
Kesabaran:
Buah Ketekunan

Kesabaran untuk kesembuhan, untuk kelepasan, untuk bi rnbingan,
untuk latihan adalah sesuatu yang sering kali tidak mudah untuk diperoleh.
Kita ingin agar sesuatu terjadi SEKARANG, bukannya nanti. Waktu tidak per-
nah berjalan lebih lambat daripada ketika kita menanti kedatangan seseorang
atau terjadinya sesuatu. Tetapi hal-hal yang terbaik nampaknya mem butuhkan
kesabaran yang besar. Seorang dokter harus belajar selama tujuh sampai sepuluh
tahun sebelum ia dapat mewujudkan cita-citanya. Orang-tua harus mengajarkan
pelajaran yang sama berulang-ulang sebelum pelajaran tersebut dapat dimengerti
oleh anaknya. Kebanyakan kita bekerja keras dan menabung uang kita selama
jangka waktu yang panjang sebelum kita dapat memiliki sesuatu yar g penting
bagi kita. Dan orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus harus belajar rahasia
kesabaran jika ia ingin mengembangkan sifat seperti Kristus di dalam dirinya.

Orang sering berbicara tentang "kesabaran Ayub". Ayub lama nenderita
dan dengan sabar menantikan Tuhan sebelum ia menerima kesembuhan dan
pemulihan keluarga dan harta bendanya. Musa menghabiskan waktu 40 tahun
dalam pendidikan kesabaran sebelum ia mencapai kemampuan unu k dipakai
oleh Tuhan. Kita dinasihati untuk "bersabar dan meneguhkan ha ti, karena
kedatangan Tuhan sudah dekat" (Yakobus 5:8). Pertumbuhan kesabaran dalam
diri kita adalah bagian yang penting dari' hal menjadi serupa dengan Kristus
(lihat II Petrus 1:5-8).

Pasal ini akan membantu saudara melihat pentingnya kesabarar dan akan
menunjukkan cara-cara saudara dapat bekerja sama dengan Roh Kuc'us semen-

108



tara Ia menghasilkan buah ini di dalam saudara. Kesabaran adalah buah
ketekunan - teguh di dalam iman, tetap bertahan ketika tidak ada lagi yang
dapat saudara lakukan-menunggukan Tuhan!

ikhtisar pasal

Kesabaran Diperkenalkan
Kesabaran Diuraikan
Kesabaran Digambarkan

tujuan pasal

Sesudah saudara menyelesaikan pelajaran ini, saudara seharusnya dapat:

• Menguraikan dua aspek dari kata kesabaran sebagai buah Roh dan mem-
berikan contoh alkitabiah dari tiap aspek.

• Memberikan contoh dari kesabaran Tuhan terhadap manusia dan men-
jelaskan alasan bagi kesabaran-Nya yang besar.

• Menganalisa hubungan antara kesabaran dengan sifat rohani lainnya seba-
gaimana yang berlaku dalam pengalaman rohani pribadi saudara.
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kegiatan belajar

1. Pelajari pasal ini dengan cara yang sama seperti ketika saudara mempela-
jari pasal-pasal terdahulu: baca uraian pasal, jawab semua pertany.ian dalam
uraian pasal dan baca ayat-ayat Alkitab yang diberikan.

2. Kerjakan soal untuk menguji diri dan periksa jawaban saudara

----------------------_._---

uraian pasal

KESABARAN DIPERKENALKAN

Definisi Alkitabiah

Tujuan 1. Menguraikan aspek-aspek kesabaran sebagai buah Roh.

Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran
(Galatia 5:22)

Ketiga aspek yang pertama dari buah Roh - kasih, sukacita, can damai
sejahtera-adalah unsur-unsur hakiki hidup rohani batin kita, hubungan pribadi
kita dengan Tuhan-yang terjadi dalam hati kita ketika Roh Kud'JS tinggal
di dalam kita. Ketiga aspek berikutnya dari buah Roh, dimulai dengan
kesabaran, adalah perwujudan luar dari kasih, sukacita, dan dan lai dalam
hubungan kita dengan sesama.

Kata asli bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai "kesabaran" adalah
makrothumia (dari makros yang berarti panjang dan thumia yang berarti
perangai, sifat, watak). Kata asli ini menggabungkan ide dari panjang sabar
dan berwatak tenang dalam dimensi keilahian. Dengan kata lain, orang yang
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pada dirinya Roh Kudus menumbuhkan buah kesabaran sedang belajar untuk
menunggukan Tuhan tanpa berputus asa, menyerah kalah, ataupun dikuasai
oleh kemarahan.

Kesabaran sebagai buah Roh memungkinkan orang percaya untuk meng-
gunakan pengendalian diri (mengekang diri sendiri) dalam menghadapi ujian.
Tidak tergesa-gesa untuk "membalas dendam" atau untuk menghukum. Dalam
pada itu, ia tidak menyerah kepada keadaan yang sulit atau menjadi kacau balau
di bawah pencobaan yang terus menekan. Kesabaran dalam hal ini berhubungan
erat dengan penderitaan, sebagaimana yang akan kita lihat nanti. Kesabaran
adalah ketekunan atau ketabahan. Tanpa kesabaran yang demikian kita akan
menjadi lemah. Di dalam kesulitanlah kesabaran dari Roh Kudus dihasilkan
dalam diri kita. Semua aspek kesabaran ini termasuk dalam proses pengem-
bangan yang mengubah kita menjadi gambaran Kristus. Proses ini dibicarakan
dalam II Petrus 1:5-8:

Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha un-
tuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan
pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada
penguasaan diri ketekunan [kesabaran], dan kepada ketekunan
kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan
kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab
apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu
akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan
Yesus Kristus, Tuhan kita.

