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Redaksi 
Salam sejahtera dalam kasih Kristus.
Suhu politik menjelang Pemilu tahun depan telah mulai memanas
dan akan terus bertambah panas. Berbagai kasus korupsi yang terus
terungkap membuat kita merasa kesal, tetapi sekaligus membangkitkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Sekalipun tidak mudah
bagi kita untuk membedakan pencitraan yang dilandasi oleh ketulusan hati dengan pencitraan yang sekedar menutupi kebusukan, mata
kita perlu terus-menerus dibuka lebar-lebar agar kita tidak salah pilih
dalam Pemilu 2014.
Dalam Gema edisi kali ini, kita akan merenungkan kitab Ulangan,
Injil Matius, beberapa renungan dari kitab Mazmur, serta sebuah renungan khusus berkaitan dengan HUT Proklamasi RI. Kitab Ulangan
adalah kitab terakhir dari Pentateukh—yaitu kelima kitab pertama
dalam Alkitab—yang ditulis oleh Musa. Kitab ini “bukan sekedar
ulangan” dari keempat kitab sebelumnya, melainkan kitab yang dirancang untuk mempersiapkan bangsa Israel menjalani kehidupan
di Tanah Perjanjian atau Tanah Kanaan. Injil Matius adalah salah satu
kitab yang menghubungkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Berita yang disampaikan dalam Injil Matius ini adalah berita tentang
Tuhan Yesus yang menggenapi nubuat-nubuat tentang Mesias dalam
Perjanjian Lama. Injil Matius ditutup dengan Amanat Agung Kristus,
yaitu amanat agar murid-murid meneruskan kembali kabar baik (Injil)
tentang Yesus Kristus dengan pergi untuk menjadikan semua bangsa
sebagai murid Tuhan Yesus (Matius 28:18-20).
Kami juga menghimbau agar para pembaca tetap bersemangat
dalam membaca Alkitab. Bila kita sungguh-sungguh membuka hati dan
pikiran untuk bisa memahami firman Tuhan, kita pasti akan mendapat
berkat yang berkelimpahan dari firman Tuhan yang kita baca. Ingatlah
bahwa firman Tuhan itu begitu kaya sehingga kita tidak akan pernah
selesai menggali kebenaran firman Allah sampai tuntas. Agar kita bisa
memperoleh manfaat maksimal dari pembacaan Alkitab, ada dua hal
yang harus selalu dilakukan, yaitu: Pertama, kita harus berdoa secara
tulus agar Tuhan berbicara kepada kita melalui bagian Alkitab yang
kita baca. Kedua, kita harus sungguh-sungguh berusaha memahami
teks Alkitab yang kita baca serta memikirkan kaitan antara firman
Tuhan yang kita baca dengan kehidupan sehari-hari yang kita jalani.
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Bukan Sekadar Ulangan

etika hendak membaca Kitab Ulangan, ada kemungkinan bahwa
terbersit keengganan di dalam hati kita untuk mempelajarinya dengan sepenuh hati. Keengganan ini sangat mungkin disebabkan karena
judul kitab ini adalah “Ulangan”. Kata “ulangan” bisa membuat seseorang menjadi malas untuk membaca dan mendalami karena mengulang
seringkali merupakan kegiatan yang membosankan dan tidak menarik.
Namun, Kitab Ulangan sebenarnya bukan sekadar “ulangan” dari kitabkitab sebelumnya. Kitab Ulangan memiliki kesamaan, perbedaan, dan
keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan kitab Taurat yang lain.
Judul kitab ini, yaitu “Ulangan”, didasarkan pada 17:18, yaitu perintah Tuhan bagi setiap raja di Israel untuk “menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi”.
Perkataan “menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi” pada
ayat tersebut lebih tepat bila diterjemahkan menjadi “pada gulungan
kitab yang diberikan oleh imam-imam orang Lewi” (Terjemahan ini didasarkan pada versi NET Bible); sedangkan yang dimaksud dengan “salinan hukum” dalam ayat di atas adalah salinan kitab Ulangan. Orang
Yahudi mengenal Kitab Ulangan sebagai kitab debarim (perkataan-perkataan) yang diambil dari perkataan di awal kitab ini: “Inilah perkataan-perkataan…” (1:1). Pemakaian judul “Ulangan” untuk Kitab Ulangan
memang tidak sepenuhnya tepat—tetapi juga tidak sepenuhnya salah—
karena sebagian besar isi Kitab Ulangan sangat mirip dengan kitab Taurat
Musa yang lain. Akan tetapi, Kitab Ulangan memiliki keunikan tersendiri
yang membedakannya dari kitab-kitab Taurat lainnya.
Secara umum terdapat tiga keunikan Kitab Ulangan, yaitu: Pertama,
sebagian besar kitab Ulangan memiliki genre (jenis sastra) pidato atau
khotbah yang isinya menantang pembaca untuk memilih: “…pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup,…” (30:19). Kedua, hukum dalam kitab
Ulangan lebih merupakan tuntutan respons dari kasih dan anugerah
Allah bagi Israel. Kita melakukan hukum dan perintah Allah karena kita
mengasihi Dia yang telah terlebih dahulu mengasihi kita (4:37; 6:5;
10:12). Ketiga, kebanyakan hukum di kitab Ulangan bersifat lebih luas
dan lebih aplikatif. Misalnya saja, 15: 12-18 membicarakan tentang pembebasan budak. Dalam kitab Ulangan, pembebasan budak mencakup
budak perempuan, sedangkan di kitab Keluaran hanya membicarakan
budak laki-laki (Keluaran 21:2-6). [WY/P]


Senin

Besar Setia-Mu
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 1
Perkataan Tuhan melalui hamba-Nya—Musa—pada kitab ini ditujukan
kepada generasi kedua bangsa Israel yang keluar dari perbudakan di
Mesir. Generasi pertama bangsa Israel yang tidak taat tidak diperkenankan Tuhan untuk memasuki Tanah Perjanjian, yaitu Tanah Kanaan.
Sebelum generasi kedua memasuki Tanah Perjanjian, Allah lebih dahulu
mengingatkan agar mereka sungguh-sungguh berusaha hidup taat kepada Tuhan supaya mereka dapat menikmati segala berkat yang Tuhan
sediakan di Tanah Perjanjian.
Meskipun generasi pertama telah gagal karena mereka bersungutsungut dan tidak percaya kepada Tuhan (1:30-36), Tuhan tetap setia dan
bersabar kepada bangsa Israel. Ia masih memberi kesempatan kepada
mereka karena Ia setia dan Ia mengingat perjanjian yang telah Ia lakukan
kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub.
Perkataan Allah, “Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu…” (1:8a)
menunjukkan bahwa Allah telah menyerahkan tanah itu kepada orang
Israel 500 tahun sebelumnya, yaitu saat Ia menetapkan perjanjian-Nya
dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Perjanjian itulah yang diperbarui
dan diperkuat di gunung Horeb (1:6-8). Yang dituntut dari bangsa Israel
sebenarnya hanyalah mengambil Tanah Perjanjian itu dengan penuh
iman, ketaatan, dan ketekunan.
Kesetiaan Tuhan tidak berakhir meskipun di kemudian hari bangsa
Israel kembali gagal menaati dan mengasihi Tuhan. Allah mengutus
Anak-Nya yang tunggal untuk datang ke dunia dan menyelamatkan manusia berdosa. Terhadap orang percaya, Roh Kudus diutus untuk menguatkan kita semua sampai kita bertemu dengan-Nya di “kemah abadi”
(Ungkapan untuk “surga” dalam Lukas 16:9). [WY]
Ratapan 3:22-23
“Tak berkesudahan kasih setia TUHAN,
tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi;
besar kesetiaan-Mu!”


Selasa

Perang Suci Allah
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 2-3
Allah Israel adalah Allah yang berperang untuk umat pilihan-Nya. Ia
adalah Allah yang hadir (imanen) di tengah-tengah umat-Nya. Ia menyertai umat-Nya, bahkan Ialah yang memerangi bangsa-bangsa yang Ia
tumpas dan Ia hukum. Tujuan Perang Suci Allah di dalam Alkitab adalah
untuk eksodus (mengeluarkan) bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan
untuk eisodus (memasuki) Tanah Perjanjian Kanaan. Di dalam riwayat
peperangan melawan dua raja Kanaan, yaitu Sihon dan Og, Alkitab
memberikan catatan yang jelas sekali bahwa peperangan ini adalah peperangan Allah. Allahlah yang membuat raja Sihon menjadi keras kepala
dan tegar hati (2:30). Perkataan ini mengingatkan kita pada perkataan
yang dipakai ketika Allah mengeraskan hati Firaun serta memerangi
Firaun untuk membebaskan Israel. Dalam 2:31 dan 3:2-3, dicatat juga
bahwa Allah akan menyerahkan Sihon dan Og beserta negeri mereka
kepada bangsa Israel untuk diduduki. Jelaslah bahwa pendudukan ini
adalah perbuatan Allah sehingga perang yang terjadi bisa kita sebut sebagai Perang Suci Allah.
Ketika Allah berperang, tidak ada satu bangsa pun yang tahan menghadapi “tangan-Nya.” Hal ini berbeda secara kontras dengan bangsa
Israel yang kalah telak ketika Tuhan tidak berperang untuk mereka (1:4146). Jadi, jelas bahwa tanpa Allah, Israel bukanlah siapa-siapa. Mereka
sangat lemah dan kecil dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang
amat kuat dan besar pada waktu itu. Sekalipun demikian, Allah yang memanggil mereka adalah Allah yang hidup, Allah yang Mahakuasa, Allah
yang adil, Allah yang setia pada perjanjian-Nya, dan Allah yang hadir
bersama dengan umat-Nya. Kehadiran Allah untuk menyertai umat-Nya
diwujudkan dengan Ia mengutus Anak-Nya yang tunggal untuk menjadi
Manusia yang sama seperti kita. [WY]
Matius 1:23b
“Dan mereka akan menamakan Dia Imanuel—
yang berarti: Allah menyertai kita.”
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Umat Pilihan Allah yang Kudus
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 4-5
Bangsa Israel harus berbeda dari bangsa-bangsa lain karena mereka
adalah umat pilihan Allah. Mereka dituntut untuk hanya menyembah
dan berpaut hati pada Allah yang telah menjadikan mereka sebagai milik-Nya sendiri (4:20). Allah digambarkan sebagai begitu dekat dengan
umat-Nya. Ia mendengarkan panggilan mereka dan Ia sendiri mengajarkan kepada mereka segala ketetapan dan peraturan-Nya yang demikian
adil (4:7-8). Ia tidak dapat dibandingkan dengan allah-allah lain.
Membuat patung untuk disembah menggantikan Allah merupakan
tindakan merendahkan Allah yang tidak terbatas dan tidak terbandingi
oleh apa pun. Bagaimana mungkin Allah Pencipta langit dan bumi disamakan dengan patung buatan tangan manusia? Jelas bahwa membuat
patung untuk disembah adalah tindakan penghinaan terhadap Allah.
Walaupun bangsa-bangsa lain banyak yang menyembah patung atau
benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang (4:19), Israel hanya
boleh menyembah Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir dan mengikat perjanjian dengan mereka (4:20). Kedekatan dengan
bangsa Israel membuat Allah menuntut bangsa Israel untuk setia kepada Allah sebagaimana seorang suami atau istri menuntut pasangannya
untuk setia kepadanya (4:24).
Tuhan Yesus menegaskan kembali perintah tentang menyembah hanya kepada Allah dan tidak boleh kepada yang lain dengan mengatakan
bahwa manusia tidak boleh memiliki dua tuan, karena adanya dua tuan
akan membuat ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau
ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain
(Matius 6:24). [WY]
Matius 6:24
“Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan.
Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang
dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang
dan tidak mengindahkan yang lain.”


Kamis
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 6
Ulangan 6 adalah perikop yang sangat terkenal di kalangan orang Kristen
maupun kalangan orang Yahudi. Di dalam pasal itu terkandung perintah Tuhan yang disebut Syema (kata dalam bahasa Ibrani yang artinya
“dengarlah”). Syema bukan hanya berarti mendengar, tetapi mendengar
dengan sungguh-sungguh dan menaatinya. Sampai sekarang, perintah
Syema dilakukan secara harafiah oleh orang Yahudi. Ulangan 6:4-9;
11:13-21 dan Keluaran 13:1-16 dituliskan oleh orang Yahudi di perkamen-perkamen kecil dan dimasukkan ke dalam kotak kulit kecil yang
disebut filakteria. Filakteria diikatkan di lengan kanan dan dahi ketika
seorang pria Yahudi berdoa di pagi hari. Filakteria juga diikatkan di tiang
pintu rumah. Tindakan memakai filakteria ini memang seturut dengan
perintah Tuhan untuk terus mengingat, mengulang, dan mengajarkan
bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang Esa, artinya Allah Yang Satu
atau Allah Satu-Satunya.
Mengapa pengulangan untuk mendengar dan menaati firman Tuhan
penting bagi kita? Ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab:
Pertama, sebagai manusia, kita cenderung untuk mudah melupakan firman Tuhan. Bangsa Israel begitu mudah melupakan perbuatan Tuhan
yang ajaib dan firman Tuhan yang Ia sampaikan kepada mereka, sehingga mereka menyembah ilah lain dan tidak menaati firman-Nya. Kedua,
sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini, kedagingan kita seringkali lebih kuat membujuk kita untuk hidup seperti orang lain di dunia ini.
Bangsa Israel jatuh bangun dalam dosa karena mereka mengikuti gaya
hidup orang Kanaan dan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. [WY]
Amsal 3:11
“Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan TUHAN,
dan janganlah engkau bosan akan peringatan-Nya”



Jumat

Janji Berkat
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 7
Janji berkat yang Tuhan berikan kepada umat-Nya jika mereka taat tidak
dapat dimengerti dengan mudah, baik dipandang dari konteks zaman ini
maupun dipandang dari konteks zaman Israel. Janji berkat Tuhan tidak
berarti bahwa Tuhan dapat kita manfaatkan untuk memenuhi keinginan
kita. Janji ini tidak membuat Allah menjadi wajib memberkati kita dalam
arti memberikan hal-hal yang kita anggap baik dalam hidup kita jika kita
taat kepada-Nya. Pengajaran tentang mengklaim berkat Tuhan bagi kita
jika kita taat adalah justru melanggar Hukum Ketiga (Keluaran 20:7)
karena perbuatan tersebut menyalahgunakan nama Tuhan.
Ayub—sebagai manusia yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan (Ayub 1:1)—juga tidak terluput dari penderitaan yang
berat. Ketaatan kita kepada Tuhan harus dimotivasi oleh kasih kepadaNya karena berkat yang dijanjikan Tuhan bila kita taat kepada-Nya tidaklah seperti yang kita harapkan. Ketaatan yang dituntut Tuhan adalah
ketaatan yang bersumber dari kasih kita kepada Tuhan. Kita taat secara
sukarela karena kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa,
dan segenap kekuatan kita (Ulangan 6:5) tanpa menuntut balasan. Ketaatan kepada Tuhan mendatangkan berkat. Banyak orang percaya yang
sangat diberkati oleh Tuhan karena hidup mereka saleh dan taat kepada
Tuhan. Namun, kita harus mengingat bahwa kita hidup di dunia yang
penuh keburukan dan dosa. Kita juga harus ingat bahwa dosa dan ketidaktaatan kita mempengaruhi kehidupan rohani kita.
Ketaatan kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang memberatkan kita
jika kita mengingat bahwa hidup kita sudah ditebus dari kesia-siaan dan
dosa. [WY]
1 Petrus 1:18a
“Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu
yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 8
Orang Kristen harus memiliki kehidupan jasmani yang integral (menyatu)
dengan kehidupan rohani. Kesatuan ini harus diupayakan karena iman
Kristen mencakup kehidupan jasmani dan rohani. Iman Kristen adalah
iman yang diwujudkan baik dalam kehidupan jasmani maupun rohani.
Seringkali, sikap mempertentangkan antara yang jasmani dan yang rohani merupakan sumber masalah dalam kehidupan kita saat mengikut
Tuhan. Misalnya, ketika kita berhasil di dalam usaha dan atau pekerjaan
kita—jika kita tidak mengaitkan kehidupan jasmani dan rohani—maka
kita akan berpikir bahwa keberhasilan itu adalah berkat kerja keras kita
sendiri saja (8:17).
Pemeliharaan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita
mencakup aspek jasmani dan rohani. Ia adalah Allah yang mampu menyediakan kebutuhan kita yang paling mendasar seperti makanan dan
minuman. Pertanyaannya adalah apakah kita mampu bergantung dan
percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan? Bangsa Israel mengalami
pemeliharaan Tuhan sampai titik yang sangat ekstrim: Selama 40 tahun
di padang gurun, pakaian mereka tidak menjadi buruk dan kaki mereka
sama sekali tidak menjadi bengkak. Mereka juga diberi makan setiap
hari dengan manna.
Sejarah Israel menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Seharusnya yang
kita utamakan dalam hidup ini adalah melakukan firman Tuhan dan
mencari kehendak Tuhan. Sayangnya, seringkali kehidupan kita dipenuhi
dengan kekhawatiran akan makanan, minuman, dan pakaian, bukan kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. [WY]
Matius 4:4
Tetapi Yesus menjawab:
”Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.”

