‘Ayin’ itu berbicara tentang “mata”, yaitu mata Tuhan dan tentunya mata kita juga. Mazmur
32:8 dengan jelas berkata, “Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus
kautempuh; Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu.”
Makna ‘Dalet’
Tuhan juga menuntun kita melalui ‘Dalet’. Dalet mengandung 4 (empat) makna, yaitu:
1. Pintu
“Tahun 2014, Tahun dibuka-Nya pintu-pintu mujizat! Tahun 2014, tahun dibuka-Nya pintu-pintu
mujizat!” - “The year of God opening doors for miracle!”
Wahyu 3:7-8, “Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Filadelfia: Inilah firman dari Yang
Kudus, Yang Benar, yang memegang kunci Daud; apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup;
apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu: lihatlah, Aku telah
membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorangpun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak
seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku.”
Ini adalah pesan Tuhan kepada jemaat di Filadelfia. Wahyu 2 dan 3 berkisah tentang pesan Tuhan Yesus
kepada 7 sidang jemaat dan salah satunya adalah jemaat di Filadelfia. Hanya kepada jemaat Filadelfia
saja Tuhan berkata, “Aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorangpun...”
Tuhan Yesus yang memegang kunci Daud, apabila Ia menutup tidak ada seorang pun yang bisa
membuka, tetapi kalau Ia membuka, tidak seorang pun yang bisa menutup. Kalau mau pintu-pintu itu
dibuka, Saudara harus menjadi seperti jemaat di Filadelfia.
Apa rahasia yang luar biasa dan mengapa Tuhan membuka pintu jemaat di Filadelfia?
a. Mereka hidup menuruti Firman Allah
b. Tekun menantikan Dia

2. Miskin di hadapan Tuhan
Ketika Tuhan berkata, “... Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti
firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku.” (Wahyu 3:8)
Orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah:
• Orang yang berharap dan mengandal-kan Tuhan
Supaya pintu-pintu dibuka, kita harus mengandalkan Tuhan dan berkata, “Tuhan kekuatan saya
tidak seberapa, karena itu saya membutuhkan Tuhan. Saya berharap kepada Tuhan, saya hanya
mengandalkan Tuhan.” Kalau Saudara melakukan ini, maka pintu-pintu yang selama ini tertutup di
hadapan Saudara akan dibuka oleh Tuhan. Inilah yang disebut dengan orang yang miskin di hadapan
Tuhan.
• Orang yang menanti-nantikan Tuhan
“Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orangorang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik
terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak
menjadi lelah.” (Yesaya 50:4)
Orang-orang muda dan teruna-teruna itu mempunyai kekuatan yang luar biasa sebab mereka
sedang kuat-kuatnya dan sehat-sehatnya, sekalipun demikian, mereka pun bisa jadi lelah dan lesu serta
tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dan dalam bahasa Ibraninya dikatakan ‘orang
yang mengharapkan Tuhan’ itu akan mendapat kekuatan yang baru, mereka seumpama rajawali yang
naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan
tidak menjadi lelah.
Tuhan berkata, “Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang
empunya Kerajaan Sorga.” (Matius 5:3)
3. Telinga
Yesaya 50:4, “... Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang
murid.”
Minta Tuhan untuk mempertajam telinga kita setiap hari. Mendengar suara Tuhan itu adalah hal yang
sangat penting.
4. Menjadi saksi Yesus
Menjadi saksi Yesus artinya kita hidup sama seperti Kristus telah hidup.
I Yohanes 2:6 berkata “Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti
Kristus telah hidup.”

KUNCI-KUNCI KE ARAH DIBUKANYA PINTU-PINTU
Kita akan melihat kunci-kunci yang akan Tuhan berikan kepada kita supaya pintu-pintu yang ada di
depan kita terbuka, yaitu:
1. Mengucap syukur dalam segala hal
Ketika Paulus dan Silas berada di Filipi, mereka berdua menyembuhkan hamba perempuan yang
mempunyai roh tenung. Oleh karena mempunyai roh tenung itulah maka majikannya sangat
diuntungkan karena hal itu mendatangkan banyak uang. Tetapi karena anak ini sudah sembuh dan roh
tenungnya telah diperintahkan keluar oleh Paulus, maka majikannya menjadi marah besar. Seharusnya
majikannya bersukacita, tetapi karena soal uang, dia tidak peduli apakah anak itu mau dirasuk setan

atau bagaimana, yang penting baginya mendapatkan keuntungan.
Majikan itu marah kepada Paulus dan Silas, lalu menyeret Paulus dan Silas kepada penguasa
dengan tuduhan bahwa mereka adalah pengacau-pengacau. Paulus dan Silas dihukum, didera, dipukuli
serta dicambuk. Bilur-bilurnya keluar dan darah mengalir dan sakitnya luar biasa. Lalu mereka

dimasukkan ke dalam penjara bagian tengah, kaki mereka dipasung dan tangan mereka dibelenggu oleh
rantai.
Pada saat itu Paulus dan Silas mungkin akan bertanya kepada Tuhan, “Tuhan, saya ini melayani
Tuhan, saya menyembuhkan orang sakit, tetapi mengapa saya mengalami hal yang seperti ini, ya
Tuhan?” Tetapi pertanyaan itu tidak mereka pertanyakan, karena mereka tahu Firman Tuhan. I
Tesalonika 5:18 berkata, “Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di
dalam Kristus Yesus bagi kamu.” Paulus mengerti bahwa mereka mengalami hal yang tidak enak, akibat
melakukan hal yang benar dan menyenangkan hati Tuhan, tetapi mereka tetap mengucap syukur.
Di tengah malam mereka tetap mengucap syukur dan memuji-muji Tuhan sehingga orang-orang
hukuman lain mendengar nyanyian mereka, karena mereka menyanyi dengan suara keras. Ditengahtengah mereka memuji-muji Tuhan dalam keadaan kesakitan, tiba-tiba gempa bumi terjadi! Semua yang
berada di dalam penjara kebingungan. Sendi-sendi penjara goyah dan pintu-pintu penjara terbuka,
pasungan terlepas, belenggu terlepas dan yang lebih dahsyat lagi, kepala penjara melihat bahwa tidak
ada seorang hukuman pun yang lari. Ada berapa banyak pintu-pintu di depan Saudara yang tertutup?
Bisakah mulai hari ini Saudara mengubah mungkin omelan, rasa tidak puas (yang nanti akhirnya tidak
puas kepada Tuhan), dan menggantinya dengan ucapan syukur!. Sesuai dengan janji Tuhan bahwa tahun
ini adalah tahun dibuka-Nya pintu-pintu mujizat, maka itu pun akan terjadi bagi Saudara.

