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Redaksi 
Salam sejahtera dalam kasih Kristus.
Penanganan yang terlalu lunak—bahkan terkesan istimewa—terhadap dua kejahatan luar biasa—yaitu korupsi dan narkoba—telah
membuat rakyat Indonesia merasa terluka. Di dunia ini, hukum bisa
dimanipulasi dan ada banyak penjahat yang tidak pernah berhasil diungkap kejahatannya oleh negara. Akan tetapi, kelak kita semua akan
menghadapi Pengadilan Akhir dan yang akan menjadi Hakim adalah
Yesus Kristus. Pengadilan Akhir adalah pengadilan yang adil. Tidak ada
kejahatan yang bisa disembunyikan. Bila Anda belum mengalami penebusan dosa di dalam Yesus Kristus, Anda tidak akan mungkin bisa
lolos dari hukuman Allah. Hukuman Allah bukan hanya menyangkut
kejahatan yang kelihatan, tetapi juga mencakup kejahatan yang tidak
kelihatan karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pandangan Allah.
Dalam GEMA edisi kali ini, kita akan membaca kitab Yosua, Hakimhakim, Rut, Surat 2 Korintus, beberapa pasal dari kitab Mazmur, serta
membaca renungan khusus yang berkaitan dengan Reformasi Gereja yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita sekitar 500 tahun
yang lalu. Dalam Kitab Yosua, kita akan membaca bagaimana Allah
menggenapi janji-Nya kepada bangsa Israel. Dalam kitab Hakim-hakim, kita membaca tentang betapa kacaunya umat Tuhan bila tidak
ada pemimpin rohani yang berwibawa yang memimpin umat Allah untuk melakukan kehendak Allah. Melalui kitab Rut, kita bisa membaca
bahwa Allah selalu memelihara umat-Nya dengan cara-Nya yang unik.
Melalui Renungan Khusus Reformasi, kita diingatkan kembali kepada
perjuangan para pendahulu kita yang merasa gelisah ketika melihat
penyelewengan yang terjadi di dalam gereja.
Kami juga bersyukur karena GEMA edisi ini tetap bisa diterbitkan
pada waktunya. Hari Raya Lebaran yang jatuh pada bulan Agustus
membuat jangka waktu penyelesaian GEMA kali ini menjadi lebih
terbatas. Sekalipun demikian, anugerah Allah cukup. Kami bersyukur
atas kerja keras dari para penulis, penerjemah, dan pengetik karakter Mandarin yang rela memberi waktu ekstra untuk menyelesaikan
GEMA edisi ini. Kami berharap bahwa GEMA yang kami sajikan pada
edisi ini tetap bisa menjadi berkat bagi para pembaca sekalian. Akhir
kata, kami ingin mendorong agar para pembaca tetap tekun menyelesaikan pembacaan Alkitab melalui program GEMA ini. Tuhan memberkati kita sekalian!


