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Redaksi 
Salam sejahtera dalam kasih Kristus.
Pada edisi ini, kita akan membaca dan merenungkan dua buah
kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Imamat dan Kitab Bilangan, serta
akan membaca dan merenungkan renungan khusus tentang Roh
Kudus dalam rangka memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus dan
Hari Pentakosta. Walaupun Kitab Imamat membahas aturan-aturan
dan upacara-upacara yang hampir semuanya sudah tidak kita kenal,
aturan-aturan dan upacara-upacara itu dilandasi oleh prinsip-prinsip
agung yang menyiratkan kehendak Allah bagi kita pada masa kini.
Kitab Bilangan merupakan sebuah kitab yang mengesankan. Saat kita
membaca riwayat pengembaraan bangsa Israel di padang gurun yang
diuraikan dalam kitab ini, sebenarnya kita tidak bisa terlalu berbangga
hati. Kegagalan bangsa Israel dalam menaati perintah Allah merupakan
cermin bahwa menaati Allah dengan sepenuh hati itu bukan perkara
gampang. Dalam hidup kita, kita akan selalu dihadapkan kepada berbagai macam masalah yang bisa menggoncangkan iman kita. Oleh
karena itu, kita perlu selalu mawas diri, agar iman kita tidak menjadi
runtuh hanya karena masalah-masalah kecil yang menghambat kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa pergumulan orang Kristen itu
adalah pergumulan jangka panjang yang memerlukan ketekunan.
Renungan khusus tentang Roh Kudus yang kita selenggarakan setahun sekali ini amat penting untuk mengingatkan kita bahwa kita
ini lemah dan kita memerlukan Roh Kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik menyangkut kehidupan pribadi maupun menyangkut pelayanan kita. Tanpa pertolongan Roh Kudus, sulit bagi kita untuk bisa menampilkan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tanpa
pertolongan Roh Kudus, kita juga tidak akan sanggup melaksanakan
Amanat Agung yang merupakan tugas setiap orang percaya.
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para penulis, penerjemah, pengetik, dan seluruh tim yang telah bekerja keras untuk
GEMA edisi ini. Kami juga ingin memohon dukungan doa dari para
pembaca terhadap seluruh proses pembuatan renungan GEMA. Doakanlah para penulis, editor, penerjemah, pengetik, dan seluruh tim
yang memungkinkan GEMA bisa diterbitkan pada waktunya. Doakanlah supaya seluruh tim bisa bekerja dengan teliti dan terhindar dari
kekeliruan, sehingga GEMA terus menjadi berkat bagi para pembaca.

Mengenal Kitab Imamat

S

aat masih berada di sekitar Gunung Sinai, umat Israel pasti masih ingat
tentang bagaimana TUHAN mendemonstrasikan kemahakuasaan-Nya
dengan menimpakan tulah terhadap orang Mesir—termasuk terhadap Firaun—untuk membawa umat-Nya keluar dari Tanah Mesir. Peristiwa tersebut selanjutnya diperingati oleh umat Israel secara turun-temurun sebagai
peristiwa Paskah. Mereka juga pasti masih ingat bahwa TUHAN telah menyatakan diri sebagai Allah bagi umat Israel, memberikan hukum-hukumNya (Keluaran 20:1-17), serta memilih dan mengikat perjanjian dengan mereka. Dalam ikatan perjanjian ini, Allah menghendaki agar mereka menjadi
berkat bagi banyak bangsa (Kejadian 12:3) serta agar mereka menceritakan
iman mereka kepada bangsa-bangsa lain.
Kelima kitab pertama di dalam Perjanjian Lama yang disebut Pentateukh—yakni Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan—ditulis oleh
Musa. Kitab Imamat berisi tentang hukum-hukum yang diberikan Allah kepada umat-Nya melalui Musa. Perlu diingat bahwa Tanah Perjanjian bukan
Gunung Sinai, melainkan Tanah Kanaan. Di Tanah Kanaan, mereka akan menjumpai kebiasaan dan ibadat orang Kanaan. Oleh karena itu, sebelum memasuki Tanah Perjanjian, mereka harus mempelajari cara yang benar dalam
menyembah Allah. Pada beberapa bagian Kitab Imamat kita akan membaca
tentang penebusan dosa melalui persembahan korban serta petunjuk untuk
hidup di dalam kekudusan. Melalui kitab Imamat, kita akan memahami cara
penyembahan yang TUHAN kehendaki bagi umat Israel serta memikirkan
relevansi kitab Imamat bagi hidup kita saat ini.
Dalam Kitab Imamat, kita akan menemukan hukum moral, hukum upacara/ritual, serta hukum sipil/negara. Masalahnya, Kitab Imamat tidak membedakan secara jelas hukum manakah yang termasuk dalam kategori moral,
upacara, maupun sipil. Hukum moral bersifat universal (berlaku bagi semua
orang di segala zaman). Hukum ritual sudah tidak berlaku pada zaman ini,
apalagi jika hukum itu telah digenapi oleh Kristus. Hukum sipil dikenakan
secara langsung kepada orang Israel, bukan kepada kita sebagai warga (negara) bukan Israel.
Tugas kita sekarang ini adalah meminta pertolongan TUHAN agar bisa
memahami relevansi hukum-hukum yang diberikan dalam Kitab Imamat;
mencermati dan memahami maksud TUHAN melalui penyataan hukum
yang disampaikan pada zaman Musa; serta memahami maksud Tuhan bagi
kita pada zaman ini. Selamat membaca dan menikmati Kitab Imamat, Kitab
Kudus dari TUHAN. [SJS]


Rabu

Menyenangkan Hati Tuhan

1
Mei

Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 1-2; 6:8-23
Korban bakaran dan korban sajian merupakan korban secara sukarela
yang diberikan umat kepada TUHAN sebagai pengabdian dan penyerahan umat (penghormatan kepada TUHAN). Korban bakaran berupa
ternak yang tidak bercela dan korban sajian berupa tepung yang terbaik
bercampurkan minyak dan kemenyan. Umat telah banyak menerima
pertolongan dari TUHAN, oleh karena itu selayaknyalah jika umat juga
memberikan yang terbaik dan tanpa cela kepada TUHAN.
Kesenangan TUHAN adalah hal penting dalam mempersembahkan
korban—kalimat “menyenangkan bagi TUHAN” sering dipakai untuk
menunjukkan kebernilaian suatu korban. Standar yang jelas dalam
memberi persembahan adalah bahwa persembahan itu menyenangkan TUHAN. TUHAN menghendaki agar keseluruhan hidup kita menjadi
persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah
(Roma 12:1).
Memandang korban bakaran dan korban sajian sebagai santapan
bagi TUHAN adalah kurang tepat. Konsep ini dimiliki oleh para penganut
agama suku yang percaya bahwa apa yang mereka sembah akan memakan sesajian yang mereka persembahkan. Menurut Alkitab, TUHAN
adalah Roh sehingga kita harus beribadah di dalam roh dan kebenaran
(Yohanes 4:24). Materi hanyalah sarana untuk mengungkapkan bakti
dan syukur kita kepada TUHAN. Materi tersebut bukanlah pusat dari
persembahan kita. Kesenangan hati TUHANlah yang menjadi pusat persembahan kita. Marilah kita mempersembahkan seluruh hidup kita dengan cara menjaga agar hidup kita tetap kudus dan tidak bercela sebagai
ungkapan syukur kepada TUHAN. [SJS]
Roma 12:1
“Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah
aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan
kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati. ”


Kamis

Memberi dengan Kekudusan

2
Mei

Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 3; 7:11-21
Korban keselamatan bisa merupakan korban syukur, korban nazar, maupun korban sukarela (7:12,16). TUHAN menentukan aturan-aturan yang
harus dipatuhi ketika memberikan korban kepada-Nya. Aturan-aturan
tersebut dimaksudkan untuk menjaga kondisi umat saat mempersembahkan korban. Salah satu aturan adalah tentang kekudusan. Pada pasal
7 disebutkan bahwa persekutuan di dalam menikmati daging korban
keselamatan tidak boleh diikuti mereka yang dalam kondisi najis, dan
ancaman hukumannya adalah kematian.
Hal tersebut memberikan pengertian kepada kita, bahwa persekutuan dengan TUHAN haruslah diikuti dengan kondisi kudus (tidak najis).
Yang dilihat TUHAN bukan hanya korban persembahan yang dibawa,
tetapi juga sikap si pembawa korban. Kekudusan dalam hal memberi
di antaranya berkaitan dengan: Pertama, asal dan kondisi barang/materi yang akan kita berikan diperkenan oleh TUHAN atau tidak. Kedua,
motivasi atau tujuan apa yang membuat kita memberi. Ketiga, kondisi
penerima pemberian kita, yaitu apakah yang kita berikan merupakan
sesuatu yang dibutuhkan atau malah sebaliknya, menjadi beban bagi
orang yang menerima.
Walaupun TUHAN menghendaki agar kita memberi, kita tidak boleh
asal memberi. Kita membutuhkan hikmat dari TUHAN agar pemberian
kita tidak menjadi sumber malapetaka bagi kita sendiri. Kita harus memberi, tetapi cara dan tujuan kita tidak boleh salah. Memberi itu baik,
namun jauh lebih baik jika kita memberi dengan cara yang benar dan
kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Marilah kita berusaha
memberi dengan tepat sasaran agar apa yang kita berikan bisa tepat
sasaran. [SJS]
Lukas 20:25
Lalu kata Yesus kepada mereka: “Kalau begitu berikanlah
kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan
kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah!”


Jumat

Penggantian

3
Mei

Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 4:1-5:13; 6:24-30
Di dalam memberikan korban penghapus dosa, ada perbedaan tata cara
dan jenis hewan yang dikorbankan. Hewan korban yang diperlukan jika
yang berbuat dosa tanpa sengaja adalah imam berbeda dengan jika yang
berbuat dosa tanpa sengaja adalah segenap umat Israel, berbeda pula
jika yang berbuat dosa seorang pemuka, serta berbeda pula jika yang
berbuat dosa tanpa sengaja adalah rakyat jelata. Siapa yang melakukan
dosa tanpa disengaja menentukan apa yang harus dikorbankan, masingmasing sesuai dengan tanggung jawab dan aturan yang diberikan oleh
TUHAN. Hal ini mengingatkan kita bahwa siapa pun kita akan dituntut
pertanggungjawaban atas segala apa yang telah kita perbuat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita (1 Petrus 4:5).
Salah satu hal yang seringkali dilakukan umat di dalam memberikan
korban adalah meletakkan tangannya di atas kepala hewan yang dipersembahkan. Hal ini dimaksudkan sebagai penggantian, yakni hewan
korban menggantikan umat yang mempersembahkan korban itu. Praktik ini berlangsung terus hingga penggenapannya melalui pengorbanan
Anak Tunggal Allah, dan itu berlaku kekal adanya.
Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib membuat korban sembelihan tidak diperlukan lagi. Namun, Allah menghendaki agar umatnya
memiliki jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, ketika memahami keberdosaannya (Mazmur 51:19). Jiwa yang hancur, hati yang patah
dan remuk tidaklah hanya sebuah kalimat penyesalan belaka, namun
lebih menunjukkan sebuah penyesalan yang disertai pertobatan atas
keberdosaannya. Hari ini, marilah menyesali dan bertobat atas setiap
perilaku dosa kita, dan selanjutnya marilah kita mengucap syukur atas
pengampunan yang diberikan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. [SJS]
Roma 4:7-8
“Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya,
dan yang ditutupi dosa-dosanya; berbahagialah manusia yang
kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya.”


Sabtu

Melibatkan Tuhan dalam Berelasi
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Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 5:14-6:7; 7:1-10
Salah satu alasan pemberian korban penebus salah di antaranya adalah
jika ada orang yang merasa ditipu atau diperas oleh orang lain, maka
orang yang menipu harus memberikan korban penebus salah. Penebusan kesalahan tidak sekedar dilakukan dengan meminta ampun kepada
TUHAN, tetapi juga dengan memberi ganti rugi terhadap orang yang
dirugikan (6:5). Pelaku pemerasan harus mengganti sesuai dengan apa
yang sudah diambilnya ditambah dengan seperlima. Penggantian tersebut dilakukan pada hari ia memberikan korban penebus salah. Proses
pendamaian tidak hanya dilakukan oleh pelaku kepada TUHAN, tetapi
juga kepada orang yang merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa
TUHAN tidak sekedar memperhitungkan materi penggantian sebagai
tujuan dari pemberian korban, namun juga relasi yang terbentuk dari
kesadaran akan keberdosaan.
Orang percaya harus memikirkan relasi dengan TUHAN, tetapi juga
tidak boleh meremehkan relasi dengan sesama. Panggilan orang percaya adalah panggilan untuk menjadi berkat bagi sesama di mana saja
kita berada. Allah tidak hanya mengingini agar manusia mengasihi diriNya sendiri, tetapi juga agar kita mengasihi sesama manusia (Matius
22:37-39). TUHAN menghendaki agar manusia hidup secara adil dan
saling mengasihi. Allah memperhatikan dan menghendaki persekutuan
yang indah di antara sesama manusia. Pemahaman tentang hal tersebut seharusnya membuat kita melibatkan TUHAN dalam setiap relasi
yang kita jalin dengan orang lain, serta membuat kita menjadikan firman
TUHAN sebagai standar dalam berelasi. Marilah kita melibatkan TUHAN
dalam setiap relasi kita. [SJS]
1 Yohanes 4:20
Jikalau seorang berkata: “Aku mengasihi Allah,”
dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta,
karena barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya,
tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya.


Minggu

Pemeliharaan TUHAN

5
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Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 7:22-38
Dari bacaan Alkitab hari ini, kita dapat menemukan bagian mana yang
ditetapkan TUHAN untuk menjadi milik TUHAN dan mana yang menjadi
bagian dari para imam. Yang ditetapkan TUHAN untuk menjadi bagian
TUHAN harus dikembalikan kepada TUHAN dan umat dilarang menahan
atau memilikinya. Sehubungan dengan apa yang menjadi milik TUHAN,
di pasal 27 juga akan dijumpai mengenai persembahan persepuluhan,
baik dari hasil tanaman maupun dari hewan ternak. Apa yang menjadi
milik TUHAN haruslah diberikan kepada TUHAN!
TUHAN menunjukkan mana yang menjadi bagian para imam. Hal ini
menunjukkan pemeliharaan Allah terhadap kehidupan para imam yang
sudah dinyatakan sejak Harun diurapi menjadi imam dan berlaku untuk
selamanya (7:36). Setiap orang yang dipilih TUHAN pasti akan Dia pelihara. Hal ini terus berlanjut dan di Bilangan 18 akan diatur kemudian
mengenai kaum Lewi yang juga mendapatkan pemeliharaan TUHAN
dari persembahan persepuluhan yang diberikan umat TUHAN. Penetapan TUHAN mengenai pemeliharaan-Nya terhadap para imam dan
kaum Lewi dari persembahan persepuluhan memberikan pesan kepada
para pelayan TUHAN agar tetap fokus di dalam mengerjakan apa yang
menjadi tugas mereka. Bagi umat TUHAN, marilah kita mengasihi dan
mendukung para pelayan TUHAN, karena orang yang memperhatikan
pelayan TUHAN akan menjadi milik kesayangan TUHAN dan hidupnya
akan diberkati TUHAN. [SJS]
Maleakhi 3:17
“Mereka akan menjadi milik kesayangan-Ku sendiri,
firman TUHAN semesta alam, pada hari yang Kusiapkan.
Aku akan mengasihani mereka
sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia.”



