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 Bayangkan diri kita ada di sana. Kita melihat orang 
banyak menghamparkan pakaian mereka di jalan, serta ada dari 
mereka yang memotong ranting-ranting dan pohon,�kemudian 
menyebarkannya di jalan (Matius 21:8). Mereka menyiapkan 
“karpet merah” untuk menyambut�Yesus,�Sang Raja. Tidak hanya 
itu,� ada� yang berjalan di depan maupun yang mengikuti dari 
belakang,�sambil�berteriak: "Diberkatilah Dia yang datang sebagai 
Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan 
di tempat yang mahatinggi!”

 Tetapi,�orang-orang Farisi� yang melihat hal itu merasa 
kuping mereka panas. Bagi mereka,� teriakan itu tidak pantas 
untuk Yesus, maka mereka meminta Yesus untuk mendiamkan 
orang banyak itu. Orang Farisi sangat mengerti, jika sambutan 
yang diserukan orang banyak itu adalah kutipan dari Mazmur 
118:26, yang dipersiapkan untuk menyambut Sang Mesias. Dan 
bagi mereka, Yesus bukanlah Mesias. Respon Yesus� terhadap 
permintaan mereka, sangat mengejutkan: “Jika mereka ini diam, 
maka batu ini akan berteriak” (Lukas 19:40).�

� Bagi orang banyak,�Yesus adalah Mesias�yang selama ini 
mereka nantikan untuk menyelamatkan mereka. Tetapi penger-
tian mereka akan Mesias yang menyelamatkan itu bertolak 
belakang dengan Yesus.� �Orang banyak�membayangkan Mesias 
yang dijanjikan itu akan membebaskan mereka dari�penjajahan 
Romawi sekarang, saat ini juga.�

� Hampir setiap kita sudah mengetahui akhir kisah ini. 
Ketidak�mengertian mereka akan Mesias membuat lidah mereka�
dengan cepat�mengatakan�apa�yang�sebaliknya. Teriakan “Diber-
katilah Dia” berubah menjadi, “Salibkan Dia!”�

Minggu, 25 Maret 2018

LUKAS 19 : 35-40
Di Balik Kisah Minggu Palem



 Apakah kita pernah mendengar diri kita berteriak seper-
ti orang banyak itu? Kita berseru, “Diberkatilah Dia”, tetapi kemu-
dian�seruan kita berganti menjadi: “Salibkanlah Dia”.

� Di Minggu Palem ini, mari setiap kita, mengoreksi hati 
kita. Bayangkan kita berada pada masa itu bersama dengan 
orang banyak menyambut Sang Raja. Ketika kita menyambut 
Sang Raja, renungkanlah,�bayangan tentang Mesias seperti apa 
yang ada di dalam benak kita? Apakah kita�sudah sungguh-sung-
guh�mengenal Sang�Mesias yang kita sambut?�

Diadaptasi dari “The Problem of Palm Sunday” oleh Jonathan Parnell

Refleksi



 Sehari setelah Yesus disambut dengan “karpet merah” 
masuk kota Yerusalem, Dia dan kedua belas murid-Nya pergi ke 
Bait Allah. Saat itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, 
banyak orang yang datang ke bait Allah untuk mempersembah-
kan korban bakaran kepada Allah.

 Tetapi apa yang Yesus lihat di Bait Allah sangat menye-
dihkan.�Di Pelataran bait Allah,�banyak�orang�melakukan�jual beli 
burung merpati untuk persembahan dan�juga�ada�tempat penu-
karan uang (Matius 21:12), yang menyebabkan� tidak ada� lagi�
tempat bagi mereka,� para perempuan dan� orang-orang asing 
non-Yahudi untuk datang beribadah kepada Allah.� Tetapi 
masalahnya tidak hanya tentang perdagangan, tetapi ibadah 
yang dilakukan oleh orang Israel sudah� menyimpang dari apa 
yang�semula�Allah�telah�rancangkan.

� Melihat hal itu Yesus� menjadi� marah.� Kemudian Yesus 
membuat cambuk dari tali lalu mengusir para pedagang itu dari 
bait Suci (Yohanes 2:15-16). Lalu Yesus mengutip Yesaya 56:7, 
“Rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.”