Pentakosta Yang Ketiga
Akhir-akhir ini Tuhan terus mengingatkan kita tentang Pentakosta yang ketiga. Kita sedang
menanti-nantikan pentakosta yang ketiga.
• Pentakosta yang pertama: dari Yerusalem yaitu dari orang Yahudi ke bangsa-bangsa

• Pentakosta yang kedua: dari Barat ke bangsa-bangsa
• Pentakosta yang ketiga: dari Asia terutama Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali lagi ke Yerusalem,
itulah akhir zaman.
Kalau kita berbicara tentang Pentakosta ketiga, maka ada 5 hal yang harus kita ingat, yaitu:
a. Roh Kudus akan dicurahkan secara luar biasa. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang
kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar bumi.
b. Tiga generasi, yaitu anak-anak, pemuda dan orang tua akan dipakai Tuhan dengan luar biasa.
c. Goncangan-goncangan akan terjadi semakin berat
d. Terjadi penuaian jiwa besar-besaran
e.Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat

2. Memiliki Integritas
“Demikianlah hendaknya orang memandang kami: sebagai hamba-hamba Kristus, yang
kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah,
bahwa mereka ternyata dapat dipercayai.” (I Korintus 4:1-2)
Kalau Saudara mau dipakai oleh Tuhan, apa yang kita katakan itu harus sesuai dengan perbuatan
kita. Saudara harus memiliki integritas. Apa yang Saudara ucapkan, itulah yang kita lakukan. Kalau kita
melakukan hal-hal yang seperti itu maka pintu-pintu pelayanan kita akan dibuka oleh Tuhan. Kadangkadang orang mengejar kepintaran. Itu memang bagus, tetapi kepintaran itu bukan hanya untuk
pengetahuan, melainkan untuk dilakukan. Kalau kita tahu dan juga melakukan, itulah yang terbaik!.

3. Unity
Salah satu kunci dibukanya pintu penuaian jiwa besar-besaran adalah unity. Unity itu dimulai
dari diri kita, kemudian gereja-gereja mulai saling unity. Seperti dalam doa Tuhan Yesus di dalam
Yohanes 17 yang berkata, “Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan
kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah satu: Aku di dalam mereka dan
Engkau di dalam Aku. Dan kalau mereka sudah sempurna menjadi satu, dunia akan melihat, dunia akan
tahu dn dunia akan percaya bahwa Engkaulah yang mengutus Aku menjadi Tuhan dan Juruselamat
dunia.”
• “Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar seribu orang, dan dua orang dapat membuat lari
sepuluh ribu orang, kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka, dan TUHAN telah
menyerahkan mereka!” (Ulangan 32:30)
Dari ayat di atas, kita bisa melihat 1 orang mengejar 1.000, tetapi kalau 2 orang artinya unity; yang
dikejar 10.000
• “Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apapun
juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga
orang berkumpul dalam Nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka.” (Matius 18:19-20)
Kalau dua orang sepakat, yang dimulai dari suami-istri sepakat meminta apa pun juga, Saudara akan
mendapatkan. Semakin banyak yang unity maka kapasitasnya akan semakin diperbesar.
• “Lima orang dari antaramu akan mengejar seratus, dan seratus orang dari antaramu akan mengejar
selaksa dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang.” (Imamat 26:8)

Semakin banyak orang yang unity, maka kapasitas orang itu akan makin diperbesar.
Saudara perhatikan dari ayat-ayat di atas, dikatakan kalau 5 yang unity, itu akan mengejar 100.
Artinya, 1 orang mengerjar 20. Tetapi kalau 100 orang yang unity itu akan mengejar selaksa (10.000),
artinya per 1 orangnya akan mengejar 100! Jadi kapasitas per orangnya akan diperbesar.
MENGAMPUNI
“Kita tahu, bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita
mengasihi saudara kita. Barangsiapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang
membenci saudaranya, adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu, bahwa tidak ada seorang
pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya.” (I Yohanes 3:14-15)

Dari ayat di atas kita bisa melihat ternyata kalau seseorang membenci saudaranya, dikatakan
bahwa dia adalah seorang pembunuh dan tidak ada hidup kekal di dalam dirinya. Biarlah kita yang sudah
mengenal Tuhan, jangan sampai ketika kita dengan tiba-tiba dipanggil Tuhan dalam keadaan masih
membenci Saudara kita. Sebab kalau demikian, kita akan berakhir di neraka!
“Jikalau seorang berkata: "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah
pendusta, karena barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi
Allah, yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: Barangsiapa mengasihi Allah, ia harus
juga mengasihi saudaranya.” (I Yohanes 4:20)

Jika untuk yang kelihatan saja tidak bisa mengampuni dan mengasihi, apalagi kepada yang tidak
kelihatan! Ini firman Tuhan yang berbicara!
Kepada yang kelihatan saja dia tidak mengampuni dan mengasihi, apalagi kepada yang tidak
kelihatan! Ini Firman Tuhan yang berbicara! Ini merupakan masalah bagi banyak orang sehingga mereka
tidak bisa diberkati.
Saudara, jika Tuhan menjamah kita maka Dia membuat kita menjadi baru. Biarlah ini menjadi
doa kita memasuki tahun 2014.
PINTU
Mujizat yang terbesar dalam hidup ini adalah kalau kita diselamatkan dan pasti masuk surga.
“Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada
kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya; karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang
menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.” (Matius 7:13-14)
Di ayat ini, Tuhan Yesus berbicara tentang pintu. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang
menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. ‘Sedikit’ disini yang dimaksudkan itu
bukan hanya dibandingkan dengan seluruh penduduk bumi ini, tetapi di antara orang-orang Kristen.
Biarlah ini menjadi doa kita hari-hari ini.
Alkitab dengan jelas berkata bahwa syarat untuk masuk ke dalam Kerajaan Surga adalah
diselamatkan lalu orang itu percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, dan itu bukan karena perbuatan
baiknya. Kemudian dia mengalami kelahiran baru.
Masalahnya, data menunjukkan bahwa orang yang menamakan dirinya Kristen itu ada 30%,
tetapi yang mengalami lahir baru hanya 25% dari orang Kristen yang ada. Inilah yang menjadi doa kita
hari-hari ini, biar mereka yang lahir baru itu muncul lebih banyak lagi. Perkatakan yang benar.
Jika kita lihat dari orang-orang yang sudah lahir baru ini, “Apakah mereka semua pasti masuk surga?”
Firman Tuhan berkata bahwa orang yang selamat adalah orang yang bertahan sampai kesudahannya
artinya dia mau diproses dalam hidupnya. Apapun yang terjadi kita harus menjadi orang yang bertahan
sampai kesudahannya. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin (Sh)
Pesan gembala, Pdt. DR.Ir.Niko Njotorahardjo