1 Berdasarkan apa yang telah kita bicarakan di sini, uraikan dalam kata-kata
saudara sendiri aspek-aspek kesabaran berikut ini:

a Panjang sabar oo •••••• oo •••••• oo •••• oo ••••••••• oo oo ••• oo •••••••••••

b Watak tenang .. oo oo •••••• oo •••••• oooooooooo oo ..

Penggunaan Alkitabiah

Tujuan 2. Mengenali pernyataan yang menguraikan sifat-sifat kesabaran
sebagai buah Roh.

Ada hubungan yang kuat antara kesabaran dan aspek-aspek kehidupan
Kristen lainnya. Kita akan meninjau beberapa di antaranya menurut apa yang
dikatakan Alkitab tentang hal-hal tersebut.
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I. Kesabaran dan penderitaan. Tidak ada seorang pun yang menjalani hidup
tanpa mengalami penderitaan. Ini adalah bagian dari pendidikan kita. Pemaz-
mur mengatakan, "Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar
ketetapan-ketetapan-Mu" (Mazmur 119:71). Pencobaan bagi orang Kr sten bisa
diibaratkan sebagai pekerjaan anjing gembala: mereka menjaga agar domba-
domba berada dekat dengan gembalanya. Pencobaan adalah tindakan pendisi-
plinan dari Bapa surgawi yang pengasih yang menginginkan kita memperoleh
bagian dalam kekudusan-Nya. Ibrani 12:7-11 menjelaskan hal ini:

Jika kamu harus menanggung ganjaran; Allah memperlakukan kamu
seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh
ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita
setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang.
Selanjutnya: dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan
mereka kita hormati; kalau demikian bukankah kita harus lebih taat
kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka -nen-
didik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka
anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya
kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran
pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita.
Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang membelikan
damai kepada mereka yang dilatih olehnya.

Tumbuhan muda yang dihembus angin kencang ke sana kemari akan
mengembangkan akar yang kuat dan dalam. Angin yang menentang dalam
kehidupan ini menolong orang Kristen untuk mengembangkan akar yang kuat
dan dalam di dalam Kristus dan memiliki roh yang penurut.

Banyak ayat yang menyatakan kepada kita bahwa mengikut Kristus berarti
memikul salib. Dalam I Petrus 2:21, sang rasul menulis, "Sebab unt lk itulah
kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan dah me-
ninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-Nya."

2 Bacalah Matius 10:38; 16:24; Markus 8:34; Lukas 9:23; 14:27. Apakah pesan
Yesus dalam ayat-ayat ini?

Karena kita hidup dalam dunia yang dengan roh-roh yang memusuhi kita,
maka selalu ada musuh yang harus ditaklukkan. Yesus menderita oleh Pilatus
yang kafir dan sekerumun orang murka dari luar lingkungan-Nya. Tetapi Ia
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juga menderita sebagai akibat dari perbuatan Yudas, si pengkhianat dari dalam.
Apakah, kita perlu belajar kesabaran melalui pencobaan di dalam dunia atau
di kalangan persekutuan orang Kristen, Yesuslah teladan kita. Ketika Ia dicobai
oleh Iblis, Ia menolak penawaran sebuah mahkota tanpa salib (Matius 4: 1-11).
Kembali ketika mempertimbangkan penderitaan yang menanti diri-Nya, Ia
menolak penawaran yang sama (Yohanes 16:17-33).

3 Bacalah ayat-ayat berikut ini dan nyatakan apa yang dikatakan masing-
masing ayat tentang kesabaran dan penderitaan, dan pahala yang akan
diperoleh.

a Roma 5:3-4 .

b Yakobus 1:3-4 ..

e Yakobus 5:10-11 ..

d I Petrus 2:20 .

....... , .

Santa Teresa dari Avila adalah seorang Spanyol Kristen yang hidup pada
abad keenam belas. Hidupnya adalah contoh yang amat baik dari kesabaran
dalam penderitaan. Ketika masih muda ia terkena penyakit yang hampir mereng-
gut nyawanya, dan menyebabkan dia lumpuh dengan penyakit jantung yang
parah. Selama tiga tahun ia lumpuh; kemudian ia mulai memperoleh kembali
kemampuan untuk menggunakan tangan dan kakinya, serta merangkak ketika
hendak ke mana-mana. Ia berkata, "Aku menyerah kepada kehendak Tuhan,
walaupun seandainya Ia membiarkan aku dalam keadaan seperti ini selamanya."
Dalam suratnya yang terakhir sebelum kematiannya ia menulis, "Ah, seandainya
aku dapat menerangkan dengan jelas kedamaian dan ketenangan yang
didapatkan jiwaku! Segala sesuatu di dalam diriku terarah kepada kemuliaan
Tuhan .... Terkadang Tuhan membiarkan aku menderita tanpa penghiburan
dalam batin, tetapi kehendakku tidak pernah menyimpang dari kehendak
Tuhan." Ia menandatangani suratnya tidak sebagaimana ia dikenal dalam buku-
buku sejarah, tetapi sebagai "Teresa milik Yesus".