10
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 9
Kitab Ulangan adalah kitab yang banyak mencatat tentang anugerah
Tuhan bagi bangsa Israel. Semua kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel
semata-mata adalah anugerah Tuhan bagi mereka. Mulai dari bagaimana
Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, memelihara mereka di padang gurun, dan membawa mereka memasuki Tanah Perjanjian.
Semua itu dilakukan oleh Tuhan bukan karena Israel adalah bangsa yang
baik dan hebat, melainkan karena Allah mengasihi dan memberikan
anugerah-Nya kepada mereka.
Bacaan firman Tuhan hari ini berisi peringatan Musa kepada bangsa
Israel agar mereka tidak lupa diri. Bangsa Israel diingatkan untuk tidak
melupakan Tuhan dan membanggakan diri ketika mereka sudah memasuki Tanah Perjanjian kelak. Jika mereka dapat memasuki Tanah Perjanjian, itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan dan bukan karena
kehebatan atau jasa-jasa mereka. Bagian firman Tuhan ini memberikan
paling sedikit tiga hal yang menunjukkan bahwa bangsa Israel dapat memasuki Tanah Kanaan karena pertolongan Tuhan. Yang pertama, Tanah
Kanaan didiami oleh penduduk yang kuat dan besar. Mereka memiliki
kota-kota yang besar dan kubu-kubu yang kokoh (9:1-2). Tanpa pertolongan Tuhan, mustahil bangsa Israel yang kecil dan lemah dapat masuk
kesana. Yang kedua, Tuhan menghukum dan memusnahkan penduduk
Kanaan bukan karena bangsa Israel pantas mendapatkan Tanah Kanaan,
tetapi karena kejahatan penduduk Kanaan dan kefasikan mereka sudah genap atau sudah memuncak (9:4-5; Kejadian 15:16). Yang ketiga,
bangsa Israel memasuki Tanah Perjanjian karena Tuhan pasti menepati
janji-Nya kepada mereka (9:5). [WY]
Ulangan 9:6
“Jadi ketahuilah, bahwa bukan karena jasa-jasamu TUHAN, Allahmu,
memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki.
Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk!”
11
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 10-11
Apa artinya hidup takut akan Tuhan? Apakah takut akan Tuhan sama
dengan takut kepada penjahat yang ingin mencelakai kita? Apakah
kita takut kepada Tuhan karena kita takut kepada penghukuman-Nya?
Apakah kita takut kepada Tuhan karena kita takut bahwa Tuhan tidak
memberikan berkat-Nya kepada kita? Di dalam Alkitab, seperti dalam
bacaan firman Tuhan hari ini, takut akan Tuhan bukanlah perasaan takut
secara negatif, melainkan lebih merupakan suatu sikap hati yang hormat dan kagum kepada kebesaran Tuhan (10:20-22). Hidup takut akan
Tuhan berasal dari hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan
segenap jiwa kita. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, hati kita akan selalu berusaha untuk taat dan memprioritaskan Dia
dalam segala hal. Inilah hidup takut akan Tuhan yang dimaksudkan oleh
Alkitab.
Takut akan Tuhan tidak membuat kita justru menghindar atau menjauhi Dia, melainkan membuat kita suka berjalan bersama-sama dengan Dia dan mengikuti kehendak-Nya. Kehidupan Daud adalah contoh
yang sangat baik untuk menjelaskan hal ini. Dalam banyak hal, Daud
selalu menanyakan kehendak dan kemauan Tuhan untuk dilakukan.
Ketika berhadapan dengan musuh maupun ketika hendak menyerang
orang Filistin, Daud menanyakan apa yang dikehendaki Tuhan untuk ia
lakukan (1 Samuel 23). Ketika memiliki kesempatan untuk membunuh
Saul, Daud tidak memakai kesempatan itu karena ia menghormati orang
yang diurapi Tuhan (1 Samuel 24:7). Sikap Daud ini menunjukkan bahwa
ia menghormati Tuhan atau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan
menjadikan hidup kita berkenan kepada-Nya. [WY]
Mazmur 34:10
“Takutlah akan TUHAN,
hai orang-orang-Nya yang kudus,
sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia!”
12
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 12
Konsep sentralisasi ibadah atau pemusatan tempat ibadah adalah sesuatu yang sangat mustahil untuk dilakukan secara harfiah pada zaman ini.
Namun tujuan dan latar belakang dari pemusatan ibadah dapat menjadi
prinsip dan pelajaran yang kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai
pelaku firman Tuhan. Sebelum bangsa Israel memasuki Tanah Perjanjian
yaitu Tanah Kanaan, Tuhan telah terlebih dahulu memberikan perintah
tentang pemusatan tempat ibadah. Hal ini berarti bahwa ketika bangsa
Israel memasuki Tanah Perjanjian, mereka harus beribadah di tempat
yang ditunjuk Tuhan (12:5, 11). Tempat-tempat ibadah yang ditunjuk ini
adalah Sikhem (Yosua 24:1), Betel (Hakim-hakim 20:18, 26, 27) dan Silo
(Hakim-hakim 18:31; 1 Samuel 1:3).
Bangsa Israel tidak boleh beribadah di tempat-tempat yang mereka
kehendaki dengan cara mereka sendiri (Ulangan 12:8) untuk menghindarkan orang Israel dari praktik sinkretisme (mencampuradukkan
agama atau kepercayaan yang satu dengan agama atau kepercayaan
yang lain). Karena bangsa Kanaan menyembah kepada banyak dewa, Tanah Kanaan dipenuhi oleh tempat-tempat penyembahan berhala yang
tersebar di mana-mana (12:2). Allah memerintahkan orang Israel untuk memusnahkan sama sekali mezbah-mezbah penyembahan bangsa
Kanaan agar orang Israel benar-benar menjadi kudus bagi Tuhan. Pemusatan tempat ibadah mengajar orang Israel untuk mengenal Allah sebagai Allah yang Satu dan Allah yang kudus. Allah Israel adalah Allah yang
hidup yang memiliki otoritas dan kedaulatan atas umat-Nya. Ibadah tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, melainkan harus mengikuti
segala peraturan dan ketetapan yang Allah berikan. [WY]
Mazmur 100:2
““Beribadahlah kepada TUHAN dengan sukacita,
datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai.””

13
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 13
Siapakah pemimpin yang benar itu? Apakah dia yang mampu melakukan berbagai macam mujizat atau dia yang mampu berkata-kata dengan
fasih serta mampu meyakinkan orang lain dengan cepat? Firman Tuhan
hari ini mengajarkan bahwa seorang nabi yang palsu dapat juga melakukan mujizat dan tanda (13:1). Yang membedakan seorang nabi palsu
dengan seorang nabi Tuhan adalah bahwa nabi palsu tidak memberitakan tentang Allah yang benar, melainkan memberitakan serta mengajak
umat untuk berbakti kepada allah lain (13:2). Seorang nabi yang benar
adalah dia yang meskipun tidak selalu melakukan mujizat atau tanda,
namun selalu memberitakan tentang Allah yang benar, yaitu Allah yang
telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk memasuki Tanah
Perjanjian. Sebagai contoh adalah Nabi Yeremia yang tetap menyampaikan firman Tuhan kepada umat meskipun hidupnya terancam. Ia tidak
menyampaikan kata-kata sendiri atau membuat umat menyimpang dari
firman Tuhan.
Rasul Paulus berbicara sangat keras mengenai hal ini. Siapa pun
yang menyampaikan injil yang berbeda dengan Injil tentang Yesus Kristus—sekalipun ia adalah seorang malaikat—terkutuklah dia (Galatia
1:8). Pernyataan Rasul Paulus tidak berarti bahwa malaikat dapat memberitakan injil yang “lain”, tetapi yang beliau maksudkan adalah bahwa
sehebat apa pun orang tersebut, bahkan meskipun dia adalah seorang
malaikat, ia terkutuk kalau memberitakan tentang injil yang “lain”. Kita
harus berhati-hati agar tidak terpesona bila melihat kehebatan seorang
pemimpin rohani yang melakukan tanda atau mujizat, tetapi tidak memberitakan Injil. [WY]
Yakobus 1:27
“Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan
Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan
janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga
supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.”
14
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 14
Di kalangan Kristen, sampai hari ini masih banyak orang yang mempertanyakan tentang masalah makanan yang haram dan tidak haram. Beberapa kalangan masih memegang teguh perintah Tuhan kepada orang
Israel tentang makanan yang haram dan tidak haram. Mereka yakin bahwa sampai hari ini, hukum tentang makanan ini masih berlaku dan harus
dilakukan secara harfiah. Terlepas dari berbagai pandangan yang ada,
tujuan Allah memberikan hukum tentang makanan yang haram dan tidak haram harus kita pelajari agar kita bisa mendapatkan prinsip-prinsip
firman Tuhan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Allah memberikan hukum tentang makanan agar bangsa Israel hidup
berbeda dan kudus dalam segala aspek kehidupannya. Bangsa Israel harus hidup secara berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bahkan dalam
urusan makan, karena mereka adalah umat yang kudus bagi Tuhan. Mereka adalah umat kesayangan Tuhan (14:2). Cara mereka makan pun tidak boleh sama dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka yang tidak
kudus. Kemungkinan besar, binatang-binatang yang haram bagi mereka
adalah binatang-binatang yang berhubungan erat dengan berbagai praktik penyembahan dewa oleh bangsa-bangsa lain di Tanah Kanaan. Bagi
kita sekarang, apakah hukum haram dan tidak haram ini masih berlaku?
Rasul Paulus dalam suratnya mengingatkan Timotius tentang pengajar
sesat yang melarang orang makan makanan tertentu. Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada makanan yang haram jika diterima dengan
ucapan syukur karena semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan
oleh doa (1 Timotius 4:1-5). [WY]
1 Timotius 4:4-5
“Karena semua yang diciptakan Allah itu baik
dan suatu pun tidak ada yang haram,
jika diterima dengan ucapan syukur,
sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa.”
15
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 15
Mengapa orang Israel harus memperhatikan sesama saudara mereka
yang miskin? Allah memberikan perintah agar orang Israel tidak menutup mata terhadap orang miskin dan harus memberi pinjaman kepada
mereka dengan murah hati (15:7-8). Bahkan, di akhir tahun ketujuh,
segala hutang harus dihapuskan sama sekali (15:1-3). Tujuan penghapusan hutang adalah agar tidak ada orang miskin di antara orang Israel
(15:4). Hal ini tidak berarti bahwa Tuhan ingin menerapkan prinsip komunisme—yaitu “sama rasa dan sama rata”—pada orang Israel. Namun
Tuhan ingin agar umat pilihan-Nya hidup dalam kasih dan kepedulian
terhadap sesama mareka.
Apakah perintah Tuhan untuk menghapuskan hutang adalah perintah
yang adil? Bagaimana jika seseorang meminjam pada waktu yang sudah
sangat dekat dengan akhir tahun ketujuh? Bukankah dalam waktu singkat, hutang orang itu harus dihapuskan tanpa perlu membayar sedikit
pun (15:9)? Untuk bisa memahami keadilan Allah, kita harus mengingat
bahwa semua harta kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Israel adalah
berasal dari Tuhan. Sebelum Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari
Mesir, mereka hanyalah budak di Tanah Mesir. Mereka bukan siapa-siapa dan mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka hanyalah sekumpulan
manusia yang lemah dan tidak berdaya. Segala kemakmuran, kesehatan, keamanan, dan kejayaan yang dimiliki orang Israel adalah anugerah
Tuhan. Oleh karena itu, mereka tidak boleh mengabaikan sesama mereka yang tidak mampu. [WY]
Kejadian 12:2-3
“Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar,
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur;
dan engkau akan menjadi berkat.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau,
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau,
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.”
16
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 16
Orang Israel yang akan memasuki Tanah Perjanjian diperintahkan Tuhan
untuk mengingat dan merayakan tiga hari raya utama sesudah mereka
tinggal di Tanah Perjanjian. Perayaan yang dilakukan bertujuan untuk
mengingatkan orang Israel tentang status mereka sebagai umat pilihan
Allah. Setelah mereka tinggal di Tanah Perjanjian dan hidup berdekatan
dengan bangsa-bangsa yang menyembah berhala-berhala atau dewadewi, mereka mudah sekali terpengaruh oleh pola hidup penduduk setempat. Namun perayaan dan ibadah rutin akan terus-menerus mengingatkan mereka tentang siapa mereka dan bagaimana seharusnya
mereka hidup.
Perayaan Paskah dengan Roti tidak Beragi akan mengingatkan mereka bahwa mereka sebenarnya adalah budak yang dibebaskan Tuhan
dari Mesir dengan tangan-Nya yang kuat. Mereka diperintahkan untuk
makan roti yang tidak beragi selama tujuh hari untuk mengingatkan
bahwa mereka dengan terburu-buru keluar dari Mesir ketika Allah memerangi Mesir dengan dahsyat. Semua aktivitas dalam perayaan mereka adalah untuk membuat mereka merasakan dan mengingat kembali
bagaimana mereka ditolong oleh Tuhan sendiri (16:2-8). Perayaan hari
raya Tujuh Minggu (Pentakosta) pada permulaan panen dan Perayaan
hari raya Pondok Daun pada akhir masa menuai di musim gugur adalah
untuk mengingat, bersyukur, dan bersukacita atas pemeliharaan Tuhan
terhadap orang Israel. Mereka dikasihi dan diberkati Allah sedemikian
rupa bukan karena mereka telah berbuat jasa atau melakukan kebaikan
terhadap Allah (16:9-17). [WY]
Ibrani 10:25
“Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah
kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling
menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan
yang mendekat.”
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Bacaan Alkitab hari ini:Ulangan 17
Allah tahu bahwa setelah memasuki Tanah Kanaan, umat-Nya akan
terpengaruh oleh bangsa-bangsa lain dan meminta raja. Oleh karena
itu, Allah menyampaikan hukum tentang raja (17:14-20) sebagai persiapan. Pada dasarnya, yang layak menjadi pemimpin umat Allah adalah
Tuhan saja. Meminta raja merupakan dosa di mata Tuhan (1 Samuel
8:1-9; 12:16-19). Merupakan sesuatu yang sangat ironis (sesuatu yang
seharusnya tidak terjadi) bahwa bangsa Israel yang telah memiliki Allah
sebagai Raja mereka yang sempurna ternyata merindukan raja yang
terbatas dan penuh dosa. Sekalipun demikian, Allah tidak membatalkan anugerah-Nya terhadap orang Israel. Ia tetap mengasihi mereka. Ia
mengizinkan mereka mengangkat raja, tetapi mereka harus mematuhi
hukum tentang raja. Raja Israel pun harus tunduk kepada hukum karena
ia memiliki Raja yang mengatasi segala raja.
Hukum tentang raja diberikan untuk melindungi raja dan orang Israel
dari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi karena manusia mudah melakukan dosa dan kesalahan, apalagi dalam posisi sebagai
seorang raja yang memiliki otoritas (kuasa) yang sangat besar. Seorang
yang memiliki kuasa amat besar akan mudah jatuh ke dalam berbagai penyimpangan. Di kemudian hari, jika kita memperhatikan sejarah
bangsa Israel, keberhasilan raja-raja yang memerintah Israel bergantung
dari apakah mereka sungguh-sungguh memelihara dan melakukan hukum Tuhan atau tidak. Peran seorang pemimpin sangatlah penting. Oleh
karena itu, Tuhan menuntut para pemimpin agar sungguh-sungguh hidup berpegang pada firman-Nya. [WY]
Ulangan 17:19
“Itulah yang harus ada di sampingnya dan
haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk
belajar takut akan TUHAN, Allahnya, dengan berpegang
pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 18
Seorang nabi berkewajiban untuk menyampaikan firman Allah kepada
umat-Nya. Apa yang disampaikan oleh seorang nabi haruslah apa yang
memang disampaikan oleh Tuhan sendiri (18:18). Seorang nabi memiliki
peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Israel, baik sebagai sebuah bangsa maupun sebagai kumpulan umat Allah. Peran nabi
sangat penting karena seorang nabi adalah penyambung lidah Allah
kepada umat-Nya. Umat Israel mengetahui apa yang dikehendaki Allah
melalui nabi-nabi yang diutus oleh Allah.
Karena peranan nabi dalam kehidupan orang Israel sedemikian pentingnya, maka Tuhan memerintahkan agar umat-Nya mendengarkan
kata-kata dari nabi yang Ia utus ke tengah-tengah mereka. Tuhan akan
menuntut pertanggungjawaban dari orang yang tidak mau mendengarkan perkataan nabi yang diucapkan demi nama Tuhan (18:19). Tuhan
juga akan menuntut pertanggungjawaban dari orang yang bertenung
atau yang bertanya kepada arwah orang mati. Orang Israel memiliki
nabi-nabi yang menyampaikan kepada mereka tentang perkataan dan isi
hati Tuhan. Oleh karena itu, mereka tidak boleh bertanya kepada arwah
atau bertenung. Meminta petunjuk kepada arwah atau bertenung sama
saja dengan tidak menghormati Tuhan dan nabi-nabi yang diutus Tuhan.
Jika seorang nabi menyelewengkan tugas yang diembankan kepadanya,
yaitu mengatakan apa yang tidak dikatakan Tuhan, maka Tuhan akan
menghukum nabi tersebut. Di zaman sekarang, kita dapat mengetahui
isi hati dan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan dan hamba Tuhan
yang menyampaikan firman Tuhan! [WY]
Ulangan 18:19
“Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku
yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku,
dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban.”