Apa Makna Mujizat Bagi Kita Saat ini?
Seiring dengan berjalannya waktu, pola berpikir manusia pun cenderung diwarnai dengan
pemikiran yang serba rasional, sehingga manusia pada jaman modern ini termasuk juga orang Kristen
sering berpikir bahwa mujizat yang besar dan luar biasa hanya terjadi pada jaman dahulu saja, bahkan
hanya berlaku bagi orang Israel saja. Malahan ada yang berpendapat bahwa mujizat masih dapat terjadi,
namun berlaku bagi sekelompok orang tertentu saja dan bukan bagi dirinya sendiri.
Bila kita melihat kembali pada Amanat Agung dari Tuhan Yesus, Ia pernah berkata “Tanda-tanda
ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku,
mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka” (Markus 16:17).
Kata “tanda” dalam ayat tersebut, dalam bahasa Yunaninya tertulis dalam bentuk jamak yaitu
“semeion” yang artinya “mujizat yang mempunyai tujuan” atau “mujizat yang mengandung pesan”. Dari
ayat ini, kita tahu bahwa mujizat masih tetap menyertai setiap orang percaya. Kita sering bertanya
“Mengapa mujizat yang dahulu begitu melimpah sedangkan sekarang mujizat itu kini jarang terjadi?
Apakah mujizat masih tetap berlaku dimasa sekarang? Apa maknanya bagi kita saat ini?

A. APAKAH MUJIZAT ITU?
Kata “mujizat” dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab, “al-mu'jizat.”
Kata tersebut bukanlah kata yang dipakai dalam bahasa Yunani aslinya. Kata Yunani bagi mujizat adalah
“dunamos” yang arti harfiahnya adalah “kuasa”, karena mujizat benar-benar merupakan demonstrasi
kuasa Allah. Kata ini merupakan sebuah kata kunci, ditulis sebanyak 120 kali atau lebih di dalam kitab
Perjanjian Baru.
Di dalam bahasa Inggris, kata mujizat diterjemahkan dengan kata “miracle”. Kata “miracle” ini
sebenarnya berasal dari bahasa Latin “miraculum” yang artinya “sesuatu yang tidak masuk diakal” atau
“membuat heran/takjub”. Kata ini muncul disebabkan banyak orang mengganggap mujizat sebagai
cerita “mitos” tentang sesuatu yang gaib dan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Terlalu sering
orang-orang yang berbahasa Inggris memikirkan mujizat dengan cara demikian, maka mereka
mensejajarkan Alkitab dengan mithologi.
Apapun yang telah Allah lakukan di dalam dunia ini tidak meniru mitos. Kekristenan tidak
memiliki hubungan apa-apa dengan fantasi cerita dongeng, tetapi berhubungan dengan segala sesuatu
yang Kristus lakukan, dan segala sesuatu yang bisa kita lakukan melalui karunia-karunia yang sesuai
dengan tujuan illahi dan moralitas yang merefleksikan hikmat Allah.
Oleh sebab itu, Alkitab bahasa Inggris Amplified Version (AV) seringkali menghindari
penggunaan kata “miracle” dan lebih menekankan kata “mighty deeds” (perbuatan ajaib) atau “mighty
works” (pekerjaan-pekerjaan ajaib). Jadi apakah makna mujizat itu dalam kehidupan kita sekarang ini ?
B.MUJIZAT BERBICARA MENGENAI KETAATAN
Kita perhatikan tempat pertama di mana Yesus melakukan mujizat-Nya yang pertama, yaitu
pernikahan di Kana (Yoh 2:1-11). Yesus memilih untuk melakukannya dalam sebuah pesta pernikahan.
Sebagian orang merasa aneh, mengapa Yesus mau mengambil waktu untuk menghadiri pesta
pernikahan, padahal Ia baru saja memasuki masa pelayanan-Nya.
Yohanes tidak menyebutkan nama mempelai pria dan wanita dalam peristiwa ini, hal ini
menandakan bahwa mereka adalah orang biasa saja, bukan orang terkenal dalam masyarakat. Fakta ini
menunjukkan bahwa Yesus mengasihi orang-orang biasa seperti kita, dan Ia peduli terhadap kejadian
sehari-hari.
Kehadiran Yesus dalam pesta itu mengubah suatu peristiwa memalukan yang hampir terjadi,
menjadi suatu peristiwa yang menyenangkan: “Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata
kepada-Nya: “Mereka kehabisan anggur.” Kata Yesus kepadanya: “Mau apakah engkau dari pada-Ku,
ibu? Saat-Ku belum tiba.” Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan: “Apa yang dikatakan
kepadamu, buatlah itu !” Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat
orang Yahudi, masing-masing isinya dua tiga buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu: “Isilah
tempayan-tempayan itu penuh dengan air.” Dan merekapun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus

kepada mereka: “Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta.” Lalu merekapun
membawanya. (Yoh.2:3-8)
Tentunya peristiwa ini nyaris memalukan bagi ke dua mempelai tersebut. Para tamu sudah
datang, tetapi air anggur sudah habis. Namun, syukurlah Yesus ada dalam pesta pernikahan tersebut
dan Ia siap dan mau mengadakan mujizat. Agar mujizat itu terjadi, pelayan-pelayan hanya perlu
mentaati nasihat Maria yaitu: “Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu!” Itulah rahasia sebuah
mujizat. Kita harus taat melakukan apa yang diperintah-Nya. Mengapa? Karena ada tiga alasan, yaitu :

1. Untuk kebaikan kita sendiri
Tuhan Yesus menyuruh pelayanpelayan itu mengisi keenam tempayan sampai
penuh, mencedoknya dan membawanya
kepada pemimpin pesta. Pelayan-pelayan itu
mentaati Yesus. Oleh karena itulah mereka
mengetahui rahasia dari mana datangnya air
anggur yang baru itu (ayat 9). Kalau Saudara
mau menjadi “orang dalam” dalam perkara
rohani, maka jadilah seorang pelayan/hamba.
Pelayan-pelayan itu mengetahui hal-hal yang
tidak diketahui oleh pemimpin pesta.
Mengapa
mereka
mengetahui,
tetapi
pemimpin pesta tidak mengetahui ? Karena
pekerjaan pelayan-pelayan memungkinkan
mereka menjadi “orang dalam”. Dalam Amos
3:7 dikatakan: “Sungguh, Tuhan ALLAH tidak
berbuat
sesuatu
tanpa
menyatakan
keputusan-Nya kepada hamba-hamba-Nya,
para nabi.” Para pelayan adalah orang-orang
yang mengetahui rahasia. Bahkan Tuhan
Yesus menyatakan di dalam Yohanes 15:15:
“Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab
hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh
tuannya, tetapi Aku menyebut kamu sahabat,
karena Aku telah memberitahukan kepada
kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku.” Seorang hamba mempunyai kesempatan untuk
menjadi seorang teman. Ia mempunyai kesempatan untuk menjadi “orang dalam”.