Senin

Imam

6
Mei

Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 8
TUHAN memerintahkan beberapa hal yang harus dilakukan saat penahbisan Harun dan anak-anaknya: Pertama, mempersembahkan korban
penghapus dosa (8:2). Kedua, membasuh Harun dan anak-anaknya (8:6).
Ketiga, memakaikan pakaian keimaman (8:7-9). Keempat, menguduskan
tempat dan perlengkapan keimaman (8:10-11). Kelima, mengurapi dan
menguduskan Harun secara khusus (8:12). Keenam, memberi persembahan pentahbisan sebagai korban unjukan (8:22-28). Dari beberapa hal
itu, tampaklah perihal penunjukkan dan pengesahan TUHAN yang serius
tentang imam, mulai dari hidup yang dikuduskan, tempat dan peralatan
yang dikuduskan, sampai persembahan yang diperkenan TUHAN.
Kata “diperintahkan TUHAN” muncul berulang kali dalam pasal ini,
dan diakhiri dengan kata “lakukan” (8:34-36). Hal ini menunjukkan bahwa TUHANlah yang berinisiatif atas keimaman dan Dia menghendaki ketaatan dari umat-Nya. Salah satu tugas imam adalah menjadi perantara,
yakni pihak yang berhubungan langsung dengan Allah. Namun, peristiwa terbelahnya tabir Bait Suci saat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus
menandai dihilangkannya pemisah hubungan antara manusia dan Allah
melalui karya Yesus Kristus.
Imam adalah orang yang dipilih dan dipersiapkan secara khusus untuk melayani Allah. Fungsi keimaman telah digenapi oleh Tuhan Yesus,
yang sekaligus menjadi Korban Kudus yang Allah siapkan untuk menebus
dosa umat-Nya (Ibrani 2:17; 5:5). Saat ini, kita diberi kuasa dan keistimewaan untuk bisa berjumpa langsung dengan TUHAN dalam kehidupan
sehari-hari. Semoga pengalaman hidup kita dipenuhi oleh perjumpaan
pribadi dengan TUHAN. [SJS]
1 Petrus 2:9
“Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa
yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil
kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib.”
10

Selasa

Merasakan Kemuliaan TUHAN
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Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 9
Yang dilakukan umat Israel di pasal ini adalah mendekat dan berdiri di
hadapan TUHAN, lalu melakukan apa yang diperintahkan TUHAN kepada mereka (9:5-7). Demikian juga dengan Harun dan Musa, pemimpin
mereka. Musa dan Harun mendekat kepada TUHAN, kemudian Harun
memberikan persembahan mewakili dirinya serta umat Israel seperti
yang diperintahkan TUHAN. Selanjutnya, Musa dan Harun memberkati
bangsa Israel sehingga tampaklah kemuliaan TUHAN kepada segenap
bangsa itu (9:23) seperti yang dijanjikan di ayat 6. Akibat dari kemuliaan
TUHAN yang mereka rasakan adalah mereka bersorak-sorai memuji dan
menyembah TUHAN.
Umat bersama dengan pemimpin yang mendekat kepada TUHAN
untuk melakukan apa yang diperintahkan TUHAN adalah teladan bagi
gereja pada masa kini yang harus semakin dekat dengan TUHAN agar
bisa memperoleh berkat TUHAN, yakni merasakan kemuliaan-Nya. Tujuan TUHAN memberikan hukum-hukum-Nya adalah agar umat-Nya hidup bersekutu dan merasakan kemuliaan-Nya. Bila kita taat dan terus
mengikuti TUHAN, maka akan terjalin relasi (persekutuan) yang indah
dengan Dia, dan umat TUHAN akan bisa terus mengindahkan kehendak
TUHAN di dalam suatu keintiman rohani, bukan karena paksaan.
Marilah kita—baik hamba TUHAN, anggota majelis, pengurus komisi, maupun anggota jemaat—mendekat kepada TUHAN agar kita hidup
dengan merasakan kemuliaan TUHAN. Bila kita merasakan kemuliaan
TUHAN, pastilah kita akan bersorak memuji dan menyembah TUHAN di
dalam setiap aktivitas kita setiap hari. [SJS]
Lukas 2:14
“Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi
dan damai sejahtera di bumi
di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.”

11

Rabu

Menjadi Teladan

8
Mei

Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 10
Di dalam firman-Nya kepada Harun, TUHAN meminta agar Harun dan
anak-anaknya menjaga kekudusan hidup mereka ketika hendak memasuki kemah pertemuan (10:9-10). Hal tersebut berkenaan dengan minum anggur atau minuman keras dan hal-hal najis lainnya. Perintah ini
dilanjutkan dengan pengajaran akan ketetapan TUHAN kepada orang
Israel (10:11). Jika kita memperhatikan perintah TUHAN kepada Harun
di atas, kita akan menemukan pola “lakukan dan laporkan/ajarkan”. Hal
pertama yang harus dilakukan Harun adalah “lakukanlah apa yang diperintahkan TUHAN”. Harun dan anak-anaknya harus melakukan apa yang
TUHAN kehendaki agar orang Israel melihat bahwa para imam juga tunduk kepada perintah TUHAN. Dengan demikian, para imam memberi
teladan kepada umat TUHAN. Hal kedua yang harus dilakukan Harun
adalah “melaporkan”, yakni mengatakan kepada orang Israel mengenai sikap yang seharusnya di dalam menjaga kekudusan di hadapan
TUHAN.
Pentingnya teladan tidaklah mengenal zaman maupun usia. Teladan
diperlukan bukan hanya pada zaman dahulu, tetapi juga pada masa kini.
Teladan diperlukan baik bagi yang sudah lanjut maupun bagi yang masih muda. Teladan perlu didapatkan dan diberikan oleh setiap generasi.
Didikan akan lebih maksimal jika diikuti dengan teladan—yakni dengan
melakukan apa yang dikehendaki untuk dilakukan oleh orang lain—dibandingkan dengan hanya berbicara dan memberikan perintah saja.
Marilah kita menjadi berkat dengan memberikan teladan kepada orangorang di sekitar kita dengan menjalani hidup kudus di hadapan TUHAN
(mengikuti pola “lakukan-laporkan”). [SJS]
1 Petrus 2:21
“Sebab untuk itulah kamu dipanggil,
karena Kristus pun telah menderita untuk kamu
dan telah meninggalkan teladan bagimu,
supaya kamu mengikuti jejak-Nya. ”
12

T

Pendampingan Roh Kudus

uhan Yesus telah naik ke surga, bukan hanya untuk mempersiapkan tempat di surga bagi orang percaya (Yohanes 14:2), tetapi juga supaya Dia
bisa mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kita (14:16-17; di sini Roh
Kudus disebut sebagai Roh Kebenaran). Dalam 14:16, Roh Kudus disebut
sebagai Penolong yang lain, artinya peran Roh Kudus bagi orang percaya
adalah sama dengan peran Tuhan Yesus bagi murid-murid-Nya saat Tuhan
Yesus masih bersama-sama dengan murid-murid-Nya secara fisik di bumi
ini. Peran Roh Kudus ini penting karena pelaksanaan Amanat Agung Kristus
untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus (Matius 28:19-20)
menuntut bahwa para murid harus menyebar ke seluruh dunia sehingga
tidak memungkinkan pendampingan secara fisik. Roh Kuduslah yang menggantikan pendampingan yang selama ini dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap para murid-Nya.
Pendampingan Roh Kudus terhadap setiap orang yang percaya kepada
Tuhan Yesus itu merupakan bukti bahwa seseorang sudah menerima keselamatan di dalam Kristus. Pendampingan Roh Kudus ini pula yang memungkinkan setiap orang percaya terlibat dalam pelaksanaan Amanat Agung Kristus. Pendampingan Roh kudus inilah yang memberi keberanian kepada kita
untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kita perlu menyadari bahwa pendampingan Roh kudus itu bukan berarti bahwa kita menguasai Roh Kudus dan
Roh Kudus menjadi seperti jimat yang membuat kita memiliki kuasa. Sebaliknya, seharusnya kita membiarkan diri kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh
Kudus. Bukan Roh kudus yang harus menyesuaikan diri dengan keinginan
dan agenda kita, melainkan kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan
keinginan dan agenda Roh Kudus. Kita juga harus waspada agar kita tidak
mempermainkan Roh kudus melalui tindakan-tindakan berdosa yang mendukakan Roh Kudus.
Pendampingan Roh Kudus ini menuntut agar kita terus mengembangkan kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus ingin mengubah
hidup kita dan mengarahkan pelayanan kita, namun kita dituntut untuk
bekerja sama dengan mengizinkan Roh Kudus merombak kehidupan dan
pelayanan kita. Kita perlu meyakini bahwa Roh Kudus pasti akan memperlengkapi kita dengan semua karunia yang kita perlukan untuk mengerjakan
pelayanan yang Allah tentukan bagi kita. Bila semua orang percaya bersedia
melakukan pelayanan yang telah disediakan Allah, anggota-anggota gereja
tidak akan memiliki kesempatan untuk saling bertengkar, tetapi akan bersatu untuk melaksanakan pekerjaan Allah. [P]
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Kamis

Untuk Kebaikan Kita
Bacaan Alkitab hari ini: Yohanes 16:7-11

9
Mei
Kenaikan Kristus

Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Bacaan Alkitab hari ini membicarakan persiapan Tuhan Yesus dalam
menghadapi bagian terakhir dari misi kedatangan-Nya ke bumi ini, yaitu
untuk mati di kayu salib. Allah telah merencanakan bahwa setelah Tuhan
Yesus wafat, Ia akan dibangkitkan dari antara orang mati, lalu naik ke
surga meninggalkan murid-murid-Nya. Bagi para murid, rencana Allah
itu pasti menimbulkan ketakutan dan kebingungan. Oleh karena itu,
Tuhan Yesus merasa perlu untuk menyiapkan mental para murid-Nya.
Tuhan Yesus menegaskan bahwa kepergian-Nya ke surga itu memiliki
maksud baik (16:7; bandingkan dengan Roma 8:28), yaitu bahwa kepergian-Nya ke surga akan digantikan oleh kedatangan Roh Kudus ke dunia
ini. Kedatangan Roh Kudus lebih baik daripada kehadiran Tuhan Yesus
secara fisik karena kehadiran Roh Kudus tidak dibatasi oleh tempat,
sedangkan kehadiran Tuhan Yesus secara fisik hanya ada di satu tempat. Pada masa Tuhan Yesus melatih kedua belas murid-Nya, kehadiran
Tuhan Yesus yang terbatas di satu tempat itu bukan masalah karena
fokus pelayanan Tuhan Yesus saat itu memang mempersiapkan kesebelas murid-Nya (Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus tidak diperhitungkan) untuk melanjutkan pelayanan-Nya setelah Ia naik ke surga.
Menjelang saat kenaikan-Nya ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada
murid-murid-Nya agar mereka pergi menjadikan semua bangsa sebagai
murid Tuhan Yesus. Pesan yang disebut sebagai Amanat Agung Tuhan
Yesus ini menuntut para murid untuk pergi menyebar ke seluruh dunia.
Oleh karena itu, benar bahwa kehadiran Roh Kudus yang tidak terbatas
oleh tempat itu sangat diperlukan. [P]
Yohanes 16:7
“Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu:
Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku
tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi
jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu.”
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Mencari Roh Kudus: Perlukah?
Bacaan Alkitab hari ini: Kisah Para Rasul 8:9-25

10
Mei
Pra-Pentakosta

Saat ini, di mana-mana muncul fenomena (gejala) berupa adanya banyak orang yang mencari kuasa supranatural. Dengan kuasa supranatural, diyakini bahwa manusia akan bisa lebih cepat mendapatkan keinginannya. Manusia selalu ingin menjadi lebih ngetop, lebih hebat, lebih
berkuasa, lebih kaya, dan berbagai keinginan “lebih” lainnya. Manusia
tidak pernah merasa puas. Orang Kristen juga banyak yang terjebak pada
keinginan seperti itu, sekalipun dibungkus dalam kemasan rohani. Roh
Kudus diakui sebagai memiliki kuasa yang besar dan luar biasa hebat.
Banyak orang mencari Roh kudus karena ingin memiliki kuasa. Banyak
orang Kristen berpindah ke gereja lain untuk mencari hamba Tuhan yang
dianggap berkuasa atau dianggap dapat memberi Roh Kudus.
Fenomena di atas menunjukkan secara jelas bahwa banyak orang
Kristen yang sebenarnya tidak memahami apa yang telah ditulis dalam
firman Tuhan. Dengan jelas, Alkitab mengatakan bahwa setiap orang
yang percaya kepada Tuhan Yesus telah dimeteraikan dengan Roh Kudus
(Efesus 1:13). Roh Kudus tidak perlu dicari karena Roh Kudus sudah berdiam di hati setiap orang percaya (1 Korintus 6:19). Roh Kudus adalah
Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus mampu melakukan apa
pun juga yang Ia kehendaki, termasuk bisa melakukan mujizat apa saja
yang Dia kehendaki. Dengan demikian, setiap orang percaya yang didiami Roh Kudus dalam hatinya bisa mendapatkan kuasa Roh Kudus untuk
melakukan kehendak Allah, bukan untuk melakukan kehendak pribadi,
apalagi untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang berseberangan
dengan kehendak Allah. Yakinilah bahwa Roh Kudus berdiam di hati kita
yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, dan Roh Kudus berkuasa untuk
melakukan kehendak Allah Bapa dalam hidup kita. [FW/P]
Efesus 1:13
Di dalam Dia kamu juga—karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu—di dalam Dia kamu juga, ketika kamu
percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu.
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Menjadi Saksi
Bacaan Alkitab hari ini: Kisah Para Rasul 1:4-11
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Sebelum para murid mulai menjalankan misi untuk menjadikan semua
bangsa sebagai murid Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berpesan bahwa para
murid harus berkumpul di Yerusalem untuk menantikan penggenapan
janji Bapa, yaitu janji baptisan (pencurahan) Roh Kudus (1:4-5). Penggenapan janji ini ditandai oleh suatu perubahan radikal, yaitu para murid
akan menerima kuasa yang memampukan mereka menjadi saksi (1:8).
Hal menjadi saksi itu merupakan perubahan radikal karena saat itu
para murid sedang berada dalam kondisi tegang (stres) dan ketakutan.
Para murid yang sebelumnya lari ketakutan saat Tuhan Yesus ditangkap
berubah menjadi orang-orang yang berani bersaksi tentang Kristus walaupun mereka berada di bawah ancaman (Lihat misalnya 4:18-19).
Yang perlu untuk kita camkan adalah bahwa Allah menghendaki agar
para murid menjadi saksi bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga di seluruh propinsi Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi (1:8).
Perlu diperhatikan bahwa penyebutan Yerusalem-Yudea-Samaria-ujung
bumi dalam 1:8 itu bukanlah urutan tahap-tahap yang berkelanjutan,
melainkan cakupan seluruh tanggung jawab sebagai saksi (Perhatikan
bahwa kata penghubung yang dipakai dalam 1:8 bukan “kemudian”, melainkan “dan”). Oleh karena itu, merupakan suatu kekeliruan bila kita
mengatakan bahwa tanggung jawab sebagai saksi di Yerusalem—yaitu
kota tempat seorang saksi tinggal—harus beres lebih dulu, baru kemudian melangkah ke tahap berikutnya, yaitu menjadi saksi di seluruh
Yudea—yaitu wilayah luar kota yang terdekat. Bagi kita saat ini, kita harus memandang bahwa tanggung jawab kita bukanlah sekedar menjadi
saksi di kota tempat tinggal kita, melainkan juga menjadi saksi di kota
lain, propinsi lain, bahkan negara lain! [P]
Kisah Para Rasul 1:8
“Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas
kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh
Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.”
16