K

Mengenal Kesetiaan Allah Melalui Kitab Yosua

itab Yosua membuktikan bahwa Allah setia terhadap janji-Nya. Walaupun bangsa Israel telah berkali-kali gagal untuk tetap mempercayai Allah, kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Memang benar, bahwa kesetiaan Allah tidak meniadakan hukuman Allah. Berkali-kali Allah
menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel. Ketidakpercayaan sepuluh
pengintai yang membuat bangsa Israel tidak bisa percaya bahwa Allah
sanggup membawa umat-Nya memasuki Tanah Perjanjian dan menaklukkan penduduk Kanaan diganjar dengan hukuman “penundaan” waktu
penggenapan janji Allah dan bangsa Israel harus menjadi pengembara
di padang gurun selama 40 tahun (Bilangan 13:31-33; 14:34). Sekalipun
demikian, kitab Yosua membuktikan bahwa Allah tetap menggenapi janji-Nya dengan membawa umat Israel memasuki Tanah Perjanjian.
Kekudusan Allah membuat Allah menuntut agar umat-Nya taat secara total kepada-Nya. Tindakan ketidaktaatan Akhan yang menodai kekudusan umat Israel membuat Allah menghukum bangsa Israel dengan
membiarkan pasukan Israel dikalahkan oleh penduduk kota Ai yang jumlahnya hanya sedikit (Yosua 7), padahal kota Yerikho yang jauh lebih kuat
pun berhasil dihancurkan oleh kuasa TUHAN yang menyertai pasukan
Israel. Ketaatan dan kebergantungan kepada Allah—bukan kehebatan
bertempur—merupakan kunci kemenangan pasukan Israel.
Walaupun kitab Yosua menunjukkan bahwa Allah setia pada janjiNya, Allah menuntut bangsa Israel untuk melakukan bagian yang harus
mereka lakukan. Mereka harus berjuang agar janji Allah bisa terwujud.
Mereka tidak bisa diam saja dan menunggu Allah yang menaklukkan
penduduk Kanaan. Mereka harus pergi berperang agar mereka bisa
merebut Tanah Perjanjian (Yosua 18:3). Mereka tidak perlu takut terhadap musuh yang kuat karena sesungguhnya Allah sendirilah yang pergi
berperang dan membuat bangsa Israel meraih kemenangan.
Kesetiaan Allah telah terbukti dan sewajarnyalah bila bangsa Israel
merespons melalui sikap mengasihi Allah dengan segenap hati dan beribadah kepada-Nya dengan tidak bercabang hati. Mereka harus sadar
bahwa bergaul dengan bangsa-bangsa kafir yang merupakan penduduk
asli Tanah Kanaan bisa menyesatkan iman mereka. Agar mereka bisa
tetap setia kepada Allah, mereka harus dengan tegas menjauhi setiap
godaan yang bisa menjauhkan mereka dari Allah Israel. Sayang, bangsa
Israel sering mengabaikan peringatan Allah sehingga kesetiaan Allah tidak selalu diikuti oleh kesetiaan umat Allah! [P]


Minggu

Pemimpin yang Disiapkan

1
Sep

Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 1
Ada tiga macam pemimpin baru, yaitu pemimpin yang menang dalam
kompetisi, pemimpin yang dicari, dan pemimpin yang disiapkan. Adanya tiga macam pemimpin baru di atas dilandasi oleh tiga macam pemikiran. Adanya pemimpin baru yang memenangkan kompetisi dilandasi
oleh pemikiran bahwa kepemimpinan itu merupakan jabatan bergengsi
yang harus diperebutkan. Adanya pemimpin baru yang dicari dilandasi
oleh pemikiran bahwa kemampuan memimpin merupakan kemampuan
bawaan sejak lahir sehingga orang yang mampu memimpin harus dicari.
Adanya pemimpin baru yang disiapkan dilandasi oleh pemikiran bahwa
kemampuan memimpin merupakan hasil latihan atau hasil belajar.
Yosua adalah pemimpin baru jenis ketiga, yaitu pemimpin baru yang
disiapkan oleh Musa. Perhatikanlah bahwa saat menyampaikan berbagai pesan kepada bangsa Israel dalam kitab Ulangan, Musa menyampaikan pengumuman bahwa Yosua akan menggantikan dirinya menjadi pemimpin Israel (Ulangan 31:1-8). Kesediaan Musa untuk menyampaikan
dukungan kepada Yosua ini (34:9) ini menunjukkan bahwa Musa bersikap legowo (besar hati) untuk menyerahkan posisinya sebagai pemimpin bangsa Israel kepada Yosua. Dari satu sisi, sikap legowo seperti yang
didemonstrasikan oleh Musa ini tidak mudah bila kita mengingat bahwa
Musa telah memegang posisi sebagai pemimpin selama hampir empat
puluh tahun dan bahwa Musa sangat ingin memasuki Tanah Perjanjian
(Tanah Kanaan). Dari sisi lain, sikap legowo Musa telah memuluskan jalan bagi Yosua untuk bisa menjadi pemimpin yang diterima oleh bangsa
Israel (Ulangan 34:9; Yosua 1:16-18). [P]
Yosua 1:16-17
Lalu mereka menjawab Yosua, katanya: “Segala yang kauperintahkan
kepada kami akan kami lakukan dan ke mana pun kami akan kausuruh,
kami akan pergi; sama seperti kami mendengarkan perintah Musa,
demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya, TUHAN,
Allahmu, kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa.”