2. Untuk kebahagiaan orang lain
Mentaati Tuhan Yesus, bukan hanya untuk kebaikan Saudara sendiri, tetapi juga untuk
kegembiraan orang lain. Karena pelayan-pelayan itu mentaati Tuhan Yesus dan mengisi tempayantempayan itu (ayat 7), maka setiap orang di pesta pernikahan itu mendapat berkat air anggur yang
diciptakan Tuhan secara ajaib.
3. Untuk kemuliaan Allah
Yohanes menga-takan bahwa dengan melakukan mujizat itu, Yesus menyatakan kemuliaan-Nya
(ayat 11). Bagaimana kemuliaan-Nya dinyatakan melalui mujizat tersebut? Ia mentaati Bapa-Nya;
ketaatan kepada Allah selalu memuliakan Allah. Yesus berkata dalam Lukas 6:46: “Mengapa kamu
berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang Aku katakan?” Apakah kita
berhak mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruslamat kita kalau kita tidak mentaati Dia.
Kisah lain yang pernah di-alami oleh Simon Petrus ber-sama dengan rekan-rekannya ketika
menjala ikan sepanjang malam, tetapi tidak mendapat satu ekor pun. Lalu Tuhan Yesus naik ke perahu
dan berkata kepada Petrus, “Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk
menangkap ikan.” (Lukas 5:4). Lalu Petrus menjawab, “Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras
dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala
juga.” (ayat 5). Sesungguhnya Simon Petrus adalah nelayan yang sudah berpengalaman. Ia betul-betul
tahu bahwa secara logis tidak ada gunanya mencoba lagi. Namun demikian, ia mematuhi Tuhan Yesus.
Hasilnya: Jalanya penuh sekali dengan ikan sampai-sampai hampir sobek (ayat 6).
Perintah Allah dapat saja tidak masuk akal bagi Saudara, namun taat saja karena itu adalah kunci
mujizat.

C.MUJIZAT BERBICARA MENGENAI MENANTI KEDATANGAN-NYA SEBAGAI MEMPELAI LAKI-LAKI
Dalam Yohanes 2:1 disebutkan bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat itu “pada hari ketiga”.
Hal ini mengaitkan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di Kana dengan kegiatan-Nya pada hari yang
pertama dan yang kedua, sewaktu Ia memilih murid-murid-Nya yang pertama. (Yohanes 1:29,35)
Di dalam ayat tersebut, sebenarnya terkandung suatu nubuatan yang sangat penting bagi kita
sebagai gereja Tuhan di milenium ketiga (abad ke 21). Kita ingat di dalam II Petrus 3:8, Rasul Petrus
memberitahukan kita bahwa, “ … di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu
tahun sama seperti satu hari.” Berdasarkan hal ini kita dapat mengatakan bahwa sejak Tuhan Yesus
mengadakan mujizat dalam pesta pernikahan di Kana sampai sekarang, dua hari sudah berlalu dalam
sejarah umat manusia. Dua ribu tahun sudah berlalu sejak Yesus Kristus menjelma menjadi manusia
dibumi ini – dua hari dalam pandangan Allah.
Dua hari dalam sejarah umat manusia sudah berlalu. Kita sedang berada di ambang hari ketiga.
Kita semua yakin, bahwa hari ketiga akan segera datang dengan penuh kemuliaan. Kita yakin bahwa

keajaiban yang Yesus lakukan dalam pesta pernikahan di Kana melambangkan sebuah pesta pernikahan
yang akan datang. Maksudnya adalah “pesta pernikahan Anak Domba” (Wahyu 19:9).
Bilamana kita duduk pada perjamuan pesta pernikahan itu, anggur sukacita akan mengalir
dengan derasnya. Kemuliaan Kristus akan dinyatakan dengan luar biasa! Air anggur tersedia di Kana dan
Yesus menyatakan kemuliaan-Nya. Akan tetapi, hal itu tidak dapat dibandingkan dengan pesta
pernikahan yang akan kita nikmati pada saat Yesus datang lagi dalam kuasa dan kemuliaan-Nya.
Ketika pemimpin pesta mencicipi air anggur yang diciptakan Tuhan Yesus secara ajaib, ia memanggil
mempelai laki-laki dan memuji dia karena ia masih menyimpan air anggur yang baik sampai saat ini.
Tuhan Yesus selalu menyimpan yang terbaik untuk saat-saat yang berikutnya.
Saudara, mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan merupakan suatu pernyataan tentang
kemuliaan-Nya. Namun, kita semua sebagai gereja Tuhan yang kudus, tentunya hampir tidak sabar
untuk menanti kedatangan-Nya. Pada saat ini, ketika kita masih berada diatas dunia ini, kita tidak lepas
dari segala penderitaan di atas dunia ini. Akan tetapi, puji Tuhan bahwa kita memiliki suatu mujizat yang
terbesar yaitu harapan akan kedatangan-Nya yang kedua sebagai mempelai lelaki yang akan
menyambut mempelai wanita-Nya yaitu Saudara dan saya sebagai gereja yang kudus. Itulah mujizat
terbesar yang masih berlaku pada masa kini. Amin.
Pustaka:
- Adrian Rogers, “Mujizat Terbesar Sepanjang Zaman”
- A.Van de Beek, Dr. “Mujizat dan Cerita-cerita Mujizat”
- Brian J. Bailey, “Roh Kudus Sang Penghibur”
- Reinhard Bonnke, “Manifestasi Dahsyat”.