2. Kesabaran dan ketekunan. Banyak penerjemah Alkitab menukarartikan
kata kesabaran dan ketekunan. Ketekunan berbicara tentang ketabahan, atau
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berpegang pada apa yang saudara percayai apa pun yang terjadi. St seorang
mengatakan bahwa makrothumia adalah kasih yang menunggu dengan sabar
walau dalam penderitaan. Kolose 1:9-11 mengatakan bagaimana kita dapat ber-
tahan dalam kesabaran:

Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti
berdoa untuk kamu. Kami meminta, supaya kamu menerima segala
hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan
dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya serta
berkenan kepada-Nya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam
segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang
benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa
kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan
sabar.

3. Kesabaran, sukacita, dan pengharapan. Dalam Roma 5:3-4 kita melihat
tergabungnya penderitaan, sukacita, kesabaran, dan pengharapan, "Kita malah
bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan
itu menimbulkan ketekunan; ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji
menimbulkan pengharapan." Ayat-ayat ini menunjukkan kemajuan perkem-
bangan dan kedewasaan orang Kristen melalui penderitaan dan kesabaran,
menuju kepada pengharapan. Tidaklah terlalu sulit bagi kita untuk menunggu
dan berharap ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar, tetapi keti ka tiada
sesuatu pun yang nampaknya terjadi untuk mengurangi penderitaan, reaksi yang
wajar adalah perasaan putus asa dan tiadanya pengharapan. Kesabaran sebagai
buah Roh bukanlah penerimaan yang menyedihkan dan membuta dari xeadaan
semacam ini - malah sebaliknya, penuh dengan sukacita dan penuh dengan
kepercayaan kepada Tuhan dan apa yang Dia lakukan di dalam kehidupan
saudara, serta berkata bersama Pemazmur, "Engkaulah Allahku! Masa hidupku
ada dalam tangan-Mu" (Mazmur 31:15-16).

4. Kesabaran dan kebijaksanaan. Amsa114:29 berbunyi, "Orang yang sabar
besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan."
Seorang yang sabar mungkin akan mencoba untuk mengerti segala sisi per-
masalahan sebelum dia menarik kesimpulan dan menyatakan pendapat. Sifat
ini akan menolong orang-tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan bi-
jaksana. Kesabaran akan meningkatkan damai sejahtera di dalam tubuh Kristus;
dan akan menolong kita masing-masing dalam hubungan sehari-hari dengan
sesama.

5. Kesabaran dan damai sejahtera. Kesabaran sebagai buah rohani adalah
sumber daya yang ketat untuk menenangkan suasana. Amsal15:18 menguraikan
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apa yang terjadi, "Si pemarah membangkitkanpertengkaran, tetapi orang yang sabar
memadamkan perbantahan." Ini mengacu kembali kepada gagasan menjadi juru
damai, yang kita sudah pelajari dalam pasal terdahulu. Seorang yang sabar tidak
akan dikua~lelLkemarahannya, tetapi dia akan menunjukkan damai sejahte-
ra Allah dalam perbuatannya, perkataannya, perhatiannya, dan pertolongannya.

6. Kesabaran dan kekuatan. Di dalam dunia kekuatan dihubungkan dengan.
orang yang bertubuh kekar, atau orang yang dikawal dan dilindungi dengan
ketat. Atnsal 16:32 mengatakan kepada kita, "Orang yang sabar melebihi
seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut
kota." Dalam arti rohani, orang yang kuat adalah orang yang sabar.

7. Kesabaran dan pengampunan. Untuk saling menahan diri dan saling
memaafkan dalam kasih, kita memerlukan buah kesabaran. Dalam Kolose
3:12-13 rasul Paulus memperingatkan gereja:

Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan
"-
dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati,
kelemahlembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap
yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabiia yang seorang
menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah
mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Yesus menceritakan kepada murid-Nya tentang orang yang kasar dan tidak

mengenal terima kasih yang tidak mengampuni sesama hambanya setelah dia
sendiri diampuni (Matius 18:21-35). Yesus mengatakan bahwa tuannya
menyerahkan orang ini ke penjara sehingga dia dapat membayar kembali seluruh
hutangnya. Yesus kemudian menambahkan, "Maka Bapa-Ku yang di sorga
akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak
mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu" (ayat 35).

Seorang pemarah merasa sulit untuk memaafkan. Kesabaran sebagai buah
Roh adalah dasar bagi pengampunan. Jadi kesabaran dan panjang sabar juga
mencakup roh pemaaf. Dalam I Korintus 13tertulis bahwa kasih itu sabar, tidak
pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan selalu sabar menanggung
segala sesuatu. Semua bagian dari kesabaran rohani tercakup di sini.

8. Iman tambah kesabaran. Iman sangat penting bagi orang Kristen, karena
orang yang benar akan hidup oleh iman. Akan tetapi terkadang iman harus
diuji untuk dibersihkan, dan dengan kesabaranlah kita menghadapi ujian itu.
Iman, kesabaran, dan janji-janji Tuhan semuanya tersirat dalam ayat Ibrani
6:11-12 yang indah, "Tetapi kami ingin, supaya kamu masing-masing menun-
jukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik
yang pasti, sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi
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menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat
bagian dalam apa yang dijanjikan Allah."