19
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 19
Bagian firman Tuhan hari ini berbicara tentang perintah Tuhan agar
kelak di Tanah Kanaan bangsa Israel mengkhususkan tiga kota sebagai
tempat pelarian bagi orang yang membunuh sesamanya tanpa disengaja. Kota perlindungan ini hanya diperuntukkan bagi pembunuh yang
benar-benar membunuh tanpa disengaja dan tanpa membenci korban
terlebih dahulu. Perintah ini menarik sekali jika dibandingkan dengan
hukum yang juga berlaku pada bangsa-bangsa Kanaan. Menurut penelitian para ahli arkeologi, diketahui bahwa beberapa bangsa Kanaan juga
memiliki hukum yang mirip tentang kota perlindungan. Namun, yang
membedakan keduanya adalah bahwa kota perlindungan yang dimiliki
oleh bangsa Kanaan itu diperuntukkan untuk berlindung bagi semua
pembunuh. Artinya, jika seorang pembunuh pergi ke kota perlindungan—baik dalam kasus pembunuhan disengaja atau pembunuhan tidak
disengaja—dia tidak akan mendapat hukuman.
Meskipun kota perlindungan bangsa Israel dan bangsa Kanaan mirip,
hukum yang diberikan Tuhan berbeda secara mendasar dengan hukum
yang dimiliki bangsa Kanaan pada waktu itu. Hukum yang diberikan
Tuhan menunjukkan bahwa Sang Pemberi hukum adalah Allah yang kudus, penuh kasih, namun adil. Saat Raja Salomo memerintah, ia sanggup memutuskan perkara yang sulit tentang perebutan anak di antara
dua orang ibu karena Tuhan memberi hikmat kepadanya untuk bertindak adil (1 Raja-raja 3:28). Saat menghadapi berbagai persoalan pelik
dalam kehidupan ini, kita membutuhkan hikmat dari firman Tuhan dan
tuntunan Roh Kudus agar kita bisa mengambil keputusan dan tindakan
yang tepat. [WY]
Mazmur 19:10
“Takut akan TUHAN itu suci,
tetap ada untuk selamanya;
hukum-hukum TUHAN itu benar,
adil semuanya.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 20
Ulangan pasal kedua puluh seringkali dikaitkan dengan isu pembunuhan
massal yang banyak mendapatkan protes, terutama dari kalangan ahliahli perbandingan agama non-Kristen. Mereka mempertanyakan mengapa Allah yang penuh kasih itu bisa memerintahkan umat Israel melakukan pembunuhan massal secara besar-besaran untuk menduduki Tanah
Kanaan. Namun, jika ditelusuri dengan teliti, tindakan Allah menyuruh
umat Israel membasmi penduduk Kanaan itu merupakan hal yang patut
diterima.
Allah—sebagai Pencipta Langit Bumi dan semua isinya—adalah Allah
yang berhak untuk melakukan apa pun yang Ia kehendaki, termasuk
mengadili bangsa-bangsa yang jahat sesuai dengan keadilan-Nya. Bila
Allah hendak menghukum suatu bangsa, manusia tidak berhak memprotes Allah. Perintah Allah untuk membinasakan penduduk Kanaan terkait dengan kejahatan dan kekejian bangsa-bangsa yang tinggal di sana.
Allah jauh-jauh hari telah merencanakan untuk menghukum bangsabangsa yang tinggal di Tanah Kanaan. Jika kita memperhatikan Kejadian
15:16, terlihat jelas bahwa Allah sudah melihat kejahatan dan kedurjanaan bangsa-bangsa Kanaan yang biasanya diwakili oleh orang Amori.
Setelah genap waktunya, Allah akan menghukum dan membinasakan
mereka. Sebenarnya Allah telah begitu sabar terhadap mereka karena
ia masih memberi waktu yang sangat lama bagi orang-orang Kanaan untuk bertobat, yaitu sampai bangsa Israel (“keturunan yang keempat”)
kembali dari pembuangan di Mesir. Perlu diperhatikan bahwa perkataan
“keturunan yang keempat” dalam Kejadian 15:16 harus dimengerti berdasarkan konteks. Khusus untuk konteks Kejadian 15, perkataan “keturunan yang keempat” itu menunjuk kepada rentang waktu empat ratus
tahun (bandingkan dengan Kejadian 15:13). [WY/P]
Mazmur 145:8
“Tuhan itu pengasih dan penyayang,
panjang sabar dan besar kasih setia-Nya.”
21
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 21
Di satu sisi, Alkitab mengajarkan bahwa dosa setiap manusia harus
ditanggung oleh orang itu sendiri (Yehezkiel 18:4, 20). Artinya, setiap
pribadi atau individu bertanggung jawab atas dosa dan kefasikan yang
dilakukannya sendiri. Di sisi lain, Alkitab juga berbicara tentang dosa
komunitas. Ada dosa tertentu yang menjadi tanggung jawab seluruh
komunitas. Bacaan firman Tuhan hari ini berbicara tentang hal itu. Misalnya, bila terjadi pertumpahan darah yang tidak diketahui pembunuhnya, maka seluruh komunitas dituntut untuk bertanggung jawab. Hal ini
tidak berarti bahwa seluruh komunitas menjadi berdosa dan mendapat
penghukuman, namun Tuhan menuntut agar komunitas secara keseluruhan memperhatikan pertumpahan darah yang menyebabkan ketidakkudusan di tengah-tengah Israel.
Ketika Tuhan menuntut pertanggungjawaban, para tua-tua kota
yang terdekat harus mempersembahkan korban berupa lembu muda
untuk menggantikan pembunuh yang tidak ditemukan. Mereka kemudian mewakili komunitas untuk memberi pengakuan bahwa mereka tidak mencurahkan darah di tengah-tengah komunitas mereka. Sesudah
itu, mereka memohon agar Tuhan mengampuni mereka (21:1-8). Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Tuhan menuntut dosa yang dilakukan secara komunal (bersama-sama). Alasan “semua orang melakukannya” (artinya: hal itu sudah menjadi kebiasaan) tidak bisa diterima
sebagai alasan untuk melakukan dosa. Contoh dosa komunal pada masa
kini—misalnya—adalah diskriminasi ras. [WY]
Ezra 9:6
“Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela,
sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepada-Mu,
ya Allahku,
karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami
dan kesalahan kami telah membubung ke langit.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 22
Banyak orang Kristen yang bersikap apatis (tidak mau peduli dan atau
tidak mau tahu) ketika berhadapan dengan berbagai macam masalah
hidup. Daripada bergumul sungguh-sungguh untuk menerapkan firman
Tuhan dalam masalah atau tantangan yang dihadapi, orang yang apatis memilih jalan yang dianggap “lebih aman”, yaitu bersikap tidak mau
tahu. Banyak orang Kristen berpikir bahwa sikap tidak peduli atau tidak
mau tahu akan menolong mereka untuk menghemat energi dan menghindari berbagai kesulitan yang lebih besar.
Sikap apatis adalah sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagai orang yang sudah memperoleh penebusan dosa, orang Kristen tidak
boleh menutup mata dan bersikap tidak mau tahu terhadap kondisi di
sekitarnya. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Tuhan memerintahkan bangsa
Israel agar tidak bersikap apatis terhadap kesulitan atau penderitaan
yang dialami oleh saudara mereka, yaitu sesama umat Tuhan. Sebagai
contoh, bila orang Israel menemukan hewan peliharaan yang tersesat—atau menemukan barang lain—mereka harus mengantarkan hewan atau barang itu kepada pemiliknya bila tempat tinggal sang pemilik
dekat. Bila tempat tinggal sang pemilik jauh, mereka harus memelihara
hewan itu—atau menyimpan barang itu—sampai pemiliknya datang
mengambil. Hewan orang lain yang rebah di jalan juga harus ditolong.
Perintah seperti di atas tidak akan dilakukan jika tidak ada dorongan
dari hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus mengajarkan
bahwa anak-anak Tuhan harus berbuat baik kepada semua orang, tidak
peduli apakah orang itu baik atau jahat (Matius 5:45-48). Tuhan Yesus
juga memerintahkan agar setiap orang percaya—yang mengaku sebagai
anak-anak Allah—bersikap mengasihi, termasuk mengasihi orang yang
bersikap memusuhi (Matius 5:44). [WY]
Yakobus 4:17
“Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik,
tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 23
Allah yang Kudus tidak dapat mendiamkan kenajisan. Ia—yang memilih
untuk hadir di tengah umat-Nya—menuntut agar umat-Nya memperhatikan gaya hidup mereka. Secara khusus, Allah menuntut agar umatNya sungguh-sungguh berusaha menjaga diri mereka agar Tuhan yang
hadir di tengah mereka dan berperang untuk mereka tidak berbalik dari
mereka karena sesuatu yang tidak kudus (tidak senonoh) yang mereka
lakukan (23:14).
Apa yang harus dijaga oleh para laskar perang Israel di perkemahan
mereka? Pertama, mereka yang keluar perkemahan pada malam hari
dan melakukan hal yang menyebabkan mereka menjadi najis—misalnya terkena bangkai (Imamat 5:2)—tidak boleh masuk ke perkemahan. Menjelang senja, ia harus mandi. Pada waktu matahari terbenam,
barulah ia boleh memasuki perkemahan (Ulangan 23:10-11). Kedua,
berkaitan dengan masalah buang hajat. Mereka harus pergi ke suatu
tempat di luar perkemahan, menggali lubang untuk membuang hajat,
lalu menimbun kembali lubang tersebut setelah dipakai (23:12-13). Peraturan yang diperintahkan Allah seperti di atas tidak dimiliki oleh orang
Kanaan. Mereka bisa melakukan apa saja di perkemahan mereka tanpa
perlu menjaga kebersihan dan kekudusan perkemahan mereka karena
tidak ada Allah di tengah mereka.
Orang Kristen pada masa kini juga harus hidup dengan sungguhsungguh memperhatikan kondisi dirinya. Misalnya, ketika beribadah di
gereja, seorang Kristen hendaknya mengingat bahwa ia akan bertemu
dengan Tuhan yang hadir di tengah ibadah. Oleh karena itu, kita perlu
berusaha memakai pakaian yang sopan dan rapi. [WY]
Mazmur 29:2
“Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya,
sujudlah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan!”
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 24
Orang Israel diperintahkan Tuhan untuk memperhatikan dan mengasihi
mereka yang miskin dan papa. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain—
baik pada masa lalu maupun pada masa kini—setiap orang percaya bertanggung jawab untuk menolong sesamanya yang miskin dan lemah.
Bagi bangsa-bangsa pada masa Perjanjian Lama, orang miskin, yatim
piatu, dan janda adalah tanggung jawab raja. Raja bertanggung jawab
untuk memelihara kehidupan orang yang miskin dan lemah. Di zaman
sekarang, UUD negara kita—yaitu UUD 1945 yang sudah diamandemen
empat kali—di pasal 33 butir 1 mengatakan bahwa “Fakir miskin dan
anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini berarti bahwa setiap warga negara tidak dituntut tanggung jawab untuk memperhatikan
orang miskin dan anak-anak terlantar. Jika seseorang ingin memperhatikan yang miskin dan terlantar, maka ia boleh melakukannya. Jika seseorang tidak terbeban untuk melakukan hal itu, tidak ada larangan atau
hukuman bila tidak melakukan hal itu.
Orang Israel telah ditebus dari kesengsaraan karena perbudakan di
Mesir. Oleh karena itu, mereka harus memberi respons terhadap kasih
Tuhan yang begitu besar kepada mereka dengan cara mempedulikan sesama yang miskin dan lemah (24:10-22). Sebagai orang percaya, Tuhan
ingin agar umat-Nya tanpa terkecuali memperhatikan sesamanya yang
miskin dan lemah. Alasannya adalah karena kita telah terlebih dahulu
menerima kasih Allah yang begitu besar, padahal sebenarnya kita tidak
pantas menerimanya. Kasih Allah yang telah kita terima seharusnya
mendorong kita untuk mengasihi, khususnya mengasihi mereka yang
miskin dan menderita. [WY]
Yakobus 1:27
“Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah,
Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu
dan janda-janda dalam kesusahan mereka,
dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.”
25
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 25
Mengapa pukulan yang terlalu banyak sebagai hukuman kepada orang
yang bersalah dapat membuatnya menjadi rendah? Untuk menjawab
pertanyaan ini, kita harus menelusuri terlebih dahulu bagaimana pengadilan pada zaman Israel dilakukan. Di zaman itu, bila terdapat perselisihan antara 2 orang atau lebih, mereka akan pergi ke pengadilan. Di
pengadilan, mereka akan diadili dan ditentukan siapa yang benar dan
siapa yang salah. Pihak yang bersalah akan diberikan hukuman yang dianggap layak untuk kesalahannya. Hukuman dilakukan di depan lawannya dan di depan hakim. Jika hukuman yang ditentukan adalah pukulan
fisik, maka pukulan itu tidak boleh dilakukan lebih dari 40 kali pukulan
(25:1-3) karena pukulan yang jumlahnya lebih dari 40 kali hanya boleh
ditujukan kepada binatang. Memukul seorang yang bersalah sampai
berlebihan membuatnya dipermalukan di depan lawan yang turut menyaksikan hukuman tersebut. Ia akan direndahkan di depan lawannya.
Oleh karena itu, pukulan tidak boleh dilakukan melebihi batas yang ditentukan.
Peraturan yang diberikan Tuhan kepada orang Israel ini menunjukkan
bahwa manusia adalah berharga di mata Tuhan. Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga menghina sesama manusia adalah dosa di hadapan Tuhan (Amsal 11:12; 14:21; 17:5). Meskipun sesama kita melakukan dosa atau memiliki kelemahan tertentu, ia
tetap manusia yang tidak boleh direndahkan tanpa batas. Hendaklah
kita selalu berusaha untuk melihat sesama kita dari kacamata Tuhan
atau melihat orang lain sebagaimana Tuhan melihat mereka. [WY]
Matius 22:39
“Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah:
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 26
Mengapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk memberikan hasil
pertama dari tanah yang mereka tanami? Apakah Tuhan memerlukan
persembahan orang Israel? Tentu saja tidak! Allah Pencipta langit bumi
tidak membutuhkan apa pun dan Ia tidak pernah kekurangan apa pun
sehingga Ia tidak memerlukan sesuatu di luar diri-Nya. Perintah Allah
agar orang Israel memberikan hasil pertama dari mata pencaharian mereka bertujuan agar orang Israel mengingat bahwa segala berkat dan kebaikan yang mereka terima itu berasal dari Tuhan (26:3-10). Ketika mereka memberikan hasil pertama dari tanah yang mereka tanami kepada
imam, mereka mengakui bahwa mereka telah masuk ke Tanah Kanaan
karena pertolongan Tuhan (26:3). Setelah itu, mereka harus mengikrarkan bahwa mereka yang bukan siapa-siapa—dan hanya budak di Mesir—dibebaskan Tuhan dengan tangan-Nya yang kuat (26:4-10). Seluruh
upacara persembahan hasil pertama atau persembahan sulung ini bertujuan agar orang Israel tidak pernah melupakan berkat dan anugerah
Tuhan kepada mereka.
Tentunya apa yang dilakukan oleh orang Israel adalah sangat baik
bila kita terapkan juga dalam kehidupan ibadah kita. Sekalipun kita tidak
dapat melakukan hal itu dengan cara yang persis sama, ada prinsip yang
dapat kita pegang dari persembahan hasil pertama ini. Setiap kali kita
memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur, perpuluhan,
ataupun persembahan di dalam ibadah setiap hari minggu, kita perlu
selalu menghitung berkat Tuhan dan mengingat kembali bahwa semua
yang kita miliki semata-mata berasal dari Tuhan. [WY]
Ulangan 26:10
“Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi
yang telah Kauberikan kepadaku, ya TUHAN.
Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan TUHAN, Allahmu;
engkau harus sujud di hadapan TUHAN, Allahmu.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 27
Ulangan 27 mencatat tentang perintah untuk memperbarui Perjanjian
antara Israel dengan Allah Yahweh. Pembaruan yang dimaksud di sini
bukanlah mengganti apa yang sudah ada dengan yang baru, tetapi memperteguh dan memperkuat ikatan Perjanjian yang sudah ada. Orang
Israel yang akan segera memasuki Tanah Perjanjian dengan pertolongan
Tuhan harus kembali menyegarkan ingatan mereka dengan membangun
mezbah serta membangun monumen peringatan. Hal ini harus dilakukan karena Israel telah mendapatkan “manfaat” dari perjanjian mereka
dengan Allah. Allah sudah menggenapi janji yang Ia ikrarkan kepada mereka, sehingga mereka harus membarui perjanjian dengan melakukan
bagian yang harus mereka lakukan.
Bagian apa yang harus dilakukan oleh orang Israel? Tentu saja bagian mereka adalah mendengarkan suara TUHAN dan melakukan segala
perintah dan ketetapan yang Ia sampaikan (27:9-10). Ketaatan mutlak
adalah bagian yang harus dilakukan orang Israel sebagai pihak kedua
pemegang perjanjian dengan Tuhan. Ketaatan tidak boleh dilakukan
dengan terpaksa atau dengan bersungut-sungut, melainkan harus dilakukan secara sukarela dan dengan sukacita sebagai ungkapan syukur.
Mengapa harus dilakukan dengan ucapan syukur? Karena perjanjian
yang Allah adakan bukan disebabkan oleh kebaikan dan kehebatan orang
Israel, melainkan karena anugerah-Nya semata. Ia menggenapi janji-Nya
bukan karena orang Israel layak mendapatkan semuanya itu, melainkan
karena belas kasihan-Nya semata. Perjanjian Allah dengan Israel merupakan anugerah, dan orang Israel menanggapi dengan melakukan bagian mereka, yaitu menaati Allah sebagai ungkapan syukur. [WY]
2 Korintus 9:15
“Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu!”
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 28
Perjanjian Israel dengan Tuhan adalah perjanjian yang kudus dan penting. Orang Israel tidak boleh menanggapi perjanjian ini dengan sebelah
mata. Mereka harus menjaga perjanjian mereka dengan segenap hati,
yaitu dengan menjunjung tinggi segala tuntutan atau kewajiban yang
terkandung di dalamnya. Perjanjian selalu memiliki konsekuensi. Jika
ada pihak yang tidak memegang perjanjian dengan baik, yaitu dalam
arti tidak menepati apa yang sudah ia janjikan, maka ia harus menerima
konsekuensi buruk dari perbuatannya. Di dalam tulisan-tulisan Timur
Dekat Kuno, setiap perjanjian ditulis bersama dengan konsekuensinya.
Jika perjanjian itu dipegang dan dilakukan dengan baik, maka ada “berkat” yang didapatkan oleh kedua belah pihak. Namun, bila perjanjian
diingkari, akan ada konsekuensi buruk yang harus ditanggung oleh pihak
yang mengingkari perjanjian.
Perlu disadari bahwa perjanjian Israel dengan Allah tidaklah persis
sama dengan perjanjian orang-orang Timur Dekat Kuno. Dalam perjanjian ini, Israel sedang berjanji dengan Sumber Kehidupannya. Perjanjian
Israel dengan Allah bukanlah perjanjian antara dua pihak yang “simbiosis mutualisme” (saling bergantung atau saling menguntungkan).
Dalam perjanjian Israel dengan Allah, Israel adalah pihak yang bergantung penuh dan tidak bisa hidup tanpa Allah (dan bukan sebaliknya).
Perjanjian Israel dengan Allah bukanlah perjanjian yang harus dijunjung
tinggi karena konsekuensi berkat dan kutuk yang terkandung di dalamnya, melainkan perjanjian yang relasional (didasarkan pada hubungan):
Allah adalah Bapa dan Israel adalah anak (2 Samuel 7:14) atau Allah
adalah suami dan Israel adalah istri (Yesaya 54:5). Lebih daripada itu,
Allah adalah pokok anggur kehidupan bagi Israel. [WY]
Yohanes 15:5
“Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah
banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 29
Salah satu pelajaran yang paling sulit bagi orang Israel adalah pelajaran
mengenal Tuhan sebagai Allah Semesta Alam. Kehidupan orang Israel di
Mesir maupun kehidupan mereka selanjutnya di Tanah Kanaan membuat mereka sulit untuk memahami bahwa Allah adalah Satu-Satunya
Allah yang Hidup yang patut disembah. Sesembahan lain adalah berhala-berhala yang tidak dapat menolong manusia. Berhala hanyalah
patung yang tidak dapat melihat, berbicara, atau mendengar (Mazmur
115:4-7). Karena orang Israel sudah sedemikian terbiasa tinggal di tengah bangsa-bangsa yang masing-masing memiliki allahnya sendiri,
orang Israel seringkali terpengaruh dan menganggap Allah Yahweh sebagai bagian dari allah-allah yang disembah bangsa-bangsa. Perbedaannya adalah bahwa Allah Yahweh adalah Allah milik Israel, bukan milik
bangsa lain seperti Filistin yang memiliki Baal atau Dagon, dan bukan
milik bangsa Mesir yang memiliki Dewa Matahari (Ra).
Jelaslah bahwa pemikiran itu amat keliru. Pemikiran itu telah menyebabkan bangsa Israel seringkali jatuh ke dalam penyembahan kepada
ilah-ilah lain. Mereka menganggap penyembahan kepada ilah-ilah bangsa lain sebagai sama seperti penyembahan kepada Allah Yahweh. Hal ini
merupakan kesalahan besar karena Allah telah berkali-kali menyatakan
diri sebagai Allah Semesta Alam, Pencipta langit bumi dan segala isinya,
Allah yang Besar dan Dahsyat yang datang ke tengah ciptaan-Nya untuk melawat mereka. Orang Israel seharusnya merespons Allah dengan
hidup taat dan berbakti kepada-Nya sepanjang hidup mereka. Mereka
seharusnya menjadi saksi untuk memberitakan Allah kepada segala
bangsa dan segala suku bangsa. [WY]
Filipi 2:10
“Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 30
Allah menuntut bangsa Israel untuk taat kepada segenap hukum dan
perintah yang Ia sampaikan. Tuntutan ini dimaksudkan agar bangsa
Israel tetap dapat menikmati semua berkat Tuhan di Tanah Perjanjian.
Jika bangsa Israel ingin mendapatkan kehidupan dan keberuntungan,
mereka harus menaati segala ketetapan dan perintah Tuhan (30:15-16).
Sebaliknya, jika mereka tidak taat, mereka memilih jalan kebinasaan dan
kecelakaan (30:17-18). Tuntutan untuk taat kepada Allah dikatakan oleh
Musa kepada bangsa Israel sebagai sesuatu yang mudah untuk dilakukan (30:11-13). Mengapa mudah untuk dilakukan? Karena perintah dan
ketetapan itu dinyatakan kepada bangsa Israel dengan jelas dan gamblang dengan bahasa yang dapat mereka mengerti. Perintah Tuhan dan
ketetapan-Nya bukan sesuatu yang harus diketahui secara gaib, misalnya dengan bermeditasi atau melakukan ritual-ritual tertentu. Perintah
Tuhan dinyatakan kepada kita melalui perantaraan nabi-nabi atau melalui Alkitab bagi kita pada masa kini. Perintah Tuhan tidak terasa asing
karena perintah itu dapat kita ucapkan. Perintah itu juga dapat kita bagikan dan ajarkan, misalnya kepada anak-anak kita.
Ketaatan kepada perintah Tuhan adalah dasar bagi kita untuk hidup
di dalam Tuhan. Kuncinya bergantung pada diri kita sendiri, yaitu apakah
kita sungguh-sungguh mau dan rela untuk taat dan menundukkan diri
terhadap perintah Tuhan atau tidak. Rasul Paulus mengatakan bahwa
kita yang percaya kepada Kristus—Firman Hidup itu—telah menerima
anugerah Tuhan dan seharusnya hidup dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan. [WY]
Roma 10:10
“Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan,
dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 31
Ulangan 31 mencatat pidato perpisahan Musa dengan bangsa Israel.
Sebagai pemimpin yang telah mengakhiri masa pelayanannya, Musa
memberikan nasihat-nasihat kepada orang Israel (31:1-6), kepada Yosua (31:7-8), dan kepada imam-imam (31:9-13). Musa tunduk terhadap kehendak Tuhan yang tidak mengizinkan dirinya memasuki Tanah
Kanaan serta yang mengalihkan tampuk kepemimpinan kepada Yosua.
Jelas tidak mudah bagi Musa untuk melepaskan kepemimpinan, apalagi
untuk tidak ikut memasuki Tanah Perjanjian, tempat Allah memberikan
berkat-berkat-Nya kepada bangsa Israel. Musa yang sudah memimpin
bangsa Israel selama 40 tahun di padang belantara pada akhirnya tidak diizinkan untuk memasuki Tanah Perjanjian. Kerelaan Musa untuk
tunduk terhadap kehendak Allah merupakan teladan bagi kita semua.
Kebesarhatian Musa membuat ia tetap mendorong bangsa Israel untuk
menaati perintah Tuhan. Sekalipun ia sendiri tidak diizinkan memasuki
Tanah Kanaan. Musa tetap menguatkan Yosua untuk memimpin bangsa
Israel memasuki Tanah Perjanjian dengan meyakini bahwa Tuhan menyertai mereka.
Teladan ketaatan dan kerendahan hati yang paling agung adalah teladan Tuhan Yesus. Meskipun Ia adalah Allah, Ia rela datang ke tengah
dunia dan menjadi sama seperti makhluk ciptaan Allah, yaitu manusia.
Ia bahkan rela untuk taat sampai mati di kayu salib guna menggenapi
misi keselamatan Allah bagi kita. Semua pemimpin dalam segala posisi
harus belajar untuk taat kepada Allah baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, maupun dalam gereja. Setiap pemimpin harus menyadari bahwa
dirinya adalah hamba yang melayani dan taat kepada Pemimpin kita
yang Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. [WY]
Kolose 4:1
“Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu;
ingatlah, kamu juga mempunyai tuan di surga.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 32
Salah satu teori penciptaan yang menyesatkan mengatakan bahwa
setelah Allah menciptakan semesta alam, Allah meninggalkan ciptaanNya untuk bergerak sendiri tanpa campur tangan-Nya. Teori ini menyamakan Allah dengan pembuat jam yang setelah membuat sebuah jam
yang indah dan baik, meninggalkan jam itu untuk bergerak sendiri. Teori
ini beranggapan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini berjalan bukan karena Allah menopang dan memelihara, tetapi karena ada
hukum alam yang menjadi roda penggerak. Teori ini menyesatkan karena Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa Allah tetap memelihara,
menopang, dan bahkan kadang-kadang melakukan intervensi terhadap
alam ciptaan-Nya.
Allah tidak pernah melupakan ciptaan-Nya. Ciptaan-Nyalah yang
seringkali melupakan Dia. Bacaan Alkitab hari ini menunjukkan bahwa
Israel—yang diwakili oleh nenek moyang bangsa Israel, yaitu Yakub—
dibentuk sendiri oleh Tuhan dan dipelihara, dijaga dan disayang Tuhan
sedemikian rupa seperti biji mata-Nya (32:9-14). Bila Allah tidak membentuk mereka, bangsa Israel tidak akan pernah ada di muka bumi ini
(32:19). Namun, umat kesayangan yang dikasihi Allah ini ternyata malah
melupakan Dia dan mencari allah-allah yang mati (32:15-17). Mereka
membelakangi Allah yang telah memberkati mereka sampai mereka
menjadi gemuk dan tambun (32:15). Sungguh kontras yang luar biasa
antara Allah yang menciptakan manusia dan manusia sebagai ciptaan.
Allah sebagai Pencipta dan Penopang ciptaan-Nya adalah setia, adil
dan benar, sedangkan manusia sebagai ciptaan Allah adalah tidak setia,
curang, dan tidak benar (32:4-6). Kita membutuhkan anugerah dan belas kasihan Tuhan agar kita bisa mengasihi Dia. [WY]
Ulangan 32:4
“Gunung Batu, yang pekerjaan-Nya sempurna,
karena segala jalan-Nya adil, Allah yang setia,
dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 33
Menjelang akhir hidupnya, Musa memberikan ucapan berkat kepada
suku-suku Israel. Ucapan berkat Musa ini mengandung janji berkat
Tuhan bagi orang Israel. Berkat yang disampaikan Musa bukan hanya
sebatas kata-kata indah, tetapi merupakan janji bahwa orang Israel akan
menerima berkat Tuhan bila mereka hidup berpaut kepada Tuhan. Namun, yang unik adalah bahwa berkat yang diberikan Tuhan itu berbeda
bagi setiap suku. Hal ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan bagi setiap
orang percaya bisa berbeda antara yang seorang dengan yang lain.
Allah yang berdaulat memberikan berkat yang berbeda kepada setiap
kita. Kita tidak dapat membanding-bandingkan dan kemudian menjadi
kecewa dan tawar hati bila Allah tidak memberi seperti yang kita harapkan. Kita tidak dapat menggugat Allah karena berkat yang Ia berikan
adalah sesuai dengan kedaulatan-Nya yang tidak dapat diganggu gugat.
Kepada yang seorang, Ia memberikan hikmat kebijaksanaan. Kepada
yang lain, Ia memberikan harta kekayaan. Kepada yang seorang, Allah
memberikan berkat berupa kesehatan. Kepada yang lain, Allah memberikan anak-anak yang taat dan berbudi. Kesemuanya adalah berkat
yang Tuhan berikan sesuai dengan rencana dan anugerah-Nya. Sebagai
anak-anak-Nya, kita harus menerima apa pun yang Tuhan berikan dan
yang menjadi bagian kita dengan ucapan syukur. Berkat sekecil apa pun
di mata kita, mungkin adalah anugerah yang sebenarnya kita tidak pantas menerimanya. Kita harus selalu percaya dan yakin bahwa apa yang
Tuhan percayakan kepada kita adalah yang terbaik bagi kita. Marilah
kita mengucap syukur senantiasa atas apa pun yang Tuhan berikan dan
bagaimana pun keadaan kita saat ini. [WY]
1 Tesalonika 5:18
“Mengucap syukurlah dalam segala hal,
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Ulangan 34
Di akhir hidupnya, Musa dikenal sebagai seorang sosok pemimpin yang
luar biasa. Allah memakai Musa dengan luar biasa dalam pelayanannya. Ia adalah seorang nabi yang “dikenal TUHAN dengan berhadapan
muka.” Ungkapan ini menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi Musa
sehingga Ia menampakkan diri dengan jelas sekali kepada Musa. Dikatakan dalam 34:10-12 bahwa tidak ada lagi nabi yang mengadakan
tanda dan mujizat seperti yang diadakan Musa. Allah memakai Musa
untuk pekerjaan yang besar (keluarnya bangsa Israel dari Tanah Mesir
untuk masuk ke Tanah Perjanjian), namun Ia juga menuntut Musa untuk
hidup dengan sungguh-sungguh taat di hadapan-Nya.
Menjadi pemimpin yang baik bukanlah perkara mudah. Sebagai
seorang pemimpin, Musa mengemban tugas yang berat. Bangsa Israel
yang tegar tengkuk berkali-kali menyebabkan Musa marah dan pada
akhirnya dapat dikatakan turut memberi “andil” dalam membuat Musa
berdosa kepada Tuhan (32:51). Namun, dengan anugerah Tuhan, Musa
menyelesaikan tugas yang diembankan kepadanya dengan baik. Musa
dikenal sebagai seorang yang sangat lemah lembut hatinya (Bilangan 12:
3). Kelemahlembutan ini membuat Musa menjadi seorang pemimpin
yang luar biasa dalam menghadapi orang Israel dan tugas yang diembankan kepadanya.
Dalam pelayanan apa pun yang kita lakukan, kita membutuhkan pertolongan dan anugerah Tuhan agar dapat menyelesaikan semuanya dengan baik. Dalam setiap tanggung jawab besar selalu ada tuntutan yang
besar pula. Kita harus bersandar pada Tuhan senantiasa! [WY]
2 Korintus 3:6
“Ialah membuat kami juga sanggup menjadi
pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru,
yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh,
sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan.”
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Kamis