Senin

Perspektif Allah vs Manusia

2
Sep

Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 2
Perspektif (cara pandang) menentukan penilaian kita terhadap sesuatu.
Pada zaman kepemimpinan Musa, Yosua dan Kaleb serta sepuluh orang
lainnya diutus untuk pertama kali mengintai Tanah Kanaan (Bilangan
13). Cara pandang Yosua dan Kaleb berbeda dengan cara pandang sepuluh orang lainnya. Yosua dan Kaleb memandang dengan cara yang positif (optimis): Tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur (berlimpah susu
dan madu) dan Allah pasti akan menyerahkan negeri itu kepada mereka.
Kesepuluh orang yang lain memandang secara negatif (pesimis): Tanah
Kanaan dihuni oleh bangsa (keturunan Enak) yang berbadan besar dan
kuat sehingga tidak mungkin mengalahkan mereka. Bisa dikatakan bahwa Yosua dan Kaleb memandang dengan perspektif Allah, sedangkan
kesepuluh pengintai yang lain memandang dengan perspektif manusia.
Pada zaman kepemimpinan Yosua, yang diutus untuk mengintai Tanah Kanaan hanya dua orang. Dengan demikian, diharapkan bahwa kedatangan mereka ke kota Yerikho tidak dicurigai. Mereka memilih untuk
menginap di rumah seorang pelacur bernama “Rahab” yang difungsikan
sebagai rumah penginapan karena rumah yang terletak di tembok kota
itu merupakan tempat yang strategis untuk melakukan pengintaian (Yosua 2:1, 15). Dari pengintaian ini, jelaslah bahwa sikap pesimis sepuluh
orang utusan pada zaman Musa di atas merupakan suatu kebodohan
karena sebenarnya penduduk Kanaan merasa ketakutan menghadapi
bangsa Israel (2:9-11). Kisah para pengintai ini mengajar kita agar kita
tidak mudah merasa takut saat menghadapi berbagai tantangan dalam
kehidupan kita. Bila kita memakai perspektif Allah, tidak ada alasan untuk merasa ketakutan. Bila kita takut, mungkin kita memakai perspektif
diri sendiri. [P]
Yosua 2:9
“Aku tahu, bahwa TUHAN telah memberikan negeri ini kepada kamu
dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan
segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu.”


Selasa

Melangkah dengan Iman
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Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 3
Kisah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan merupakan sebuah
kisah yang menakjubkan, sekaligus merupakan kisah yang mengandung
pelajaran rohani yang amat penting. Kisah ini berbeda dengan kisah saat
bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau di bawah pimpinan Musa. Sebelum bangsa Israel mulai menyeberang, Allah memerintahkan agar
Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut
untuk membelah air laut (Keluaran 14:16, 21), sehingga dasar laut telah
menjadi tanah kering saat bangsa Israel melintasi laut Teberau. Sebaliknya, saat bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dalam Yosua 3,
sungai Yordan masih digenangi air. Akan tetapi, begitu para imam pengangkut tabut TUHAN melangkahkan kakinya ke dalam air, air sungai
Yordan langsung terputus dan dasar sungai Yordan langsung menjadi
kering. Oleh karena itu, bila dalam peristiwa pertama yang dituntut
Allah adalah iman dari Musa; yang dituntut Allah dalam peristiwa kedua
adalah iman dari para imam pengangkut tabut TUHAN.
Dalam kehidupan kita, kadang-kadang masalah yang kita hadapi
adalah masalah yang terlalu besar yang tidak mungkin sanggup untuk
kita atasi dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Dalam keadaan
semacam itu, respons yang paling umum adalah berusaha sekuat tenaga
dengan mengabaikan TUHAN dan mencari jalan alternatif. Akan tetapi,
bila kita mau bersandar sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan, kita
harus terus membangun keyakinan bahwa TUHAN bisa menolong dan
pasti akan menolong pada saat yang tepat, lalu kita melangkah dengan
iman sebagai wujud ketaatan kita. [P]
Yosua 3:15-16a
“Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan,
dan para imam pengangkat tabut itu
mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu
-- sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama
musim menuai -- maka berhentilah air itu mengalir.”