4 Lingkari huruf yang mengawali semua pernyataan yang BENAR tentang sifat-
sifat yang berhubungan dengan kesabaran sebagai buah Roh.
a Alkitab mengajarkan bahwa penderitaan dan pencobaan dapat menghasilkan

kebaikan bagi orang Kristen.
b Kesabaran mengembangkan watak kristiani.
c Allah menuntut agar kita bersabar terhadap orang Kristen yang lain, tetapi

ini bukanlah pers.yaratan ketika kita berhubungan dengan orang-orang
duniawi.

d Bersabar mencakup tidak mudah marah.
e Ada pahala rohani tersedia bagi orang yang mengamalkan kesabaran,
f Semakin kurang kesabaran kita semakin banyak kita harus menderita.
g Dua kata lain untuk kesabaran adalah ketekunan dan ketabahan.
h Seorang yang sabar sering menimbulkan pertengkaran.

KESABARAN DIURAIKAN

Kesabaran Allah

Tujuan 3. Menganalisa diri sendiri menurut uraian tentang kesabaran Allah
yang besar untuk menentukan kebutuhan saudara akan kesabaran
yang lebih banyak.

Mungkin saudara akan mengerti dengan lebih baik pentingnya kesabaran
sebagai buah Roh jika kita meninjaunya dari segi kesabaran Allah. Sebagaimana
yang kita lihat dalam Galatia 5:22, kesabaran memerikan sifat dasar dan watak
Allah. Demikianlah Allah menggambarkan diri-Nya sendiri kepada Musa
(Keluaran 34:6):

Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, beIim-
pah kasih-Nya dan setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengam-
puni kesalahan, pelanggaran dan dosa.

Setiap penggambaran dalam ayat ini berbicara tentang kesabaran ilahi
dalam hubungan Allah dengan manusia.

Kesabaran Allah adalah tema yang diulang-ulang sepanjang Alkitab.
Telitilah contoh-contoh berikut ini:
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1. Orang-orang pada zaman Nuh adalah orang berdosa yang paling buruk
(lihat Kejadian 6:1-12). Namun rasul Petrus mengatakan bahwa "Allah tetap
menanti, dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya" (IPetrus
3:20). Kesabaran Allah sebegitu besar sehingga Ia menanti tujuh hari setelah
Nuh dan keluarganya memasuki bahtera sebelum Ia mengirim hujan (Kejadian
7:9-10). Walaupun demikian, tidak ada satu pun dari orang-orang jahat itu yang
mengambil kesempatan untuk menyelamatkan diri dari kebenaran.

2. Kesabaran Allah ditunjukkan berulang-ulang dalam urusan-Nya dengan
orang Israel. Musa memohon di hadapan Allah ketika mereka membangkang
di padang gurun dan ingin kembali ke Mesir. Ia mengingatkan Allah akan apa
yang telah Ia nyatakan, "Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setia-Nya
berlimpah-limpah, Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran" (Bilangan
14:18). Imamat 26 mencatat perkataan Allah yang menjanjikan pahala untuk
ketaatan, dan hukuman untuk ketidaktaatan kepada orang Israel. Tetapi
kesabaran-Nya diungkapkan oleh kata-kata dalam ayat 40-42, "Tetapi bila
mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam
hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap Aku dan mengakui juga
bahwa hidup mereka bertentangan dengan Daku . . . Aku akan mengingat
perjanjian-Ku dengan Yakub."

3. Raja Daud telah berbuat dosa-dosa yang keji. Ia mengakui bahwa ia
sepantasnya mati, dan ia berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan"
(II Samuell2: 13). Tetapi ia datang kepada Allah, memohon belas kasihan aan
kesabaran, dan ia diampuni. Banyak mazmurnya mengakui kesabaran Tuhan
dan pengampunan Allah.

Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku
mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghi-
dupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan
menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan
akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur
bagi-Mu dengan gambus atas kesetiaan-Mu ya Allahku (Mazmur
71: 19-22).

Mazmur ini menunjukkan bahwa berulang-ulang Tuhan bersabar untuk
memulihkan Daud kembali dan menyelamatkan dia dari kesulitan-kesulitannya.

4. Ketika Nehemia mengakui dosa-dosa keji bangsanya, ia menaikkan doa
syafaat bagi mereka, sambil mengungkapkan kepercayaannya kepada Allah
melalui kata-kata ini:
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Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan
penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya ...
Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih
sayang-Mu yang besar .... Juga manna-Mu tidak Kautahan dari mulut
mereka ... empat puluh tahun lamanya Engkau memberikan mereka
makan (Nehemia 9:17, 19-21).

Saudara hanya perlu membaca cerita tentang bani Israel dan perjalanan
mereka di padang gurun untuk melihat betapa besarnya kesabaran Tuhan
terhadap mereka.

5. Rasul Petrus berbicara tentang kesabaran Tuhan dalam suratnya yang
kedua, "Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang
menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia
menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang
berbalik 'dan bertobat" (II Petrus 3:9)." "Anggaplah kesabaran Tuhan kita
sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat" (II Petrus 3:15t

5 Dengan mengingat apa yang ditulis rasul Petrus (II Petrus 3:9, 15),Jelaskan
mengapa Allah menunjukkan kesabaran yang demikian besar dalam contoh-
contoh orang-orang pada zaman Nuh, bani Israel, dan Raja Daud.