Menentukan Sikap

1
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Mazmur 16-17
Mazmur 16 yang kita baca hari ini memperlihatkan sikap tegas Daud
yang dinyatakan di hadapan Tuhan, yaitu bahwa Tuhan adalah tempat ia
berlindung dan bahwa Tuhan selalu baik padanya (16:1-2). Daud sadar
bahwa dia harus bersandar kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai
tantangan hidup yang melampaui kemampuannya. Bagi Daud, melihat
orang yang bersandar kepada Tuhan membangkitkan kesukaan (16:3).
Daud yakin bahwa kesedihan orang yang mengikuti allah lain akan semakin besar, sehingga ia dengan tegas menolak untuk ikut-ikutan (16:4).
Bagi Daud, TUHAN adalah bagian warisannya (menunjuk kepada warisan
tanah yang aman, tidak bisa dirampas musuh) dan pialanya (menunjuk
kepada berkat atau kemakmuran), sehingga masa depannya terjamin
(16:5). Daud bersyukur atas nasihat (bimbingan) TUHAN padanya (16:7).
Daud senantiasa memandang kepada TUHAN yang berada di tempat paling utama dalam hidupnya (di sebelah kanan) sehingga hidupnya stabil
(16:8). Daud meyakini bahwa TUHAN tidak akan menyerahkan dirinya
ke dunia orang mati (16:10). Sebaliknya, TUHAN memberitahukan jalan kehidupan. Di hadapan TUHAN ada sukacita melimpah dan nikmat
senantiasa (16:11). Semua hal di atas merupakan landasan yang membuat Daud selalu berseru kepada TUHAN (pasal 17).
Bagaimana kita menentukan sikap hidup di dunia ini? Bila kepercayaan kita kepada TUHAN rapuh, sandaran hidup kita bukanlah TUHAN,
melainkan akal, pengetahuan, pengalaman, kekayaan, manusia, atau
bahkan allah lain. Akibatnya, kita kehilangan sukacita melimpah yang dijanjikan oleh Allah kepada umat-Nya. Marilah kita bersikap tegas untuk
tetap hidup dengan bersandar kepada TUHAN, sehingga TUHAN menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. [HK]
Mazmur 16:8
“Aku senantiasa memandang kepada TUHAN;
karena Ia berdiri di sebelah kananku,
aku tidak goyah”
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Jumat

Sang Pelindung

2
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Mazmur 18
Mazmur 18 ini ditulis oleh Daud ketika ia dilepaskan oleh TUHAN dari
cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Oleh karena itu
tampak sekali luapan emosi yang diekspresikan melalui kata-kata puitis
untuk melukiskan ucapan syukurnya. Sebagai seorang yang mahir menulis puisi atau mazmur, Daud dapat melukiskan segala perasaannya yang
berubah dari kondisi galau menjadi ucapan syukur yang begitu indah
dalam bahasa puitis. TUHAN dinyatakan sebagai bukit batu, kubu pertahanan, perisai, tanduk keselamatan, dan kota benteng (18:3). Katakata tersebut adalah istilah-istilah dalam sebuah peperangan yang tidak
asing bagi Daud dan pembacanya pada masa itu. Dalam pasal ini, Daud
menggambarkan tentang Tuhan yang melindungi dia dari segala serangan seperti dalam sebuah peperangan. Sangat menarik untuk diperhatikan tentang bagaimana Daud menggambarkan serangan-serangan yang
dia terima sebagai tali-tali maut yang meliliti dia, banjir-banjir jahanam
yang menimpa dia, tali-tali dunia orang mati yang membelit dia, serta
perangkap-perangkap maut yang terpasang di depan dia (18:5-6). Dengan melihat bahwa bahaya yang mengancam dia sedemikian dahsyatnya, kita dapat mengerti betapa berharganya bukit batu, kubu pertahanan, perisai, tanduk keselamatan, dan kota benteng tersebut sebagai
pelindung bagi Daud.
Pengalaman Daud tersebut pasti kerapkali kita alami juga dalam hidup kita sehari-hari di tengah dunia pergaulan dan dunia kerja saat kita
berinteraksi dengan beraneka ragam orang yang kita temui. Percayalah
bahwa TUHAN adalah Sang Pelindung yang selalu mempedulikan kita!
[HK]
Mazmur 18:3
“Ya TUHAN, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku,
Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku,
tanduk keselamatanku, kota bentengku!”
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F