Pujian dan Penyembahan menghasilkan mujizat
PENYEMBAHAN MUJIZAT
Semua penyembahan adalah suatu mujizat, karena memerlukan mujizat Tuhan Yesus Kristus
yang memberikan kita kesempatan untuk menyembah, namun ada penyembahan yang menghasilkan
mujizat dan semuanya membawa kemuliaan bagi Bapa. Seperti contoh kejadian berikut ini yang
membuktikan bahwa mujizat terjadi saat umat-Nya memutuskan untuk menyembah-Nya, berdoa
dengan iman yang luar bisa sehingga menarik perhatian Allah untuk segera bertindak menolong umatNya.
Kisah seperti ini dapat kita temukan pada jaman dulu seperti tertulis di II Taw 20:3 berikut ini:
Suatu ketika raja Yosafat menerima kabar bahwa ada tiga bangsa yang lebih besar jumlah dan
kekuatannya sedang mengirimkan pasukan-nya untuk menaklukkan dia dan kerajaannya. Dalam
menghadapi situasi seperti ini Yosafat menjadi takut, namun berbeda dengan sikap raja-raja lain, ia
mengambil keputusan untuk mencari TUHAN. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa.
Dan usaha Yosafat tersebut berhasil menarik perhatian Allah sehingga Ia berfirman melalui nabinya
bagaimana seharusnya Yosafat berperang, sebuah strategi peperangan yang tidak seperti biasanya,
yaitu “Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri
di tempatmu, dan lihatlah bagaimana TUHAN memberikan kemenangan kepadamu ...Lalu berlututlah
Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalempun sujud di hadapan
TUHAN dan menyembah kepada-Nya.”
“Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah
penghadangan terhadap bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir, yang hendak
menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah,” (II Taw 20:22) bukan hanya itu selain
mendapatkan mujizat dalam peperangan-nya mereka diberkati materi secara luar biasa dari rampasan
yang mereka dapatkan. Tiga hari mereka mengumpulkan rampasan tersebut.
Dari sini kita dapat melihat bahwa penyembahan kita menyukakan Tuhan, seperti keputusan
Yosafat untuk berlutut dan mulai menyembah Tuhan, itu membuat “perhatian” Tuhan tertuju kepada
dia dan masalah yang sedang ia hadapi.
Menyembah adalah berbicara kepada Tuhan dengan kata-kata yang dipenuhi pemujaan.
Menyembah Allah adalah menundukan diri kepada-Nya, memuja-Nya dan memandang keindahan-Nya
dengan kagum. Bisa juga dianggap sebagai ciuman ke arah surga.
Menyembah adalah sebuah kata kerja, yang artinya adalah “memandang dengan rasa hormat,
penghargaan atau kesetiaan yang luar biasa besar.”

PUJIAN MUJIZAT
Saat kita datang ke dalam hadirat-Nya dengan ucapan syukur dan puji-pujian, peperangan
dilakukan terhadap musuh-musuh kita, dan peperangan kita menangkan karena kuasa adikodrati Allah.
Dalam menghadapi masalah dan tantangan, umat Tuhan dapat memuji Dia dalam kesatuan. Musuh
tidak memiliki kesempatan untuk menang atas umat yang dikuasai pemujian kepada Allah.
Memuji Allah dengan orang-orang percaya lainnya dengan melepaskan diri dari kekuatiran
pribadi sehingga benar-benar bersukacita dalam Tuhan dalam pujian maka itu akan melepaskan iman
yang meledak, sehingga segala tantangan dan masalah akan terlepas dengan sendirinya. Mengapa
demikian? Karena Allah bersemayam di atas puji-pujian kita.
Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas puji-pujian kita (Maz 22:4). Betapa
ajaibnya jika dipikirkan bahwa Allah, dengan seluruh kepenuhan-Nya tinggal di atas puji-pujian umatNya. Jika kita dapat mengerti kebenaran ini, kita akan mengerti bahwa setiap kali kita memuji Dia, setiap
kali kita menyembah Dia, Ia hadir dengan segala kemuliaan-Nya. Dan Saudara tahu, jika Ia hadir itu
berarti segala musuh kita akan pergi. “Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak
menguasainya.” (Yoh 1:5)
Inilah mujizat dari puji-pujian! Puji-pujian umat-Nya mengundang hadirat Allah, hadirat Allah
membawa mujizat dan akhirnya mujizat membawa pemulihan pada umat-Nya bagi kemuliaan Dia.
PUJIAN PAULUS DAN SILAS
Kisah ini adalah kisah terkenal yang menceritakan dampak dan kuasa dari puji-pujian kepada
Tuhan. Adalah Paulus dan Silas yang ditangkap karena memberitakan Firman Tuhan lalu didera dan
akhirnya dimasukan ke dalam penjara. “Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan
menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan
tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah; dan seketika itu juga
terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.” (Kis 16:25-26). Allah secara
adikodrati membebaskan mereka dari penjara itu.
Ini membuktikan bahwa gaya hidup memuji dan menyembah adalah menjalani kehidupan yang
luar biasa bagi Allah. Dalam kisah ini, saat Paulus dan Silas melakukan puji-pujian yang luar biasa Allah
menanggapi dengan berkat yang luar biasa. Bukan saja penghiburan, kekuatan baru – sebab keadaan
mereka lemah setelah didera – mujizat dan kelepasan dari belenggu, akan tetapi mereka pun dapat
menjadi saksi bagi orang lain bahwa Tuhan Maha Besar (Kis 17:4).
“Pujilah TUHAN, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku! Pujilah TUHAN,
hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya!” (Mzm 103:1)

KUASA SORAK SORAI
“Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup; segera sesudah bangsa itu mendengar
bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu
mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu.” (Yos
6:20) Kisah Yosua dan Bangsa Israel menyerang Yerikho juga adalah kisah yang luar biasa dari pujian dan
penyembahan. Sorak-sorai yang mengakibatkan sebuah tembok setebal kira-kira 6 meter hancur
berkeping-keping. Inilah bukti nyata kuasa sorak-sorai dalam puji-pujian, dengan mengikuti tabut Allah
(lambang kehadiran hadirat Allah) bangsa Israel “hanya” berkeliling tembok Yerikho selama 7 hari, dan
pada hari yang ke 7 mereka bersorak-sorai – tidak melakukan penyerangan – namun tembok tersebut
hancur dan rata dengan tanah.
Tembok apa yang sedang merintangi kehidupan Saudara saat ini, atau adakah “tembok” dalam
diri dan hati Saudara yang begitu menghalangi hadirat Tuhan masuk dalam diri dan hati? Naikan pujian
dan penyembahan, naikan sorak-sorai pengagungan kepada-Nya.

BERSIAP MENYAKSIKAN MUJIZAT
Puji-pujian dan penyembahan menembus setiap batas bakat dan kemampuan. Puji-pujian
menyerang neraka dan menyukakan surga! Pujian dan penyembahan adalah ungkapan kasih yang penuh
kuasa yang melebihi segala kemungkinan musik. Itu diberikan kepada kita sebagai senjata peperangan
atau selimut hangat dalam malam yang dingin. Puji-pujian adalah cara adikodrati untuk mengungkapkan
rasa syukur kita kepada Allah yang selalu mengasihi kita.