� Sebentar lagi kita akan kembali memperingati� Jumat 
Agung dan�Paskah. Kondisi gereja kita memang tidak lagi seperti 
kondisi Bait Allah pada waktu itu.�Tetapi pertanyaannya: apakah 
ketika kita memasuki Jumat Agung dan Paskah, hati kita sudah 
benar-benar kita persiapkan untuk Allah? taukah setiap tahun-
nya, Jumat Agung dan Paskah hanya menjadi sebuah seremoni 
yang lewat begitu saja? Ataukah�tanpa sadar�kita� telah menjadi 
penghalang bagi mereka yang ingin� datang dan� beribadah 
kepada Allah?

Senin, 26 Maret 2018

MARKUS 11 : 15
Kemarahan Yesus di Bait Allah



Diadaptasi dari “Jesus Turns the Table” oleh Jonathan Parnell

Refleksi



 Yesus�tiga kali menggambarkan seperti apakah�penderi-
taan� yang akan dialami oleh seorang Mesias (Markus 8:31; 
Markus 9:30-31, 10:32-34).�Tetapi, apa yang murid-murid bayang-
kan tentang Mesias berbeda 180 derajat dengan yang Allah pikir-
kan.� Mesias menyelamatkan melalui penderitaan di kayu salib 
karena�hanya melalui�salib, orang berdosa�dapat dibenarkan di�
hadapan Allah.

� Keselamatan kita dibayar dengan penderitaan Kristus, 
bukan dengan kenyamanan. Jika kita datang kepada Kristus 
dengan harapan supaya Dia membuat hidup kita menjadi lebih 
mudah, maka kita tidak mendengarkan Dia yang berkata, “Setiap 
orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, 
memikul salibnya, dan mengikut Aku” (Markus 8:34).� � Yesus 
sendiri adalah seorang Mesias yang menderita.

� Bagi pada murid dan orang banyak, Kristus adalah kunci 
untuk keinginan mereka terbebas dari pemerintahan Romawi 
dengan segera. Akan tetapi, yang mereka temui adalah seorang 
Mesias yang akan mati, dan kemudian bangkit. Upah untuk 
mengikut Kristus tidak akan kita terima saat ini, tetapi satu hari 
nanti. Cerita akan kehidupan dan harapan dimulai dari kematian 
lalu kepada kehidupan, dari kegelapan kepada terang yang tak 
tersentuh.�

� Para murid dan orang banyak, bahkan kita� mungkin�
tidak mengerti, mengapa seorang Mesias harus menderita dan 
mati. Bukankah itu menunjukkan kekalahan. Bagaimana Dia 
dapat membebaskan kita lewat kematian-Nya? Orang banyak,�
bahkan kita menolak Dia, karena Dia tidak datang untuk 
memenuhi apa yang diinginkan oleh manusia, yaitu terbebas 

Selasa, 27 Maret 2018

MARKUS 8 : 29
Mesias yang Kita Butuhkan, Tetapi Tidak Kita Inginkan?



dari penjajahan Romawi. Akan tetapi, penolakan kitalah yang 
menyelamatkan kita (Yesaya 53:3-4).�

 Ketika Yesus bertanya kepada kita, “Tetapi apa katamu, 
siapakah Aku ini?” Apakah yang akan kita jawab? Apakah kita 
memerlukan Dia sebagai Mesias kita? Atau kita lebih memilih 
Mesias yang sesuai dengan imajinasi kita?�

 Ketika kita� mempersiapkan hati kita memasuki Jumat 
Agung dan Paskah, ada baiknya jika kita kembali bertanya kepada 
diri kita sendiri, “Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?” (Markus 
8:29).

Diadaptasi dari “The King We Needed, But Never Wanted” oleh Marshall Segal

Refleksi



 Di dalam bacaan Alkitab pada hari ini, kita melihat dua 
karakter yang bertolak belakang, yang satu mengurapi Yesus, dan 
yang satu mengkhianati Yesus.