Minggu

Keberanian Mewujudkan Iman
Bacaan Alkitab hari ini: Kisah Para Rasul 6:8-15
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Salah satu ciri adanya pekerjaan Roh Kudus di dalam diri seorang percaya adalah munculnya keberanian yang tidak biasa, yaitu keberanian
untuk mengikuti kehendak Allah walaupun harus menentang pendapat
umum dan harus menanggung risiko. Dalam renungan kemarin, kita
telah membaca tentang keberanian Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ketika mereka menghadapi ancaman dari sidang para pemimpin agama
di Yerusalem (4:18-19). Dalam bacaan hari ini, kita juga menjumpai keberanian Stefanus, seorang diaken yang pelayanan utamanya adalah
membagikan santunan kepada para janda. Dia bukan hanya berani bersoal jawab terhadap orang Yahudi yang mempertanyakan ajaran Kristen (6:9-10), tetapi dia juga tidak merasa takut ketika harus berhadapan
dengan Mahkamah Agama. Walaupun kemudian dia dibunuh dengan
cara dirajam (dilempari batu), Stefanus sama sekali tidak pernah merasa
ketakutan (6:11-7:60).
Keberanian Petrus, Yohanes, dan Stefanus merupakan cermin bagi
anak-anak Tuhan pada masa kini dalam mengevaluasi imannya. Apakah
kita telah meniru para pendahulu kita dalam iman yang telah mempertontonkan iman mereka melalui keberanian dalam menghadapi risiko?
Saat gereja kita hendak menjalankan Amanat Agung, apakah kita membiarkan ketakutan memandu langkah kita. Apakah kita berani melakukan terobosan dengan menentang pendapat umum demi mewujudkan
ketaatan kita kepada kehendak Allah? Tentu saja adanya keberanian
yang dikobarkan oleh dorongan Roh Kudus tidak berarti bahwa kita boleh bertindak bodoh! Tuhan Yesus mengatakan, “hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.” (Matius 10:16b), tetapi sikap
cerdik tidaklah berarti bahwa kita harus mencari aman bila menghadapi
bahaya. [P]
2 Timotius 1:7
“Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan
roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban.”
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Mengikuti Pimpinan Roh
Bacaan Alkitab hari ini: Kisah Para Rasul 8
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Roh Kudus bukanlah kuasa yang bisa kita pergunakan semau kita, melainkan Roh Kudus adalah Pribadi yang memiliki kehendak dan perasaan. Kita tidak bisa mengendalikan Roh Kudus. Sebaliknya, seharusnya
kitalah yang memberi diri untuk dikendalikan oleh keinginan Roh Kudus.
Tidak benar bila kita membuat rencana kita sendiri, lalu kita meminta
persetujuan Roh Kudus. Sebaliknya, saat kita membuat perencanaan,
seharusnya kita lebih dulu memohon pertolongan Roh Kudus.
Setelah firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem
makin bertambah banyak (6:7), para murid tetap berkumpul di Yerusalem, padahal Allah menghendaki agar orang Kristen pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Untuk
mewujudkan rencana-Nya yang agung itu, Allah membiarkan penganiayaan yang hebat menimpa jemaat di Yerusalem, sehingga mereka tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria (8:1) dan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil (8:4).
Melalui penganiayaan, misi menjadikan semua bangsa sebagai murid
Tuhan Yesus memasuki babak baru, yaitu bahwa Injil mulai memasuki
wilayah Yudea dan Samaria. Selanjutnya Roh Kudus memimpin Filipus—yaitu diaken yang dilantik bersama-sama dengan Stefanus—untuk
memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria. Pelayanan Filipus ini
kemudian diteguhkan melalui kehadiran Rasul Petrus dan Rasul Yohanes
(8:14). Untuk mengawali pemberitaan Injil ke ujung bumi, Roh Kudus
memimpin Filipus untuk menjelaskan berita Injil kepada sida-sida dari
Etiopia (8:26-39). Roh Kudus yang sama—yang telah memimpin pemberitaan Injil pada abad pertama—terus bekerja sampai sekarang! [P]
Kisah Para Rasul 16:6-7
“Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia,
karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia.
Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia,
tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka.”
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Mempermainkan Roh Kudus
Bacaan Alkitab hari ini: Kisah Para Rasul 5:1-16
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Roh Kudus bukanlah jimat yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan
sang pemilik jimat tersebut. Roh Kudus adalah Pribadi yang memiliki kemauan sendiri, bahkan yang menghendaki agar kemauan-Nya kita ikuti.
Manusia tidak mungkin bisa menguasai Roh Kudus. Roh Kuduslah yang
seharusnya menguasai manusia.
Rasul Petrus adalah seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Pelayanannya bukanlah didasarkan pada kemampuan dan kemauannya sendiri,
tetapi didasarkan pada kemampuan dan kemampuan Roh Kudus. Oleh
karena itu, sikap Ananias dan Safira yang membohongi Rasul Petrus
dalam hal hasil penjualan tanah disebut sebagai tindakan mendustai
Roh kudus oleh Rasul Petrus (5:3). Tindakan mendustai Roh Kudus itu
bisa kita katakan sebagai tindakan mempermainkan Roh Kudus. Ananias
dan Safira telah meremehkan Roh Kudus dengan beranggapan bahwa
mereka sanggup menipu Rasul Petrus.
Tindakan mendustai Roh Kudus ini merupakan salah satu tindakan
yang bisa mendukakan Roh Kudus (Efesus 4:30). Secara umum, semua
perbuatan dosa adalah tindakan yang mendukakan Roh kudus. Bila kita
beranggapan bahwa Roh Kudus tidak melihat dosa yang kita lakukan,
kita telah mempermainkan Roh Kudus. Kita harus menyadari bahwa Roh
Kudus itu mahatahu dan tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan
dari pandangan Roh Kudus. Marilah kita menjalani kehidupan yang tulus
dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. [P]
Kisah Para Rasul 5:3-4
“Tetapi Petrus berkata: “Ananias, mengapa hatimu dikuasai Iblis,
sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian
dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual,
bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual,
bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu?
Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu?
Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.”
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Gerakan Roh Kudus
Bacaan Alkitab hari ini: Kisah Para Rasul 10:30-48
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Pada tahun 1915, Pdt. Rudersdorf memulai kelas pemahaman Alkitab
dan persekutuan doa di rumahnya. Pertemuan yang semula hanya dihadiri oleh dua orang peserta itu dengan cepat berkembang. Pada suatu
hari, seorang bernama Filemo menyadari bahwa dirinya berdosa sehingga ia mengakui dosanya dan mengalami pengampunan. Kemudian,
ia mulai bersaksi tentang pengalamannya dan ia juga memulai sebuah
persekutuan doa dalam kelompok kecil. Pada tahun 1916, delapan orang
datang ke rumah Pdt. Rudersdorf dan mengakui bahwa mereka memiliki pengalaman yang sama dengan Filemo. Selanjutnya, seorang wanita
berdiri dalam sebuah persekutuan doa dan menangis serta mengaku
dosa. Pengalaman ini terus berlanjut sampai ratusan orang menangismengaku dosa-mengalami pengampunan-lalu bersaksi kepada orang
lain. Pengalaman ini terus berlanjut ke daerah-daerah lain sehingga terjadilah gerakan rohani yang luar biasa di Pulau Nias.
Gerakan rohani di Pulau Nias ini bisa kita pandang sebagai bentuk
lain dari gerakan rohani yang terjadi di rumah Kornelius dalam bacaan
Alkitab hari ini. Jelas bahwa Roh Kuduslah yang telah menggerakkan Kornelius dan orang-orang yang berkumpul di rumahnya untuk membuka
hati mereka menyambut berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Gerakan rohani seperti yang terjadi di Pulau Nias—yang membuat
banyak orang membuka hati untuk mendengar berita Injil, menyadari
dosa, mengaku dosa, mengalami pengampunan, rindu bersaksi, rindu
bersekutu, rindu berdoa, dan rindu mempelajari Alkitab—merupakan
kebutuhan yang masih relevan sampai sekarang. [P]
Yohanes 16:8-11
“Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia
akan dosa, kebenaran dan penghakiman; akan dosa,
karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku; akan kebenaran,
karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi;
akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum.”
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Roh Kudus Mengubah Hidup
Bacaan Alkitab hari ini: Roma 8:8-16
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Ciri yang harus ada pada diri anak-anak Allah adalah pimpinan Roh Allah
dalam kehidupan mereka (8:14). Bila Roh Allah memimpin hidup kita,
hidup kita pasti berubah. Perhatikanlah perubahan hidup yang terjadi
pada diri murid-murid Tuhan Yesus antara sebelum dan sesudah Roh
Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Sikap para murid berubah dari
sikap mementingkan diri sendiri menjadi sikap rela menanggung risiko,
bahkan rela mati demi mempertahankan iman. Perhatikanlah perubahan hidup yang terjadi pada diri Rasul Paulus antara sebelum dan sesudah
dia bertobat. Sebelum bertobat, dia adalah penganiaya jemaat. Sesudah
bertobat, dia adalah seorang yang berusaha keras memberitakan Injil
dan membangun jemaat, sambil tetap bekerja keras membuat kemah
agar tidak menjadi beban bagi jemaat yang dia layani.
Dalam sejarah gereja, kita menemukan banyak orang yang hidupnya
berubah secara total saat Roh Kudus mengubah hidupnya. Roh Kudus
sanggup mengubah seorang yang tadinya adalah seorang pembunuh
atau penipu atau koruptor menjadi seorang yang rela berkorban untuk
kepentingan pemberitaan Injil. Roh Kudus sanggup mengubah seorang
yang egois menjadi seorang yang murah hati. Roh Kudus sanggup mengubah seorang yang semula gagap dalam berbicara menjadi seorang yang
fasih dalam berkhotbah.
Pada masa kini, salah satu bahaya terbesar bagi gereja adalah bila
kehidupan bergereja berubah menjadi rutinitas yang amat sibuk, namun tidak menghasilkan perubahan hidup. Amat berbahaya bila orang
Kristen mulai mencari khotbah yang enak didengar dan tidak berusaha
mengoreksi diri untuk menampilkan hidup yang berubah! [P]
Roma 8:13-14
“Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati;
tetapi jika oleh Roh kamu mematikan
perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah.”
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Roh Kudus Memampukan
Bacaan Alkitab hari ini: 1 Korintus 12:1-11
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Allah menghendaki supaya setiap orang percaya memanfaatkan karunia yang diterimanya untuk melayani. Sayangnya, banyak orang merasa
tidak mampu melakukan apa pun untuk kepentingan pekerjaan Allah.
Perasaan tidak mampu ini umumnya disebabkan karena kita seringkali
hanya memperhitungkan keterbatasan kita dan kita tidak menyadari
bahwa Allah sanggup menolong kita untuk melakukan hal-hal yang
melampaui keterbatasan kita.
Perasaan tidak mampu itu juga disebabkan karena kita tidak menyadari bahwa Allah telah memberikan karunia secara khusus kepada
setiap orang percaya. Kita tidak mengenali karunia yang Allah percayakan kepada kita karena kita tidak pernah mencoba untuk melayani,
padahal karunia yang Allah berikan kepada orang percaya itu hanya
dapat kita lihat bila kita telah mencoba untuk mempraktikkan karunia
tersebut. Sebagai contoh, ada orang yang saat masih bersekolah di sekolah menengah selalu mendapat nilai yang buruk dalam mata pelajaran
mengarang. Saat dia mulai menjadi dewasa dan ingin mulai melayani,
dia diberi tugas untuk menulis. Karena dia bersedia untuk taat melakukan tugas pelayanannya, Roh Kudus memberikan karunia untuk menulis
sehingga dia bisa menulis dengan baik. Hal yang sama berlaku pula bagi
orang-orang yang memiliki karunia lain, misalnya karunia untuk menginjili. Karunia menginjili ini hanya bisa kita kenali bila kita bersedia melangkah untuk memberitakan Injil.
Apakah Anda telah menerapkan karunia roh yang telah Anda terima
dalam pelayanan Anda? Bila Anda belum bersedia terlibat dalam pelayanan, Anda tidak akan mengenali karunia Anda. Yang bisa Anda kenali
tanpa melayani hanyalah bakat, bukan karunia Roh Kudus. [P]
1 Korintus 12:11
“Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama,
yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus,
seperti yang dikehendaki-Nya.”
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Roh Kudus Menyatukan
Bacaan Alkitab hari ini: Efesus 4:11-16
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Pra-Pentakosta

Orang-orang percaya adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Setiap
orang percaya pasti menerima karunia roh yang bersifat khusus: karunia roh yang seorang berbeda dengan karunia roh orang lain. Karunia
roh yang berbeda-beda itu bukan dimaksudkan agar terjadi kompetisi
(persaingan), tetapi dimaksudkan supaya terjadi kerja sama. Kerja sama
itu berarti bahwa antar anggota tubuh Kristus harus saling mendukung
dan saling menolong agar setiap anggota dapat menjalankan perannya
masing-masing dengan baik. Bila setiap anggota tubuh kristus menjalankan peran masing-masing dengan baik, pasti akan dihasilkan suatu
kesatuan dalam tubuh Kristus. Masalahnya: Mengapa terdapat banyak
gereja yang terpecah belah?
Perpecahan di dalam gereja pada umumnya terjadi karena tidak semua anggota gereja menjalankan perannya dengan baik. Ada anggota
gereja yang terlalu sibuk melayani dan ada anggota gereja yang menjadi
penonton atau menjadi wasit bagi anggota gereja yang sibuk melayani.
Anggota jemaat yang hanya menonton akan sulit memahami anggota
jemaat yang sibuk melayani. Anggota jemaat yang menempatkan diri
sebagai wasit pasti akan melihat kelemahan dari anggota jemaat yang
sibuk melayani, padahal seharusnya ia mengambil tanggung jawab untuk menutupi kelemahan tersebut. Perpecahan juga bisa terjadi bila
anggota-anggota gereja tidak belajar untuk bekerja sama secara positif.
Bila kita bisa bekerja sama, kita akan sanggup melakukan hal-hal besar.
Bila kita terpecah belah, hal-hal kecil pun tidak bisa kita lakukan dengan
baik. Bila Anda menginginkan kesatuan dalam gereja Anda, Anda harus
ikut melayani, bukan menonton atau menjadi wasit! [P]
Efesus 4:16
“Dari pada-Nyalah seluruh tubuh, —yang rapi tersusun
dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya,
sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota—
menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih.”
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Menanti di Yerusalem
Bacaan Alkitab hari ini: Kisah Para Rasul 2:1-33
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Pentakosta