Kita tidak boleh meremehkan pemberian serta kuasa puji-pujian dan penyembahan. Jika kita
taat membawa kepada-Nya sedikit yang dapat kita persembahkan melalui puji-pujian, Ia selalu setia
menjawab dengan kemurahan yang dimiliki-Nya. Jika kita mengerti tentang senjata puji-pujian yang
telah diberikan Allah kepada kita untuk maju dalam kerajaan-Nya, kita seharusnya bersiap-siap
menyaksikan mujizat dan saat-saat adikodrati yang tak terhitung banyaknya.
Mazmur 8:3 mengatakan, “Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kauletakkan
dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam.” Ayat ini
mengatakan kepada kita bahwa sejak kita bayi atau bahkan bayi-bayi kita telah ditetapkan oleh Tuhan
Yang Maha Tinggi untuk membungkam musuh dengan puji-pujian. Saat kita menyanyi, memuji, menari
dan bersukacita dalam menghadapi masalah dan tantangan, Anda sedang menggunakan senjata
peperangan rohani melawan iblis.
BAWALAH UCAPAN SYUKUR
“Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan
puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya!” (Mzm 100:4) Seberapa besarnya masalah
Saudara, jangan melihat masalah tersebut, sebab masalah tersebut terlalu kecil di mata Tuhan. Bawa
ucapan syukur saat menghampiri-Nya, lupakan dulu permasalahan Saudara, sembah Dia, pujilah NamaNya sehingga kita menerima damai-Nya.
Puji-pujian dan penyembahan adalah doa. Sifatnya pribadi, syafaat dan penuh kuasa. Setelah
kita membawa ucapan syukur dalam pujian dan penyembahan, maka kuasa Allah akan nyata. Saat kita
membawa puji-pujian dan penyembahan kita ke hadirat-Nya, Ia ditinggikan sehingga masalah-masalah
kita menyusut dalam hadirat-Nya. “Berpalinglah kepada Yesus, pandanglah wajah-Nya yang indah. Dan
semua yang lain di bumi akan kian meredup dalam terang kemuliaan serta anugerah-Nya.” Itulah
kebenaran. Saat Ia ditinggikan, semua di sekitar kita – yang baik, yang jahat, yang buruk, sakit-penyakit,
masalah dll. – semakin berkurang saat kita memusatkan perhatian kepadaNya. Amin. (Vs.)

MENGAMPUNI
“ … Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. “
I Korintus 13:5b

Pada suatu hari Petrus datang dan bertanya kepada Tuhan Yesus: “Tuhan sampai berapa kali aku
harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali ? Dan Yesus pun
menjawab atas pertanyaan Petrus tersebut: “Bukan! Aku berkata kepadamu: bukan sampai tujuh kali,
melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh”. Jawaban dari Tuhan Yesus tersebut tentu saja mengagetkan
Petrus, sebab 70 kali 7 bukanlah suatu bilangan yang kecil tetapi bilangan yang sangat besar sekali.
Artinya suatu “pengampunan” bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan kepada orang lain yang
telah melukai hati dan mengkhianati kita. Mengapa? Karena pengkhianatan biasanya justru dilakukan
oleh orang yang sangat dekat dengan kita bahkan orang tersebut kita kenal dengan baik .
A. APAKAH PENGKHIANATAN ORANG TERDEKAT ITU?
Bila kita mempunyai seorang teman yang sangat dekat sekali dengan kita, bahkan kita sering
menolong dia didalam berbagai kesukaran yang dia hadapi, tetapi suatu ketika ia melupakan begitu saja
atas segala yang telah kita perbuat bagi dia bahkan ia meninggalkan kita, itulah gambaran arti dari
pengkhianatan orang yang dekat dengan kita. Didalam Alkitab terdapat banyak contoh pengkhianatan

orang-orang terdekat, yaitu : Kain membunuh adiknya sendiri yaitu Habel; Yakub yang mencuri hak
kesulungan dari kakaknya, yaitu Esau; Yusuf yang dikhianati oleh saudara-saudaranya; Petrus yang
menyangkal Tuhan Yesus; Yudas yang menjual Tuhan Yesus; Paulus yang ditinggalkan oleh saudarasaudaranya pada saat ia dipenjara.
Pengkhianatan orang terdekat akan mengakibatkan luka-luka bahkan air mata yang tidak kelihatan,
artinya tidak tampak oleh orang lain bahkan kita sendiri pun kadang-kadang menyangkalinya sehingga
tidak kelihatan juga bagi kita sendiri.
B. MENGAPA ADA PENGKHIANATAN DARI ORANG TERDEKAT?
Pengkhianatan orang terdekat terjadi dari beberapa sumber, yaitu :
1. Kecemburuan
Daud adalah orang yang sangat dekat dengan Saul karena ia adalah pelayannya (I Sam.16:22).
Daud selalu melakukan dengan baik atas segala yang diperintahkan Saul kepadanya. Tetapi ketika Daud
berhasil mengalahkan Goliat di medan pertempuran dan membawa kemenangan bagi bangsa Israel,
Saul mulai merasa iri hati dan cemburu ketika ia mendengar nyanyian dari para wanita dari semua kota
di Israel memenuhi jalan-jalan dan bernyanyi: “Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud
mengalahkan berlaksa-laksa.” (I Sam 18:7), bahkan Firman Tuhan menuliskan “Sejak hari itu maka Saul
selalu mendengki Daud … Ketika dilihat Saul, bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia
kepadanya.” (I Sam 18:9,15). Kisah ini mirip dengan kisah Kain yang membunuh adiknya, Habel karena
cemburu. Dengan didorong oleh kepentingan diri sendiri, kecemburuan meniadakan akal sehat,
membakar hati, benci pada kesuksesan orang lain, tidak menghendaki adanya saingan. Itulah sebabnya
mengapa kadang-kadang berita terbaik yang kita dengar adalah berita buruk bagi orang lain.
Kesenangan berikutnya adalah menyebarkan berita buruk itu, dan semua yang menceritakannya
menambahkan sesuatu yang baru dan semua yang mendengarnya membesar-besarkannya.
2. Egois
Pada waktu Saul mengalahkan bangsa Amalek, ia tidak mentaati perintah Tuhan yang
disampaikan oleh Samuel untuk menumpas habis bangsa tersebut, melainkan Saul mengikuti kehendak
pribadinya, yaitu membiarkan hidup raja dan kambing domba serta lembu yang terbaik dan tambun (I
Sam 15:3,9). Dan ketika Samuel menanyai Saul tentang dosanya, Saul berusaha menutupi
ketidaktaatannya. Dalam peristiwa ini, kita diingatkan tentang Yudas yang menjual Tuhan Yesus.
Penyebabnya adalah Yudas tersinggung ketika ia ditegur oleh Tuhan Yesus. (Yoh 2:4-8). Orang yang
berperilaku seperti ini melanggar salah satu konsep dasar kehidupan Kristen : mati bagi dirinya sendiri
(Luk 9:23).
3. Perasaan tidak aman
Seperti orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12, yang berpikir bahwa hidup berarti memiliki
harta dan bahwa surga dapat ditemukan dalam gudang, orang yang merasa tidak aman itu percaya
bahwa hidup manusia tergantung pada kelimpahan harta yang ia miliki. Sebab itu, orang ini akan hidup
didalam ketakutan dan kecemburuan - takut pada mereka yang berkekurangan (mereka mungkin akan