 Bayangkan suasana pada hari itu, ketika orang-orang 
sedang makan bersama Yesus, lalu tiba-tiba seorang perempuan 
datang dan memecahkan buli-buli pualam yang dibawanya, lalu 
mencurahkan isi buli-buli itu ke atas kepala Yesus. Wangi minyak 
narwastu murni memenuhi ruangan itu. Keterkejutan 
orang-orang� di dalam rumah atas apa yang diperbuat oleh 
perempuan itu.��

 Pemborosan! Minyak Narwastu murni itu harganya 
sangat mahal. Perempuan itu pasti menabung sekian lama untuk 
membelinya. Bukankah lebih baik jika minyak itu dijual lalu 
uangnya diberikan kepada orang miskin?�

 Benarkah� seruan teresbut menandakan bahwa� Yudas 
benar-benar peduli pada orang miskin? Tidak! Apa yang�Yudas 
inginkan adalah penambahan uang di kas mereka. Yudas sama 
sekali tidak peduli terhadap nasib orang miskin.� Yohanes 12:6 
memberitahu bahwa Yudas adalah seorang pencuri dan sering 
mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. 
Kecintaan Yudas akan uang pada akhirnya membuat ia kemudi-
an dengan mudah bersepakat� untuk menjual Yesus kepada 
imam-imam kepala yang ingin membunuh Yesus.�

 Sangat ironis, bukan? Yudas, seorang murid yang�selalu�
bersama Yesus, hanya dapat melihat nilai dari sebuah minyak 
narwastu, tetapi matanya tidak dapat melihat betapa berharganya 
Yesus. Di sisi lain, perempuan yang mengurapi Yesus tidak 

Rabu, 28 Maret 2018

MARKUS 14 : 3-11
Apakah Yesus Berharga Bagiku?



semata-mata melihat nilai dari minyak narwastu itu, tetapi ia 
mengetahui dengan pasti bahwa Yesus jauh lebih berharga 
baginya, sehingga ia memecahkan buli-buli pualamnya untuk 
mengurapi Yesus.

 Bagaimana dengan kita?� Seberapa berhargakah Yesus 
bagi kita?�Apakah mata kita telah melihat betapa Yesus berharga 
bagi kita?

Diadaptasi dari “Mutiny Against The Messiah” oleh Johnathon Bowers

Refleksi



 Yesus tahu bahwa waktu-Nya akan tiba. Dia sangat takut 
dan gentar (Markus 14:35).� Dia melihat “cawan” yang harus Ia 
minum. Secara manusiawi, Dia ingin terlepas dan siksaan fisik 
akan penyaliban yang akan dihadapi-Nya, tetapi jiwa-Nya merin-
tih ketakutan yang tak terlukiskan akan siksaan spiritual yang 
mengerikan, karena�akan�ditinggalkan oleh Bapa-Nya.

 Di tengah kegelisahan dan ketakutan-Nya,�Yesus berdoa,�
“Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, ambillah 
cawan ini dari�pada-Ku.”�Tetapi, di dalam keinginan Yesus untuk 
menggenapi tujuan Allah, Ia kemudian berkata,”tetapi janganlah 
apa yang Aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki.” 
Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik 
yang harus dipertahankan. Tetapi Dia memilih untuk taat kepada 
rencana Allah, meskipun itu berarti kematian yang mengerikan 
di atas kayu salib (Filipi 2:6,8).

 Tidak ada seorang pun, selain Kristus, yang mengerti 
betapa sulitnya bagi manusia untuk menerima rencana Allah. 
Dan tidak ada seorang pun yang lebih menderita ketika menjala-
ni rencana Allah, selain Kristus. Ketika Yesus memanggil kita 
untuk mengikutinya, apa pun harganya, Dia tidak memanggil kita 
untuk melakukan sesuatu yang Dia tidak ingin lakukan atau 
belum pernah Dia lakukan.�

 Itu sebabnya kita dapat memandang Yesus sebagai Imam 
Besar yang mengerti lebih dari apa yang kita mengerti, tentang 
bagaimana rasanya berkeinginan dan dengan setia menanggung 
kehendak Allah yang terkadang mengerikan dan menyakitkan, 

Kamis, 29 Maret 2018

MARKUS 14 : 36
Bukan Kehendak-Ku



untuk sukacita kekal yang disediakan bagi kita (Ibrani 4:15,�12:2). 
Dan sekarang, Yesus selalu menjadi pengantara kita, sehingga 
kita akan sanggup melewati segala kesulitan untuk sukacita kekal 
(Ibrani 7:25).