Bila kita membandingkan peristiwa yang terjadi pada Hari Pentakosta
di pasal 2 ini dengan 1:4-5, maka jelaslah bahwa peristiwa yang terjadi
di Hari Pentakosta itu adalah peristiwa baptisan Roh Kudus yang ditandai oleh munculnya karunia bahasa-bahasa lain (2:4) atau bahasa roh
(10:46; 19:6). Peristiwa semacam itu kemudian terjadi lagi di Samaria
(8:14-17; yang dilihat oleh Simon dalam 8:18 kemungkinan adalah
bahasa roh), di rumah Kornelius (10:44-47), dan di kota Efesus (Kisah
Para Rasul 19:6). Bila kita memperhatikan kata-kata yang dipakai dalam
ayat-ayat di atas, akan jelas bahwa baptisan Roh Kudus adalah turunnya Roh Kudus ke atas diri seseorang (2:2-4; 8:15-17; 10:45-46) dan hal
itu umumnya terjadi saat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus (2:38;
10:37-44; 19:2-6).
Kita perlu menyadari bahwa peristiwa Pentakosta ini adalah peristiwa yang unik (satu-satunya) dalam sejarah. Pada peristiwa Pentakosta
itu, bahasa roh adalah tanda bagi dimulainya suatu era baru, yaitu era
pelayanan Roh Kudus (2:4; 8:18; 10:45-46; 19:6). Tanda bahasa roh ini
dimaksudkan untuk meyakinkan orang-orang Yahudi (termasuk Rasul
Petrus) yang sulit untuk mempercayai bahwa keselamatan di dalam
Yesus Kristus juga diperuntukkan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi
(Bandingkan dengan 1 Korintus 14:22 yang mengatakan bahwa karunia
bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman).
Roh Kudus telah dicurahkan pada hari Pentakosta dan tidak pernah
ditarik kembali. Oleh karena itu, kita tidak perlu menanti kedatangan
Roh Kudus di Yerusalem. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus juga
tidak memerlukan bahasa roh sebagai tanda keselamatan! [P]
Kisah Para Rasul 2:38
Jawab Petrus kepada mereka:
“Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu
dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu,
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.”
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Hidup Seperti Yang Kau Ingini
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Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 11-12
Dalam pasal 11, TUHAN memberikan peraturan mengenai binatang yang
najis dan yang tahir (11:46-47). Peraturan ini mengikuti standar TUHAN
tentang apa yang najis dan apa yang tahir. Peraturan ini mengungkapkan apa yang dikehendaki TUHAN dari umat perihal kekudusan hidup,
mana yang tahir dan mana yang najis, perbuatan mana yang diperkenan
TUHAN dan perbuatan mana yang tidak diperkenan TUHAN.
Peraturan di atas berkenaan dengan karakter TUHAN. Apa yang
TUHAN anggap najis harus dipandang oleh umat sebagai kenajisan. Apa
yang TUHAN pandang tahir harus dipandang tahir. Umat harus memiliki
karakter ilahi di dalam hidupnya, artinya umat harus memandang dengan cara TUHAN memandang. Saat kita hendak memutuskan sesuatu,
kita perlu lebih dulu bertanya, “Apa yang TUHAN katakan mengenai hal
tersebut?” Setelah itu, lakukanlah apa yang TUHAN kehendaki untuk
kita lakukan.
Di samping berkenaan dengan karakter ilahi, bacaan hari ini juga
berkenaan dengan persekutuan antara umat dengan TUHAN. Persekutuan dengan TUHAN merupakan relasi yang ditandai dengan perilaku
yang menyenangkan hati TUHAN. Ketaatan kepada firman TUHAN merupakan perilaku hidup yang sesuai dengan keinginan TUHAN, meskipun
harus berbeda dengan keinginan dunia ini. Marilah kita menjalin persekutuan dengan TUHAN di dalam relasi ketaatan seperti yang diperintahkan TUHAN kepada kita, meskipun hal itu membuat kita dipandang
berbeda oleh dunia. [SJS]
1 Petrus 1:15
“Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu
sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 13
Di dalam pasal 13, kita mendapatkan beberapa perkataan seperti, “ia
harus dibawa kepada imam”, “imam haruslah memeriksa”, “imam haruslah menyatakan”, dan “imam harus mengurung”. Perkataan-perkataan di atas merupakan keterangan mengenai peranan seorang imam
terhadap orang yang terkena penyakit kusta. Yang menjadi pertanyaan adalah, “Mengapa harus imam yang menangani masalah penyakit
kusta?” Tugas di atas harus dilakukan oleh imam karena sikap terhadap
orang yang terkena kusta harus didasarkan pada hukum/ketentuan yang
berlaku dan imam adalah orang yang menguasai hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, tepatlah jika imam menjadi orang yang memutuskan
tentang masalah penyakit kusta. TUHAN memberikan hukum-hukumNya melalui Musa dan Harun agar umat Allah memahami apa yang dikehendaki TUHAN yang harus diperbuat oleh umat. Dengan pemahaman
ini, maka para imam ditunjuk TUHAN untuk menentukan seseorang najis atau tahir dari penyakit kusta.
Dengan berdasarkan firmanlah, kita bisa menentukan apakah suatu
perbuatan atau keadaan membuat seseorang menjadi najis atau tidak,
menjadi berkenan kepada TUHAN atau tidak. Jika kita mengalami kebingungan di dalam memutuskan sesuatu, bantuan dari seorang yang
lebih dewasa secara rohani sangat kita perlukan untuk bisa membantu
kita dalam memahami dan mencermati kondisi kita di hadapan TUHAN.
Pada akhirnya, kita akan semakin diterangi oleh TUHAN sendiri melalui
orang-orang yang dipakai TUHAN untuk membantu kita agar kita bisa
hidup di dalam terang TUHAN. Marilah kita memakai firman TUHAN sebagai standar hidup kita, mulai dari hal-hal sederhana di dalam hidup
kita. [SJS]
Mazmur 119:106
“Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya,
untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 14
TUHAN menghendaki adanya pendamaian, yakni perubahan status umat
dari yang najis menjadi tahir (14:29, 31, 53), dari keberdosaan kepada
kesucian hidup. TUHAN tidak menghendaki kebinasaan dari umat-NYA,
TUHAN menyediakan jalan/cara agar umat yang najis bisa ditahirkan,
yakni dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan TUHAN
melalui imam. Proses pendamaian biasanya diadakan ketika terjadi pertentangan antara dua pihak. Demikian pula, TUHAN melakukan pendamaian karena kita merupakan seteru TUHAN ketika kita masih di dalam
dosa (Roma 5:10).
TUHAN menghendaki ketahiran dari kenajisan dosa. Untuk mewujudkannya, TUHAN memberikan jalan pentahiran (jalan agar manusia
menjadi tahir dari dosa sehingga manusia berdamai dengan TUHAN).
Sayangnya, manusia gagal menaati hukum yang diberikan TUHAN. Oleh
karena itu, TUHAN berinisiatif untuk memberikan jalan kehidupan melalui iman kepada manusia yang berdosa melalui pengorbanan Anak
Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Pengorbanan ini lahir dari inisiatif TUHAN sendiri saat manusia masih berada dalam keadaan berdosa
(Roma 5:8).
Kita memahami bahwa inisiatif pendamaian sepenuhnya berasal dari
TUHAN. Manusia tidak memiliki hasrat untuk berdamai dengan TUHAN
karena manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, yang
harus kita lakukan adalah bersyukur atas inisiatif ilahi ini dengan terus
beriman dan berjuang untuk hidup kudus di hadapan TUHAN setiap
waktu. [SJS]
Yohanes 14:6
“Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa,
kalau tidak melalui Aku.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 15
Ayat 31 memberikan keterangan kepada kita, “supaya mereka jangan
mati di dalam kenajisannya, bila mereka menajiskan Kemah Suci-Ku yang
ada di tengah-tengah mereka itu.” TUHAN menghendaki agar umat jangan berada dalam keadaan najis saat berada di Kemah Suci-Nya. Umat
TUHAN harus memandang ibadah sebagai sesuatu yang serius. Dalam
pasal ini, diberikan ketentuan tentang kenajisan yang berkaitan dengan
kondisi tubuh manusia (lelehan laki-laki maupun perempuan).
Kehendak TUHAN berkaitan dengan sikap saat beribadah dan kualitas hidup di hadapan TUHAN. Sikap di dalam beribadah tentulah sikap
menghormati ibadah dengan cara menghormati TUHAN yang menjadi
pusat ibadah. Mengikuti liturgi kebaktian dari awal sampai akhir berarti menikmati persekutuan dengan TUHAN melalui menaruh hormat
kepada pemimpin liturgi, pelayan Tuhan, dan pewarta firman TUHAN.
Sikap seperti ini akan menolong kita untuk meninggalkan sikap mementingkan diri sendiri dan sesegera mungkin meminta TUHAN berbicara
selama ibadah berlangsung.
Kualitas hidup yang dituntut dalam ibadah adalah hidup tanpa cacat
di hadapan TUHAN atau hidup dengan terus menjaga kekudusan secara
serius di hadapan TUHAN, bukan meremehkan karena menganggap
bahwa TUHAN pasti akan mengampuni setiap dosa kita. Marilah kita
berkomitmen untuk mengikuti ibadah dengan menjaga agar sikap dan
kualitas hidup kita tetap kudus di hadapan TUHAN. [SJS]
1 Korintus 6:19
“Atau tidak tahukah kamu,
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah,
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?”
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Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 16:1-17:9
Dua ekor kambing diceritakan dalam bacaan Alkitab hari ini: Kambing
jantan pertama dipersembahkan bagi TUHAN sebagai korban penghapus dosa (16:9) dan kambing jantan kedua dibiarkan hidup di hadapan
TUHAN untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan ke padang gurun bagi Azazel (16:10). Dengan demikian, tidak ada pencurahan darah
bagi Azazel, artinya kambing itu tidak dipersembahkan sebagai korban
yang disembelih bagi Azazel (roh jahat yang diam di padang gurun).
Tugas kambing itu adalah membawa kesalahan umat Israel ke padang
gurun, tempat kediaman roh jahat itu. Dengan perkataan lain, kambing
kedua dibiarkan pergi untuk membawa kesalahan umat Israel agar “berkumpul” dengan roh jahat yang tinggal di padang gurun (Azazel). Pendamaian “di hadapan Tuhan” serta pengalihan kesalahan kepada binatang
itu dilakukan dengan perantaraan seorang imam. Perlu kita ingat bahwa
TUHAN tidak mengizinkan umat-Nya memberi persembahan kepada
Iblis (17:7) dalam bentuk apa pun!
Dosa harus dihapus dengan pencurahan darah (Ibrani 9:22). Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bukanlah untuk membayar ganti rugi
kepada Si Jahat (iblis), melainkan untuk menggenapi ketentuan Allah
Bapa. Yesus Kristus mati dengan mencurahkan darah-Nya untuk memenuhi tuntutan Bapa-Nya, agar kita terbebas dari kematian kekal.
Orang yang dosanya sudah ditebus oleh TUHAN tidak lagi berada di
bawah perhambaan dosa, sehingga ia tidak harus mengikuti keinginan
dosa. Sebaliknya, kita diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk menolak hadirnya dosa dalam hidup kita. Marilah kita memohon hikmat dan
kemampuan dari Roh Kudus untuk menolak hadirnya dosa di dalam hidup kita. [SJS]
Roma 5:21
“Supaya, sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut,
demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk
hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 17:10-18:30
Dalam bacaan hari ini, kita mendapatkan pemahaman akan dosa. Umat
Israel dilarang mengikuti kebiasaan yang dilakukan orang di tanah Mesir
dan dilarang mengikuti kebiasaan orang Kanaan. Jadi, tata cara dan perbuatan orang kafir/dunia adalah dosa (bandingkan dengan Mazmur 1).
Mengikuti kebiasaan duniawi yang dilarang oleh TUHAN adalah aspek
pertama dari dosa.
Aspek kedua dari dosa adalah apa yang dinyatakan TUHAN sebagai
dosa. Kita harus meyakini bahwa TUHAN berdaulat (berwewenang) untuk menetapkan sesuatu sebagai dosa. Sesuatu yang TUHAN pandang
sebagai dosa harus kita pandang sebagai dosa juga. Pertimbangan duniawi seringkali membuat kita bersikap kurang tegas terhadap dosa. Selanjutnya, kita juga harus meyakini bahwa apa yang TUHAN kehendaki
pasti merupakan hal yang terbaik bagi kita.
Keinginan TUHAN bagi kita adalah supaya hidup kita selaras dengan
apa yang dipikirkan TUHAN. Bila kita ingin hidup sesuai dengan keinginan TUHAN, kita akan berusaha memiliki pemikiran yang sama dengan
TUHAN tentang dosa. Marilah kita meminta kepekaan kepada TUHAN
untuk bisa membedakan antara hal yang berdosa dan hal yang tidak
berdosa, serta memohon kemampuan untuk memilih dan menjalani pilihan yang tepat. [SJS]
Yakobus 4:4
“Hai kamu, orang-orang yang tidak setia!
Tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan dengan dunia
adalah permusuhan dengan Allah?
Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat dunia ini,
ia menjadikan dirinya musuh Allah.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 19
Perkataan “Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan
ayahnya…” (19:3) serta “Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang
ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan
engkau harus takut akan Allahmu…” (19:32) merupakan perintah agar
kita menghormati orang tua kandung kita maupun orang lain yang lebih tua dari kita. Apa pun posisi atau jabatan mereka, jikalau mereka
lebih tua dari kita, kita harus menghormati mereka. Selain itu, rasa hormat kita kepada mereka itu haruslah dilandasi oleh rasa takut kepada
TUHAN.
Menghormati orang tua kandung mungkin lebih mudah bagi kita
karena mereka telah berjasa dengan melahirkan dan membesarkan kita.
Namun, menghormati orang yang lebih tua yang bukan orang tua kandung sering menghadapi rintangan dan membutuhkan kerendahhatian,
apalagi jika jabatan atau status sosial orang tersebut lebih rendah daripada jabatan atau status sosial kita. Sekalipun demikian, menghormati
orang yang lebih tua merupakan kehendak TUHAN bagi kita. Orang lain
akan lebih menghormati kita jika kita bisa menghormati orang-orang “di
bawah” kita. Yang bisa membantu kita untuk menghormati orang yang
lebih tua adalah memandang kepada Kristus yang telah memberi teladan dalam hal kerendahhatian melalui kerelaan-Nya membasuh kaki
yang kotor dari orang-orang yang statusnya berada di bawah diri-Nya.”
Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah memandang perintah untuk menghormati mereka sebagai perintah TUHAN. Teladan Kristus merupakan cermin bagi kita. Marilah kita menghormati orang yang lebih
tua daripada kita! [SJS]
1 Petrus 5:5
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada
orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang
terhadap yang lain, sebab: “Allah menentang orang yang congkak,
tetapi mengasihani orang yang rendah hati.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 20
Perintah-perintah di pasal 20 mengingatkan kembali beberapa hal yang
telah dibicarakan dalam pasal-pasal sebelumnya di kitab Imamat. Di
satu sisi, dengan memberikan hukum-hukum-Nya, TUHAN menghendaki kekudusan umat-Nya (20:7). Di sisi lain, TUHAN juga menyatakan
bahwa Dia menguduskan umat-Nya (20:8). Umat TUHAN dituntut untuk
berperilaku sesuai dengan perintah TUHAN, namun yang menjadikan
umat TUHAN menjadi kudus adalah TUHAN sendiri. TUHAN menguduskan umat-Nya untuk membuat mereka menjadi umat kesayangan-Nya
(Ulangan 7:6; 14:2) dan memisahkan mereka dari bangsa-bangsa lain
untuk menjadi milik-Nya (Imamat 20:24, 26).
TUHAN memberikan hukum-hukum-Nya karena TUHAN menghendaki umat yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, yakni umat
yang hidup sesuai dengan petunjuk TUHAN atau sesuai dengan isi hati
TUHAN. Umat yang hidup sesuai dengan kehendak TUHAN itulah yang
dikehendaki TUHAN.
Menjadi umat TUHAN dan TUHAN menjadi Allah kita bukanlah sekadar perihal status belaka, tetapi perihal pemeliharaan TUHAN atas hidup
umat-NYa. TUHAN mengingatkan kembali aturan-aturan-Nya di dalam
kehidupan keseharian umat-Nya karena Tuhan menghendaki agar umatNya hidup mengikuti Dia. Jika hari ini TUHAN mengingatkan dan menegur sikap hidup kita, marilah kita bertobat dan kembali hidup di dalam
kekudusan di hadapan TUHAN. [SJS]
Imamat 20:26
“Kuduslah kamu bagi-Ku, sebab Aku ini, TUHAN, kudus
dan Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain,
supaya kamu menjadi milik-Ku.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 21-22
Kekudusan imam sangat ditegaskan dalam kedua pasal ini, baik kekudusan perilaku maupun kekudusan dari apa yang dipersembahkannya
bagi TUHAN. Mengenai perilaku, seorang imam tidak hanya dituntut
kudus ketika berada di Kemah Suci saja, tetapi dalam seluruh aspek
hidupnya (misalnya peraturan tentang istri, 21:13-15). Seorang imam
harus benar-benar menjaga kekudusan di hadapan TUHAN. Mengenai
persembahan, seorang imam haruslah mempersembahkan sesuatu
yang kudus, baik dari sisi kondisi persembahan maupun dari sisi cara
mempersembahkan.
TUHAN menghendaki kekudusan para pelayan TUHAN, tidak hanya
ketika mereka melayani di ruang ibadah dalam setiap kegiatan ibadah
saja, tetapi juga di dalam seluruh aspek kehidupan. Bila kita tidak menjaga kekudusan hidup kita, kita tidak akan memiliki keberanian untuk
menegur dosa karena teguran yang sama akan berbalik kepada diri kita
sendiri.
Seorang pelayan TUHAN harus berani bersikap tegas terhadap dosa
bukan karena dia sudah tidak bisa berbuat dosa lagi, namun karena ia
telah bertekad untuk meninggalkan dosa dan telah berusaha hidup dengan menjauhi dosa. Marilah kita mulai bersikap tegas terhadap dosa
dengan meninggalkan dosa-dosa kita sebagai wujud kesetiaan kepada
TUHAN. [SJS]
Ibrani 10:26
“Sebab jika kita sengaja berbuat dosa,
sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran,
maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 23
Hari-hari raya yang ditetapkan TUHAN dimaksudkan agar kita selalu
mengingat kebaikan TUHAN. Setiap hari raya diadakan dengan maksud
masing-masing. Secara tidak langsung kita dapat melihat bahwa ketetapan tentang hari raya ini hendak mengajak umat untuk memikirkan
dan mengingat kembali kebaikan TUHAN dalam kehidupan umat serta
mengaitkan apa saja yang terjadi di dalam kehidupan dengan TUHAN.
Misalnya, ketika orang Israel merayakan hari raya Pondok Daun, mereka
diharapkan mengingat kebaikan TUHAN yang telah menolong nenek
moyang mereka keluar dari tanah Mesir dan membimbing mereka ke
Tanah Perjanjian. Sepanjang perjalanan itu, mereka tinggal di pondokpondok. (23:43). Perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan “pondok” di sini adalah tempat tinggal yang sifatnya sementara (kemah),
bukan bangunan permanen.
TUHAN adalah Allah yang hadir di dalam sejarah manusia. Melalui
sejarah hidup kita, kita bisa melihat begitu banyak pertolongan TUHAN
yang bila terus diingat akan membuat kita semakin beriman dan kuat
di dalam menghadapi pergumulan hidup. Mengingat kebaikan TUHAN
melalui peristiwa yang sudah berlalu adalah salah satu cara mengakui
kebesaran TUHAN di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terus bersyukur atas pertolongan TUHAN di masa lalu, dan selanjutnya kita bisa
beriman bahwa TUHAN yang telah menolong kita di masa lalu adalah
TUHAN yang akan menolong kita menjalani hidup kita hari ini. Marilah
kita mengingat kebaikan TUHAN, mensyukurinya, dan kita beriman bahwa TUHAN pasti akan terus memelihara hidup kita. [SJS]
Roma 8:28
“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.”