Rabu

Mengingat Sejarah
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Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 4
Dalam Alkitab, berkali-kali Allah mengingatkan bahwa mengingat sejarah pertolongan TUHAN merupakan sesuatu yang penting. Bila kita
tidak pernah mengingat sejarah, maka kita akan cenderung untuk hidup ikut-ikutan dengan mengikuti tren. Dalam bacaan Alkitab hari ini,
Allah memerintahkan agar bangsa Israel mengambil dua belas batu dari
tengah-tengah sungai Yordan—dari tempat berjejak kaki pada imam
yang memikul tabut TUHAN—guna membangun tanda peringatan bagi
bangsa Israel. Tujuannya adalah agar perbuatan TUHAN yang memutus
aliran air sungai Yordan diingat oleh keturunan suku-suku Israel. Dengan
demikian, diharapkan bahwa keturunan dari suku-suku Israel tidak mudah terpengaruh untuk menyembah ilah-ilah lain yang disembah oleh
penduduk Tanah Kanaan.
Pada masa kini, pengaruh globalisasi telah membuat banyak orang
yang mencintai Indonesia merasa resah terhadap gencarnya budaya
asing mempengaruhi negeri ini. Terlihat jelas bahwa di kalangan generasi muda, budaya daerah pada umumnya telah berhasil digeser oleh
budaya Barat, dan saat ini juga sedang digeser oleh budaya Korea. Bila
para seniman Indonesia sedang berjuang untuk bisa berjuang melawan
budaya Barat, orang Kristen seharusnya juga berjuang keras membendung pengaruh kekafiran yang masuk melalui media massa, khususnya
melalui internet. Bila kita ingin membendung pengaruh kekafiran, tidak
ada jalan lain selain kita harus terus-menerus berusaha untuk memperdalam penghayatan iman kita, termasuk melalui pemakaian simbolsimbol kristiani yang menghiasi rumah kita. [P]
Yosua 4:5b-6a
“Menyeberanglah di depan tabut TUHAN, Allahmu,
ke tengah-tengah sungai Yordan,
dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu,
menurut bilangan suku orang Israel,
supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu.”


Kamis

Pembaruan Perjanjian
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Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 5
Sunat adalah tanda perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Pemberontakan orang Israel sepanjang perjalanan dari Tanah Mesir menuju
ke Tanah Kanaan telah merusak perjanjian antara umat Israel dengan
Allah. Melalui praktik sunat, orang Israel yang memasuki Tanah Kanaan
memperbarui kembali perjanjian mereka dengan Allah. Melalui pembaruan perjanjian ini, Allah menunjukkan bahwa Dia telah menghapuskan “cela Mesir” (5:9), artinya pemulihan kondisi bangsa Israel yang terhina sebagai budak di Mesir telah mencapai puncak saat bangsa Israel
memasuki Tanah Kanaan. Pembaruan perjanjian ini juga mengingatkan
bangsa Israel bahwa Allah telah menepati janji-Nya dengan membawa
keluar bangsa Israel dari Tanah Mesir sampai mereka bisa memasuki Tanah Kanaan. Pembaruan perjanjian ini tidak berarti bahwa perjuangan
bangsa Israel telah selesai karena perjuangan untuk merebut Tanah
Kanaan baru akan dimulai.
Pada zaman Perjanjian Lama, perjanjian Allah diadakan dengan umat
Allah sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Sayangnya, bangsa Israel
gagal untuk setia terhadap perjanjian tersebut. Pada zaman ini, perjanjian Allah tidak lagi diadakan dengan satu bangsa, tetapi dengan setiap
orang yang percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Hal ini berarti
bahwa setiap orang tua Kristen—khususnya yang telah mengikutsertakan anak-anak mereka dalam ikatan perjanjian dengan Allah melalui
baptisan anak—wajib membimbing anak-anak mereka agar memiliki
iman secara pribadi kepada Yesus Kristus. Pada zaman Yosua, pembaruan perjanjian merupakan landasan kekuatan untuk berjuang merebut
Tanah Kanaan. Pada zaman ini, baptisan akan menjadi landasan bagi
orang percaya untuk mengungkapkan identitas kristiani. [P]
Yosua 5:9
Dan berfirmanlah TUHAN kepada Yosua:
“Hari ini telah Kuhapuskan cela Mesir itu dari padamu.”
Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang.