6 Menganalisa diri sendiri menurut penggambaran tentang kesabaran Allah.
Bubuhlah tanda X dalam kolom yang menggambarkan diri saudara

SAYA: Tidak
Jarang

Kadang Biasa Selalu
pernah kadang

a Berbelas kasihan

b Ramah tamah

c Tidak cepat marah

d Pengasih

e Setia

f Pemaaf

g Bersedia menunggu
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Orang Kristen dan Kesabaran

Tujuan *. Menyatakan aspek-aspek kesabaran yang diperlukan untuk contoh-
i contoh yang diberikan.

Kesabaran sebagai buah Roh Kudus bekerja keluar, ke arah sesama kita,
dan ke dalam, ke arah diri kita sendiri, terutama ketika kita berada dalam pen-
cobaan. Ibrani 12:7-11 mengatakan bahwa kita harus menghadapi pencobaan
kita dengan ketabahan, dan menerimanya sebagai tindakan disiplin, karena
Allah menggunakannya untuk mendidik kita untuk tunduk kepada-Nya. Jadi,
ketahanan dalam pencobaan adalah bagian dari proses pembentukan sifat seperti
Kristus dalam diri kita.

Kesabaran penting dalam perhubungan kekeluargaan. Rumah tangga
adalah tempat pengujian bagi buah kesabaran dalam kehidupan keluarga
saudara. Kesabaran yang besar diperlukan untuk mengasuh anak-anak dengan
kasih dan disiplin yang benar. Suami dan isteri perlu mempraktikkan kesabaran
terhadap satu sama lain untuk mempertahankan hubungan yang penuh kasih.

Semua aspek kesabaran yang telah kita sebut-panjang sabar dan mam-
pu menahan diri, tidak cepat marah, mempunyai pengendalian diri sendiri,
ketabahan, ketekunan, dan hati yang pemaaf-dihasilkan di dalam diri kita
oleh Roh Kudus ketika kita diminta untuk mengamalkannya tiap hari dalam
hubungan kita dengan sesama. Hal yang penting adalah bahwa kita datang
kepada Roh Kudus untuk memohon pertolongan ketika kita menghadapi situasi
yang membutuhkan kesabaran.

I Tesalonika 5: 14 mengatakan, "Sabarlah terhadap semua orang." Ini
berarti bersabar terhadap setiap anggota keluarga kita, terhadap keluarga gereja
kita, dan terhadap setiap orang yang kita temui tiap hari dalam kehidupan kita.
Dalam sifat-dasar kita hal ini tidak mungkin terjadi. Tetapi ketika sifat Allah
disempurnakan dalam diri kita oleh Roh Kudus, kita dapat menjadi sabar
terhadap setiap orang.

7 Untuk contoh berikut ini, nyatakan aspek atau aspek-aspek kesabaran yang
manakah yang diperlukan.
a Suami Maria adalah seorang pemabuk. Ia berdoa untuk keselamatan

suaminya selama bertahun-tahun, tetapi suaminya tetap melanjutkan
kehidupan berdosanya. Maria hampir putus asa. Kebutuhannya adalah
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b Mobil Yohanes sudah berumur lima tahun, dan tetangganya baru saja
membeli sebuah mobil baru. Sekarang Yohanes menginginkan yang baru
juga, tetapi jika ia mendapatkannya ia tidak akan dapat membeli bahan-
bahan lain yang diperlukan keluarganya. Kebutuhan Yohanes adalah

c Marta bekerja di sebuah kantor di mana ada beberapa sekretaris lain. Seorang
di antaranya, Amelia mengetahui bahwa Marta adalah seorang Kristen,
karena itu ia mencoba melakukan hal-hal kecil untuk membuat Marta marah.
Kebutuhan Marta adalah

d Joko biasanya seorang yang ceria, tetapi ketika sedang mengendarai mobilnya
ia menjadi sangat marah jika seseorang memotong jalannya atau berken-
daraan terlampau lambat di depannya. Kebutuhannya adalah

e Yakub keluar masuk gereja selama beberapa tahun. Setiap kali ia melihat
kelemahan dalam diri orang lain, atau jika ada masalah dalam gereja, atau
jika ia tersinggung oleh sesuatu hal, ia berhenti ke gereja selama beberapa
waktu. Kebutuhannya adalah

f Mertua Rosa selalu mencela dan sering menyakiti hatinya di depan keluarga-
nya. Baru-baru ini si mertua mengatakan kepada anaknya, suami Rosa,
bahwa ia tidak akan pernah menganggap Rosa sebagai bagian dari keluarga
mereka. Rosa sangat sakit hati karenanya. Kebutuhannya adalah

g Samuel hidup dalam sebuah negara yang dikuasai oleh seorang diktator yang
bukan Kristen. Orang Kristen dilarang berbakti secara terbuka atau bersaksi
dan mencoba untuk memenangkan jiwa. Samuel membaca Alkitab seorang
diri dan berdoa untuk keluarganya, tetapi ia merasa sulit untuk tidak mem-
berontakan terhadap penganiayaan ini. Kebutuhannya adalah
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Pelayanan dan Kesabaran

Tujuan 5. Mengenali dalam ayat-ayat yang diberikan istilah yang menunjuk
kepada kesabaran dan pahala yang akan diperoleh.