mencuri barang miliknya) dan cemburu pada mereka yang memiliki lebih banyak harta dari dirinya.
Banyak orang yang merasa kosong, tidak aman dan kesepian; mereka merasa berarti hanya jika orang
lain mendengar dan memperhatikannya.
Contoh lain adalah Saul yang menjadi takut kepada Daud, karena Tuhan menyertai Daud dan
ketika dilihat oleh Saul, bahwa Daud sangat berhasil (I Sam 18:12,15).

4. Ambisi Pribadi
Daud tidak berambisi mendapatkan takhta, tetapi Saul mengira demikian. Dunia Saul dipenuhi
oleh ambisi pribadinya; ia tidak dapat membayangkan seseorang tidak menginginkan apa yang ia
inginkan, karena itu ia mencurigai Daud. Ia bertekad untuk mempertahankan posisinya dengan segala
cara.

C. BAGAIMANA CARA MENGAMPUNI?
Kata “mengampuni” didalam bahasa Yunani adalah “APHIEMI”, yang artinya “menyuruh pergi”,
“membiarkan pergi”, “melepaskan”, “meninggalkan”, “menghapuskan”. Kata ini di dalam Alkitab ditulis
sebanyak 143 kali, artinya mengampuni adalah sesuatu yang amat sangat penting dan hal itulah yang
Tuhan Yesus selalu inginkan terjadi didalam hidup kita.
Dalam Perjanjian Lama, setelah imam besar meletakkan tangannya pada kepala seekor kambing
dan mengakui dosa bangsanya, berarti ia telah memindahkan dosa-dosa mereka pada kambing tersebut.
Lalu ia “membiarkan kambing itu pergi”. Kambing itu dibawa ke padang gurun. Dosa bangsa itu telah
disuruh pergi: “Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah
tandus, dan kambing itu harus dilepaskan dipadang gurun” (Im 16:22). Hal ini menggambarkan
bagaimana Tuhan Yesus menanggung dosa kita dan membawanya pergi.
Ketika Yesus muncul, sementara Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang di Sungai Yordan,
Yohanes berkata, “Lihatlah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia,” (Yoh 1:29). Ia tidak
berkata, “Yang menghapus orang berdosa dari dunia”. Mengapa? karena Tuhan Yesus tidak
menghancurkan orang berdosa, tetapi dosanya yang dihancurkan. Ia tidak meniadakan si pelanggar,
melainkan pelanggarannya. Allah bisa saja melenyapkan manusia berdosa dengan hanya satu sambaran
petir saja, tetapi untuk melenyapkan dosa Ia harus mencurahkan darah-Nya di atas kayu salib. Untuk
menciptakan dunia, Ia hanya mengucapkan satu patah kata; tetapi untuk menyelamatkan dunia, Ia
harus menyalibkan anak-Nya sendiri. Yohanes tahu bahwa satu hari nanti dosa dunia akan ditempatkan
pada kepala Anak Domba sejati dan Ia akan menanggungnya.
Dengan demikian kita berdiri dengan tangan kita pada kepala Tuhan Yesus; Ia mengambil
tempat kita. Kita datang pada salib dan menyadari bahwa Ia terluka oleh pelanggaran kita dan memar
oleh kesalahan kita. Bagi kita, mengampuni seseorang adalah mengusir dendam, menghilangkan
keinginan kita untuk membalas dendam.

Ada suatu perbedaan penting antara pengampunan kita dengan pengampunan Tuhan Yesus.
Jika Tuhan Yesus mengampuni, artinya Ia menghapus segala kesalahan. Hanya Tuhan yang dapat
melakukan hal ini. Pengampunan kita tidak menghapus kesalahan, tetapi membuka pintu untuk
pemulihan persekutuan dan menghilangkan tembok yang menghalangi pendamaian. Jadi, pengampunan
adalah prasyarat pendamaian.
D. MENGAPA KITA HARUS MENG-AMPUNI?
1. Pengampunan adalah suatu keharusan
Pengampunan bukanlah suatu perleng-kapan tambahan dalam kehidupan Kristen. Kita tidak
mempunyai pilihan lain selain mengampuni, apakah kita menyukainya atau tidak. Pengampunan
bukanlah suatu emosi; melainkan suatu keputusan. Orang yang diampuni (oleh Yesus) harus
mengampuni (sesama).
2. Pengampunan adalah anugrah
Pengampunan adalah anugrah, sebab pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan
membuat kita merasa lebih baik atau menolong kita untuk dapat meraih kedamaian dan ketenangan
batin, tetapi karena Tuhan dalam kemurahan-Nya telah mengampuni kita terlebih dahulu.
3.Pengampunan adalah tindakan anugrah dan bukan hukum
Dengan kata lain, pengampunan tidak terbatas. Bagi Petrus “tujuh kali”, kata Yesus “tujuh puluh
kali tujuh kali” 490 kali. Artinya pengampunan adalah suatu tindakan berkali-kali atau sesering mungkin.
“Sesering mungkin” dalam mengampuni adalah cerminan karakter Kristus. “Sesering mungkin” akan
memelihara persekutuan.
Pengampunan melebihi sebuah tindakan. Pengampunan adalah cara hidup. Tuhan memberi
pengampunan, dan masih tetap melakukannya, sehingga ada komunikasi antara Tuhan dan manusia,
antara manusia dan manusia, dan dengan segenap ciptaan
Harga suatu pengampunan tidaklah murah, juga tidak mudah. Di Taman Getsemani, Yesus
berkata kepada murid-murid-Nya, “Hati-Ku sangat sedih, seperti mau mati rasanya” (Mat 26:38). Lalu Ia
berdoa, “Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah
seperti Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki” (Mat 26:39). Saat Yesus melihat ke
dalam cawan itu, Ia terpukul, karena cawan itu berisi segala sesuatu yang buruk dari umat manusia, baik
dari masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Tentu saja Ia segan minum dari cawan tersebut.
Bila kita mengingat segala pengkhianatan yang pernah dilakukan oleh sahabat dekat kita dahulu artinya
kita sedang melihat cawan yang ada dihadapan kita. Betapa pahitnya cawan ini !!
Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa itu sendiri, dan Ia yang memiliki
persekutuan yang indah dengan Bapa-Nya sejak kekekalan akan menjerit dalam beberapa jam, “AllahKu,Allah-Ku mengapa Engkau meninggal-kan Aku ?” (Mat 27:46). Tetapi puji Tuhan, Ia juga berdoa, “Ya
Bapa-Ku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila Aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu !”
(Mat 26:42).