Jumat

Karena Iman

6
Sep

Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 6
Runtuhnya kota Yerikho merupakan kisah yang amat menakjubkan bagi
orang percaya. Akan tetapi, kita perlu menyadari bahwa kota Yerikho
bukan runtuh karena kehebatan bangsa Israel, melainkan karena iman
bangsa Israel yang membuat mereka bersedia mengikuti perintah Tuhan
yang nampak ‘aneh’, serta membuat Allah sendiri yang merobohkan
tembok kota Yerikho tanpa melalui peperangan. Bayangkan apa yang
diperintahkan Tuhan: Selama enam hari, semua prajurit harus mengelilingi kota Yerikho sekali saja bersama dengan tujuh imam yang berjalan di depan tabut Allah sambil membawa tujuh sangkakala. Pada hari
yang ketujuh, mereka harus mengelilingi kota Yerikho tujuh kali bersama
dengan para imam yang meniup sangkakala—bukan hanya membawa
sangkakala seperti pada keenam hari pertama—dan seluruh bangsa
Israel harus bersorak dengan suara nyaring ketika mendengar tanda
berupa bunyi sangkakala yang panjang (6:2-5). Bila Anda menjadi orang
Israel yang hidup pada masa itu, apakah Anda tidak malu melakukan
perintah Tuhan yang nampak “aneh” itu?
Allah bukan hanya memperhatikan masalah besar—yaitu masalah
keruntuhan kota Yerikho—tetapi Ia juga memperhatikan masalah yang
“kecil”—yaitu nasib seorang pelacur bernama Rahab. Dalam tradisi Yahudi, wanita adalah manusia “kelas dua” (lebih rendah daripada pria).
Sebagai pelacur, posisi Rahab adalah manusia yang hina dalam masyarakat. Akan tetapi, karena Rahab beriman kepada Allah Israel, walaupun ia
bukan seorang Yahudi, Allah berkenan membebaskan Rahab dan seluruh kaumnya dari kebinasaan (6:22-23). [P]
Ibrani 11:30-31
“Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho,
setelah kota itu dikelilingi tujuh hari lamanya.
Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu,
tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka,
karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik.”
10

Sabtu

Keinginan yang Mencelakakan
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Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 7
Yosua telah memberikan instruksi secara jelas kepada seluruh bangsa Israel, yaitu bahwa seluruh isi kota Yerikho akan dikhususkan bagi
TUHAN untuk dimusnahkan, kecuali barang-barang dari emas, perak,
tembaga dan besi yang harus dimasukkan ke dalam perbendaharaan
TUHAN (6:17, 19). Sayangnya, Akhan tergoda hatinya ketika melihat
jubah yang indah buatan Sinear, dua ratus syikal perak (Menurut kamus
Alkitab LAI, 1 syikal = 11,4 gram), dan sebatang emas yang beratnya lima
puluh syikal. Masalah Akhan adalah bahwa ketika dia melihat barangbarang itu, dia membiarkan pikirannya dikuasai oleh keinginan untuk
memiliki barang-barang tersebut, sehingga akhirnya dia tidak dapat
menguasai diri dan mengambil barang-barang itu, lalu barang-barang
itu dia sembunyikan di dalam tanah di dalam kemahnya (7:21). Akhan
berpikir bahwa tindakannya aman karena tidak ada orang yang melihat
apa yang dia lakukan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Allah bisa melihat
apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dia juga pasti tidak pernah
menyangka bahwa akibat dari ketidaktaatannya harus ditanggung oleh
seluruh bangsa Israel dalam wujud kekalahan melawan penduduk kota
Ai yang jumlahnya hanya sedikit.
Ketidaktaatan Akhan nampaknya dilatarbelakangi oleh pandangan
yang meremehkan masalah dosa. Dia pasti berpikir bahwa tindakannya
menyimpan barang-barang yang seharusnya dikhususkan untuk Tuhan
itu adalah tindakan yang tidak merugikan siapa pun, sehingga dia juga
tidak menyangka bahwa Tuhan akan murka menyaksikan apa yang dia
lakukan. Kisah Akhan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa masalah
dosa itu adalah masalah serius. Ketidaktaatan kepada kehendak Allah
merupakan dosa, tidak peduli apakah tindakan ketidaktaatan itu merugikan orang lain atau tidak. [P]
Amsal 15:3
“Mata TUHAN ada di segala tempat,
mengawasi orang jahat dan orang baik.”
11