Mengenal Kristus Melalui Injil Matius

okus seluruh Alkitab adalah berita tentang Kristus. Dalam Perjanjian
Lama, Kristus dinubuatkan. Dalam keempat kitab Injil (Matius, Markus,
Lukas, Yohanes), kehidupan dan ajaran Kristus dikisahkan. Dalam Kisah Para
Rasul, berita tentang Kristus disebarkan. Dalam surat- surat Rasul Paulus dan
surat-surat kepada jemaat secara umum, ajaran Kristus diuraikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bergereja. Dalam
kitab Wahyu, kemuliaan Kristus diungkapkan.
Dalam keempat kitab Injil, berita tentang Kristus diuraikan dari empat
sudut pandang. Injil Matius ditujukan bagi orang Yahudi yang mengenal
betul latar belakang Perjanjian Lama. Dalam Injil Matius, Kristus diuraikan
sebagai keturunan Raja Daud yang memenuhi seluruh nubuatan Perjanjian
Lama tentang Mesias. Ajaran Tuhan Yesus yang menjelaskan tentang Perjanjian Lama (Misalnya khotbah di bukit, Matius 5-7) diuraikan lebih panjang daripada ketiga kitab Injil yang lain. Injil Markus ditujukan bagi orang
non-Yahudi yang menganut agama Yahudi. Walaupun ada catatan khas yang
ditujukan bagi orang Non-Yahudi (misalnya Markus 7:3), ada banyak hal—
seperti nama tempat—yang tidak dijelaskan dalam Injil Markus. Dalam Injil
Markus, Kristus diuraikan sebagai Hamba Allah yang melakukan kehendak
Allah. Injil Lukas ditujukan bagi Teofilus, seorang pejabat non-Yahudi (Lukas 1:1-4). Dalam Injil Lukas, Kristus diuraikan sebagai Manusia sejati yang
penuh perhatian. Injil Yohanes merupakan pelengkap dari ketiga Injil yang
lain. Yohanes tidak menuliskan seluruh riwayat Tuhan Yesus, tetapi dia memilih bagian yang dia anggap penting untuk diuraikan secara lebih mendalam. Dalam Injil Yohanes, Kristus diuraikan sebagai Allah yang menjadi
Manusia serta yang tetap menunjukkan ciri-ciri Keilahian.
Injil Matius bisa dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama (1:1-4:11)
merupakan bagian pendahuluan yang membahas tentang silsilah (1:1-17),
kelahiran (1:18-2:23) dan baptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis
(3:1-17), serta pencobaan Iblis (4:1-11). Bagian kedua (4:12-18:35) membahas tentang pelayanan Tuhan Yesus di Yudea. Di sini, Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit (pasal 5-7), mengerjakan sepuluh mujizat (8:1-4;
8:5-13; 8:14-15; 8:23-27; 8:28-34; 9:1-8; 9:18-22; 9:23-26; 9:27-31; 9:32-34),
dan mendapat sepuluh reaksi (11:2-15; 11:16-19; 11:20-30; 12:2,10,14,38;
13:1-52; 13:53-58; 14:1-13; 15:1-20; 16:1-12; 16:13-20). Bagian ketiga
(19:1-28:20) membahas pelayanan Tuhan Yesus di Yudea yang terus menuju
klimaks di Yerusalem (21:10) sampai akhirnya Tuhan Yesus ditangkap dan
disalibkan (pasal 26-27), lalu bangkit dari kematian (pasal 28). [P]
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Sabtu

Siapakah Yesus Kristus Itu?

3
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 1
Bagi kaum bangsawan, silsilah itu penting, apalagi bagi keturunan raja.
Bila seorang raja wafat, ahli waris yang dicari sebagai pengganti adalah
orang yang memiliki hubungan yang terdekat dengan sang raja, terutama anak laki-laki dari raja tersebut. Bila kita memperhatikan silsilah
Tuhan Yesus (1:1-16), jelas bahwa Tuhan Yesus adalah keturunan dari
raja-raja Yehuda (Israel Selatan). Di antara nama-nama dalam silsilah
tersebut, yang terpenting adalah Abraham dan Daud. Mereka berdua
adalah dua orang yang secara jelas menerima janji-janji Allah (Kejadian 12:2-3; 2 Samuel 7:12-16). Bagi orang-orang yang hidup pada masa
Perjanjian Lama, janji-janji tersebut masih nampak samar-samar. Akan
tetapi, bagi para penulis Perjanjian Baru, jelas bahwa janji-janji tersebut
telah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus.
Penjelasan malaikat Tuhan kepada Yusuf tentang kehamilan Maria
amat penting, yaitu bahwa Tuhan Yesus bukanlah anak yang dihasilkan
dari hubungan seks antara seorang pria dan seorang wanita. Sesungguhnya, Roh Kuduslah yang membuat Maria hamil (1:20). Tuhan Yesus
adalah “Manusia” yang unik, artinya tidak memiliki kesamaan dengan
orang lain. Kehamilan Maria adalah mujizat yang tidak mungkin dijelaskan berdasarkan sains. Rekayasa genetika yang disebut kloning tidak
mungkin bisa menjelaskan bagaimana dari seorang wanita yang memiliki kromosom XX bisa muncul seorang pria yang memiliki kromosom XY.
Keunikan Tuhan Yesus ini hanya bisa dijelaskan oleh iman Kristen, yaitu
bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi Manusia. Bagi
kita, Yesus Kristus bukanlah “sesama manusia” dalam pengertian biasa
karena Dia adalah Manusia, tetapi sekaligus Dia adalah Allah. [P]
Matius 1:23
“Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan mereka akan menamakan Dia Imanuel”
—yang berarti: Allah menyertai kita.
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Minggu

Dua Macam Respons

4
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 2
Yesus Kristus adalah benar-benar Manusia sejati, tetapi Dia juga adalah
Allah sejati yang menuntut penyembahan dan ketaatan dari manusia.
Dia adalah Mesias yang datang untuk membebaskan manusia dari kuasa
dosa, bukan supaya manusia bebas berbuat dosa, tetapi supaya manusia meninggalkan dosa dan hidup untuk kebenaran. Sekalipun demikian,
Tuhan Yesus menuntut respons dari manusia. Orang Majus dan Herodes
dalam bacaan hari ini mewakili dua macam respons dari manusia, yaitu
respons menerima dan menyembah Yesus Kristus serta respons menolak dan membenci Yesus Kristus.
Orang Majus adalah kelompok elit, yaitu kelompok imam di Kerajaan Persia yang sangat dihormati. Umumnya, mereka adalah ahli filsafat,
pengobatan, dan ilmu pengetahuan alam. Keahlian mereka yang paling
utama adalah astrologi, yaitu ilmu meramal berdasarkan pengamatan
terhadap bintang-bintang. Pengamatan mereka terhadap munculnya
sebuah bintang yang luar biasa yang mereka yakini sebagai tanda bagi
lahirnya seorang raja yang besar—yang muncul saat Tuhan Yesus lahir—
telah membuat mereka rela menempuh segala kesulitan untuk menempuh perjalanan jauh (sekitar dua tahun perjalanan) untuk mencari dan
menyembah Tuhan Yesus (2:2,16). Respons orang-orang Majus itu berlawanan dengan respons Raja Herodes yang merasa takut tersaingi ketika
mendengar ramalan orang-orang Majus itu, sehingga ia berusaha membunuh Tuhan Yesus dengan cara membunuh semua anak di Betlehem
yang berumur dua tahun ke bawah. Sampai saat ini, respons menundukkan diri dan menyembah Tuhan Yesus serta respons memusuhi dan
membenci Tuhan Yesus itu masih ada. Bagaimana dengan Anda? [P]
Matius 2:6
“Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda,
engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka
yang memerintah Yehuda, karena dari padamulah akan bangkit
seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umat-Ku Israel.”
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Senin

Dua Macam Sikap

5
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 3
Yohanes Pembaptis adalah pengkhotbah berkharisma yang menyampaikan berita tentang pentingnya bertobat. Cara para pendengarnya
memberi respons terhadap berita tersebut amat ditentukan oleh sikap
mereka. Bila kita berpikir dengan teliti, respons Yohanes Pembaptis
terhadap orang yang datang kepadanya untuk meminta dibaptis amat
mencengangkan. Yohanes Pembaptis bersedia membaptis orang biasa
yang datang mengaku dosa (3:6)—padahal mereka umumnya miskin
dan berstatus sosial rendah—tetapi dia menolak untuk membaptis para
pemimpin agama (orang Farisi dan orang Saduki) yang berstatus sosial
tinggi. Jelas bahwa Yohanes Pembaptis menolak untuk membaptis orang
Farisi dan orang Saduki karena dia beranggapan bahwa motivasi mereka
itu tidak tulus—yaitu bahwa mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh mau bertobat (3:7-8).
Yohanes Pembaptis juga menunjukkan kerendahhatiannya ketika dia
berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia menyadari bahwa Tuhan Yesuslah
yang seharusnya membaptis dirinya, bukan sebaliknya (3:14). Tuhan
Yesus sendiri juga menunjukkan kerendahhatiannya dengan bersedia
untuk dibaptis (3:15), bukan karena dia melakukan dosa, tetapi karena
dia menempatkan dirinya pada posisi manusia berdosa.
Sikap kerendahhatian merupakan sikap yang sangat penting untuk
bisa menerima pengampunan dosa yang tersedia di dalam Kristus. Bila
kita mempertahankan keangkuhan diri, kita tidak akan bisa bersungguhsungguh mengaku dosa. Bila kita rela merendahkan diri, barulah kita
bisa menyadari keberdosaan diri kita serta bisa menyambut pengampunan dosa yang tersedia di dalam Kristus. [P]
Matius 3:7b-8
“Hai kamu keturunan ular beludak.
Siapakah yang mengatakan kepada kamu,
bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?
Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan.
41

Selasa

Pengharapan bagi Dunia

6
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 4
Kisah tentang Tuhan Yesus membawa pengharapan bagi dunia ini. Bacaan Alkitab hari ini mengungkapkan beberapa fakta yang menjadi sumber pengharapan: Pertama, Tuhan Yesus melawan pencobaan Iblis dengan memakai firman Allah (4:4,7,10), bukan memakai keilahian-Nya.
Cara Tuhan Yesus menghadapi pencobaan Iblis itu bisa kita tiru dalam
kehidupan kita. Bila kita sungguh-sungguh berusaha memahami firman
Allah, kita akan sanggup melawan pencobaan Iblis.
Kedua, Tuhan Yesus membina murid-murid agar pelayanan-Nya bisa
terus berlanjut setelah Ia bangkit dan naik ke Surga (4:18-22). Pembentukan tim pelayanan para murid ini penting karena kehadiran Tuhan
Yesus secara fisik dibatasi oleh tempat. Adanya tim membuat Tuhan
Yesus bisa mengutus murid-murid-Nya ke seluruh dunia. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini merupakan teladan bagi para pemimpin gereja
pada masa kini agar tidak berjuang sendiri, melainkan membentuk tim
yang siap diutus ke tempat-tempat lain di dunia ini. Tanpa tim yang dilatih dan dipersiapkan untuk melayani, kapasitas pelayanan sebuah gereja dibatasi oleh kapasitas pemimpinnya. Melalui pembentukan tim
pelayanan yang terlatih, pelayanan dapat dikembangkan tanpa batas.
Ketiga, Tuhan Yesus melayani secara holistik (menyeluruh). Tuhan
Yesus bukan hanya memenuhi kebutuhan rohani para pendengar-Nya
melalui pengajaran, tetapi Dia juga melayani kebutuhan jasmani mereka, antara lain melalui penyembuhan dari segala penyakit (4:23-24).
Teladan pelayanan Tuhan Yesus ini mengingatkan para pemimpin gereja
agar melibatkan seluruh anggota gereja untuk melayani sesuai dengan
karunia yang Tuhan berikan. [P]
Matius 4:16
“bangsa yang diam dalam kegelapan,
telah melihat Terang yang besar
dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut,
telah terbit Terang.”
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Rabu

Hidup Keagamaan yang Benar

7
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 5
Hidup keagamaan yang diajarkan Tuhan Yesus bersifat radikal, artinya
berlawanan dengan pemikiran umum. Pertama, perhatikan bahwa yang
bisa membuat kita berbahagia adalah hal-hal yang menurut pendapat
umum tidak mungkin membuat kita berbahagia (5:3-12). Masalahnya
adalah bahwa nilai-nilai yang seharusnya dipegang oleh seorang beriman amat berbeda dengan nilai-nilai yang dipegang dunia ini. Misalnya,
kemiskinan adalah hal yang menyedihkan dalam pandangan dunia ini.
Akan tetapi, orang beriman memiliki pengharapan akan harta di surga
yang jauh lebih bernilai daripada harta yang dapat ditawarkan oleh dunia ini. Oleh karena itu, kemiskinan duniawi tidak dapat meniadakan sukacita yang timbul dari pengharapan surgawi yang kita miliki.
Kedua, perhatikanlah bahwa tuntutan Tuhan Yesus bukan hanya menyangkut tindakan-tindakan yang kelihatan, melainkan menyangkut motivasi atau menyangkut hati. Misalnya, tindakan membunuh umumnya
dilatarbelakangi oleh perasaan dendam. Oleh karena itu, Tuhan Yesus
bukan hanya melarang orang beriman membunuh sesamanya, tetapi
Tuhan Yesus melarang orang beriman menyimpan kemarahan (dendam)
yang bisa membuat seseorang melakukan pembunuhan (5:21-24). Contoh lain adalah tentang perzinahan. Bagi Tuhan Yesus, yang harus diatasi
bukan hanya tindakan berzinah, melainkan juga pikiran cabul yang mendorong seseorang melakukan perzinahan (5:27-30).
Janganlah kita berpikir bahwa menjadi Kristen itu berarti bahwa kita
bebas melakukan apa saja. Sebaliknya, menjadi Kristen bukanlah soal
melakukan apa yang kelihatan baik, melainkan soal kehidupan yang digerakkan oleh pembaruan yang dimulai dari dalam hati. [P]
Matius 5:20
“Maka Aku berkata kepadamu:
Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada
hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Surga.”
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Kamis

Agama Bukan Untuk Dipamerkan

8
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 6
Banyak orang salah sasaran dalam menjalankan praktik keagamaan mereka. Walaupun ada kewajiban keagamaan yang menyangkut orang lain,
Tuhanlah yang seharusnya selalu menjadi sasaran praktik keagamaan
kita. Bila kita memamerkan praktik keagamaan kita, kita mungkin akan
dipuji oleh orang lain, tetapi kita akan kehilangan upah dari Allah. Hal
ini tidak berarti bahwa kita harus melakukan semua praktik keagamaan
secara sembunyi-sembunyi, melainkan agar kita terus-menerus mengevaluasi motivasi kita dalam melaksanakan semua praktik keagamaan,
sehingga Tuhan tetap menjadi sasaran.
Memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa adalah praktik keagamaan
yang baik untuk dilakukan. Akan tetapi, kita harus menjaga motivasi kita
agar tetap tertuju kepada Tuhan saja. Melakukan aksi kepedulian sosial
untuk tujuan pencitraan—misalnya agar terpilih sebagai anggota DPR—
adalah contoh dari praktik keagamaan yang tidak tertuju kepada Allah.
Contoh lain adalah orang yang memberi persembahan dalam jumlah
besar, kemudian merasa berhak menjadi “bos” dalam gereja.
Praktik keagamaan yang nampak rohani pun juga bisa dilakukan
dengan motivasi yang salah. Misalnya, bila seseorang berdoa di depan
umum, seringkali dia bertanya-tanya sesudah berdoa, “Apakah kalimat
saya bagus?” Bila ternyata kemudian ada yang mengkritik, ia menjadi
malu dan tidak mau lagi berdoa di depan umum. Perasaan malu seperti
itu merupakan petunjuk bahwa doanya tidak ditujukan kepada Allah,
tetapi kepada pendengar. Kita perlu berdoa di depan umum dengan
kata-kata yang baik dan tepat, tetapi kita harus menjaga agar doa kita
tetap tertuju kepada Tuhan! [P]
Matius 6:1
“Ingatlah,
jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang
supaya dilihat mereka, karena jika demikian,
kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga.”
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Jumat

Mengubah Sudut Pandang

9
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 7
Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memiliki kecenderungan
untuk membela diri dengan menyalahkan orang lain. Lebih mudah mencari kesalahan orang lain daripada menemukan kesalahan diri sendiri.
Dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa standar yang
kita pakai untuk menilai orang lain akan menjadi standar untuk menilai
diri kita sendiri (7:2). Bila kita mencari kesalahan orang lain, orang lain
akan mencari kesalahan kita.
Setiap orang percaya perlu menyadari bahwa keselamatan yang kita
peroleh di dalam Kristus merupakan anugerah Allah (Efesus 2:8). Tanpa
anugerah Allah, kita akan dituntut untuk menyelesaikan sendiri masalah
dosa kita. Bila manusia harus menyelesaikan sendiri masalah dosanya,
tidak ada seorang pun yang dapat bebas dari hukuman Allah. Karena
setiap orang percaya telah menerima anugerah Allah, anugerah Allah
tersebut seharusnya mewarnai cara pandang kita terhadap kehidupan,
termasuk cara pandang kita terhadap orang lain. Bila kita memandang
diri kita sebagai orang yang memerlukan anugerah Allah dan kita juga
melihat orang lain sebagai orang yang memerlukan anugerah Allah, kita
akan terhindar dari sikap menghakimi orang lain (Matius 7:1-2).
Bila kita meyakini bahwa kita telah menerima anugerah Allah yang
luar biasa di dalam Yesus Kristus, kita akan lebih mudah meyakini bahwa
Allah itu baik dan Dia pasti menginginkan hal-hal yang menjadi kebaikan
bagi diri kita (7:11). Oleh karena itu, kita bisa meyakini pula bahwa Allah
pasti mendengar doa kita dan Allah pasti akan memberikan hal-hal yang
baik yang melampaui dugaan kita. Bila kita bisa meyakini kebaikan Allah,
kita akan bisa bersandar kepada kebaikan Allah dan kita tidak akan raguragu untuk melakukan kehendak Allah. [P]
Matius 7:12
“Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat
kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.”
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Sabtu