 Di hari Kamis ini, marilah kita bersama dengan Yesus 
mengatakan�“Kehendak-Mu jadilah” (Matius 6:10). Dan jika kita 
menemukan bahwa diri dan jiwa kita berharap bahwa kehendak 
Allah terjadi dengan jalan yang berbeda, marilah dengan 
segenap hati bersama dengan Yesus mengatakan,� “Ya Abba, ya 
Bapa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, ambillah cawan ini 
daripada-Ku, tetapi janganlah apa yang Aku kehendaki, melain-
kan apa yang Engkau kehendaki.”�Karena rencana Allah bagi kita, 
meskipun saat ini menyakitkan, akan menghasilkan sukacita 
mulia dan keselamatan jiwa kita (1 Petrus 1:8-9).�

Diadaptasi dari “Not My Will Be Done” oleh Jon Bloom

Refleksi



 Lihatlah! Yesus telah disalibkan. Kegelapan melingkupi 
bumi. Tiga jam kemudian, di dalam kegelapan itu, terdengar 
teriakan yang sangat nyaring,”Eloi, Eloi, Lama Sabakhtani” yang 
berarti “Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku”. 
Kalimat yang benar-benar menyayat hati.

 Yesus tidak hanya ditinggalkan oleh murid-murid-Nya, 
tetapi Dia�juga�ditinggalkan�oleh Bapa-Nya. Bukankah ini adalah 
rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia berdosa. Seka-
rang, ketika teriakan itu diserukan oleh Yesus,�seolah�Bapa menu-
tup telinga-Nya. Orang-orang tidak berhenti mengejek-Nya. Iblis�
seolah menang. Rasa sakit yang sangat terus dirasakan. Semua 
itu menggambarkan murka Allah� yang begitu besar atas dosa�
manusia�yang harus ditanggung�oleh�Yesus.

 Ketika Yesus berteriak, tidak ada suara dari Surga yang 
menyatakan bahwa Dia adalah Anak Allah (seperti ketika Yesus 
dibaptis) Tidak ada burung merpati yang turun ke atas-Nya. Tidak 
ada malaikat yang melayani-Nya. Tidak ada orang berdosa yang 
sujud bersyukur di hadapan-Nya.

 Mengapa Yesus berseru seperti itu? Bukankah Dia tahu 
bahwa Dia akan disalibkan untuk menebus umat yang dikasi-
hi-Nya? Apakah Dia melupakan semua itu?

 Banyak kisah di Alkitab yang menceritakan kedekatan 
Yesus dengan Bapa-Nya. Tetapi sekarang, di antara hubungan 
Yesus dengan Bapa-Nya, terdapat dosa seluruh umat manusia. 
Yesus menanggung kutuk yang mengerikan dari dosa itu.

 Saat itu hubungan Yesus dan Bapa berubah menjadi�

Jumat, 30 Maret 2018

MARKUS 15 : 34
Eloi, Eloi, Lama Sabakhtani



“Korban� Tebusan” dan� “Hakim”.� Sesungguhnya Allah, tidak 
meninggalkan Yesus, melainkan saat itu, Allah�berdiri�menjadi 
hakim bagi dunia. Seperti yang dituliskan oleh rasul Paulus, Dia 
yang tidak menyayangkan anak-Nya. (Roma 8:31), Allah menghu-
kum Anak-Nya demi menyelamatkan�manusia berdosa.

 Tidak ada dari kita yang pernah�mengalami�seperti yang 
Yesus alami. Berdiri di hadapan Allah menanggung seluruh dosa 
umat manusia. Yang kita tahu sekarang adalah cawan itu telah 
diminum oleh-Nya. Kita tahu bahwa kisah hari ini tidak berakhir, 
tetapi masih ada kelanjutan dari kisah ini. Ketika melihat ke arah 
Salib, dan ketika sekali lagi mengingat akan kegelapan ini. Apa 
yang menjadi reaksi dan respon kita? Sudahkah kita bersyukur 
untuk karya yang Yesus kerjakan bagi keselamatan kita?

Diadaptasi dari “Why Have You Forsaken Me” oleh Donald Macleod

Refleksi



 Yesus telah mati. Dia telah dikuburkan. Para penjaga 
menjaga kubur itu. Para murid bersembunyi ketakutan, kebi-
ngungan, dan putus asa.

 Para murid dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. 
Bagaimana mungkin, Raja yang mereka nanti-nantikan sekian 
lama, mati di kayu Salib? Jika mereka dapat memperlakukan 
Yesus seperti itu, apakah yang dapat mereka lakukan kepada�para 
murid? Pikiran dan pertanyaan itu terus berkecamuk di dalam 
pikiran para murid.