35

Kamis

Petunjuk Kehidupan

30
Mei

Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 24
Umat membawa minyak zaitun untuk menjaga agar lampu di depan
tabir yang menutupi tabut hukum tetap menyala (24:2-3). Tindakan
tersebut bukan sekedar simbol ketaatan akan perintah TUHAN, namun
juga simbol keinginan untuk diterangi oleh hukum TUHAN. Hal ini juga
tersirat dalam perkataan pemazmur, “Firman-Mu itu pelita bagi kakiku
dan terang bagi jalanku.” (Mazmur 119:105).
Petunjuk sangat diperlukan agar seseorang bisa berjalan dengan
benar. Petunjuk berlalu lintas akan membimbing kita untuk mengetahui kapan kita boleh atau tidak boleh belok ke kanan, kapan kita boleh
berjalan dan kapan kita harus berhenti. Petunjuk diberikan agar muncul
ketertiban dan keamanan bagi para pengguna jalan. Dengan semakin
banyak mempelajari dan memahami petunjuk yang diberikan, diharapkan bahwa perjalanan kita bisa menjadi semakin teratur sesuai dengan
petunjuk/peraturan tersebut.
Di dalam kehidupan, kita membutuhkan petunjuk yang dapat mengarahkan dan membimbing kita, yaitu petunjuk yang memberitahukan
jalan mana yang boleh kita lalui, dan jalan mana yang tidak boleh kita
lalui. Petunjuk yang kita butuhkan adalah firman TUHAN. Semakin banyak kita mempelajari dan memahami firman TUHAN, diharapkan bahwa hidup kita bisa menjadi semakin teratur dan sesuai dengan keinginan
Perancang Agung kita. Marilah kita semakin giat mempelajari firman
TUHAN agar semakin teranglah jalan yang harus kita lalui di dalam hidup kita. [SJS]
Mazmur 119:105
“Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.”
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Sikap terhadap Orang Miskin

31
Mei

Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 25
Dalam bacaan Alkitab hari ini, kata “perhentian” berulang kali muncul.
Perhentian berkaitan dengan kata “Sabat.” Sabat adalah hari perhentian, hari yang dikhususkan untuk TUHAN, hari untuk berhenti dari aktivitas keseharian dan memusatkan perhatian kepada TUHAN. Dalam hal
bercocok tanam, tanah harus berhenti diusahakan pada tahun ketujuh
atau Tahun Sabat (25:2-7). Pada tahun kelimapuluh (Tahun Yobel, yaitu
setelah tujuh kali Tahun Sabat), tanah yang dibeli harus dikembalikan
kepada pemilik asal tanah itu. Oleh karena itu, harga tanah tergantung
dari jumlah tahun yang tersisa sebelum datangnya Tahun Yobel. Semakin dekat Tahun Yobel, harga tanah semakin murah (25:8-17).
Peraturan tentang Sabat di atas memberikan beberapa pelajaran berharga bagi kita: Pertama, kita perlu menyadari bahwa diri kita terbatas,
bahkan kemampuan tanah untuk terus memberikan hasil tanaman pun
terbatas. Kita tidak boleh menjadi seorang yang gila kerja (workaholic),
sehingga kita mengabaikan perlunya istirahat. Kedua, mengumpulkan
harta sebanyak-banyaknya tidak boleh menjadi tujuan hidup kita. Saat
kita menjadi makmur, kita tidak boleh mengabaikan orang lain yang
jatuh miskin. Adanya Tahun Yobel menunjukkan bahwa Allah menginginkan agar umat-Nya yang telah menjadi kaya menyadari bahwa dia
memiliki kewajiban untuk menolong orang miskin agar bisa keluar dari
kemiskinannya. Perintah Allah agar umat Israel berbelaskasihan dan tidak bersikap menindas terhadap mereka yang jatuh miskin (25:35-55)
dilandasi oleh pemahaman bahwa TUHAN adalah Pemilik segala sesuatu (bandingkan dengan 25:55). Semua yang kita miliki sesungguhnya
adalah pemberian Allah (Bandingkan dengan 1 Tawarikh 29:14). [SJS/P]
Imamat 25:35
“Apabila saudaramu jatuh miskin,
sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka
engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang,
supaya ia dapat hidup di antaramu.”
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Sabtu

Umat Perjanjian

1
Jun

Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 26
Dalam bacaan Alkitab hari ini, Allah mengemukakan bahwa Dia akan
mengingat perjanjian-Nya dengan Yakub, Ishak, dan Abraham (26:42).
Urutan Yakub-Ishak-Abraham adalah urutan yang tidak biasa. Urutan
yang lebih umum adalah Abraham-Ishak-Yakub. Penulisan dengan urutan terbalik ini bertujuan agar umat Allah mengingat masa lalu yang lebih dekat dengan masa penulisan kitab itu, sehingga peristiwa masa lalu
menjadi lebih segar dalam ingatan mereka dan lebih mudah dipahami.
TUHAN menjanjikan berkat bagi mereka yang hidup di dalam ikatan
perjanjian, yakni hidup menurut ketetapan TUHAN, berpegang pada
perintah TUHAN, dan melakukan perintah TUHAN (26:3-4). Sebaliknya,
TUHAN akan menghukum mereka yang mengingkari perjanjian dengan
tidak mendengar dan tidak melakukan firman TUHAN (26:14-16).
Orang yang tidak melakukan firman TUHAN seringkali bermula dari
sikap tidak langsung menerima atau sikap menolak perintah TUHAN.
Bila firman TUHAN tetap diberitakan kepadanya, ia akan merasa muak.
Orang itu akan menutup telinga, bahkan menghindari pemberitaan
firman TUHAN. Dengan demikian, orang seperti itu tidak akan mau
melakukan firman TUHAN dalam kehidupannya, sehingga ia termasuk
orang yang mengingkari perjanjian TUHAN. Orang semacam itu akan
menerima hukuman TUHAN.
Merupakan suatu anugerah bila kita bisa menjadi anggota umat
TUHAN. Dia telah memilih kita karena kasih-Nya kepada kita. Marilah
kita menjadi umat TUHAN yang memegang perjanjian yang telah diadakan dengan umat TUHAN terdahulu. Dengan demikian, kita akan menjadi anggota umat perjanjian yang dipenuhi berkat TUHAN. [SJS]
Matius 25:34
“Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya:
Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan
yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. ”
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Persembahan Persepuluhan

2
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Bacaan Alkitab hari ini: Imamat 27
Bagi orang Israel, persembahan persepuluhan dari hasil tanah adalah
milik TUHAN, sehingga persembahan persepuluhan merupakan persembahan kudus (persembahan yang dipisahkan atau dikuduskan)
bagi TUHAN (27:30). Sebelum persembahan persepuluhan dilegalkan
(disahkan secara hukum) dalam kitab ini, memberi sepersepuluh bagian
sudah merupakan kebiasaan bangsa-bangsa kuno. Misalnya, setelah
memenangkan peperangan dalam Kejadian 14, Abraham memberikan
persepuluhan kepada Melkisedek yang disebut sebagai Imam Allah Yang
Mahatinggi (Kejadian 14:18-20). Setelah Allah menampakkan diri kepada Yakub di Betel, Yakub berjanji untuk memberikan persepuluhan dari
segala berkat yang diterimanya dari TUHAN (Kejadian 28:20-22).
Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan Yesus tidak melarang pemberian
persepuluhan. Yang Tuhan Yesus cela adalah orang Farisi yang mengagungkan kegiatan keagamaan mereka (termasuk memberi persepuluhan), namun melupakan tanggung jawab sosial, yaitu keadilan, belas
kasihan, dan kesetiaan (Matius 23:23; Lukas 11:42). Tuhan Yesus menegaskan bahwa kegiatan keagamaan (termasuk memberi persepuluhan)
harus dilakukan bersama-sama dengan kepedulian sosial.
Pada masa kini, persembahan persepuluhan adalah persembahan
yang penting bagi keberlangsungan pelayanan gereja. Sebenarnya,
dalam Perjanjian Lama terdapat berbagai macam persembahan, sehingga persembahan yang diwajibkan dalam Perjanjian Lama lebih dari
sepersepuluh penghasilan. Bagi kita sekarang, marilah kita memberikan
persembahan persepuluhan sebagai patokan minimum yang harus kita
persembahkan kepada Allah. [SJS/P]
Markus 12:17
Lalu kata Yesus kepada mereka:
“Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar
dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah!”
Mereka sangat heran mendengar Dia.
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Senin

Pentingnya Sebuah
Pengakuan Iman
Bacaan Alkitab hari ini: Matius 16:13-20

3
Jun
HUT GKY

Mengapa Yesus menuntut pengakuan murid-murid-Nya tentang siapakah diriNya? Seberapa pentingnyakah sebuah pengakuan iman bagi Dia? Dari bacaan
Alkitab hari ini, dapat kita saksikan bahwa Tuhan Yesus menuntut sebuah pengakuan yang jujur dan tulus dari para murid-Nya. Bukan dari pendapat orang
mengenai siapakah diri-Nya, melainkan sebuah pengakuan iman yang murni
yang dihidupi langsung oleh murid-Nya. Dari sini kita belajar bahwa ternyata
Yesus tidak menghendaki setiap orang yang mengaku sebagai murid-Nya—
orang yang menyebut dirinya Kristen—tidak berani secara jujur menunjukkan
posisi imannya kepada dunia. Setiap orang Kristen dituntut untuk berani menunjukkan statusnya sebagai orang percaya. Ini sebuah pergumulan bagi setiap kita yang hidup dalam zaman postmodern yang pluralis seperti ini. Zaman
di mana desakan untuk menghindari sebuah klaim pengakuan iman kepada
Kristus begitu besar, karena pengakuan iman seperti itu dianggap sebuah fanatisme agama. Pandangan ini jelas salah karena justru saat Yesus sedang berada
di daerah Kaisarea Filipi, Yesus menanyakan pengakuan iman para murid. Kaisarea Filipi pada zaman itu adalah sebuah kota besar yang melambangkan pusat kekuasaan dan kebudayaan dunia. Di kota seperti inilah Tuhan menuntut
para murid berani menyatakan pengakuan iman mereka.
Inilah tantangan yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya. Di tengah-tengah
arus besar yang menampilkan sosok gereja seakan-akan hanya menjadi tempat hiburan, pelepas penat bahkan pembiusan diri dari pergumulan dunia,
beranikah kita dengan lantang tetapi tetap rendah hati menyaksikan kekristenan kita sesuai dengan pengakuan iman kita? Beranikah kita seperti Simon
Petrus yang dengan terus terang mengakui Yesus sebagai satu-satunya pusat
pengakuan iman dan hal itu sekaligus berarti sebagai pusat hidup dan ibadah?
Saya berdoa di saat kita merayakan HUT GKY hari ini, dengan pertolongan Roh
Kudus berani menyaksikan pengakuan iman seperti Simon Petrus. [JS]
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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Judul

Mengenali Diri Melalui Kitab Bilangan

kitab Bilangan dalam Alkitab Ibrani diambil dari kata kelima teks
Ibrani, yaitu bemidbar yang artinya “di padang gurun”.(1:1); sedangkan
judul kitab ini dalam Alkitab Bahasa Indonesia—yaitu “bilangan”—merupakan terjemahan dari kata Yunani, Arithmoi, yaitu nama kitab ini dalam
Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani (Septuaginta). Kedua judul di atas
tepat karena semua kisah yang diceritakan dalam kitab ini terjadi di padang
gurun dan kitab ini diapit oleh dua buah sensus, yaitu sensus di pasal 1-4
dan di pasal 26. Inti dari semua peristiwa yang terjadi di padang gurun disimpulkan dalam kedua sensus itu, yaitu bahwa semua orang yang dihitung
dalam sensus pertama—kecuali Yosua dan Kaleb—semuanya meninggal dunia dalam perjalanan di padang gurun (lihat renungan tanggal 21 Juni).
Kisah perjalanan orang Israel di padang gurun itu merupakan gambaran
dari kehidupan orang Kristen di dunia ini. Saat membaca kitab ini, berusahalah untuk menempatkan diri sebagai anggota rombongan bangsa Israel.
Saat membaca tentang sulitnya orang Israel mempercayai pemeliharaan
Tuhan, cobalah berpikir apakah kita sanggup untuk tetap mempercayai
Allah bila kita berada dalam situasi yang sama. Perhatikanlah bahwa seharusnya bangsa Israel bisa masuk ke Tanah Kanaan pada tahun kedua setelah
mereka keluar dari Tanah Mesir. Akan tetapi, karena mereka tidak percaya
bahwa Allah sanggup memimpin mereka untuk memasuki Tanah Kanaan,
Allah membuat mereka berada di padang gurun selama empat puluh tahun
dengan tujuan agar semua orang yang ikut keluar dari Tanah Mesir dan telah
melihat berbagai mujizat yang diperbuat Tuhan—namun tidak mempercayai
pemeliharaan Tuhan—mati di perjalanan sehingga mereka tidak bisa ikut
memasuki Tanah Kanaan. Bagi kita pada masa kini, kisah ini menggambarkan
betapa tragisnya bila seseorang “menjadi Kristen” selama puluhan tahun,
tetapi tidak mau sungguh-sungguh bertobat dan mempercayai Tuhan Yesus
sebagai Juruselamatnya, dan akhirnya mati tanpa ikut menikmati anugerah
keselamatan!
Saat membaca kitab Bilangan, kita perlu menyadari bahwa ada banyak
peristiwa yang tidak diceritakan secara jelas atau secara terperinci dalam
kitab ini. Misalnya, dalam 14:22-23 disebutkan tentang orang-orang yang
telah sepuluh kali mencobai Tuhan dan tidak mendengar suara-Nya. Kita
tidak mendapat semua penjelasan tentang sepuluh kali peristiwa yang dimasalahkan itu. Allah selalu memilih apa yang hendak Dia sampaikan dalam
firman-Nya, dan apa yang Dia sampaikan dalam kitab Bilangan merupakan
hal-hal yang penting untuk menolong kita mengenali diri kita sendiri. [P]
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Memberdayakan Tim

4
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 1
Saat mengunjungi Musa, Yitro—mertua Musa—telah berpesan agar
Musa tidak bekerja sendiri, melainkan membentuk sebuah tim yang
bertugas untuk membantu mengerjakan pekerjaan Musa (Keluaran
18). Setelah membentuk tim, Musa harus menyerahkan sebagian wewenangnya untuk dikerjakan oleh orang lain. Di samping itu, dia harus
melatih para anggota timnya agar mereka sanggup melakukan tugas
mereka masing-masing.
Saat Allah mengutus Musa dan Harun untuk mengadakan sensus,
Allah berpesan agar mereka melibatkan para kepala suku untuk membantu mereka. Pelibatan para kepala suku ini menghasilkan tiga keuntungan: Pertama, dengan melibatkan para kepala suku, Musa secara tidak langsung menyampaikan kepada rakyat bahwa orang-orang yang dia
libatkan itu adalah pemimpin-pemimpin yang diakui. Dengan demikian,
pelibatan itu bersifat memberdayakan. Kedua, dengan melibatkan para
kepala suku, Musa memiliki saksi yang menguatkan kebenaran data
yang dikumpulkan. Ketiga, dengan melibatkan para kepala suku, Musa
mempersiapkan adanya orang-orang yang melakukan pencatatan terhadap sejarah Israel.
Adanya pemimpin-pemimpin “hebat” yang cenderung untuk menjadi single fighter merupakan penyebab sulitnya kaderisasi. Supaya
pengaderan berjalan mulus, setiap pemimpin harus berbesar hati untuk
membagi wewenangnya dan memberi waktu untuk memberi pengarahan kepada orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi generasi
penerus dengan melibatkan mereka dalam pelayanan (Bandingkan dengan 1 Korintus 11:1 dan 2 Timotius 2:2). [P]
Bilangan 1:3b-4
“Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka
menurut pasukannya masing-masing.
Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu,
yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu.”
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Pusat Kehidupan
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 2-3
Bangsa Mesir terbiasa menempatkan kemah untuk raja, jenderal, dan
para pejabat di tengah-tengah atau di pusat perkemahan. Bagi bangsa
Israel, yang berada di pusat perkemahan adalah Kemah Suci atau Kemah
Allah. Bangsa Israel berkemah di sekeliling Kemah Suci, tetapi berjarak
agak jauh. Yang berkemah berkeliling paling dekat dengan Kemah Suci
adalah suku Lewi yang diistimewakan karena mereka mengurus segala
sesuatu yang berkaitan dengan peralatan dan upacara di Kemah Suci.
Susunan perkemahan suku-suku Israel tidak diatur sembarangan.
Yang berkemah di sebelah Timur adalah suku Yehuda, Isakhar, dan Zebulon (keturunan Yakub melalui Lea). Yang berkemah di sebelah Selatan
adalah suku Ruben, Simeon, dan Gad—keturunan Yakub melalui Lea dan
Zilpa (hamba Lea). Yang berkemah di sebelah Barat adalah suku Efraim,
Manasye, dan Benyamin (keturunan Yakub melalui Rahel). Yang berkemah di sebelah Utara adalah suku Dan, Asyer, serta Naftali—keturunan
Yakub melalui Bilha (hamba Rahel) dan Zilpa (hamba Lea). Bila bangsa
Israel melakukan perjalanan, urutannya adalah suku-suku yang berkemah di sebelah Timur berangkat lebih dulu, lalu suku-suku yang berkemah di sebelah Selatan, diikuti suku Lewi yang membawa Kemah Suci
dan perlengkapannya, kemudian suku-suku yang berkemah di sebelah
Barat, dan yang terakhir suku-suku yang berkemah di sebelah Utara.
Susunan perkemahan dan urutan perjalanan dengan Kemah Suci
dan perlengkapannya selalu ditempatkan di bagian tengah menunjukkan bahwa Allah harus ditempatkan di pusat kehidupan bangsa Israel
dan bahwa Allah berbeda derajat dengan umat-Nya sehingga umat-Nya
tidak boleh berkemah terlalu dekat. [P]
Bilangan 2:17
“Sesudah itu berangkatlah Kemah Pertemuan dengan
laskar orang Lewi, di tengah-tengah laskar yang lain itu.
Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat,
masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka.”
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Sensus dan Pembagian Tugas
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 4
Adalah aneh bahwa urutan penghitungan suku Lewi dimulai dari keturunan Kehat (4:2-3), kemudian keturunan Gerson (4:22-23), dan yang
terakhir adalah keturunan Merari (4:29-30); padahal urutan berdasarkan usia seharusnya adalah Gerson, Kehat, dan Merari (Keluaran 6:15).
Oleh karena itu, bisa diduga bahwa urutan Kehat, Gerson, dan Merari
adalah urutan berdasarkan pentingnya atau sucinya hal-hal yang berkaitan dengan tugas mereka.
Keturunan Kehat (yang dihitung pertama) bertugas mengurus semua perlengkapan upacara di Kemah Suci yang disebut sebagai barang-barang yang mahakudus (Bilangan 4:4) atau barang-barang kudus
(4:15), termasuk Tabut Hukum atau Tabut Perjanjian yang terletak di
Ruang Mahakudus, tempat yang paling suci di Kemah Suci. Keturunan
Kehat bukan imam sehingga mereka tidak diperkenankan menyentuh
peralatan upacara di atas. Sebelum dibawa, semua peralatan upacara
dikemas oleh para imam—yaitu Harun dan anak-anaknya. Saat akan
berangkat, barulah keturunan Kehat boleh mengangkat barang-barang
tersebut, dengan catatan bahwa mereka harus berhati-hati agar tidak
menyentuh peralatan yang mereka bawa agar mereka tidak mati (4:15,
20). Barang-barang yang kecil—yaitu minyak untuk penerangan, ukupan
dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap dan minyak urapan—menjadi tanggung jawab Eleazar, anak imam Harun. Tenda, tudung, dan tirai
Kemah Suci, serta layar dan tirai pintu gerbang pelataran harus diangkat
oleh keturunan Gerson; sedangkan papan, kayu lintang, tiang, dan alas
Kemah Suci, serta tiang, alas, patok, dan tali pelataran menjadi tugas
keturunan Merari. Mereka harus melaksanakan tugas yang diberikan
Allah kepada mereka tanpa diizinkan untuk protes! [P]
1 Petrus 4:10
“Layanilah seorang akan yang lain,
sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang
sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.”
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Allah Menuntut Kesucian