Cawan yang berisi segala kepahitan, dendam dan sakit hati dalam hidup kita, harus kita
“minum” artinya kita hadapi dengan segala pengampunan atas orang yang telah mengkhianati kita. Kita
ingat, pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, Ia memulai suatu ucapan doa, “Ya Bapa, ampunilah
mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.” (Luk 23:34) dan Tuhan Yesus menutup
dengan ucapan: “Sudah selesai”. (Yoh 19:30). Ketika kita mulai untuk mau mengampuni orang yang
pernah mengkhianati kita, maka tangan Allah akan turut bekerja atas perkara kita dan pendamaian pun
terjadi, mujizat terjadi, segala perkara Tuhan katakan “sudah selesai”. Amin. (An.)

MENGAKU DOSA DAN MENGAMPUNI
DOSA adalah Pelanggaran/pemberontak-an terhadap hukum Allah (I Yoh 3:4) dan upah dosa adalah
maut (Rm 6:23). Kali ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan terhadap dosa itu. Di bawah ini ada
beberapa langkah yang harus kita lakukan agar kehidupan kita semakin berubah hari demi hari.
1. Siapa yang mengaku dosa dan kepada siapa?
• Yang mengaku dosa adalah setiap orang yang melanggar ketetapan Allah (I Yoh 1:9; Yes 1:18)
• Kepada siapa kita mengaku dosa? Kepada Tuhan dan kepada sesama. Perkataan yang menyatakan
“Mungkin saya salah” itu bukanlah perkataan yang memiliki arti mengaku dosa. Jika kita bersalah maka
kita akan berkata “Saya yang salah.”
2. Apa isi pengakuan dosa dan bagaimana?
• Isi pengakuan dosa seperti yang tertulis dalam Roma 10:9 berkata “Sebab jika kamu mengaku dengan
mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan
Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.”
• Bagaimana cara kita mengaku dosa?
- Kita jujur mengatakannya di hadapan Tuhan
- Mengaku dengan mulut atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat.
- Minta ampun atas segala dosa yang telah kita perbuat
- Bertobat dan tidak berbuat dosa lagi
- Mengucap syukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita.
3. Sikap sebelum dan sesudah mengaku dosa
• Sebelum mengaku dosa yang kita rasakan adalah:
- Tidak ada damai sejahtera
• Setelah Membaca Firman Tuhan :
- Harus muncul sikap hati yang mau bertobat dan membenci segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat
- Merasa rendah hati
- Memohon belas kasih Tuhan turun atas hidup kita.
• Setelah mengaku dosa maka yang kita rasakan adalah:
- Ada damai sejahtera
- Bisa mengampuni diri sendiri
- Lebih mengasihi Allah
- Ada ucapan syukur kepada Tuhan
4. Siapa yang mengampuni dan siapa yang diampuni?
Yoh 20:23 “Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan
dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada.”
• Yang mengampuni dosa kita adalah Tuhan Yesus sendiri (Luk 23:34)
•Yang diampuni adalah setiap orang percaya yang mau menerima pengampunan dari Tuhan Yesus.

5. Mengapa harus mengampuni?
• Supaya dosa kita diampuni (Mrk 11:25-26)
• Karena pengampunan adalah perintah Allah (Mat 6:12-15; I Yoh 4:7-21)
• Kita mengampuni seperti Allah mengampuni kita (Ef 4:32; Mzm 103:12)
• Karena kita diampuni melalui Yesus Kristus (Yes 43:25)
• Seperti orang yang bersalah itu dibebaskan dari kuk dosa (Yes 58)
6. Prinsip Mengampuni
•Mengampuni tidak berhubungan dengan perasaan
•Mengampuni adalah suatu keputusan untuk mau atau tidak taat terhadap Firman Tuhan
•Bagian hati yang luka adalah bagian Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan
•Pengampunan bukan hanya keputusan saja, tetapi harus ada sikap untuk mengampuni baik dulu,
sekarang dan selama-lamanya.
•Pengampunan Tuhan bagi kitalah yang memungkinkan kita untuk bisa mengampuni orang lain.
7.Faedah mengampuni
•Kita diampuni dari kesalahan yang telah kita perbuat
•Kita dipenuhi kembali oleh kasih Allah
•Kuk perhambaan dosa langsung dilepaskan oleh urapan Allah (Yes 10:27)
•Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemuliaan Tuhan dan doanya dijawab
8.Akibat tidak mengampuni
•Mengalami siksaan batin /akan diberikan kepada algojo (Mat 18:21-35)
•Maut (Rom 6:23)
•Kepahitan yang terus menerus menggerogoti kita
•Roh dirugikan, jiwa yang terluka, tubuh (Yes 58:9-10) dan kesehatan terganggu (Ams 15:13; Ams 17:22)
•Doanya tidak didengar (Yes 58:9; Mzm 66:18; Mrk 11:24-26, Mat 5:23-24)
•Tidak mempunyai kemenangan atas dosa karena orang yang tidak mengampuni menghentikan kuasa
Allah dalam kehidupan kita
•Kehilangan persekutuan dengan Allah, keluarga dan orang lain
•Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri secara pribadi
9.Bagaimana cara supaya bisa mengampuni?
Ibrani 12:14-15 “Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab
tanpa kekudusan tidak seorangpun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorangpun
menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan
kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang.”
•Orang yang merasa lebih rohani harus lebih dahulu mengampuni orang lain
•Merendahkan diri dan belajar untuk tunduk kepada Allah
•Selalu tinggal di dalam kasih Kristus

•Teladani Tuhan Yesus. Walaupun Dia tidak berdosa tetapi Dia berkorban dan menjadi berdosa karena
kita
•Ingatlah bahwa kita sudah diampuni secara cuma-cuma oleh Tuhan
10. Apa penghambat sehingga tidak mau mengampuni?
•Sifat kedagingan yang masih kita miliki
•Kesombongan/ kebenaran diri sendiri
•Perasaan yang telah tersakiti
•Perkataan yang pernah menyakitkan
•Ingin membalas dendam (Rom 12:19)
•Kenyataan yang masih ada hingga saat ini.