Kesabaran sebagai buah Roh tak ternilai harganya dalam hidup dan peker-
jaan seorang pengab ar Injil. Kesabaran dibutuhkan dalam persiapan - doa,
penyelidikan Alkitab, latihan, dan pengembangan. Kesabaran diperlukan dalam
kepemimpinan dan dalam melayani sesama. Inilah yang dikatakan Rasul Paulus
kepada ITimotius mengenai kebutuhan untuk melayani dengan kesabaran:

Dihadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang
hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu
demi penyataan-Nya dan demi Kerajaan-Nya: Beritakanlah firman, siap
sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah,
tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran ...
Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan-
lah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu!
(II Timotius 4:1-2, 5).

Dengan kata lain, pekerjaan seorang pendeta-berkhotbah, mengajar,
membetulkan, menegur, memberi dorongan, dan segala macam tugas lainnya-
harus dilaksanakan dengan kesabaran yang besar.

8 Inilah beberapa ayat yang berhubungan yang dapat diterapkan kepada
pelayan Injil seperti juga kepada orang percaya lain yang dipenuhi Roh. Di
bagian yang kosong, tulislah kata atau kata-kata apa dalam setiap ayat yang
berbicara tentang kesabaran.
a "Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang, yang setelah mendengar

firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah
dalam ketekunan" (Lukas 8: 15).

I

b "Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu" (Lukas
21:19).

c "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan
kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu" (Ibrani 10:36).
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d "Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi
yang telah berbicara dengan nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut
mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun; kamu telah mendengar
tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya
disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas
kasihan" (Yakobus 5: 10-11).

9 Sebutkan pahala apakah yang akan dihasilkan kesabaran dalam setiap ayat
yang di atas itu.

Kesabaran bukanlah sesuatu yang dapat dipindahtangankan dar: seorang
ke orang yang lain, atau diberi melalui doa, pengurapan dengan min) ak, tum-
pangan tangan, atau segala macam hal serupa. Kesabaran dihasilkan d alam diri
kita oleh Roh Kudus ketika kita mengizinkan Dia membentuk gambaran Kristus
dalam diri kita. Setiap pencobaan, setiap ujian, setiap penundaan dalam
kehidupanmu dapat menjadi suatu kesempatan bagi Roh Kudus untuk meng-
hasilkan buah kesabaran di dalam dirimu.

KESABARAN DIGAMBARKAN

Tujuan 6. Memilih prinsip dari contoh yang negatif dan yang positif dari
kesabaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan saudara.

Contoh yang Negatif

Terkadang lebih mudah bagi kita untuk mengerti pentingnya sikap seperti
Kristus ketika kita melihat apa yang terjadi jika sikap itu tidak ada. Contoh-
contoh yang negatif dari Alkitab menunjukkan beberapa persoalan yang dapat
disebabkan oleh kurangnya kesabaran.

Abraham. Allah menjanjikan Abraham bahwa keturunannya akan men-
jadi bangsa yang besar (Kejadian 15:5). Karena kurang sabar, Abraham tidak
menunggu penggenapan janji Allah, tetapi ia memutuskan untuk mengendalikan
situasi itu dengan caranya sendiri. Sebagai akibatnya, Ismaellahir di luar kehen-
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dak Tuhan. Ismae1 adalah sumber permasalahan bagi Abraham dan Sara, dan
juga bagi Ishak. Sampai hari ini masih ada pertentangan antara keturunan
Ismae1 dan keturunan Ishak.

Yakub. Anak muda ini tidak menunggu dengan sabar akan pemenuhan
janji Allah, bahwa ia akan menjadi seorang pemimpin (Kejadian 25:23). Keja-
dian pasal 27 menceritakan bagaimana ia menipu ayahnya untuk memperoleh
berkat. Karena ketidaksabarannya untuk menunggu saat Allah akan men-
jadikannya seorang pemimpin, ia menderita pembuangan dan berbagai macam
kesukaran. Kesulitannya disimpulkan dalam pernyataannya ketika ia membuka
hatinya di hadapan Firaun, "Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk
adanya" (Kejadian 47:9).

Saul. Ketika Saul diurapi sebagai raja Israel yang pertama, ia rendah hati
dan diurapi oleh Roh Kudus, tetapi dia tidak mematuhi perintah Tuhan untuk
menun!!lguselama tujuh hari sampai Samuel datang dan mengatakan apa yang
harus dilakukannya. Karena tidak sabar, ia mengambil alih tugas keimaman,
mempersembahkan korban bakaran sendiri, dan sebagai akibatnya kehilangan
kerajaannya (lihat I Samuel10:8-1O; 12:11-14).

Yunus. Sulit dipercaya, tetapi Yunus menjadi tidak sabar dan marah kepada
Tuhan karena belas kasihan dan kesabaran Tuhan yang besar terhadap kota
Niniwe. Yunus berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang
pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta
yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan-Nya" (Yunus 4:2).
Jelas bahwa sikap Yunus terhadap kota itu tidak sepenyayang dan pemaaf sikap
Tuhan.'

Dalam latihan berikut ini, pilihlah jawaban paling tepat yang meringkaskan
prinsip yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita dari berbagai contoh
yang diterangkan.

10 Contoh Abraham dan Yakub menggambarkan bahwa
a) Tuhan mengharapkan agar kita bertindak atas dasar janji yang telah Ia

berikan kepada kita.
b) jika Tuhan berjanji untuk melakukan sesuatu bagi kita, lebih baik percaya

kepada-Nya dan biarkan Dia merampungkannya.