Kuasa-Nya Menakjubkan

10
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 8
Kuasa Tuhan Yesus menakjubkan! Tidak ada manusia yang setara dengan Dia. Dia bisa menyembuhkan (menahirkan) seorang yang terkena penyakit kusta (8:1-3)—penyakit yang pada masa itu belum dapat
disembuhkan. Dia menyembuhkan hamba seorang perwira dari jarak
jauh (8:5-13)—tidak ada tabib/dokter yang dapat menyembuhkan dengan cara seperti Dia. Dia mampu mengusir roh-roh jahat (8:16, 28-32)
serta mampu menyembuhkan berbagai penyakit secara langsung tanpa
melalui proses penyembuhan (8:16)—tidak ada paranormal atau tabib/
dokter yang memiliki kemampuan seperti itu. Dia bisa menghentikan
angin ribut di danau hanya dengan hardikan (8:23-27)—tidak ada manusia yang berkuasa mengatur alam seperti Dia!
Kuasa yang didemonstrasikan Tuhan Yesus menunjukkan secara jelas
bahwa Dia adalah Allah Yang Mahakuasa. Tidak ada sesuatu pun yang
tidak berada di bawah kuasa-Nya! Seharusnya respons yang wajar terhadap Tuhan Yesus adalah menyembah Dia dan mengakui Dia sebagai
Tuhan. Sayangnya, ada banyak orang yang seperti penduduk Gadara
yang menolak Tuhan Yesus karena lebih menghargai harta (sejumlah
besar babi) daripada jiwa manusia (dua orang yang kerasukan setan).
Bagaimana Anda memberi respons terhadap kuasa Tuhan Yesus yang
menakjubkan itu? Beranikah Anda mempercayai Dia dan bersandar kepada-Nya? Ingatlah bahwa mengikut Dia tidak berarti bahwa kita akan
menjadi kaya dan bebas dari persoalan, akan tetapi mengikut Dia berarti
bahwa Dia akan memelihara dan menjaga kita! [P]
Matius 8:26-27
Ia berkata kepada mereka:
“Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?”
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu,
maka danau itu menjadi teduh sekali.
Dan heranlah orang-orang itu, katanya: “Orang apakah Dia ini,
sehingga angin dan danau pun taat kepada-Nya?”
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Minggu

Yesus Kristus adalah Allah

11
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 9
Banyak penentang kekristenan yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah mengatakan bahwa diri-Nya adalah Allah. Pendapat tersebut
salah karena cara mengungkapkan sesuatu dalam budaya yang berbeda
bisa berbeda-beda. Bagi orang Yahudi, perkataan Tuhan Yesus, “Percayalah, hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni”, merupakan suatu ungkapan yang mengandung makna bahwa Tuhan Yesus mengakui bahwa
diri-Nya adalah Allah karena yang bisa mengampuni dosa hanya Allah
saja. Hal itulah yang membuat beberapa orang ahli Taurat mengatakan
bahwa Tuhan Yesus telah menghujat Allah (9:2-3).
Wewenang Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa—yang menunjukkan keilahian-Nya—dibuktikan melalui mujizat membuat orang lumpuh
bisa bangun dan berjalan (9:2-7) bukan sekedar kesembuhan dari penyakit (Perhatikan bahwa orang yang sudah bertahun-tahun berbaring
di tempat tidur tidak mungkin bisa langsung bangun dan berjalan saat
orang tersebut sembuh dari penyakitnya. Oleh karena itu, penyembuhan ini merupakan suatu mujizat pemulihan).
Mujizat-mujizat lain yang terdapat dalam pasal ini—yaitu penyembuhan seorang perempuan yang sudah dua belas tahun menderita
pendarahan saat menyentuh jubah Tuhan Yesus, pembangkitan anak
seorang kepala rumah ibadat yang sudah mati, pencelikan mata dua
orang buta, dan pengusiran setan dari seorang bisu sehingga orang bisu
itu dapat berbicara—juga merupakan mujizat yang tidak dapat ditiru
oleh seorang tabib/dokter serta memperjelas keilahian-Nya. [P]
Matius 9:5-6
“Manakah lebih mudah, mengatakan: Dosamu sudah diampuni,
atau mengatakan: Bangunlah dan berjalanlah?
Tetapi supaya kamu tahu,
bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa”
—lalu berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu—:
“Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!”
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Senin

Pelatihan Para Murid

12
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 10
Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan teori kepada para murid-Nya,
melainkan Ia juga melatih kedua belas murid-Nya untuk mempraktikkan
apa yang telah mereka pelajari. Ia mengutus para murid-Nya untuk pergi memberitakan bahwa Kerajaan Surga sudah dekat, menyembuhkan
orang sakit, membangkitkan orang mati, menahirkan orang kusta, serta
mengusir setan-setan. Bila kita membandingkan misi yang diberikan kepada para rasul ini dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, jelas
bahwa para murid bertugas untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan
oleh Tuhan Yesus sendiri (4:17; 11:3-5; 10:7-8a). Dengan perkataan lain,
apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus merupakan contoh atau teladan yang harus ditiru oleh para murid.
Dari satu sisi, kita perlu menyadari bahwa konteks yang dihadapi
para murid saat itu amat berbeda dengan konteks masa kini. Akan terasa amat aneh bila 10:9-14 diterapkan begitu saja dalam konteks masa
kini. Sebagai contoh, tidak terbayang bila pada masa kini seseorang
melakukan perjalanan misi tanpa membawa bekal sedikit pun (10:910). Respons kesal saat menghadapi penolakan dalam pelayanan pun
(10:12-14) sulit untuk diterima bila dilakukan pada masa kini. Dari sisi
lain, model pelatihan yang terdiri dari pemberian contoh atau teladan
yang dilanjutkan dengan praktik lapangan masih merupakan salah satu
metode terbaik dalam melatih orang untuk melayani. Sayangnya, model
pelatihan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap para murid-Nya itu amat jarang ditiru oleh gereja pada masa kini. Walaupun di
berbagai gereja diserukan kewajiban untuk memberitakan Injil, paket
pelatihan yang terdiri dari pemberian contoh dan praktik lapangan jarang kita saksikan! [P]
Matius 10:1
“Yesus memanggil kedua belas murid-Nya
dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat
dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.”
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Selasa

Mesias yang Dijanjikan Allah

13
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 11
Kegagalan bangsa Israel untuk menaati Allah pada masa Perjanjian
Lama telah membuat mereka mengalami berbagai macam pengalaman pahit yang berpuncak pada pembuangan di Babel. Setelah kembali
dari pembuangan, kondisi mereka tidak pernah bisa pulih secara utuh
seperti pada masa pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo. Mereka
dijajah oleh berbagai macam suku bangsa. Pada masa Perjanjian Baru,
mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Kondisi yang merosot itu membuat
bangsa Israel menantikan datangnya Sang Mesias yang diyakini sebagai
Pembebas dari penjajahan bangsa asing, padahal Mesias yang dijanjikan Allah adalah Pembebas dari penjajahan yang lebih dahsyat, yaitu
penjajahan dosa.
Saat Yohanes Pembaptis mengutus murid-murid-Nya untuk bertanya
apakah Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu, Tuhan Yesus menjawab dengan mengemukakan peran Mesias yang sesungguhnya, yaitu
membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati bangkit, dan orang miskin
mendengar kabar baik (11:5). Keadaan buta, lumpuh, berpenyakit kusta,
tuli, mati, dan miskin adalah keadaan yang menyedihkan dan dihindari
oleh manusia pada umumnya. Oleh karena itu, jawaban Tuhan Yesus
atas pertanyaan Yohanes Pembaptis itu menunjukkan bahwa Tuhan
Yesus adalah sumber pengharapan bagi umat manusia. Bagi Yohanes
Pembaptis, jelas bahwa jawaban Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa
Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Dalam Matius 11:2830, Tuhan Yesus memberikan undangan yang sifatnya universal (ditujukan kepada semua orang), bukan hanya bagi orang Israel saja. [P]
Matius 11:28-29
“Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah
lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan.”
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Rabu

Yesus Kristus Itu Unik!

14
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 12
Kehadiran Tuhan Yesus sering menimbulkan ketegangan bagi para pemimpin agama yang tidak menyadari bahwa Yesus Kristus itu unik. Tuhan
Yesus menyebut diri-Nya sebagai melebihi Bait Allah (tempat paling suci
bagi orang Yahudi; 12:6), melebihi Yunus (pengkhotbah yang paling hebat; 12:41), dan melebihi Salomo (manusia paling berhikmat; 12:42).
Dengan demikian, Tuhan Yesus menempatkan diri-Nya di atas para pendengar-Nya. Respons para pendengar Tuhan Yesus berbeda-beda. Orang
banyak yang sifatnya terbuka pada umumnya menjadi percaya setelah
melihat perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan Yesus. Akan
tetapi, para pemimpin agama (khususnya orang Farisi) sulit menerima
klaim Tuhan Yesus tentang diri-Nya.
Karena sesungguhnya Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak mengherankan bila standar yang Dia pakai berbeda dengan standar umum, termasuk dalam hal memandang masalah hari Sabat. Bagi orang Yahudi, ketaatan kepada hukum tentang Sabat berarti ketaatan terhadap rincian
peraturan yang dibuat oleh para ahli kitab Taurat, padahal rincian tersebut tidak selalu tepat memenuhi maksud Allah. Bagi Tuhan Yesus, hari
Sabat harus dipandang berdasarkan maksud Allah menetapkan hari
Sabat. Oleh karena itu, Tuhan Yesus bisa menjelaskan kelemahan pandangan para pemimpin agama Yahudi tentang masalah Sabat (12:1-13).
Sayangnya, para pemimpin agama itu tidak mau membuka diri untuk
dikoreksi. Mereka mempertahankan apa yang mereka anggap benar,
padahal Tuhan Yesus telah menunjukkan secara gamblang bahwa pandangan mereka itu salah.
Sampai saat ini, respons manusia terhadap Tuhan Yesus masih tetap
terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok orang yang bersikap terbuka untuk menerima kebenaran Tuhan Yesus dan kelompok orang yang
menutup diri terhadap kebenaran. Bagaimana dengan Anda? [P]
Matius 12:8
“Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.”
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Kamis

Manusia Itu Berbeda-beda!

15
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 13
Setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus perlu menyadari bahwa
dirinya hidup di antara umat manusia yang beraneka ragam. Tidak ada
dua manusia yang persis sama, bahkan anak-anak Allah (orang-orang
percaya) pun hidup dalam keanekaragaman. Perumpamaan tentang
Penabur (13:3-23) mengungkapkan tentang berbagai macam respons
terhadap pemberitaan firman Tuhan. Perumpamaan ini menjelaskan
mengapa orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah pun memiliki perbedaan kualitas. Perumpamaan tentang benih gandum dan
benih lalang (13:24-30) menjelaskan bahwa anak-anak Allah tidak bisa
memisahkan diri dari interaksi dengan anak-anak dunia (orang-orang
yang tidak atau belum percaya).
Kesadaran akan keanekaragaman kehidupan manusia itu penting
agar kita tidak kaget saat menyaksikan munculnya kejahatan, penipuan,
permusuhan, dan sebagainya di sekitar kita. Semasa kita hidup di dunia
ini, kita tidak mungkin terlepas dari lingkungan yang berdosa! Orangorang percaya baru dibebaskan dari lingkungan yang berdosa setelah
Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya ke dunia ini untuk menghakimi
dunia ini. Secara khusus, orang Kristen baru perlu menyadari bahwa
gereja bukanlah surga. Gereja bisa mengecewakan, tetapi Tuhan Yesus
tidak pernah mengecewakan. Orang-orang yang mengaku Kristen bisa
saja menyakiti hati atau merugikan sesamanya. Oleh karena itu, anakanak Allah perlu menyadari bahwa kita diselamatkan dalam pengharapan. Pengharapan anak-anak Allah tidaklah terletak pada dunia yang
menuju kebinasaan ini, tetapi terletak pada langit yang baru dan bumi
yang baru yang akan muncul saat Tuhan Yesus datang kedua kali ke bumi
ini pada akhir zaman (Wahyu 21:1). [P]
Roma 8:24
“Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan.
Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi; sebab
bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya?”
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Jumat

Hati Nurani

16
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 14
Allah memberikan hati nurani kepada setiap orang. Bila suara hati nurani
diindahkan, manusia akan manjadi lebih bijaksana. Bila suara hati nurani
diabaikan, kita akan menjadi manusia yang bebal dan suara hati nurani
itu akan menghakimi kita. Dalam bacaan hari ini, jelas bahwa suara hati
nurani Raja Herodes telah menegaskan bahwa berita yang disampaikan
oleh Yohanes Pembaptis itu benar, walaupun menyakitkan. Oleh karena
itu, ketika dia memenuhi permintaan anak perempuan Herodias untuk
memberikan kepala Yohanes Pembaptis, Raja Herodes harus melawan
hati nuraninya. Akibatnya, hati nuraninya menghakimi dia dan membuat
dia menjadi sedih (14:3-11). Sikap Herodes itu bertentangan dengan sikap Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak yang mencari Dia, hati-Nya tergerak oleh belas kasihan sehingga Ia bertindak menyembuhkan orang sakit dan memberi makan lima ribu laki-laki dewasa
ditambah dengan perempuan dan anak-anak (14:13-22).
Bila kita mau membuka mata dan mendengarkan suara hati nurani
kita, kita akan bisa melihat bahwa banyak kebutuhan di sekitar kita yang
membutuhkan uluran tangan kita. Akan tetapi, bila kita terlalu memperhatikan kepentingan diri sendiri, mata kita akan menjadi tertutup dan
hati nurani kita akan kita abaikan. Ada beberapa hal yang bisa menolong
kita mengembangkan kepekaan untuk melihat kebutuhan dan mendengarkan suara hati nurani: Pertama, kita harus selalu mengingat bahwa
Allah telah lebih dulu mengasihi kita tanpa persyaratan apa pun. Kedua,
kita harus berdoa agar Allah mengaruniakan kepekaan untuk melihat
kebutuhan yang ada di sekitar kita dan Roh Kudus menolong kita untuk
mengikuti teladan Tuhan Yesus (Filipi 2:5-8). [P]
Matius 14:14
“Ketika Yesus mendarat,
Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya,
maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan kepada mereka
dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit.”
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Sabtu

Kemerdekaan Kristen
Bacaan Alkitab hari ini: Galatia 5:1-12

17
Agt
HUT RI

Kemerdekaan yang sungguh-sungguh hanyalah ada di dalam Kristus. Ini
yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini. Kesadaran
akan hal inilah yang memampukan kita untuk berdiri teguh dan menolak untuk dikenakan kuk perhambaan oleh dosa (5:1). Sebelum diselamatkan kita mengenakan kuk perhambaan. Setelah percaya Yesus kita
mengenakan kuk Kristus (Matius 11:28-30). Kuk perhambaan dosa itu
keras dan bebannya berat, sebaliknya kuk Kristus itu enak dan bebannya
ringan. Kuk Kristuslah yang memerdekakan kita untuk mampu melakukan kehendak-Nya; sedangkan kuk dosa memperhamba dan memperbudak kita. Para penganut legalisme mengenakan kuk perhambaan,
tetapi orang Kristen sejati yang menyandarkan diri pada kasih karunia
Allah mengenakan kuk Kristus yang memerdekakan. Salah satu tanda
yang penting dari orang yang mengalami kemerdekaan Kristen adalah
tidak mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa (5:13).
Di saat kita memperingati proklamasi kemerdekaan negara kita yang
jatuh pada hari ini, kita perlu merefleksi sejenak apakah kita sungguhsungguh sudah mengalami kemerdekaan Kristen yang sejati? Bila kita
ingin sungguh-sungguh hidup merdeka, kita harus sepenuh-penuhnya
menyerahkan diri kita kepada Kristus dan rela mengenakan kuk Kristus
yang enak dan ringan yang menenangkan jiwa. Hanya dengan cara itulah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka yang bebas dari
kuk perhambaan yang memperbudak kita. [JS]
Galatia 5:1
““Supaya kita sungguh-sungguh merdeka,
Kristus telah memerdekakan kita.
Karena itu berdirilah teguh
dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.”
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Ucapan HUT RI

Minggu

Dua Macam Kewajiban

18
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 15
Ada dua macam kewajiban keagamaan, yaitu kewajiban yang bersifat
upacara dan kewajiban yang bersifat etika. Kedua macam kewajiban
ini sama penting dan harus dijalankan secara seimbang. Dalam bacaan
Alkitab hari ini, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan para ahli
Taurat yang rajin menjalankan kewajiban yang bersifat upacara atau
bersifat tradisi (dalam hal ini adalah tradisi membasuh tangan sebelum
makan), tetapi mengabaikan kewajiban yang bersifat etika, yaitu kewajiban memelihara orang tua sebagai ungkapan rasa hormat (15:3-6).
Dalam konteks kita pada masa kini, bisa dikatakan bahwa Tuhan
Yesus mencela orang Kristen yang melayani dalam gereja, tetapi mengabaikan kewajiban sosial, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, kesalehan Kristen yang bersifat vertikal (berhubungan dengan Allah) harus diwujudkan dalam praktik kehidupan
sehari-hari yang bersifat horizontal (berhubungan dengan sesama). Dari
satu sisi, kita mencela orang yang mengabaikan kegiatan peribadatan.
Kita tidak bisa membenarkan orang Kristen yang mengganti waktu ibadah bersama di gereja dengan menonton siaran TV Kristen di rumah.
Kita juga tidak bisa membenarkan orang Kristen yang mengabaikan kewajiban melayani di gereja dengan dalih sudah memberi persembahan
dalam jumlah yang besar untuk gereja. Di sisi lain, kita juga mencela
orang Kristen yang memberi banyak waktu untuk melayani di gereja,
tetapi mengabaikan kewajiban menyediakan waktu kebersamaan dengan keluarga. [P]
Matius 23:23
“Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
hai kamu orang-orang munafik,
sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar,
tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan,
yaitu: keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan.
Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.”
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Senin