7
Jun

Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 5-6
Allah yang suci tidak bisa berkompromi dengan ketidaksucian. Allah
menuntut kesucian umat-Nya baik dari sisi kelayakan mengikuti upacara
keagamaan, kesucian dalam keluarga, maupun tuntutan khusus kepada
orang nazir—yaitu orang yang berjanji untuk membaktikan dirinya kepada Tuhan, baik untuk sementara waktu maupun seumur hidup.
Orang yang sakit kusta, mengeluarkan lelehan (sperma, menstruasi,
atau penyakit kelamin), atau najis oleh mayat adalah orang yang tidak layak untuk mengikuti upacara keagamaan. Bagi kita pada masa kini, pandangan semacam ini sudah tidak diberlakukan lagi karena dua hal: Pertama, secara keagamaan, semua kenajisan (dosa) kita telah ditanggung
oleh Tuhan Yesus sehingga kita tidak perlu menanggung hukuman dosa
lagi. Kedua, secara praktis, ilmu kedokteran saat ini telah berkembang
jauh sehingga penyakit seperti kusta dan penyakit kelamin tertentu sudah bisa disembuhkan secara tuntas. Pencegahan berjangkitnya menular karena bersentuhan dengan mayat pun saat ini sudah bisa diatasi.
Dalam masyarakat yang mementingkan pria—seperti masyarakat
Yahudi—kesucian wanita dalam pernikahan sangat dituntut. Pada masa
Perjanjian Baru, sikap diskriminatif terhadap wanita secara berangsurangsur mulai dihilangkan. Oleh karena itu, tuntutan kesucian dalam
rumah tangga Kristen masa kini mencakup pula tuntutan kesucian terhadap kaum pria.
Orang Kristen pada masa kini bisa memahami keselamatan yang
tersedia dalam Kristus secara lebih tuntas. Oleh karena itu, respons yang
sepantasnya terhadap pengorbanan Kristus adalah kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan
berkenan kepada Allah tanpa perlu bernazar! (Roma 12:1) [P]
Imamat 20:26
“Kuduslah kamu bagi-Ku, sebab Aku ini, TUHAN, kudus
dan Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain,
supaya kamu menjadi milik-Ku.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 7
Walaupun para pemimpin suku Israel telah memberi waktu dan tenaga
untuk melakukan sensus, pelayanan mereka itu tidak membuat mereka
merasa sudah cukup memberi. Sebaliknya, setelah mereka melakukan
pelayanan, mereka justru memberikan persembahan mereka sebagai
ungkapan rasa syukur karena mereka memperoleh kesempatan untuk
melayani. Teladan mereka ini mengingatkan kita bahwa kita perlu melayani bukan hanya dengan waktu dan tenaga saja, tetapi juga dengan
mempersembahkan uang kita untuk pekerjaan Tuhan.
Pada zaman Musa, pemberian persembahan itu penting bagi kelangsungan pekerjaan di Kemah Suci. Allah menentukan bahwa semua persembahan yang diberikan oleh para pemimpin suku di Israel itu harus
diberikan kepada suku Lewi untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan pekerjaan (pelayanan) masing-masing. Keturunan Gerson yang
mengurus tenda, tudung, dan tirai Kemah Suci, serta layar dan tirai pintu gerbang pelataran mendapat dua kereta dengan empat ekor lembu.
Keturunan Merari yang mengurus papan, kayu lintang, tiang, dan alas
Kemah Suci, serta tiang, alas, patok, dan tali pelataran mendapat empat kereta dengan delapan ekor lembu. Yang menarik, keturunan Kehat
tidak mendapat bagian karena pekerjaan mereka adalah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahu mereka.
Bacaan Alkitab hari ini menjelaskan bahwa “adil” dalam pandangan
Allah tidaklah berarti “sama rata”. Allah memberikan perlengkapan sesuai dengan keperluan pelayanan masing-masing orang. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa Allah memberikan karunia yang berbeda-beda kepada semua orang percaya, sesuai dengan
tanggung jawab yang Allah berikan (Roma 12:6-8; 1 Korintus 7:7). [P]
Bilangan 7:5
“Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk
pekerjaan pada Kemah Pertemuan; berikanlah semuanya itu kepada
orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 8:1-9:14
Penahbisan orang Lewi dimulai dengan pemasangan tujuh lampu di
bagian depan kandil (tempat lampu). Ketujuh lampu itu menerangi bagian depan kandil—artinya menerangi jalan masuk ke Ruang Kudus (dan
selanjutnya menuju ke Ruang Mahakudus) di Kemah Suci serta menerangi meja roti sajian. Para imam (yaitu Harun dan anak-anaknya) harus
menjaga agar lampu-lampu itu tetap menyala sepanjang malam—dari
petang sampai pagi (Bilangan 8:2-3; Keluaran 27:20-21). Dari satu sisi,
penahbisan yang diawali dengan penyalaan lampu ini mengingatkan
bahwa orang Lewi menjalankan peran sebagai terang dunia (Matius
5:14). Dari sisi lain, lampu-lampu yang menyala sepanjang malam itu
menyadarkan bahwa Allah berdiam di tengah-tengah bangsa Israel bukan hanya di siang hari, tetapi juga di malam hari. Allah yang menjadi
Pelindung umat-Nya itu tidak pernah tertidur (Mazmur 121).
Penahbisan orang Lewi itu berarti bahwa suku Lewi dikhususkan untuk melakukan pekerjaan bagi Tuhan serta ditahirkan (dibersihkan atau
disucikan melalui persembahan korban penghapus dosa dan korban
bakaran) sehingga mereka bisa (layak) melakukan pekerjaan jabatan
di Kemah Pertemuan atau Kemah Suci. Pengkhususan suku Lewi untuk
melakukan pekerjaan jabatan yang berkaitan dengan Kemah Suci ini merupakan pengganti dari keharusan bagi seluruh bangsa Israel untuk menyerahkan anak sulung mereka kepada Tuhan (Bilangan 7:6-22). Penyerahan suku Lewi untuk melakukan pekerjaan bagi Tuhan ini di kemudian
hari diadopsi oleh gereja menjadi penyerahan salah seorang anak untuk
melayani pekerjaan Tuhan [P]
Bilangan 8:18-19a
“Maka Aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung
yang ada pada orang Israel dan Aku menyerahkan orang Lewi
dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun
dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan
bagi orang Israel di Kemah Pertemuan.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 9:15-10:36
Allah menuntut umat-Nya untuk taat kepada-Nya secara mutlak. Bangsa
Israel tidak mengerti kapan mereka harus berhenti dan kapan mereka
harus berjalan. Allah menuntut agar bangsa Israel mengikuti saja pimpinan-Nya melalui (tiang) awan dan (tiang) api. Ada kalanya Allah menghendaki agar bangsa Israel tinggal di suatu tempat selama beberapa
hari, tetapi ada kalanya Allah menghendaki agar bangsa Israel tinggal di
tempat lain selama berbulan-bulan.
Tuntutan ketaatan mutlak kepada kehendak Allah ini sebenarnya
bukan hanya ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada semua
orang percaya. Tuntutan tersebut menimbulkan berbagai reaksi—ada
yang menolak, ada yang menerima dengan terpaksa, dan ada pula yang
menerima dengan sukacita. Yang menolak untuk taat secara mutlak
kepada kehendak Allah adalah mereka yang menganggap diri mereka
bebas untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki, padahal manusia tidak selalu bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Yang taat
karena terpaksa adalah mereka yang menganggap diri mereka bijak—
yaitu mereka yang menganggap diri mereka tahu apa yang paling baik
bagi diri mereka sendiri—dan secara tersirat mereka tidak yakin bahwa
kehendak Allah lebih baik daripada apa yang mereka pikirkan. Yang taat
dengan sukacita adalah mereka yang meyakini bahwa kehendak Allah
selalu lebih baik daripada apa yang mereka pikirkan, sehingga mereka
memilih untuk bersandar sepenuhnya kepada kehendak Allah. Musa
selalu yakin bahwa kehendak Allah itu selalu baik. Oleh karena itu, ia
memimpin umat Israel untuk bersandar dan taat sepenuhnya kepada
kehendak Allah. Bagaimana dengan Anda? [P]
Bilangan 9:22
“Berapa lama pun juga awan itu diam di atas Kemah Suci,
baik dua hari, baik sebulan atau lebih lama,
maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat;
tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 11-12
Allah itu baik dan berkat-Nya berlimpah-limpah. Akan tetapi, bila fokus
perhatian kita tertuju kepada hal-hal yang tidak ada atau yang tidak
kita miliki, kita tidak akan pernah merasa puas dan kita akan cenderung
untuk selalu bersungut-sungut. Bangsa Israel bersungut-sungut karena
mereka melupakan berkat Tuhan yang telah mereka terima dan karena mereka hanya memperhatikan keterbatasan yang mereka alami di
padang gurun. Sikap bersungut-sungut yang dilandasi oleh anggapan
bahwa mereka telah mengalami nasib buruk itu mengundang kemarahan TUHAN sehingga TUHAN mengirimkan api untuk membakar perkemahan orang Israel (11:1-2).
Bangsa Israel telah lupa bahwa perbudakan yang mereka alami di Tanah Mesir telah membuat mereka amat menderita sehingga mereka berteriak meminta tolong kepada Allah (Keluaran 2:24). Sayangnya, setelah
mereka dibebaskan dari perbudakan, mereka tidak bisa bersyukur atas
anugerah Allah tersebut. Mereka justru mengingat kemakmuran (dari
sisi makanan) di Tanah Mesir, sehingga mereka bersungut-sungut dan
kehilangan sukacita, padahal “manna” yang mereka makan setiap hari
pastilah merupakan makanan yang enak dan bergizi sehingga digambarkan sebagai “rasanya seperti madu” (Keluaran 16:31).
Dalam hidup kita, bila kita hanya memperhatikan apa yang tidak kita
miliki atau apa yang belum kita capai saja, kita pasti akan kehilangan sukacita. Kita harus belajar untuk selalu bersyukur atas apa pun yang telah
Allah berikan serta atas apa pun yang telah Allah percayakan kepada
kita. Jangan biarkan sukacita kita dihancurkan oleh keinginan kita akan
kemewahan dan kebanggaan dunia ini. [P]
Bilangan 11:1
“Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan TUHAN
tentang nasib buruk mereka, dan ketika TUHAN mendengarnya
bangkitlah murka-Nya, kemudian menyalalah api TUHAN
di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 13
Perkembangan perpolitikan di seluruh dunia membuat banyak negara memperjuangkan diberlakukannya sistem demokrasi, yaitu sistem
politik yang kekuasaan tertingginya di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, kebijakan ditentukan oleh suara mayoritas. Kekuasaan pemimpin berada di bawah kekuasaan mayoritas. Walaupun sistem demokrasi
ini mengandung berbagai hal yang positif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: Pertama, karena dunia ini sudah dikuasai oleh dosa,
pendapat mayoritas bisa salah. Kedua, bila pendapat mayoritas bertentangan dengan kehendak Allah, kita harus berani menentang pendapat
mayoritas dan tetap mengutamakan kehendak Allah.
Dari antara 12 orang yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan,
mayoritas merasa pesimis untuk maju berperang merebut Tanah Kanaan
karena mereka beranggapan bahwa musuh mereka terlalu kuat. Mereka gentar melihat perawakan bangsa Kanaan yang tinggi dan mereka
merasa bahwa diri mereka kecil seperti belalang bila dibandingkan dengan orang Kanaan yang seperti raksasa (13:33). Mereka merasa minder
setelah membandingkan besarnya perawakan penduduk Kanaan itu dengan perawakan mereka. Mereka sama sekali tidak mengingat sejarah
masa lampau bahwa dibandingkan dengan kekuatan tentara Mesir,
kekuatan mereka sama sekali tidak berarti. Mereka berhasil lolos dari
perbudakan di Tanah Mesir bukan karena mereka lebih hebat daripada
tentara Mesir, melainkan karena Tuhan menyertai mereka dengan tangan-Nya yang kuat. Saat berhadapan dengan orang Kanaan, seharusnya mereka tidak memandang diri sendiri yang lemah, melainkan memandang Allah yang kuat. [P]
Bilangan 13:30
Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu
di hadapan Musa, katanya:
“Tidak! Kita akan maju dan menduduki negeri itu,
sebab kita pasti akan mengalahkannya!”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 14
Musa menyadari bahwa keadilan Allah membuat Ia “sekali-kali tidak
membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang
ketiga dan keempat.” (14:18b). Allah murka terhadap orang Israel yang
bersungut-sungut—karena takut menghadapi orang Kanaan dan ingin
kembali ke Mesir (14:1-4)—sehingga Allah sampai berniat untuk membinasakan bangsa Israel (14:11-12).
Murka Allah itu bersifat serius. Bila Musa tidak mencegah, hukuman
Allah pasti dijatuhkan. Musa tidak mengatakan bahwa rencana penghukuman Allah terhadap bangsa Israel itu merupakan sesuatu yang tidak
wajar, tetapi Musa mengatakan bahwa penghukuman itu akan merugikan nama baik Allah dalam pandangan bangsa-bangsa lain (14:13-16).
Perkataan Musa kepada TUHAN dalam 14:13-19 bisa kita sebut sebagai doa syafaat Musa bagi bangsa Israel. Kedekatan Musa dengan Allah
itu membuat Allah mengampuni bangsa Israel sesuai dengan perkataan
Musa (14:20). Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa Allah melepaskan
bangsa Israel dari hukuman. Mereka yang telah sepuluh kali berlaku tidak taat tidak diizinkan untuk memasuki Tanah Kanaan (14:22-23). Dari
antara generasi bangsa Israel yang keluar dari Tanah Mesir, hanya Kaleb
bin Yefune dan Yosua bin Nun yang diizinkan TUHAN untuk memasuki
Tanah Kanaan (14:24, 30).
Doa syafaat Musa yang membuat Allah mengubah rencana penghukuman-Nya itu mengingatkan kita akan pentingnya doa syafaat. Bila
Anda tekun menaikkan doa syafaat dengan sepenuh hati, Allah pasti
akan memperhatikan doa Anda dan akan memberi yang terbaik. [P]
Bilangan 14:19-20
“Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan
kebesaran kasih setia-Mu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa
ini mulai dari Mesir sampai ke mari.” Berfirmanlah TUHAN:
“Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu.
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 15
Sepintas lalu, nampak aneh bahwa keputusan penghukuman Tuhan terhadap bangsa Israel yang bersikap memberontak—yaitu bahwa mereka
yang telah memberontak tidak diizinkan untuk memasuki Tanah Kanaan
atau Tanah Perjanjian (14:22-23)—dilanjutkan dengan disampaikannya
hal-hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel setelah mereka tiba di
Tanah Perjanjian (15:2, 18). Keanehan ini terjadi karena kita selalu memandang segala sesuatu dengan sudut pandang masa kini, sedangkan
Allah memandang segala sesuatu dari sudut pandang masa depan (Bandingkan dengan Yeremia 29:11).
Walaupun Allah telah menetapkan hukuman bagi bangsa Israel yang
bersikap memberontak, Allah tetap melanjutkan janji untuk memberikan Tanah Perjanjian yang akan diwujudkan pada generasi selanjutnya.
Oleh karena itu, pemberian ketentuan tentang hal-hal yang harus dilakukan di Tanah Perjanjian itu mengandung berbagai makna: Pertama,
Allah tetap menghukum dosa, tetapi sekaligus Allah juga memberikan
pengampunan dan pengharapan. Kedua, bila bangsa Israel benar-benar
bertobat setelah mendengar berita penghukuman Allah, mereka memiliki tugas untuk mengingatkan dan mengajarkan tentang hukum-hukum
Tuhan kepada generasi berikutnya.
Bagi kita pada masa kini, Allah telah memberikan pengampunan
secara sempurna kepada setiap orang percaya melalui pengorbanan
Tuhan Yesus di kayu salib. Pengampunan yang sudah kita terima itu seharusnya membuat kita hidup dengan cara hidup yang baru yang sesuai
dengan kehendak Tuhan. Pengampunan itu seharusnya juga mendorong
kita untuk mengajar dan mengingatkan anak-anak kita agar hidup dalam
ketaatan kepada kehendak Allah. [P]
Bilangan 14:18a
“TUHAN itu berpanjangan sabar dan kasih setia-Nya berlimpahlimpah, Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali
tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, ....”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 16-17
Korah (keturunan Lewi, tetapi bukan keturunan Harun) beserta Datan,
Abiram, dan On (keturunan Ruben, anak pertama Yakub) memprovokasi massa untuk memberontak terhadap Musa dan Harun, khususnya
dalam hal kewenangan untuk menyelenggarakan peribadatan di Kemah
Suci. Mereka beranggapan bahwa ketetapan Tuhan tentang keimaman
keturunan Harun merupakan sikap meninggikan diri (16:1-3). Mereka tidak sadar bahwa protes terhadap ketetapan Tuhan itu merupakan pemberontakan terhadap Tuhan yang telah membuat ketetapan tersebut.
Mereka seperti sudah melupakan peristiwa yang belum lama terjadi,
yaitu bahwa sikap sepuluh pengintai yang memprovokasi massa untuk
bersungut-sungut kepada Tuhan membuat Tuhan menimpakan tulah
yang membuat mereka mati (14:36-37).
Sikap menentang ketetapan Tuhan tentang keimaman Harun dan
anak-anak-Nya itu mendatangkan hukuman Allah yang amat mengerikan
yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu bahwa tiba-tiba tanah terbelah dan bumi menelan para pemberontak itu beserta dengan rumah
(tenda) mereka (16:28-33). Yang amat memprihatinkan, hukuman Allah
itu tidak membuat bangsa Israel bertobat. Keesokan harinya, bangsa
Israel kembali melakukan protes (demo) terhadap Musa dan Harun sehingga Allah murka dan kembali menimpakan tulah yang dahsyat yang
membuat 14.700 orang mati terkena tulah itu (16:41-49). Peristiwa ini
menunjukkan bahwa bangsa Israel benar-benar merupakan bangsa
yang bebal. Mereka melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang.
Hukuman Tuhan tidak membuat mereka jera. Kebebalan bangsa Israel
itu membuat Allah kembali mengkonfirmasi keimaman Harun dengan
membuat tongkat Harun bertunas (17:8). [P]
Bilangan 17:5
“Dan orang yang Kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas;
demikianlah Aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan
mereka kepada kamu, sehingga tidak usah Kudengar lagi.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 18-19
Bila Allah memberi tugas, Ia pasti akan memberikan perlengkapan untuk
melakukan tugas itu. Allah menetapkan suku Lewi untuk melaksanakan
semua tugas yang berkaitan dengan perlengkapan Kemah Suci, sedangkan Harun dengan keturunannya memegang jabatan sebagai imam yang
melaksanakan seluruh peribadatan. Supaya bisa melaksanakan semua
tugas di atas secara efektif, suku Lewi—termasuk Harun dan keturunannya—tidak diberi warisan tanah agar mereka tidak bercocok tanam.
Sebaliknya, Allah memberikan bagian yang tidak dibakar dari persembahan korban sajian, korban penghapus dosa dan korban penebus
salah (18:9), serta memberikan persembahan hasil pertama (18:15)
bagi Harun dan anak-anak-Nya; sedangkan suku Lewi di luar keturunan
Harun mendapatkan persembahan persepuluhan (18:23-24), tetapi mereka sendiri juga harus memberikan persembahan persepuluhan dari
setiap persembahan persepuluhan yang mereka terima (18:26-28).
Sebagaimana Allah menjamin kehidupan seluruh suku Lewi—termasuk keturunan Harun—yang tidak bisa mencari nafkah melalui bercocok tanam karena seluruh waktu mereka telah dipersembahkan untuk
melakukan pekerjaan Tuhan, demikian pula Allah memelihara hambahamba-Nya yang menyerahkan seluruh waktu mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan pada masa kini. Sebagaimana halnya dengan suku
Lewi, hamba Tuhan penuh waktu pada masa kini harus didukung secara
keuangan oleh umat Allah yang tidak melayani penuh waktu! Bagi setiap hamba Tuhan, ingatlah bahwa Allah pasti akan memelihara hambahamba-Nya yang mengerjakan pekerjaan Allah! [P]
2 Korintus 8:13-14
“Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain
mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.
Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan
kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian
mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 20-21
Tidaklah mudah menghadapi gempuran masalah secara bertubi-tubi!
Bayangkanlah tumpukan persoalan yang harus dihadapi oleh Musa
dalam memimpin bangsanya keluar dari Tanah Mesir. Dengan perasaan
gentar, Musa harus menghadapi Firaun. Bangsa Israel yang dia bela tidak memberi dukungan, melainkan justru mengecilkan semangat Musa.
Walaupun Allah telah berulang kali memberi pertolongan secara ajaib,
bangsa Israel sulit untuk mempercayai Allah. Mereka selalu melihat halhal yang negatif, bahkan mereka sering ingin kembali ke Tanah Mesir.
Bangsa Israel belasan kali bersungut-sungut kepada Musa karena mereka sulit untuk bersandar kepada pimpinan Allah.
Ketangguhan Musa dalam menghadapi sungut-sungut bangsa Israel
akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama. Allah memerintahkan agar Musa
berkata kepada bukit batu agar bukit batu itu mengeluarkan air, tetapi
kemarahan terhadap bangsa Israel membuat Musa bertindak menurut
kemauan sendiri dengan cara memukulkan tongkatnya ke bukit batu itu
dua kali. Emosi yang tidak terkendali membuat Musa gagal untuk tetap
bersandar kepada Tuhan! (Perhatikan perkataan Musa dalam 20:10).
Kesalahan Musa itu membuat dia kehilangan kesempatan memimpin
bangsa Israel memasuki Tanah Perjanjian (20:12). Usahanya selama sekitar empat puluh tahun berakhir dengan menyedihkan. Bacaan Alkitab
hari ini mengajarkan dua hal kepada kita: Pertama, kita perlu mendukung para pemimpin kita agar mereka bisa menyelesaikan pelayanan
dengan baik. Kedua, setiap pemimpin perlu menyadari bahwa perlu ketekunan untuk bisa bertahan melaksanakan tugas sampai selesai. [P]
Bilangan 20:12
Tetapi TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:
“Karena kamu tidak percaya kepada-Ku dan tidak
menghormati kekudusan-Ku di depan mata orang Israel,
itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini
masuk ke negeri yang akan Kuberikan kepada mereka.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 22:1-23:3
Kita harus menyadari bahwa dosa telah merusak kehendak kita sehingga kehendak Allah seringkali bertentangan dengan kehendak kita. Saat
menghadapi keadaan seperti itu, kita harus mengembangkan kepekaan
untuk mengenali kehendak Allah serta mengembangkan kesediaan untuk menyingkirkan kehendak kita dan menaati kehendak Allah.
Bileam seharusnya sudah mengetahui kehendak Allah sejak pertama
kali ia bertanya kepada Allah tentang permintaan Balak untuk mengutuki bangsa Israel (22:8-12). Sayangnya, bagi Bileam, mendapat upah
tinggi lebih menarik daripada melakukan kehendak Allah. Oleh karena
itu, saat mendapat tawaran kedua, Bileam kembali menanyakan pertanyaan yang sama kepada Tuhan (22:15-19), padahal seharusnya dia sudah tahu (sadar) bahwa Allah pasti akan menolak permintaan tersebut.
Karena Bileam tidak berani bersikap tegas untuk mengikuti kehendak
Allah, akhirnya Allah membiarkan Bileam pergi (22:20).
Bileam bukan hanya setengah hati dalam melakukan kehendak Allah,
tetapi dia juga tidak peka terhadap peringatan Tuhan yang disampaikan
melalui keledai yang ditungganginya (22:21-33). Seharusnya Bileam tidak bertanya lagi kepada Malaikat TUHAN yang dijumpainya (22:34).
Pertanyaan itu menunjukkan bahwa Bileam tidak sepenuh hati bersedia
mengikuti kehendak Allah!
Bila kita tidak bersedia mengikuti kehendak Allah dengan sepenuh
hati, mungkin saja Allah akan membiarkan kita untuk bertindak mengikuti keinginan kita sendiri. Seharusnya, ketaatan kepada kehendak Allah
yang telah jelas tidak boleh ditawar, apalagi bila Allah telah memberikan
tanda-tanda untuk memperingatkan kita! [P]
1 Raja-raja 8:61
“dan hendaklah kamu berpaut kepada TUHAN, Allah kita,
dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut
segala ketetapan-Nya dan dengan tetap mengikuti
segala perintah-Nya seperti pada hari ini.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 23:4-24:25
Rencana Allah tidak bisa dicegah. Bila Allah sudah menetapkan suatu
rencana, rencana tersebut pasti terlaksana. Walaupun kadang-kadang
rencana Allah seperti akan gagal, Allah bisa membalikkan keadaan sehingga situasi membalik. Manusia tidak mungkin berhasil menggagalkan rencana Allah.
Motivasi Bileam adalah mencari keuntungan. Akan tetapi, Bileam
tidak berani dan tidak bisa menghalangi kehendak Allah. Walaupun
Bileam datang untuk mengutuk bangsa Israel, dia sadar bahwa dia harus melaksanakan kehendak Allah. Oleh karena itu, Bileam tidak mengucapkan kutuk terhadap bangsa Israel, melainkan mengucapkan berkat.
Kata-kata Bileam seperti kata-kata yang menunjukkan iman yang luar
biasa, “Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah?
Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk TUHAN?” (23:8). Dia
mengatakan bahwa dia tidak berani menentang kehendak Allah, “Bukankah aku harus berawas-awas, supaya mengatakan apa yang ditaruh
TUHAN ke dalam mulutku?” (23:12). Dia bahkan mengatakan bahwa
tawaran harta benda tidak akan bisa membuat dia melawan kehendak
Allah (24:10-13).
Dalam renungan besok, akan kita lihat bahwa sebenarnya iman Bileam itu adalah iman yang semu (palsu). Bileam tidak sungguh-sungguh
beriman kepada Allah. Ketaatannya tidak dilandasi oleh iman, melainkan oleh keterpaksaan. Watak aslinya terbuka setelah demonstrasi iman
yang ditunjukkannya berlalu. Kisah Bileam ini mengingatkan umat beriman agar tidak mudah terpesona oleh demonstrasi iman yang belum
teruji oleh waktu. [P]
Bilangan 24:13
“Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak
seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah TUHAN
dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri;
apa yang akan difirmankan TUHAN, itulah yang akan kukatakan.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 25
Iman yang sejati adalah iman yang bisa bertahan melalui ujian waktu.
Menampilkan iman yang dahsyat dalam jangka waktu yang pendek
jauh lebih mudah daripada mempertahankan iman yang nampak “biasa” dalam jangka waktu yang panjang, karena mempertahankan iman
dalam jangka waktu yang panjang memerlukan ketekunan.
Dalam pasal 23-24, Bileam nampak seperti seorang nabi yang baik,
yang menyampaikan kehendak Allah dengan berani. Akan tetapi, peristiwa berikutnya menunjukkan watak asli Bileam. Bileam mengajarkan
kepada Balak untuk menghancurkan bangsa Israel dengan cara membuat bangsa Israel melakukan dosa. Perempuan-perempuan Moab dianjurkan untuk merayu orang-orang Israel sehingga bangsa Israel jatuh
dalam dosa perzinahan (31:16), dan selanjutnya jatuh dalam dosa penyembahan berhala (25:1-2). Dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu
membuat Allah murka, sehingga Allah menghukum umat-Nya dengan
tulah yang menyebabkan kematian dua puluh empat ribu orang Israel
(25:9). Murka Allah mereda saat Pinehas—cucu Imam Harun—menikam
seorang Israel yang membawa seorang perempuan Midian, sehingga keduanya tewas.
Penyimpangan moral dan penyesatan iman merupakan dua hal yang
paling harus diwaspadai oleh seorang beriman, bukan hanya pada masa
lampau, melainkan juga pada masa kini. Penyimpangan moral bisa berbentuk godaan seks, godaan harta, godaan kekuasaan, dan/atau godaan
popularitas. Penyesatan iman terutama berbentuk iman terhadap halhal yang nampak dan umumnya berkaitan dengan ditawarkannya jalan
pintas untuk mendapatkan kepuasan seks, harta, kekuasaan, dan/atau
popularitas. [P]
Bilangan 31:16
“Bukankah perempuan-perempuan ini, atas nasihat Bileam,
menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap TUHAN
dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat TUHAN.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 26
Dosa mengakibatkan datangnya hukuman Allah. Orang yang berhikmat
akan menerima hukuman tersebut dengan rendah hati dan menganggap
hukuman itu sebagai peringatan agar dosa tersebut tidak diulang. Akan
tetapi, orang yang bebal memandang hukuman itu secara negatif dan
menganggap hukuman Allah itu sebagai ungkapan kekejaman Allah.
Saat TUHAN memerintahkan Musa untuk mengadakan sensus terhadap pasukan Israel, ada dua catatan yang diselipkan dalam pelaporan
hasil sensus, yaitu: Pertama, catatan tentang hukuman Allah terhadap
Datan, Abiram, dan Korah yang bersama-sama membantah TUHAN dengan menentang keimaman Harun dan keturunannya. Sikap menentang
ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui kepemimpinan Musa
dan Harun (26:9-11; bandingkan dengan pasal 16). Karena masalah
keimaman Harun dan keturunannya itu ditetapkan oleh TUHAN, maka
memprotes ketetapan tersebut merupakan sikap memberontak terhadap TUHAN. Kedua, catatan bahwa orang-orang yang dicatat dalam sensus kedua tersebut semuanya berbeda dengan orang-orang yang dicatat
dalam sensus pertama (pasal 1), kecuali Kaleb dan Yosua (26:63-65) menunjukkan bahwa semua orang dewasa yang ikut keluar dari Mesir tidak
bisa ikut memasuki Tanah Perjanjian (Catatan ini menggenapi firman
TUHAN dalam 14:22-31).
Kedua catatan tentang penghukuman TUHAN tersebut merupakan
peringatan terhadap generasi bangsa Israel yang akan memasuki Tanah
Perjanjian bahwa pemberontakan terhadap TUHAN akan mendatangkan hukuman yang dahsyat. Bila mereka ingin menikmati berkat Tuhan,
mereka harus hidup dalam ketaatan. [P]
1 Korintus 10:11-12
“Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan
dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu,
di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka,
bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh!”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 27
Regenerasi (penggantian generasi tua dengan generasi muda) adalah
suatu keniscayaan (sesuatu yang pasti akan terjadi). Akan tetapi, ada
regenerasi yang disiapkan dan ada regenerasi yang tidak disiapkan.
Tentu saja regenerasi akan berlangsung lebih baik bila disiapkan. Bila
regenerasi disiapkan, hal-hal yang sudah dimulai oleh generasi sebelumnya akan bisa dilanjutkan oleh generasi pengganti. Bila regenerasi tidak
disiapkan, tidak bisa dipastikan bahwa generasi muda yang menggantikan generasi tua bisa menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan besar
kemungkinan bahwa generasi berikutnya akan melaksanakan tugas mereka dengan kebingungan.
Dalam bacaan hari ini, Musa mengurus dua masalah yang berkaitan
dengan regenerasi: Pertama, masalah pembagian tanah untuk anakanak perempuan Zelafehad. Pada masa itu, hak waris diserahkan kepada anak laki-laki. Karena Zelafehad mati tanpa anak laki-laki, anak-anak
perempuan Zelafehad bisa terlantar bila hak waris tidak bisa dialihkan
kepada anak perempuan. Oleh karena itu, Tuhan memutuskan untuk
mengalihkan hak waris kepada anak-anak perempuan Zelafehad. Kedua, masalah pengganti Musa. Musa menyadari bahwa ketergantungan
umat Israel terhadap dirinya akan menimbulkan masalah setelah dia
meninggal. Oleh karena itu, Musa meminta agar Tuhan segera menunjuk pengganti dirinya. Tuhan mengabulkan permintaan Musa ini dan Ia
memberikan Yosua untuk menjadi pengganti Musa. Tuhan bukan hanya
meminta Musa mengumumkan penggantian tersebut, tetapi Tuhan juga
meminta agar Musa membagi kewibawaannya (27:20).
Kisah regenerasi dalam bacaan Alkitab hari ini mengajarkan kepada
para pemimpin agar mempersiapkan pengganti mereka dengan memberikan dorongan dan dukungan secara terus terang. [P]
Bilangan 27:20
“dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu,
supaya segenap umat Israel mendengarkan dia.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 28
Orang Israel diwajibkan untuk mempersembahkan korban bakaran yang
kadang-kadang disertai dengan korban sajian. Korban bakaran harus diulang setiap hari (28:3-8), setiap Sabat (28:9-10)), setiap bulan (28:1115), serta pada hari-hari raya khusus (28:16-29:38). Persembahan korban ini harus dilakukan oleh bangsa Israel dengan setia pada waktu yang
telah ditetapkan oleh Tuhan (28:2) untuk menjaga relasi (persekutuan)
antara bangsa Israel dengan Allah.
Persembahan korban bakaran ini penting karena semua manusia
berada dalam keadaan berdosa dalam pandangan Allah (Roma 3:23)
dan karena pengampunan hanya bisa diperoleh melalui penumpahan
darah (Ibrani 9:22). Persembahan korban yang dilakukan setiap hari itu
menunjukkan bahwa sebenarnya korban bakaran itu tidak benar-benar
bisa menyelesaikan masalah dosa (Ibrani 10:1-2). Persembahan korban
itu hanyalah bayangan atau gambaran (simbol) dari pengorbanan Tuhan
Yesus di kayu salib (Ibrani 9:9-12). Pengorbanan Tuhan Yesus itu dilakukan hanya satu kali saja untuk menanggung dosa banyak orang dan tidak
perlu diulang karena pengorbanan Tuhan Yesus itu telah secara tuntas
memenuhi semua tuntutan kesucian Allah (Ibrani 9:27-28). Tidak ada
sesuatupun yang perlu dan boleh dilakukan untuk menambah apa yang
telah dikerjakan Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus yang telah secara tuntas menyelesaikan masalah dosa manusia itu merupakan alasan
mengapa orang Kristen pada masa kini tidak lagi mempersembahkan
korban bakaran. [P]
Ibrani 10:1
“Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari
keselamatan yang akan datang, dan bukan hakekat dari
keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama,
yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan,
hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka
yang datang mengambil bagian di dalamnya.”
61