 Pikiran para murid terus menerus dihantui dengan 
gaungan akan apa yang terjadi di hari Kamis dan hari Jumat 
kemarin.

 Bagaimana mungkin mereka menyerahkan Yesus untuk 
disalibkan? Yesus tidak melakukan kesalahan apa pun. Bahkan 
Pilatus pun memilih mengikuti permintaan orang banyak. Meng-
apa mereka dapat berkata, ”Biar darah-Nya ditanggungkan atas 
kami dan atas anak-anak kami?” Iri hati dan kebencian mereka 
mengantarkan mereka kepada tindakan penolakan Allah yang 
menakutkan. Mereka menyalibkan Mesias yang dijanjikan.

 Menolak Yesus adalah dosa, karena� itu� berarti menya-
takan bahwa Dia bukan siapa-siapa.�Apakah kita bersama dengan 
orang banyak itu berkata, “Salibkan Dia!� Dia bukan Mesias, 
biarkan darah-Nya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak 
kami.”

 Seharusnya kita mempunyai perbedaan prespektif ketika 
berkata “Biar darah-Nya ditanggungkan atas kami dan atas 

Sabtu, 31 Maret 2018

MATIUS 27 : 25
Refleksi Sabtu Sunyi



anak-anak kami!”, tidak seperti teriakan orang banyak yang ingin 
menyalibkan Dia, melainkan dengan ucapan syukur, harapan, 
dan keagungan. Seolah kita berkata, biarkan darah-Nya mem-
bungkus diri kita dan menyucikan kita dari seluruh kesalahan 
kita.

 Ketika menyatakan kematian Yesus, kita bersukacita 
akan kematiannya bukan karena kita percaya bahwa Dia adalah 
pendusta, tetapi karena melalui kematian-Nya, kita disembuhkan 
dan diselamatkan.

Diadaptasi dari “Let His Blood Be On Us” oleh Marshall Segal

Refleksi



 Suasana sunyi masih dirasakan oleh para murid. Mereka 
terlalu sibuk dengan pikiran mereka, sehingga mereka tidak lagi 
dapat mengingat apa yang Yesus ajarkan. Yesus telah berulang 
kali memberitahukan kepada mereka apa yang akan Dia alami, 
bahwa Dia akan mati dan kemudian bangkit pada hari yang 
ketiga.

 Mereka tetap dalam pikiran mereka, sampai berita 
mengejutkan yang dibawa oleh para perempuan yang membawa 
rempah untuk meminyaki Yesus (Markus 16:1). Walaupun 
demikian mereka tidak langsung mempercayai apa yang mereka 
dengar, buat mereka berita itu hanyalah dongeng belaka (Markus 
24:11). Sampai akhirnya mereka�sendiri�bertemu dengan Yesus.

 Kristus telah bangkit. Sukacita telah menang atas dukaci-
ta. Terang menguasi kegelapan. Kristus melalui kematian-Nya 
telah mengalahkan kuasa maut. Maut telah ditelan dalam 
kemenangan. (1 Korintus 15:54)

 Meskipun penderitaan akan berubah menjadi 
kemuliaan, tetapi Paskah bukan berarti rasa sakit yang kita alami�
serta merta hilang. Paskah juga tidak meminimalkan rasa kehi-
langan kita. Paskah seolah berkata kepada kita,� “Apapun yang 
kamu alami, tidak akan selamanya kamu alami. Kristus telah 
bangkit, dan kerajaan Allah telah ada disini. Kristus telah menga-
lahkan maut. Dia telah bangkit dan berada di Takhta-Nya. Dan 
Dia akan menempatkan seluruh musuhmu dibawah kaki-Nya.”

 Kristus tidak hanya menebus kita dari setiap dosa dan 
kesalahan kita, tetapi melalui kebangkitan-Nya, Dia juga akan 
membuat rasa sakit, dukacita, beban, dan kehilangan�menjadi 

Minggu, 01 April 2018

MARKUS 16 : 6
Sukacita Kemenangan



sumber sukacita kekal kita.

 Paskah menyatakan bahwa,� “Dukacitamu akan berubah 
menjadi sukacita” (Yohanes 16:20), dan� “Tidak ada seorang pun 
yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari padamu.”

Diadaptasi dari “The Triumph of Joy” oleh David Mathis

Refleksi
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