Pengakuan Iman Pribadi

19
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 16
Pengakuan iman bisa menjadi sekedar formalitas, tetapi bisa pula menjadi ungkapan keyakinan. Sayangnya, tidak semua orang mengucapkan
pengakuan iman yang dilandasi oleh keyakinan. Pada zaman Tuhan Yesus
pun, sebagian (atau sebagian besar) dari pendengar Tuhan Yesus tidak
memiliki keyakinan yang jelas tentang siapa Tuhan Yesus sebenarnya.
Hal ini jelas dari adanya berbagai pendapat orang tentang siapa Tuhan
Yesus itu (16:13-14). Dalam bacaan Alkitab hari ini, hanya Simon Petrus
yang berani dengan terus terang mengungkapkan keyakinan bahwa
Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup (16:15-16). Pengakuan iman Petrus ini penting karena pengakuan ini merupakan dasar
yang mempersatukan gereja. Sampai saat ini, rincian pengakuan iman
gereja yang am (umum, menyeluruh) masih belum bisa disatukan. Akan
tetapi, pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias (Juruselamat)
yang dijanjikan Allah adalah bagian yang mempersatukan semua gereja.
Kumpulan orang yang mengaku “Kristen” tetapi tidak mengakui bahwa
Yesus Kristus adalah Mesias (Juruselamat) bukanlah gereja yang sejati.
Dengan pemahaman seperti ini, tidak mengherankan bila Tuhan Yesus
mengingatkan para pendengarnya akan bahaya pengajaran orang Farisi
dan Saduki yang tidak bersedia mengakui kemesiasan Tuhan Yesus.
Bacaan Alkitab hari ini mengandung tuntutan kepada setiap orang—
termasuk Anda dan saya—yang mendengar berita Injil (yaitu kabar baik
tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus) untuk mengambil sikap tegas menyangkut keyakinan pribadi tentang siapa Tuhan Yesus bagi diri
kita masing-masing secara pribadi. Anda dan saya tidak boleh hanya
bersikap ikut-ikutan terhadap pendapat umum! [P]
Matius 16:15-16
“Lalu Yesus bertanya kepada mereka:
“Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?”
Maka jawab Simon Petrus:
“Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!””
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Selasa

Pengesahan Sang Mesias

20
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 17
Bacaan Alkitab hari ini menandai dimulainya pandangan yang baru dari
pihak ketiga murid Tuhan Yesus (Petrus, Yakobus, Yohanes) terhadap
Guru mereka. Sebelumnya, mereka memang sudah terpesona ketika
melihat pengajaran dan pelayanan Tuhan Yesus sehingga Rasul Petrus
bisa mengungkapkan pengakuan, “Engkau adalah Mesias, Anak Allah
yang hidup!” Dalam bacaan hari ini, pengalaman menyaksikan Tuhan
Yesus dalam kemuliaan-Nya bersama dengan Musa dan Elia membuat
mereka jatuh tersungkur dan sangat ketakutan (17:6). Pastilah mereka
saat itu merasa bahwa diri mereka hina dan tidak berarti.
Musa dan Elia adalah dua orang yang amat dihormati oleh orang Yahudi karena mereka berdua memiliki kedekatan yang istimewa dengan
Allah. Musa sangat dihormati karena dialah pembawa hukum Taurat sedangkan Elia sangat dihormati karena Elia merupakan nabi besar yang
dengan gagah berani melawan dan mengalahkan nabi-nabi Baal. Mereka
adalah dua orang yang kuburnya tidak diketahui orang. Mungkin Tuhan
sendiri yang mengurus penguburan Musa (Ulangan 34:5-6), sedangkan
Elia langsung diangkat oleh Tuhan ke surga (2 Raja-raja 2:11). Penampakan kemuliaan Tuhan Yesus yang disertai oleh Musa dan Elia itu merupakan pengesahan atas pengakuan Rasul Petrus terhadap kemesiasan
Tuhan Yesus. Hal ini diperkuat oleh Tuhan Allah sendiri (Matius 17:5).
Walaupun Tuhan Yesus telah menampakkan kemuliaan-Nya, Dia
tetap melakukan pelayanan seperti biasa, yaitu menyembuhkan seorang
anak yang kerasukan setan (17:14-18), bahkan Ia juga tetap menaati kewajiban membayar bea Bait Allah (17:24-27). Apakah posisi sosial Anda
menjadi penghalang untuk tetap melayani Allah? [P]
Matius 17:5
Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang
menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar
suara yang berkata: “Inilah Anak yang Kukasihi,
kepada-Nyalah Aku berkenan, dengarkanlah Dia.”
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Rabu

Sistem Nilai Yang Berbeda

21
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 18
Tuhan Yesus memperkenalkan sistem nilai dalam Kerajaan Allah yang
berbeda dengan sistem nilai dunia ini. Dalam masyarakat Yahudi, yang
dianggap berharga adalah pria dewasa. Oleh karena itu, wanita dan
anak-anak seringkali tidak masuk hitungan (lihat misalnya 14:21). Hal
ini berbeda dengan cara pandang dalam Kerajaan Allah. Tuhan Yesus
justru memakai seorang anak kecil sebagai standar kelayakan untuk masuk ke dalam Kerajaan Surga. Tanpa kesediaan untuk bertobat dan merendahkan diri dengan sikap seperti seorang anak kecil, tidak mungkin
seseorang bisa masuk ke dalam Kerajaan Surga. Sampai saat ini, posisi
sosial yang tinggi serta kekayaan yang melimpah masih sering menjadi
penghalang bagi seseorang untuk merendahkan diri di hadapan Allah.
Sistem nilai lain dalam kerajaan Allah yang amat berbeda dengan
sistem nilai dunia ini adalah menyangkut pengampunan. Anak-anak
Allah adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan
dari Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Anugerah adalah pemberian bagi
seseorang yang tidak layak untuk menerima pemberian itu. Karena
menjadi anggota Kerajaan Allah merupakan anugerah, anak-anak Allah
seharusnya juga hidup dengan penuh anugerah terhadap sesamanya.
Bila kita selalu menuntut orang lain melaksanakan kewajiban terhadap
diri kita, maka kita tidak bisa menjadi anggota Kerajaan Allah. Kita akan
dihakimi Allah dengan ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang
lain. Oleh karena itu, tidak cukup bila kita hanya menjadi baik menurut
pendapat umum (mengampuni sampai 7 kali, 18:21). Kita harus mengampuni tanpa batas dan persyaratan (70 X 7 kali, 18:22). [P]
Matius 18:21-22
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus:
“Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia
berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?”
Yesus berkata kepadanya: “Bukan! Aku berkata kepadamu:
Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali.”
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Kamis

Sepenuh atau Setengah Hati

22
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 19
Banyak orang mau mengikut Tuhan Yesus, tetapi tidak begitu banyak
orang yang mengikut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Kesulitan kita
dalam mengikut Tuhan Yesus adalah karena Tuhan Yesus menghendaki
agar kita melepaskan norma (aturan) hidup yang selama ini kita pegang
dan menggantinya dengan norma yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus.
Ketika Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pasangan yang sudah menikah tidak boleh bercerai, murid-murid Tuhan Yesus berontak dan ada
yang berkata, “Jika demikian halnya hubungan antara suami dan isteri,
lebih baik jangan kawin.” (19:10). Murid-murid sudah memiliki norma
sendiri tentang perkawinan sehingga mereka sulit menerima norma
baru yang berbeda dengan norma yang selama ini mereka pegang. Oleh
karena itu, tidak mengherankan bila Tuhan Yesus mengatakan bahwa
yang empunya Kerajaan Allah adalah orang-orang yang seperti anakanak yang bersikap terbuka terhadap sesuatu yang baru (19:14).
Salah satu penghalang terbesar untuk mengikut Tuhan Yesus dengan
sepenuh hati adalah keterikatan pada harta duniawi. Orang muda yang
kaya dalam bacaan Alkitab hari ini itu mengurungkan niatnya untuk
mengikut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menuntut agar orang muda
itu menjual semua miliknya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang
miskin (19:21-22). Bila kita melihat seluruh ajaran Alkitab, jelas bahwa
Tuhan Yesus tidak menuntut para pengikut-Nya untuk menjadi miskin.
Akan tetapi, yang dituntut oleh Tuhan Yesus adalah bahwa setiap orang
yang hendak mengikut Kristus harus mengutamakan Dia lebih dari segala sesuatu yang lain. Bersediakah Anda mengutamakan Kristus? [P]
Matius 19:21
Kata Yesus kepadanya:
“Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah,
juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin,
maka engkau akan beroleh harta di surga,
kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku.”
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Jumat

Kebebasan Allah

23
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 20
Perumpamaan tentang pekerja-pekerja kebun anggur (20:1-16) menunjukkan bahwa Allah—sebagai Pemilik kebun anggur—bebas untuk
memberi upah secara seragam—sebagai gambaran tentang keselamatan—kepada para pekerja yang bekerja dalam jangka waktu yang berbedabeda. Protes dari para pekerja yang telah bekerja seharian menunjukkan
bahwa mereka tidak memahami tentang kebebasan dan kemurahhatian
Sang Pemilik kebun anggur dalam memberi upah. Sadarilah bahwa upah
sedinar sehari yang diberikan kepada pekerja yang tidak bekerja sepanjang hari tidak didasarkan pada jasa sang pekerja, tetapi didasarkan pada
kemurahhatian Sang Pemilik kebun anggur. Makna dari perumpamaan
Tuhan Yesus ini adalah bahwa keselamatan (hal masuk ke dalam Kerajaan Surga) tidaklah didasarkan pada seberapa besar usaha kita, tetapi
didasarkan pada kemurahhatian (anugerah) Allah terhadap setiap orang
yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Di samping masalah “anugerah”, sistem nilai lain yang ditonjolkan
dalam bacaan hari ini adalah “melayani”. Bila kita memahami tentang
anugerah Allah, kita tidak akan berkompetisi untuk mengejar kedudukan tinggi dalam Kerajaan Surga. Sebaliknya, kita akan selalu mencari jalan untuk bisa melayani orang lain. Sikap berkompetisi yang ditunjukkan
oleh istri Zebedeus serta anak-anaknya (20:20-28)—yaitu Yohanes dan
Yakobus (4:21)—menunjukkan bahwa mereka belum sungguh-sungguh
mengerti tentang anugerah Allah (yang bersedia menerima manusia
apa adanya) dan mereka juga belum mengerti bahwa dalam Kerajaan
Surga, pemimpin yang berkuasa bukanlah pemimpin yang memerintah,
melainkan pemimpin yang melayani. [P]
Matius 20:26-27
“Tidaklah demikian di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar
di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu,
dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu,
hendaklah ia menjadi hambamu”
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Sabtu

Melakukan Kehendak Allah

24
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 21
Banyak orang berkeyakinan bahwa melakukan kehendak Allah akan
menghasilkan kedamaian dan keuntungan secara materi. Keyakinan
semacam itu keliru. Kehendak Allah tidak selalu sesuai dengan pikiran banyak orang, bahkan kehendak Allah kadang-kadang menentang
pendapat umum. Oleh karena itu, bila kita melakukan kehendak Allah,
bisa saja risikonya adalah konflik (kita menjadi tidak disukai) serta kerugian secara materi.
Tuhan Yesus tahu bahwa para imam kepala dan para ahli Taurat
adalah sumber masalah bagi diri-Nya. Sekalipun demikian, Tuhan Yesus
tidak pernah lari dari masalah. Walaupun Tuhan Yesus tahu bahwa tindakan orang banyak mengelu-elukan Dia itu akan membuat hati para
imam kepala dan para ahli Taurat menjadi panas, Dia tidak melarang
orang banyak itu (21:8-11). Tindakan Tuhan Yesus yang lebih radikal
adalah bahwa Dia mengusir semua orang yang berjual beli di halaman
Bait Allah serta membalikkan meja para penukar uang serta bangku
para pedagang merpati (21:12-13), padahal usaha berjual beli di halaman Bait Allah yang dilakukan oleh para pedagang itu merupakan sumber penghasilan tambahan bagi para imam. Tuhan Yesus juga mengajar
dengan kata-kata keras yang ditujukan terhadap para imam kepala dan
orang-orang Farisi (21:28-45).
Bagi Tuhan Yesus, melakukan kehendak Allah dengan mengatakan
dan melakukan kebenaran jauh lebih penting daripada menyenangkan
para pendengar-Nya. Dia selalu mengatakan kebenaran walaupun kebenaran itu seringkali terasa amat menyakitkan bagi para pendengar-Nya,
khususnya bagi para pemimpin agama yang sudah terbiasa menutupi
kebusukan mereka dengan kesalehan lahiriah. [P]
Yohanes 4:34
Kata Yesus kepada mereka:
“Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku
dan menyelesaikan pekerjaan-Nya.”
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Minggu

Dipanggil dan Dipilih

25
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 22
Perumpamaan tentang perjamuan kawin (22:1-14) merupakan perumpamaan ketiga dari rangkaian tiga perumpamaan yang mengungkapkan
tentang adanya berbagai respons terhadap panggilan Allah atau berbagai respons terhadap tawaran keselamatan yang disediakan Allah di
dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Perumpamaan pertama, yaitu perumpamaan tentang dua orang anak (21:28-32), mengungkapkan bahwa Allah
menuntut respons yang bukan sekedar kata-kata, melainkan tindakan.
Perumpamaan kedua, yaitu perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur (21:33-45), merupakan sindiran terhadap orang-orang Yahudi yang memberi respons negatif terhadap panggilan atau tawaran
Allah. Perumpamaan ketiga (22:1-14) mengungkapkan bahwa setelah
bangsa Israel menolak panggilan Allah, Allah melanjutkan panggilanNya kepada orang-orang non-Yahudi. Perumpamaan yang ketiga ini ditutup dengan perkataan, “Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit
yang dipilih.” (22:14).
Perumpamaan tentang perjamuan kawin di atas mengajarkan bahwa panggilan Allah bersifat universal (berlaku bagi semua orang), tetapi
pemilihan Allah bersifat terbatas, yaitu hanya berlaku bagi setiap orang
yang bersedia menyambut panggilan tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak
berarti bahwa pemilihan Allah itu tergantung dari respons manusia. Rasul Paulus bukan hanya mengatakan bahwa dia telah dipilih sejak masih
dalam kandungan (Galatia 1:15), tetapi juga bahwa Allah telah memilih
kita (orang-orang percaya) sebelum dunia dijadikan (Efesus 1:4). Sekalipun demikian, harus disadari bahwa pemilihan Allah itu tidak meniadakan tanggung jawab manusia untuk memberi respons terhadap panggilan Allah. [P]
Efesus 1:4
“Sebab di dalam Dia
Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya.”
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Senin

Tuntutan bagi Pemimpin Rohani

26
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 23
Teguran Tuhan Yesus yang amat keras terhadap para ahli Taurat dan
orang-orang Farisi mengungkapkan tuntutan Allah terhadap para pemimpin rohani:
Pertama, seorang pemimpin rohani dituntut untuk memiliki keseimbangan antara perkataan dan perbuatan. Tuhan Yesus menegur keras
para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak melaksanakan apa
yang mereka ajarkan sendiri (23:3), padahal seorang pemimpin rohani
seharusnya melakukan dulu apa yang hendak mereka ajarkan kepada
orang lain. Dengan perkataan lain, seorang pemimpin rohani seharusnya mengajar melalui teladan.
Kedua, seorang pemimpin rohani tidak boleh hanya tebar pesona
(melakukan perbuatan yang baik hanya agar dihargai oleh orang yang
melihat, 23:5-7), melainkan harus melakukan semua hal yang baik dengan ketulusan hati. Tanpa ketulusan hati, mungkin saja kita dihargai
oleh orang lain, tetapi kita akan kehilangan penghargaan dari Tuhan.
Ketiga, seorang pemimpin rohani haruslah seorang yang perkataannya dapat dipercaya. Kebiasaan bersumpah (23:16) menunjukkan bahwa perkataan orang yang bersangkutan tidak dapat dipercaya.
Keempat, seorang pemimpin rohani haruslah menaati kehendak
Allah secara utuh, baik yang menyangkut ibadah (misalnya memberikan
persepuluhan) maupun yang menyangkut hubungan sosial (berkaitan
dengan keadilan dan belas kasihan) (Bandingkan dengan 23:23).
Kelima, seorang pemimpin rohani perlu menyadari bahwa tuntutan
Allah bukan hanya menyangkut apa yang kelihatan oleh mata (23:5-6),
tetapi juga menyangkut apa yang ada di dalam hati dan tidak bisa dilihat
oleh orang lain. [P]
1 Samuel 16:7b
“Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku
telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah;
manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi TUHAN melihat hati.”
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Selasa

Jangan Mau Disesatkan!

