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Refleksi Mingguan Minggu ke-5 Lent (Tahun B) 

Harapan Hidup: Diri, Keluarga, Komuniti 

Kempen Lenten 2021 

Hari ini adalah refleksi kelima untuk Kempen Lenten: 

Petikan Injil: Yohanes 12: 20 - 33 

Yesus Meramalkan Kematiannya 

 

20 Sekarang ada beberapa orang Yunani di antara mereka yang pergi untuk beribadah di 

festival itu. 21 Mereka datang ke Philip, yang berasal dari Betsaida di Galilea, dengan 

permintaan. "Tuan," kata mereka, "kami ingin melihat Yesus." 22 Philip pergi memberitahu 

Andrew; Andrew dan Philip pada gilirannya memberitahu Yesus. 

23 Yesus menjawab, “Sudah tiba masanya Anak Manusia dimuliakan. 24 Sangat saya katakan 

kepada anda, kecuali sebiji gandum jatuh ke tanah dan mati, ia hanya tinggal satu biji. Tetapi 

jika ia mati, ia menghasilkan banyak biji. 25 Sesiapa yang mengasihi hidup mereka akan 

kehilangannya, sementara sesiapa yang membenci hidup mereka di dunia ini akan 

menyimpannya untuk hidup kekal. 26 Sesiapa yang melayani saya mesti mengikuti saya; dan 

di mana saya berada, hamba saya juga akan berada. Bapa saya akan menghormati orang yang 

melayani saya. 

27 "Sekarang jiwaku bermasalah, dan apa yang harus aku katakan? ‘Ayah, selamatkan saya 

dari jam ini’? Tidak, kerana itulah sebabnya saya sampai pada jam ini. 28 Bapa, memuliakan 

namamu! " 

Kemudian terdengar suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan akan memuliakannya 

lagi." 29 Orang ramai yang berada di sana dan mendengarnya mengatakan bahawa mereka 

bergema; yang lain mengatakan bahawa seorang malaikat telah bercakap dengannya. 

30 Yesus berkata, "Suara ini adalah untuk kepentingan anda, bukan suara saya. 31 Sekarang 

adalah masa untuk penghakiman di dunia ini; sekarang putera dunia ini akan dihalau. 32 Dan 

aku, ketika aku diangkat dari bumi, akan menarik semua orang untuk diriku sendiri. " 33 Dia 

mengatakan ini untuk menunjukkan jenis kematian yang akan dia mati. 

Sub-tema & Refleksi: 

Menuju Kehidupan Baru yang dibawa oleh Harapan. Kami menyedari bahawa pembaharuan 

sangat penting untuk hidup setia 

Fokus (Tindakan) 

Visi kami yang diperbaharui adalah mesra masa depan 
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Refleksi 

Petikan ini ditetapkan pada saat yang sangat dramatik. Orang Farisi cemburu kepada Yesus. 

Dalam Bab 11 Injil Yohanes, Yesus telah membangkitkan Lazarus untuk hidup, menjadikan 

Yesus menjadi marah orang Yahudi. Dalam Bab 12, tepat sebelum petikan di atas, orang Farisi 

berseru, “Lihat, ini tidak membawa kita ke mana-mana. Lihatlah bagaimana seluruh dunia 

mengejarnya. " Satu keterlaluan, tetapi yang membincangkan lebih banyak ketakutan orang 

Yahudi menjadi cemburu dengan populariti Yesus yang semakin meningkat. Sebelumnya, 

Yesus telah mengusir para pedagang dan semua orang yang menghasilkan wang dari 

penjualan dan pembelian binatang korban dari Bait Suci. (Yohanes, 2) Pada masa ini, 

beberapa orang Yunani datang menemui Yesus. Oleh itu, orang-orang Yahudi dan orang-

orang bukan Yahudi berkumpul untuk bertemu dengannya, meninggalkan mereka dengan 

sidang yang semakin berkurang. 

Dan mereka datang ke Philip, dan Philip menoleh ke Andrew, yang pada gilirannya membawa 

mereka menemui Yesus. Ini penting kerana sebagai murid Tuhan, kita tidak dipanggil untuk 

menarik orang kepada diri kita sendiri. Maksudnya, kita mesti menarik orang kepada Yesus. 

Ketika itulah Yesus berkata, "Sudah tiba masanya Anak Manusia dimuliakan." Tetapi ini tidak 

bermaksud bahawa ini adalah masa populariti bagi Yesus. Ini adalah tanda bahawa dia akan 

mati. Ini bukan tanda yang akan berakhir dengan kekalahan, tetapi dalam kemuliaan. 

Yesus menggunakan gambaran biji percambahan untuk menggambarkan bagaimana kita mati 

untuk Kristus. 

 

"Sangat saya katakan, kecuali sebiji gandum jatuh ke tanah dan mati, ia hanya tinggal satu 

biji. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak biji. 25 

 

Dan ini memberitahu kita bagaimana kita mati pada diri kita sendiri. 

Sesiapa yang mencintai hidup mereka akan kehilangannya, sementara sesiapa yang 

membenci hidup mereka di dunia ini akan menyimpannya untuk hidup kekal. " 

 

Inilah paradoksnya. Bahawa kita yang terikat dengan kehidupan, harus rela 

mempersembahkan hidup kita, sehingga kita dapat mempersembahkan hidup kita dapat 

hidup selamanya. 
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Jadi, di mana saya berada, hamba saya juga akan berada. Dan Bapa saya akan menghormati 

orang yang melayani saya. 