11 Contoh Saul mengungkapkan bahwa
a) menunggu kadang-kadang adalah bagian dari pendidikan Tuhan bagi kita.
b) Allah biasanya memilih untuk berbicara kepada kita melalui orang lain.
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12 Contoh Yunus mengingatkan kita bahwa
a) Allah terkadang tidak sabar terhadap orang yang nampaknya memutuskan

untuk bertindak sesuai dengan kehendak sendiri.
b) Allah tidak ingin kita putus harap terhadap orang lain, tetapi Ia ingin agar

kita mencontoh kesabaran-Nya dalam berurusan dengan mereka.

Contoh yang Positif

Daud. Pemazmur belajar bagaimana pentingnya menunggu kepada Tuhan.
Dalam Mazmur 37:7 ia menulis, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nan-
tikanlah Dia." Kemudian ia memberikan kesaksiannya, "Aku sangat menanti-
nantikan Tuhan; lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta
tolong" (Mazmur 40:2).

Nabi-nabi Perjanjian Lama. Yakobus 5:10 mengatakan, "Saudara-saudara,
turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi
nama Tuhan." Pikirkanlah Elia, Elisa, Yeremia, nabi yang meratap, dan banyak
lagi dalam Perjanjian Lama yang dengan sabar berbicara atas nama Tuhan
kepada orang-orang yang pembangkang. Orang-orang suci pilihan Tuhan
tersebut memiliki kesabaran yang diberikan Roh.

Ayub. Kita tidak dapat melupakan nama Ayub, seorang yang sangat sabar
sehingga ia dipuji karena kesabarannya dalam Yakobus 5: 11. Walaupun Ayub
menderita dalam segala hal-secara fisik, mental, oleh kehilangan harta dan
keluarganya-namun kesabarannya membuat dia mampu menanggung semua
pencobaan yang tak terhingga itu dan berkata tentang Allah, "Jika Allah hen-
dak membunuhku, aku berserah saja" (Ayub 13:15, BIS).

Pau/us. Dalam II Korintus 6:4, 6, Paulus mengakui bahwa ia adalah orang
yang sabar. Dalam pasal yang sama, ayat 4 sampai 10, Paulus menggambarkan
awan hitam dan badai dalam hidupnya. Tidak mudah untuk bersabar dalam
keadaan seperti ini, kecuali jika buah Roh sudah terwujud dalam kehidupan
saudara. Selanjutnya dalam II Timotius yang ditulisnya ketika berada di pen-
jara, Paulus mengungkapkan kembali tentang kesabaran, iman, kasih, dan
ketekunan (3:10). Paulus sesungguhnya adalah seorang murid yang belajar
kesabaran dari Gurunya. Itulah sebabnya ia mampu menulis kata-kata ini:
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Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, "Kristus Yesus
datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa," dan di antara
mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku
dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa,
Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabaran-Nya. Dengan demikian
aku rnenjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada-Nya
dan mendapat hidup yang kekal (I Timotius 1:15-16).

Dan penulis kitab Ibrani menantang kita dengan kata-kata berikut ini:

Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi
kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu
merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang
diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang
tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang mem-
bawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan
kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia,
yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah (Ibrani 12:1-2).

Kedatangan Y~JUS yang kedua. Ketika Yesus naik ke surga, Ia berjanji akan
datang kembali. Berabad-abad telah berlalu, tetapi gereja masih tetap menanti
pemenuhan janji itu dengan pengharapan yang tumbuh dan hidup! Yakobus
mengingatkan kita akan kebutuhan untuk menunggu dalam kesabaran, "Karena
itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan .... Kamu
juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan
sudah dekat!" (Yakobus 5:7-8). Sebagaimana yang telah kita lihat, Tuhan akan
menepati janji-Nya, dan salah satu alasan penundaan-Nya adalah karena Ia
memperpanjang kesempatan bagi orang-orang untuk bertobat dari dosa mereka
dan diselamatkan (lihat II Petrus 3:9, 15).:::A.:!~_~

BERSABARLAH ... KEDATANGAN TUHAN SUDAH DEKAT!
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13 Lingkari huruf yang mengawali setiap pernyataan yang dengan BENAR
menekankan prinsip yang diajarkan oleh contoh yang positif dari kesabaran.
a Allah telah menunda kedatangan kedua kali Anak-Nya untuk mernberikan

kesempatan tambahan bagi orang-orang untuk bertobat.
b Jika Paulus, orang berdosa yang terjahat, dapat menjadi contoh kesabaran,

maka buah kesabaran dapat dikembangkan oleh Roh Kudus dalam siapapun
yang dipenuhi Roh.

e Mereka yang menunggu dengan sabar akan kedatangan Tuhan mungkin akan
kecewa.

d Kesabaran dapat dikembangkan hanya setelah Allah membuktikan diri-Nya
kepada kita.

e Kesabaran dan ketekunan perlu sekali bagi murid Yesus Kristus yang aktif.

Perkataan penutup dari Yesus kepada ketujuh gereja dalam Wahyu 2 dan
3 adalah "Barangsiapa menang, kepadanya akan Kuberikan ... "Orang yang
menang adalah orang yang sabar. Sebagaimana yang Rasul Paulus mak sudkan,
pahala yang kekal bagi kesabaran membuat segalanya berfaedah:

Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami
kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar
daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan ~ang
kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah
sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal (II Korintus
4:17-18).
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soal-soal untuk menguji diri

PILIHAN GANDA. Pilihlah jawaban atau jawaban-jawaban yang paling tepat
untuk setiap pertanyaan.