27
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 24
Masalah waktu dan tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali merupakan masalah sepanjang zaman. Masalah tersebut umumnya muncul dalam pikiran kita saat kita mengalami kekecewaan atau mengalami
tekanan hidup yang berat. Saat kita menyadari bahwa dunia ini tidak
dapat memuaskan kita, kita baru sadar bahwa kita memerlukan pengharapan dan pengharapan yang bisa memuaskan kita hanyalah pengharapan di dalam Tuhan Yesus.
Hal paling penting yang harus kita ingat adalah bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu bersifat tiba-tiba seperti datangnya
seorang pencuri yang tidak dapat kita duga waktunya (24:42-43; 1 Tesalonika 5:2; 2 Petrus 3:10; Wahyu 3:3). Di seluruh dunia (termasuk di Indonesia) terdapat berbagai ramalan tentang kapan Tuhan Yesus datang
kedua kali, antara lain adalah ramalan bahwa Tuhan Yesus akan datang
pada tanggal 28 Oktober 1992. Yang juga menghebohkan adalah berita
bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tahun 2012. Jelas bahwa semua
ramalan itu tidak terbukti karena waktu kedatangan Tuhan Yesus tidak
mungkin bisa diramal.
Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali juga sulit untuk
dikenali penggenapannya. Tanda berupa terjadinya perang, kelaparan,
gempa bumi, kasih yang semakin dingin, dan penginjilan ke seluruh
dunia adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang semakin lama
semakin terlihat jelas. Akan tetapi, perlu diingat bahwa tanda-tanda seperti itu sudah sering terlihat sehingga sulit bagi kita untuk memastikan kapan penggenapan yang sesungguhnya akan terlaksana. Bagi kita,
yang penting bukan meramal waktu atau memastikan tanda, melainkan
bahwa kita harus tetap melakukan yang terbaik saat Tuhan Yesus datang
kembali ke dunia ini. [P]
Matius 24:42
“Karena itu berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang.”
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Rabu

Berjaga-jaga

28
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 25
Tuhan Yesus memberikan tiga perumpamaan untuk menjelaskan tentang perlunya berjaga-jaga atau bersiap sedia menanti kedatangan
Tuhan Yesus yang kedua kali. Perumpamaan pertama adalah perumpamaan tentang hamba yang diberi kuasa untuk mengurus rumah saat
tuannya pergi. Hamba yang mendapat pujian adalah hamba yang tetap
melakukan tugasnya dengan setia saat tuannya tidak ada (24:45-51).
Hamba semacam ini sekaligus merupakan hamba yang bijaksana karena
dia sadar bahwa tuannya sewaktu-waktu akan datang pada waktu yang
tidak bisa ditentukan. Perumpamaan kedua adalah perumpamaan tentang lima gadis yang bijaksana dan lima gadis yang bodoh (25:1-13). Perumpamaan ini mengajarkan bahwa menanti kedatangan Tuhan Yesus
harus dilakukan dengan bersikap bijaksana, yaitu dengan melakukan kehendak Allah. Bila kita hidup semaunya sendiri, kita tidak akan siap saat
Tuhan Yesus datang kembali. Perumpamaan ketiga adalah perumpamaan tentang talenta yang dipercayakan kepada para hamba (25:14-30).
Perumpamaan ini mengajarkan bahwa menanti Tuhan Yesus itu tidak
boleh dilakukan secara pasif (menunggu saja), tetapi harus dilakukan
secara aktif (menanti sambil bekerja).
Menanti kedatangan Tuhan Yesus tidak boleh hanya dilakukan dengan berdoa dan membaca Alkitab, melainkan harus dilakukan dengan
kesetiaan dalam mempertahankan iman dan dalam melayani, serta dengan kesetiaan berbuat baik kepada sesama. Bila kita hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, mungkin saja terjadi bahwa saat Tuhan
Yesus datang kembali, Ia akan berkata, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu.” (25:12). [P]
Matius 25:23b
“Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia,
engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil,
aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara
yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.”
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Kamis

Jangan Sombong!

29
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 26
Perkataan dan Tindakan tidak selalu sejalan. Dalam bacaan Alkitab hari
ini, Petrus dan Yudas adalah dua orang murid yang perkataannya lantang, tetapi perbuatan mereka menyedihkan. Rasul Petrus mengatakan,
“Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekalikali tidak.” (26:33) serta mengatakan “Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku takkan menyangkal Engkau.” (26:35). Akan tetapi,
ternyata bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai tiga kali saat
Tuhan Yesus diadili oleh Mahkamah Agama (26:75). Saat Tuhan Yesus
mengatakan bahwa salah seorang murid-Nya akan berkhianat (26:21),
Yudas mengatakan, “Bukan aku, ya Rabi?” (26:25). Akan tetapi, ternyata
bahwa dia sendirilah yang berkhianat (26:47-49). Sebaliknya, seorang
wanita yang hatinya dipenuhi oleh rasa syukur—karena telah mengalami anugerah Allah—menuang minyak wangi yang amat mahal harganya ke atas kepala Tuhan Yesus tanpa mengatakan sepatah kata pun,
dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa tindakan wanita ini akan dikenang
sepanjang masa (26:13).
Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pasal ini mengingatkan kita
agar kita selalu bersyukur atas anugerah Allah dalam hidup kita dan jangan menjadi sombong karena merasa diri hebat. Para lelaki yang perkataannya nampak hebat (Petrus dan Yudas) ternyata melakukan perbuatan yang mengecewakan. Sebaliknya, seorang wanita yang menurut
tradisi Yahudi dianggap sebagai warga kelas dua (di bawah laki-laki)
ternyata sanggup melakukan perbuatan yang dipuji sepanjang masa.
Saat merenungkan kesengsaraan Tuhan Yesus, hendaklah kita semakin
merendahkan diri dan semakin menyadari bahwa kita tidak berdaya
tanpa anugerah Allah. [P]
Matius 26:13
“Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia,
apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia.”
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Jumat

Perlu Ketulushatian

30
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 27
Tuhan Yesus menuntut ketulushatian. Orang yang pikirannya berbelatbelit adalah orang yang lebih mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Bila pikiran kita terlalu berbelat-belit, sulit bagi kita untuk dengan tulus hati mempercayai dan mengandalkan Tuhan.
Ada dua kemungkinan yang bisa membuat Yudas berkhianat dengan
menjual Tuhan Yesus, yaitu Yudas ingin mendapat keuntungan (bandingkan dengan Yohanes 12:4-6) atau Yudas ingin memaksa Tuhan Yesus
memakai kuasa-Nya untuk menentang pemerintah Romawi yang saat
itu merupakan pemerintah penjajah. Ada pula kemungkinan bahwa kedua motif di atas bergabung menjadi satu. Waktu Yudas melihat bahwa
Tuhan Yesus ternyata tidak melawan, bahkan Dia membiarkan diri-Nya
dijatuhi hukuman mati, Yudas menjadi menyesal sehingga ia kemudian
bunuh diri.
Pilatus sebenarnya sadar bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak bersalah sehingga ia berusaha untuk membebaskan Tuhan Yesus. Sayangnya, Pilatus kurang tulus. Seharusnya ia dengan tegas membebaskan
Tuhan Yesus. Sayangnya, ia memakai taktik dengan mengajukan Barabas
sebagai pilihan untuk dibebaskan. Karena takut kehilangan jabatan, Pilatus tidak berani menentang keinginan orang banyak yang meminta agar
Tuhan Yesus disalibkan.
Yudas Iskariot dan Pontius Pilatus merupakan gambaran dari orangorang yang ingin mengikut Tuhan Yesus, tetapi tidak dengan ketulusan
hati. Mereka sebenarnya ingin membela Tuhan Yesus, tetapi ketidaktulusan membuat nama mereka tercatat dalam sejarah sebagai orangorang yang turut memberi andil terhadap penyaliban Tuhan Yesus. Bila
Anda tidak sepenuh hati menjadi pengikut Tuhan Yesus, Anda terancam
untuk melakukan hal yang sama dengan mereka berdua, yaitu mengkhianati Tuhan Yesus. [P]
Amsal 14:12
“Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut.”
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Sabtu

Kristus Telah Bangkit

31
Agt

Bacaan Alkitab hari ini: Matius 28
Berita tentang kebangkitan Kristus merupakan salah satu berita terpenting dalam Alkitab. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila keempat
kitab Injil (Matius, Markus, Lukas, Yohanes) diakhiri dengan berita tentang Kristus yang telah bangkit dari kematian. Rincian dari kisah kebangkitan yang disajikan dalam keempat kitab Injil itu berbeda-beda karena
banyaknya saksi kebangkitan membuat banyak sudut pandang yang bisa
diambil untuk memberi penjelasan tentang peristiwa kebangkitan. Tidak seragamnya penuturan tentang kisah kebangkitan dalam keempat
kitab Injil menunjukkan bahwa kisah kebangkitan itu merupakan kisah
yang nyata, bukan kisah yang dibuat-buat.
Fakta tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu penting karena kebangkitan Tuhan Yesus mendasari pengharapan Kristen tentang kebangkitan
orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus
telah mengalahkan kematian. Bila Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, tidak ada landasan untuk percaya bahwa orang mati akan dibangkitkan.
Karena keyakinan tentang kebangkitan Tuhan Yesus merupakan keyakinan yang penting, tidak mengherankan bila keyakinan ini banyak diserang oleh orang-orang yang memusuhi kekristenan. Salah satu serangan
adalah bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh
murid-murid-Nya saat para penjaga yang menjaga makam Tuhan Yesus
sedang tertidur (28:13). Kebohongan semacam ini jelas tidak masuk akal
bila kita mengingat betapa disiplinnya para prajurit Romawi pada masa
itu. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka bisa terbebas dari hukuman
bila mereka benar-benar tertidur saat mereka sedang bertugas? (28:14).
Dari sudut pandang ilmu sejarah, fakta tentang kebangkitan Tuhan Yesus
ini amat meyakinkan. Lagi pula, fakta tentang kebangkitan Tuhan Yesus
ini telah bertahan selama hampir 2000 tahun! [P]
1 Korintus 15:14
“Tetapi andaikata Kristus tidak dibangkitkan, maka
sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.”
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DAFTAR GEREJA SINODE GKY
GKY BALIKPAPAN

- 25 Agustus 1996 Jl. Mayjen Sutoyo RT 44 No. 1A (Depan Radar AURI-Gunung Malang), Balikpapan 76113.
Telp. (0542) 441008. Fax (0542) 441108.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 09.00, 17.00
GKY BANDAR LAMPUNG
- 30 Maret 2008 Hotel Grand Anugerah, Jl. Raden Intan No. 132, Bandar Lampung. Telp. (0721) 472474.
Sekretariat : Perum Aman Jaya, Jl. Slamet Riyadi Blok A No.15, Teluk Betung 35228. Telp. (0721) 472474.
Kebaktian Umum I : Minggu, Pk. 08.00
GKY BUMI SERPONG DAMAI
- 7 Februari 1993 Nusa Loka Blok E-8 No. 7, Sektor 14, Serpong, Tangerang 15330.
Telp. (021) 5382274, 5383577. Fax (021) 5381942.
Kebaktian Umum I, II & IV, III : Minggu, Pk. 07.00, 09.30, 17.00
GKY CIBUBUR
- 22 September 2006 Sentra Eropa Blok A No. 18, Kota Wisata Cibubur, Jakarta 16967. Telp. (021) 84931120.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 07.30, 10.00
GKY CIMONE
- 11 September 1983 Cimone Mas Permai I, Jl. Jawa No. 11A, Tangerang 15114. Telp. (021) 5525727.
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.30, 10.00, 17.00
GKY CITRA GARDEN
- 27 November 1994 Jl. Citra Garden II Blok O9 No. 1, Jakarta 11830. Telp. (021) 5453529, 54398490. Fax (021) 54398093.
Kebaktian Umum I, II, III, IV : Minggu, Pk. 06.30, 08.00, 10.30, 17.00
GKY GADING SERPONG
- 19 Desember 2010 Ruko L Agricola Blok B8-10, Paramount Serpong, Tangerang 15810.
Telp. (021) 54200896. Fax (021) 54200897.
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.30, 09.30, 17.00
GKY GERENDENG
- 24 Agustus 1986 Jl. Pos Gerendeng I, Tangerang 15113. Telp. (021) 5523925. Fax (021) 5589182.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 07.30, 09.30
GKY GREEN VILLE
- 4 Januari 1981 Green Ville Blok AZ No. 1, Jakarta 11510. Telp. (021) 5605586 (Hunting). Fax (021) 5659353
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.30, 10.00, 17.00
English Worship Service : Minggu, Pk. 10.00
GKY GUANGZHOU

Zion Church (Lantai 2), Ren Ming Zhong Lu No. 392, Guangzhou. Stasiun MTR Ximenkou Exit A.
Mobile : +86 18200679061.
Kebaktian Umum I : Minggu, Pk. 16.00
GKY KARAWACI
- 10 April 2005 Gedung Dynaplast Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Lippo Village, Karawaci 15811. Telp. (021) 93823230
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk.07.30, Pk. 10.00, 17.00
GKY KEBAYORAN BARU
- 26 April 1998 Jl. Kebayoran Baru No. 79, Jakarta 12120. Telp. (021) 72792735. Fax (021) 72793017.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 07.30, 09.30
GKY KELAPA GADING
- 6 Juni 1993 Jl. Boulevard Raya Blok TB II No. 1-4, Jakarta 14240. Telp. (021) 4520563-64
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.00, 09.30, 17.00
GKY KUTA BALI
- 5 Juli 1998 Jl. Sunset Road, Dewi Sri II, Kuta-Bali 80361. Telp. (0361) 488126, 7440078.
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 08.00, 10.00, 18.00
GKY LUBUK LINGGAU
- 30 November 1997 Jl. Bukit Barisan 13, Lubuk Linggau 31622. Telp. (0733) 323989.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 08.00, 17.00
GKY MAKASSAR
- 3 Oktober 1993 Jl. Andalas 57-59, Makassar 90517. Telp. (0411) 3652424, 3652526, 3624466. Fax (0411) 3652444.
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.30, 10.00, 18.00
GKY MANGGA BESAR
- 3 Juni 1945 Jl. Mangga Besar I No. 74, Jakarta 11180. Telp. (021) 6399585. Fax (021) 6499261.
		
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.00, 09.30, 17.00
English Worship Service : Minggu, Pk. 09.30
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GKY MEDAN
- 10 November 2006 Jl. Thamrin No. 53 No. 13, Medan 20232. Telp. (061) 4550678. Fax (061) 4550677.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 08.00, 10.30
GKY MUARA BARU
- 1 Januari 1995 Jl. Pluit Raya Selatan, Ruko Grand Pluit Mall Blok B No.7-8, Muara Baru, Jakarta 14450. Telp. (021) 6613711
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 09.00, 18.30
GKY NIAS
- 18 Juli 2010 Jl. Baluse No. 6, Km 2,5 Simpang Megahill, Gunung Sitoli, Nias 22815. Telp. (0639) 21253.
Kebaktian Umum I : Minggu, Pk. 09.00
GKY PALEMBANG
- 22 Juli 1984 Jl. Krakatau 445/129, Palembang 30125. Telp. (0711) 314037. Fax (0711) 350476.
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.30, 10.00, 17.00
GKY PALOPO
- 12 Juni 1995 Jl. Durian 79, Palopo 91921. Telp. (0471) 22201.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 08.00, 17.00
GKY PAMULANG
- 14 Februari 1993 Jl. Reny Jaya Blok S-IV/15, Pamulang, Tangerang 15416. Telp. (021) 7434179.
		
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 08.00, 17.00
GKY PANTAI INDAH KAPUK
- 8 Februari 2009 Jl. Pantai Indah Selatan II Blok V No. 1C, Pantai Indah Kapuk, Jakarta 14460.Telp. (021) 33393737.
Kebaktian Umum I, II, III, IV : Minggu, Pk. 07.00, 09.00, 11.00, 17.00
GKY PEKANBARU
- 15 Januari 2006 Jl. Tuanku Tambusai, Komp. Puri Nangka Sari F10-11, Pekanbaru 28000.
Telp. (0761) 571132. Fax (0761) 571142.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 08.00, 10.00
GKY PLUIT
- 13 Januari 1974 Jl. Pluit Permai Dalam I No. 9, Jakarta 14450. Telp. (021) 6696826. Fax (021) 6621312.
Kebaktian Umum I, II, III, IV : Minggu, Pk. 07.00, 09.00, 11.00, 17.00
GKY PONTIANAK
- 18 November 2007 Komp. Ruko Ahmad Yani, Sentra Bisnis Megamal G21-22, Pontianak 78124.
Telp. (0561) 743930. Fax (0561) 743931. 		
Kebaktian Umum Minggu, Pk.10.00
GKY PURI INDAH
- 6 Oktober 1991 Jl. Kembang Elok VI Blok I No. 9, Jakarta 11610. Telp. (021) 58300321 (hunting). Fax (021) 58300320.
Kebaktian Umum I, II, III, IV : Minggu, Pk. 06.30, 08.00, 10.30, 17.00
GKY SIANTAN
- 29 September 1996 Jl. Gusti Situt Machmud Gg. Selat Karimata II Blok G No.7-8, Pontianak 78242, Telp. (0561) 885897
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 08.00, 17.00
GKY SINGAPURA
- 29 Jun 2008 Grace (Singapore Chinese Christian) Church, 14 Queen Street, Singapore 188536. Mobile : +65 9761 0900
Kebaktian Umum I : Minggu, Pk. 14.30
GKY SUNTER
- 13 Juli 1986 Jl. Metro Kencana VI Blok Q No.43, Jakarta 14350. Telp. (021) 65831877. Fax (021) 65831871.
Kebaktian Umum I, II & IV, III : Minggu, Pk. 07.30, 10.00, 17.00
GKY SURABAYA
- 4 November 2007 Jl. Pemuda 19-21, Grand Surabaya Hotel, Surabaya. Telp. (031) 5995399
Kebaktian Umum I : Minggu, Pk. 09.00
GKY SYDNEY
- 8 Maret 2009 UTS Haymarket CM05C.01.31 (Building 5C, Level 1, Lecture Theatre 31), 31 Quay Street - Haymarket
(di sebelah pintu masuk Market City parking). Sydney, Australia, NSW 2000.
Mobile : +61 0425888915. Home : +61 0280655180
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 09.00, 11.00
GKY TELUK GONG
- 2 November 1986 Jl. Teluk Gong Raya No.1, Jakarta 14450. Telp. (021) 6613422/23. Fax (021) 6680882.
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.30, 10.00, 17.00
GKY VILLA TANGERANG INDAH
- 25 Desember 1994 Villa Tangerang Indah Blok EF 1 No. 2-4, Tangerang 15132. Telp. (021) 5513267. Fax (021) 5532852.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 07.30, 18.00
GKY YOGYAKARTA
- 15 September 1996 Auditorium Sekolah Bhinneka Tunggal Ika, Jl. Kranggan No. 11A, Yogyakarta 55233.
Sekretariat : Jl. Kranggan No. 7, Yogyakarta 55233. Telp. (0274) 7110147. Fax (0274) 6415509.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 07.30, 17.00
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