Minggu

Ketaatan: Sumber Kemenangan
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Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 8
Dalam pasal 7, para pengintai Israel menganggap enteng kekuatan penduduk kota Ai sehingga mereka menganjurkan agar pasukan Israel yang
pergi menyerang kota Ai cukup pasukan kecil saja yang terdiri dari sekitar 2000-3000 orang saja. Akan tetapi, perkiraan mereka meleset. Pasukan Israel berhasil dikalahkan oleh pasukan Ai karena Akhan melanggar
larangan TUHAN sehingga membuat seluruh bangsa Israel menjadi bersalah dalam pandangan TUHAN. Bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Ai
karena TUHAN sedang menjatuhkan hukuman terhadap bangsa Israel.
Dalam pasal 8, sesudah Akhan dihukum dengan cara dirajam (dilempari batu) dan dibakar, bangsa Israel berhasil menaklukkan pasukan Ai.
Dalam penyerbuan yang kedua ini, Yosua dan pasukannya sudah tidak
berani memandang enteng pasukan Ai, sehingga mereka menyerang dengan memakai strategi dan dengan mengerahkan tentara yang jumlahnya jauh lebih banyak, yaitu tiga puluh lima ribu orang (8:3, 12). Dalam
penyerbuan kedua ini, bangsa Israel berhasil merebut kota Ai. Akan
tetapi, perlu diingat bahwa penduduk kota Ai berhasil dikalahkan bukan
karena bangsa Israel lebih pandai berperang daripada penduduk kota
Ai, tetapi karena Tuhan menyerahkan kota Ai ke dalam tangan bangsa
Israel (8:18).
Dalam kehidupan kita, kita cenderung untuk membedakan masalah
yang kita hadapi sebagai masalah kecil dan masalah besar. Kita merasa
sanggup menghadapi masalah kecil tanpa merasa memerlukan pertolongan TUHAN. Akibatnya, kita mungkin saja gagal karena masalah kecil,
bukan karena masalah besar. [P]
Yosua 8:18
Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Yosua:
“Acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai,
sebab Aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu.”
Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya
ke arah kota itu.
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Senin