Senin

Pria Sebagai Pemimpin

24
Jun

Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 29-30
Pria dan wanita sama berharga dalam pandangan Allah. Sekalipun
demikian, Allah membedakan peran pria dan wanita. Dalam keadaan
normal, khususnya dalam keluarga, Allah menetapkan kepemimpinan
pria. Gerakan Feminisme—yang menyamakan peran pria dan wanita
dalam segala hal—tidak bisa diterima.
Nazar adalah niat yang diucapkan—biasanya diucapkan dengan suara keras—sebagai suatu janji untuk melakukan sesuatu atau menjauhkan diri dari suatu tindakan tertentu dengan maksud agar memperoleh
belas kasihan Allah. Nazar ini sifatnya serius—seperti sumpah—dan harus segera dilaksanakan. Bacaan Alkitab hari ini menegaskan bahwa nazar seorang pria tidak bisa dibatalkan (30:2), tetapi nazar seorang wanita
bisa dibatalkan oleh ayahnya (bagi wanita yang belum menikah, 30:3-5)
atau oleh suaminya (bagi wanita yang sudah menikah, 30:6-8). Perlu diperhatikan bahwa nazar merupakan masalah yang serius sehingga pembatalan nazar harus dilakukan segera setelah ayah atau suami wanita
itu mendengar tentang nazar tersebut. Akan tetapi, bila seorang suami
berlambat-lambat dalam melakukan pembatalan, sang suami akan menanggung konsekuensi dari pembatalan tersebut.
Ajaran Alkitab tentang masalah nazar dalam Bilangan 30 mengajarkan bahwa Allah menghendaki agar setiap ayah bertanggung jawab melindungi anaknya—khususnya anak perempuan—dan setiap suami bertanggung jawab melindungi istrinya. Tidak bisa dibenarkan bila seorang
suami melemparkan tanggung jawab mengasuh anak kepada istrinya.
Tidak bisa dibenarkan pula bila seorang suami melemparkan tanggung
jawab sebagai pengambil keputusan kepada istrinya. [P]
Bilangan 30:2
“Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada TUHAN,
sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji,
maka janganlah ia melanggar perkataannya itu;
haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 31
Apakah perintah Allah kepada bangsa Israel untuk melakukan pembalasan terhadap orang Midian (31:2) tidak bertentangan dengan larangan untuk melakukan pembalasan dalam Perjanjian Baru (Roma 12:17)?
Apakah kita boleh melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang
telah berbuat jahat terhadap diri kita pada masa kini?
Pertama, kita perlu menyadari bahwa Allah berbeda dengan manusia karena Allah adalah Pencipta dan manusia adalah ciptaan Allah.
Allah berhak untuk melakukan apa pun terhadap manusia—termasuk
melakukan pembalasan—tetapi Allah tidak pernah memberikan hak
untuk membalas kepada manusia (Roma 12:19). Dalam kaitan dengan
bacaan hari ini, kita harus menyadari bahwa yang mengambil inisiatif
untuk melakukan pembalasan terhadap orang Midian adalah Allah sendiri (31:2), bukan umat Israel. Dengan perkataan lain, Allah hendak memakai umat Israel untuk menghukum orang Midian.
Kedua, dalam Perjanjian Lama, Allah memerintahkan bangsa Israel
untuk melenyapkan bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka supaya
bangsa-bangsa kafir itu tidak merusak iman bangsa Israel. Orang Midian
yang ingin dilenyapkan Allah ini telah terbukti ikut menyesatkan bangsa
Israel, sehingga mengakibatkan tewasnya dua puluh empat ribu orang
Israel karena terkena tulah Allah (25:6-9). Oleh karena itu, perintah Allah
untuk memusnahkan orang Midian ini merupakan bentuk perlindungan
Allah terhadap umat-Nya.
Pada masa kini, bentuk perlindungan Allah terhadap umat-Nya sudah berubah. Allah tidak lagi melenyapkan orang-orang kafir, melainkan
Allah memberikan Roh Kudus untuk mengingatkan umat-Nya akan dosa,
bahkan Allah menginginkan agar orang-orang kafir itu pun bisa memperoleh keselamatan di dalam Kristus (2 Petrus 3:9). [P]
Bilangan 31:2
“Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian;
kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 32
Para pria dewasa di antara bangsa Israel memiliki dua macam tanggung
jawab sosial, yaitu tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang harus
melindungi istri dan anak-anak mereka serta tanggung jawab sebagai
anggota suku sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga membuat suku Ruben dan suku Gad meminta agar
mereka diizinkan untuk menempati daerah yang sudah mereka taklukkan di sebelah Timur Sungai Yordan (32:1-5). Semula Musa merasa kesal
mendengar permohonan tersebut, tetapi akhirnya Musa mengabulkan
permohonan itu setelah para pria dewasa dari suku Ruben dan suku
Gad berjanji bahwa mereka tetap akan ikut berperang merebut daerahdaerah di sebelah Barat sungai Yordan sampai semua suku Israel memperoleh milik pusaka masing-masing. Dari kisah berikutnya (32:39-42),
jelas bahwa langkah suku Ruben dan suku Gad itu kemudian diikuti oleh
sebagian (setengah) dari suku Manasye.
Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan bahwa bila kita menjadi anggota
sebuah tim, kita tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan sendiri,
tetapi kita harus memperhatikan kepentingan anggota tim yang lain. Sebaliknya, perhatian kita terhadap seluruh anggota tim juga tidak boleh
membuat kita melupakan kepentingan keluarga kita. Tanggung jawab
kita dalam satu bidang tertentu tidak boleh membuat kita mengabaikan
tanggung jawab kita dalam bidang yang lain. Sebagai orang Kristen, kita
harus menyadari bahwa kita harus bertanggung jawab dalam berbagai
bidang di setiap lingkungan tempat kita berada. Kita harus bertanggung
jawab terhadap keluarga kita, terhadap tempat kita bekerja, terhadap
tempat kita bergereja, terhadap lingkungan tempat kita tinggal, terhadap setiap organisasi yang kita ikuti, bahkan kita juga harus bertanggung
jawab terhadap negara kita. [P]
Bilangan 32:18
“Kami tidak akan pulang ke rumah kami,
sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 33
Dalam kitab Bilangan, kita bisa menemukan berbagai catatan berupa
daftar yang “menjemukan”, misalnya catatan perjalanan dalam pasal
ini. Dari sudut pandang pembaca masa kini, akan terasa lebih enak bila
catatan Musa dalam 33:5-49 disingkat saja menjadi, “Berangkatlah orang
Israel dari Rameses, lalu berhenti di berbagai tempat untuk berkemah,
dan akhirnya mereka tiba di tepi sungai Yordan.” Kesulitan kita dalam
membaca kisah-kisah perjalanan semacam itu disebabkan karena kita
tidak mengerti keadaan geografi di sana dan karena catatan perjalanan
tersebut tidak menyebutkan secara terperinci hal-hal yang terjadi di
tempat-tempat yang dikunjungi. Catatan perjalanan itu akan terasa berbeda bila dibaca oleh bangsa Israel yang ikut dalam perjalanan tersebut.
Bagi mereka, setiap tempat pasti memiliki kenangan tersendiri, sehingga mengenang tempat-tempat yang mereka kunjungi itu akan membuat
mereka semakin memahami kasih setia Tuhan.
Bagi kita pada masa kini, hidup ini akan menjadi lebih berarti bila
kita memiliki catatan harian tentang hal-hal yang terjadi dalam hidup
kita. Sayangnya, sebagian besar orang Indonesia tidak pernah membuat
catatan harian. Bila kita memiliki catatan tentang hal-hal yang Allah izinkan untuk terjadi dalam hidup kita, kita akan lebih mudah menghayati
penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bila kita mengatakan bahwa Allah
tidak mempedulikan kita, sebenarnya yang terjadi adalah bahwa kita
selalu melupakan pertolongan Allah yang terjadi dalam hidup kita. Bila
Anda ingin memahami kepedulian Allah dalam hidup Anda, catatlah halhal baik yang Allah izinkan terjadi dalam hidup Anda. [P]
Bilangan 33:2
“Musa menuliskan perjalanan mereka
dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan
sesuai dengan titah TUHAN;
dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka
dalam perjalanan mereka.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 34
Bacalah bacaan Alkitab hari ini sambil bertanya, “Apakah yang istimewa
dalam bacaan Alkitab hari ini?” Bila Anda hanya membaca sepintas lalu
tanpa berpikir, Anda pasti akan merasa bosan membaca penuturan yang
terperinci tentang batas-batas wilayah yang akan menjadi milik pusaka
(tanah warisan) bagi bangsa Israel, khususnya bagi sembilan setengah
suku yang belum mendapat warisan tanah.
Keistimewaan batas-batas wilayah itu berkaitan dengan fakta bahwa
bangsa Israel yang akan memasuki Tanah Kanaan itu—saat itu—belum
pernah masuk atau melihat Tanah Kanaan. Batas-batas wilayah dan semua rencana penaklukan Tanah Kanaan itu semata-mata merupakan ketetapan Allah yang belum terbayangkan bagi bangsa Israel. Penetapan
batas-batas itu menunjukkan bahwa Allah yang Mahakuasa itu memiliki rencana khusus terhadap umat-Nya dan bahwa Allah itu menguasai
masa depan. Bagian yang menjadi tanggung jawab umat Israel adalah
taat dan bersandar kepada Allah.
Kehidupan orang Kristen pada umumnya juga seperti kehidupan
umat Israel. Allah memiliki rencana atas hidup kita, namun rencana
Allah itu belum bisa kita pahami sepenuhnya. Allah tahu apa yang akan
terjadi di masa depan dan Allah yang sama sudah menyiapkan masa depan yang baik bagi setiap orang yang mengasihi Dia (Roma 8:28). Bila
kita sungguh-sungguh mencari kehendak Allah, kita akan disanggupkan
untuk hidup mengikuti rencana Allah dan kita pasti akan menemukan
masa depan yang lebih baik daripada apa yang dapat kita bayangkan.
Bila kita hanya mengikuti hawa nafsu kita sendiri, masa depan kita akan
terasa suram. [P]
Yeremia 29:11
“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa
yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 35
Allah menetapkan bahwa orang Lewi harus mendapat empat puluh
delapan kota untuk tempat tinggal mereka, yang terdiri dari enam kota
perlindungan dan empat puluh dua kota biasa. Keempat puluh delapan
kota tersebut dibagi di seluruh wilayah Israel sesuai dengan jumlah penduduk setiap suku Israel. Suku yang wilayahnya luas harus memberikan
kota lebih banyak daripada suku yang wilayahnya sempit. Keenam kota
perlindungan itu dibagi menjadi dua bagian: tiga di sebelah Timur dan
tiga di sebelah Barat Sungai Yordan.
Kota perlindungan adalah kota tempat berlindung bagi para pembunuh yang merasa membunuh dengan tidak sengaja. Ketetapan Allah
tentang kota perlindungan ini merupakan suatu ide yang luar biasa untuk menghindari terjadinya hukum rimba. Di kota perlindungan, pembunuh tidak boleh sembarangan dibunuh tanpa diadili lebih dulu. Bila
terbukti bahwa pembunuh itu membunuh dengan sengaja, dia boleh
dibunuh oleh “penuntut darah” atau “penuntut balas”, yaitu sebutan
bagi keluarga terdekat dari korban pembunuhan. Bila pembunuhan itu
dilakukan tanpa sengaja, sang pembunuh harus tetap tinggal di kota
perlindungan itu sampai imam besar saat itu wafat. Bila dia keluar dari
kota perlindungan, si penuntut darah diizinkan untuk membunuh dia.
Aturan tentang kota perlindungan menunjukkan bahwa umat Allah
tidak boleh hidup berdasarkan hukum rimba—yaitu yang kuat boleh (tidak bersalah bila) membunuh yang lemah. Orang yang bersalah harus
dihukum, tetapi orang yang tidak bersalah harus dibela. Adanya kota
perlindungan ini juga menunjuk kepada tempat perlindungan yang paling aman, yaitu Yesus Kristus yang membela orang berdosa. [P]
Bilangan 35:15
“Keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang
Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu,
supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan
tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana.”
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Minggu

Keadilan Sosial

30
Jun

Bacaan Alkitab hari ini: Bilangan 36
Allah tidak pernah mencela orang kaya karena kekayaannya, tetapi Allah
sering mencela orang kaya karena sikapnya yang sombong atau yang menindas orang miskin. Adanya orang-orang kaya dalam Alkitab yang beriman—misalnya Abraham (Kejadian 13:2)—menunjukkan bahwa Allah
tidak menghendaki sistem pemerataan paksa seperti yang dilakukan
oleh kelompok komunis pada masa lampau. Dalam pandangan Alkitab,
kekayaan seharusnya dipakai sebagai alat untuk menolong orang miskin
atau orang yang memerlukan bantuan. Dengan demikian, kekayaan bisa
menjadi alat untuk mempersatukan umat Allah.
Pembagian tanah bagi suku-suku di Israel yang disesuaikan dengan
jumlah penduduk setiap suku dan sistem pembebasan (pengembalian)
tanah pada Tahun Yobel menunjukkan bahwa Allah menghendaki terjadinya keadilan sosial di antara umat Israel. Aturan menyangkut ahli waris wanita yang dikisahkan dalam bacaan Alkitab hari ini menunjukkan
bahwa Allah tidak menghendaki terjadinya ketimpangan antara yang
kaya dan yang miskin.
Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus mengajarkan bahwa perbedaan
kaya-miskin itu seharusnya direspons dengan sikap memberi terhadap
saudara seiman kita yang kekurangan agar terjadi keseimbangan (2 Korintus 8:13). Rasul Paulus memberikan contoh tentang jemaat Makedonia yang miskin, namun mereka kaya dalam hal memberi. Mereka mengumpulkan uang untuk mendukung jemaat di Yerusalem yang miskin,
sebagai respons terhadap berkat rohani yang telah mereka terima dari
jemaat Yerusalem (2 Korintus 8:1-5; Roma 15:26-27). [P]
2 Korintus 8:13-14
“Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain
mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.
Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan
kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian
mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan.”
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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 Everbright Hotel Lt 3, Jl. Manyar Kertoarjo No.44, Surabaya (s/d akhir Feb 2013). Info telp. 021-58300321
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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