1 Yang manakah adalah definisi alkitabiah tentang kata kesabaran?
a) Panjang sabar
b) Pengekangan diri
c) Mudah marah
d) Putus asa
e) Ketabahan

2 Ketabahan berbicara tentang
a) penderitaan.
b) pengharapan.
c) ketekunan.
d) penerimaan,

3 Yang manakah yang dihasilkan oleh ketabahan?
a) Watak
b) Damai sejahtera
c) Sifat pemaaf
d) Kebijaksanaan

4 Ayat-ayat yang telah kita pelajari mengungkapkan bahwa alasan utama bagi
kesabaran Allah yang besar terhadap orang berdosa adalah karena Ia
a) ingin mengajar kita untuk memiliki sifat yang sama ini.
b) ingin memberikan orang-orang kesempatan yang lebih lama untuk bertobat

dan diselamatkan.
c) mengetahui perintah-Nya tidak mungkin dipatuhi.
d) mengetahui persyaratan-Nya terlalu keras.

5 Yang mana dari istilah ini digunakan Tuhan untuk menggambarkan diri-
Nya sendiri?
a) Penyayang
b) Ramah tamah
c) Tidak cepat marah
d) Setia dan pengasih
e) Pemaaf
f) Ia menggunakan semua istilah ini untuk menggambarkan diri-Nya.
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6 Apakah syarat untuk menerima pengampunan dari Tuhan menuru: Matius
18:21-35?
a) Menyesali dosa
b) Memohon
c) Memaafkan orang lain
d) Bersabar

BENAR-SALAH. Jika jawabannya BENAR, tulislah B di bagian yang kosong.
Jika jawabannya SALAH, tulislah S.

7 Adalah mungkin bagi seorang pendeta untuk membetulkan, menegur, dan
memberi dorongan dengan kesabaran yang besar.

8 Banyak ayat menjanjikan pahala bagi mereka yang sabar.

9 Kesabaran adalah sifat yang Allah berikan kepada kita keuka kita
membutuhkannya .

.... 10 Yunus adalah contoh dari orang yang menunjukkan kesabaran besar
dalam menjalankan rencana Allah .

.... 11 Ayub adalah contoh kesabaran dalam menghadapi penderitaan .

.... 12 Kedatangan Tuhan yang kedua kali telah ditunda untuk memberikan
orang-orang kesempatan yang lebih lama untuk menerima berita Injil.

.... 13 Cara satu-satunya untuk belajar bersabar adalah melalui penderitaan yang
hebat.

.... 14 Kebanyakan pelajaran tentang kesabaran bagi orang Kristen mungkin
datang dari hubungan di luar persekutuan Kristen .

.... 15 Mengikuti jejak Yesus menuntut agar kita menanggung salib.



KESABARAN: BUAH KETEKUNAN 129

jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

8 a Ketekunan.
b Bertahan.
e Ketekunan.
d Bertekun, ketekunan.

1 Jawaban saudara sendiri. Jawabannya harus serupa dengan ini:
a Tidak menyerah ketika ada pencobaan atau penderitaan; ketekunan atau

ketahanan.
b Tidak menjadi marah atau mencoba membalas dendam ketika orang lain

berbuat salah kepadanya.
9 Pahalanya adalah: mengeluarkan buah, menyelamatkan diri, menerima apa

yang dijanjikan Allah diberkati.
2 Mengikut Yesus dan menjadi murid-Nya menuntut bahwa kita bersedia un-

tuk menanggung salib (menderita) bagi-Nya.
10 b) jika Tuhan berjanji untuk melakukan sesuatu bagi kita, lebih baik per-

caya kepada-Nya dan biarkan Dia merampungkannya.
3 a Kita dapat bersukacita dalam penderitaan karena penderitaan itu menga-

jarkan kita sabar, yang mengembangkan watak kita dan memberikan
pengharapan.

b Hadapi pencobaan mu dengan sukacita, karena pencobaan itu mengem-
bangkan kesabaran dalam dirimu, membantumu menjadi matang dan
lengkap.

e Contoh Ayub menunjukkan bahwa jika kita menderita dengan sabar kita
akan menerima berkat.

d Jika saudara dengan sabar menderita karena kebenaran, saudara akan
dipuji Tuhan.

11 a) menunggu kadang-kadang adalah bagian dari pendidikan Tuhan bagi kita.
4 a Benar.

b Benar.
eSaiah.
d Benar.
e Benar.
f Salah.
g Benar.
h Salah.

12 b) Allah tidak ingin kita putus harap terhadap orang lain.
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5 Allah tidak ingin seorang pun mati dalam keadaan berdosa, tetal li la ingin
memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk diampuni dan di Iamaikan
dengan Dia.

13 a Benar.
b Benar.
eSaIah.
d Salah.
e Benar.

6 Soal ini akan membantu saudara untuk melihat di manakah ban :uan Roh
Kudus dibutuhkan untuk menghasilkan buah kesabaran dalam kehidupan
saudara.

7 Jawaban saya adalah sebagai berikut:
a panjang sabar, tabah.
b penahanan diri.
e berwatak tenang dan panjang sabar.
d tidak cepat marah.
e ketekunan, ketabahan.
f Jiwa yang pemaaf.
.. ketekunan, ketabahan.
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