Berspekulasi dengan Dosa

9
Sep

Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 9
Sistem bisnis modern mengajarkan bahwa orang yang bisa berkembang
adalah orang yang berani berspekulasi (bertindak berdasarkan prinsip
untung-untungan). Dalam berspekulasi, faktor yang paling menentukan
adalah firasat serta perasaan. Sayangnya, firasat serta perasaan ini tidak
selalu benar. Oleh karena itu, sangatlah berbahaya bila tindakan iman
didasarkan pada spekulasi.
Dalam bacaan Alkitab hari ini, berita tentang keberhasilan bangsa
Israel menaklukkan kota Yerikho dan kota Ai telah membuat penduduk
Tanah Kanaan—termasuk penduduk negeri Gibeon—merasa ketakutan.
Mereka sadar bahwa bangsa Israel akan terus bergerak menaklukkan
seluruh Tanah Kanaan. Oleh karena itu, penduduk negeri Gibeon—yang
kuatir akan mengalami nasib yang sama seperti penduduk kota Yerikho
dan kota Ai—menyusun strategi agar bisa membuat perjanjian dengan
bangsa Israel, yaitu dengan mengirim utusan yang datang menyamar
seperti orang yang berasal dari tempat jauh (9:3-13).
Walaupun para pemimpin Israel sebenarnya curiga terhadap para
utusan tersebut (9:7), sangat disayangkan bahwa mereka akhirnya berhasil dikelabuhi oleh para utusan tersebut karena mereka tidak meminta petunjuk TUHAN (9:14), padahal Musa telah memperingatkan bangsa
Israel agar tidak membuat perjanjian dengan bangsa-bangsa yang tinggal di Tanah Kanaan (Ulangan 7:1-2). Kegagalan untuk menaati peringatan TUHAN ini merupakan peristiwa paling memalukan dalam sejarah
kehidupan Yosua. Seharusnya rasa curiga para pemimpin Israel itu tidak
boleh dipandang enteng, melainkan mereka harus menyelidiki dengan
teliti dan meminta petunjuk TUHAN sebelum membuat keputusan. Tindakan para pemimpin Israel yang membuat perjanjian berdasarkan spekulasi itu telah membuat bangsa Israel berdosa kepada TUHAN. [P]
Yosua 9:14
“Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu,
tetapi tidak meminta keputusan TUHAN.”
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Selasa

Allah Penguasa Alam Semesta

10
Sep

Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 10
Kemenangan bangsa Israel dalam menghadapi musuh tidak tergantung
pada kuat atau lemahnya musuh, tetapi semata-mata tergantung pada
kebergantungan mereka kepada Tuhan. Bila mereka bergantung kepada
Tuhan, tidak ada musuh yang terlalu besar atau terlalu kuat untuk dihadapi. Saat bangsa Israel berperang menghadapi lima raja orang Amori,
Tuhan ikut berperang bersama tentara Israel. Ada tiga tindakan intervensi Allah dalam peperangan tersebut: Pertama, Allah mengacaukan
kelima pasukan musuh, sehingga musuh terpukul kalah dan melarikan
diri (10;10). Kedua, Allah melempari musuh-musuh bangsa Israel dengan batu-batu besar sehingga musuh yang mati terkena hujan batu
lebih banyak daripada yang mati oleh pedang tentara Israel (10:11). Ketiga, Allah menghentikan waktu karena matahari dibuat berhenti di atas
Gibeon dan bulan dibuat berhenti di atas lembah Ayalon sesuai dengan
permintaan Yosua (10:12-13). Pada masa itu, peperangan harus dihentikan bila matahari terbenam. Oleh karena itu, dihentikannya waktu
membuat bangsa Israel memiliki lebih banyak waktu untuk menuntaskan penghancuran pasukan tentara musuh.
Kisah peperangan dalam bacaan Alkitab hari ini menjelaskan bahwa
Allah berada di atas hukum alam. Allah sanggup melakukan intervensi
terhadap hukum alam yang tidak mungkin dapat diubah oleh manusia.
Apa yang nampak mustahil dalam pandangan manusia bukanlah kemustahilan dalam pandangan Allah. Kisah penyertaan Allah dalam peperangan antara bangsa Israel melawan musuh-musuhnya ini mengingatkan umat Allah bahwa bila kita disertai Allah, tidak ada yang mustahil
untuk terjadi karena Allah sanggup melakukan hal-hal besar yang tidak
pernah sanggup kita bayangkan sebelumnya. [P]
Yosua 10:14
“Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian,
bahwa TUHAN mendengarkan permohonan seorang manusia secara
demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah TUHAN.”
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Rabu