 

Jadi, perlukah Yesus diselamatkan dari kesulitan ini? Kemudian dia berpaling, dan berkata. 

"Ayah selamatkan saya dari jam ini." Tetapi dia tahu jawapannya. "Tidak, ini sebab saya 

datang." Dia tidak syirik atau mundur dari tanggungjawabnya. Dia datang untuk memuliakan 

Bapa. Dan dengan berbuat demikian dia akan dimuliakan. Bapa menjawab, "Saya telah 

memuliakannya, dan akan memuliakannya lagi." Ada yang mendengarnya sebagai tepukan 

guruh. Yang lain mendengarnya sebagai suara malaikat. Tidak ada sebulat suara mengenai 

perkara ini. 

30 Yesus berkata, "Suara ini adalah untuk kepentingan anda, bukan suara saya. 31 Sekarang 

adalah masa untuk penghakiman di dunia ini; sekarang putera dunia ini akan dihalau. 32 Dan 

aku, ketika aku diangkat dari bumi, akan menarik semua orang untuk diriku sendiri. " 33 

 

Akhirnya, Yesus, dia mengatakan ini untuk menunjukkan jenis kematian yang akan dia mati. 

Dia tidak akan melarikan diri atau terbang. Dia akan menghadapinya. Sementara putera dunia 

datang untuk mengambil nyawa. Dia berada di sini untuk menyerahkan hidupnya: untuk 

meletakkannya dengan rela hati. 

Sub-tema dan refleksi adalah - Menuju Kehidupan Baru yang dibawa oleh Harapan. Kami 

menyedari bahawa pembaharuan sangat penting untuk hidup setia. 

Ini banyak memberitahu kita. Saya kurang bercakap mengenai kesyahidan. Saya bercakap 

lebih banyak mengenai bagaimana kita perlu mati pada diri kita sendiri, kehidupan lama kita, 

sikap lama. Dan kita perlu mendedikasikan hidup kita kepadanya agar dia dapat menggunakan 

kita untuk tujuan tunggal, untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Tetapi kita perlu fokus, 

selalunya, cita-cita peribadi kita mengambil alih kerana kita sendiri tidak mati. Hari ini, 

saudara-saudaraku yang terkasih, pada Minggu Ke-5 Lent, kita bertanya kepada diri kita 

sendiri, ke mana arah ini? Bagaimana saya untuk mencapai Kehidupan Baru ini? Kami 

mencapai Kehidupan Baru ini apabila kami menawarkan harapan kepada orang lain. Benar, 

saudara-saudaraku yang dikasihi. Walaupun di Gereja Anggapan, kita telah bekerjasama 

dengan saudara dan saudari lain dari agama dan denominasi lain, kita telah berkumpul 

dengan yang lain, dan memberi harapan kepada yang lain, dengan memberi makan kepada 

orang miskin. Dalam program ini, sangat penting kita memberi harapan kepada mereka yang 

belum, kepada mereka yang lapar, kepada para pendatang, kepada mereka yang berada di 

pinggiran masyarakat. Mereka yang ditolak, mereka yang tidak bersuara. Kita mesti dapat 

menyuburkan mereka. 
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Sekarang, kita bercakap mengenai Fokus kita, visi baru kita, agar menjadi mesra masa depan. 

Sekiranya kita harus bersahabat di masa depan, maka kita harus menyerah seperti orang 

Farisi, kecemburuan kita terhadap orang lain. 

 

Berhenti mencari populariti, dan fokus pada Tuhan. Untuk bersahabat di masa depan, kita 

perlu menerapkan keperibadian. Apa yang kita maksudkan dengan kepengurusan? Ingat 

bagaimana Philip dan Andrew pergi dan membawa semua orang Yunani kepada Yesus? Ini 

memberitahu bahawa kita tidak menyimpan segalanya untuk diri kita sendiri. Kami bukan 

pemilik mutlak. Lebih penting lagi, kita adalah pemegang amanah. Yang bermaksud segala 

yang dipercayakan kepada kita mesti dilakukan dengan penuh tanggungjawab, supaya kita 

dapat membuat akaun, dan kita yakin akan masa depan kita. Itu bermakna kita percaya 

kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita. Kita tidak perlu menahannya untuk diri kita 

sendiri. Kami memegangnya untuk tujuan mementingkan diri sendiri apabila kami 

memegangnya sebagai pemilik mutlak, dapat membuang dan membuang sampah seperti 

yang kami mahukan. Lihatlah hutan kita, lihatlah apa yang berlaku dengan keanekaragaman 

hayati kita. Oleh kerana itu, hutan dan keanekaragaman hayati kita terbakar, terbuang begitu 

saja. Ini berlaku kerana kita tidak lagi memandang diri kita sebagai pemegang amanah, tetapi 

sebagai pemilik mutlak. Kita telah menjadi egois, kita menjadi paranoid. Mari kita belajar 

mengarahkan diri kita sendiri, dan bergabung dalam satu sama lain agar kita dapat melindungi 

keanekaragaman hayati kita sendiri. Kebertanggungjawaban sangat kelihatan di dunia kita, 

supaya kita dapat menjaga anak-anak dan anak-anak kita. Segala puji bagi Allah. 
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