Menanti Allah Berkarya

11
Sep

Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 11-12
Bila bangsa Israel mau menengok ke belakang dan memperhatikan sejarah, mereka pasti merasa malu saat mengingat bahwa nenek moyang
mereka tidak percaya bahwa Allah sanggup menepati janji-Nya. Bangsa
Israel pada zaman Musa tidak bisa membayangkan bahwa mereka akan
mewarisi Tanah Kanaan dan mereka akan mengalahkan—bahkan membinasakan— orang-orang Enak yang mereka anggap sebagai orang-orang
yang berperawakan besar dan tidak mungkin bisa mereka kalahkan (bandingkan 11:21-22 dengan Bilangan 13:32-33). Bangsa Israel pada zaman
Musa menganggap janji Allah sebagai kemustahilan karena mereka hanya melihat kelemahan diri sendiri. Bila mereka mau membuka mata
iman untuk bisa melihat kekuatan Allah, mereka pasti akan menyadari
bawa semua yang dijanjikan Allah pasti akan bisa Allah tepati.
Saat ini, kita hidup dalam zaman yang mengandalkan rasio dan mengabaikan kemungkinan terjadinya campur tangan Allah dalam kehidupan
ini. Sebagai umat beriman, kita harus terus membangun iman kita agar
kita sanggup mempercayai bahwa Allah itu ada dan Allah masih sanggup
dan bersedia untuk campur tangan dalam hidup kita. Akan tetapi, kita
pun juga harus menyadari bahwa Allah menghendaki agar umat-Nya
hidup secara bertanggung jawab. Kita tidak boleh mengharapkan Allah
bertindak dengan mengabaikan tanggung jawab kita untuk melakukan
kehendak Allah. Kita harus berusaha untuk menaati seluruh kehendak
Allah dalam hidup kita sambil menanti Allah berkarya di dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang tidak dibatasi oleh keterbatasan kemampuan diri kita. [P]
Yosua 11:15
“Seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, hamba-Nya itu,
demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua
dan seperti itulah dilakukan Yosua:
tidak ada sesuatu yang diabaikannya
dari segala yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.”
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Kamis

Mengenali Keterbatasan

12
Sep

Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 13-14
Mengenali keterbatasan kita dan mengenali ketidakterbatasan Allah merupakan dua hal yang amat penting dalam hidup kita. Bila kita mengenali
ketidakterbatasan Allah, kita akan dengan rela hati membiarkan Allah
bekerja secara tidak terbatas melalui diri kita. Bila kita mengenali keterbatasan diri kita, maka kita akan menyadari bahwa kita tidak mungkin
bisa melakukan segala hal seorang diri. Allah ingin kita mengenal kedua
hal tersebut. Itulah sebabnya, setelah Yosua menjadi tua (13:1), Allah
mengingatkan Yosua agar segera melakukan pembagian tanah kepada
suku-suku Israel. Bila Yosua tidak segera melakukan hal itu, dikuatirkan
bahwa pemimpin Israel berikutnya tidak cukup berwibawa untuk bisa
melakukan pembagian wilayah tanpa menimbulkan pergolakan. Bila Yosua tidak segera melakukan pembagian tanah, generasi tua yang telah
banyak berjasa—yaitu Kaleb—akan sulit menerima bagian yang pantas
bagi dirinya (14:6-15).
Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan para pemimpin yang sudah
hampir memasuki masa pensiun untuk menyadari keterbatasan dirinya
dan mempersiapkan generasi pengganti sebelum dirinya harus mundur.
Para pemimpin generasi tua harus menyadari bahwa bila dia tidak mempersiapkan generasi penerus, apa yang mereka kerjakan dengan susah
payah mungkin akan berakhir dengan kemerosotan dan kehancuran.
Walaupun saat itu masih banyak daerah di Tanah Kanaan yang belum
selesai ditaklukkan (13:2-6), Yosua harus berhenti berperang dulu dan
mengubah fokus pelayanannya menjadi menyelesaikan pembagian
wilayah (13:7). Para pemimpin gereja, pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya, harus memperhatikan
firman TUHAN dalam bacaan Alkitab hari ini! [P]
Yosua 13:7
“Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang sembilan itu
dan kepada suku Manasye yang setengah itu
menjadi milik pusaka mereka.”
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Jumat

Semangat Kaleb

13
Sep

Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 15-16
Semangat Kaleb yang tidak tertelan oleh zaman perlu diteladani. Dia
telah berusia delapan puluh lima tahun, tetapi semangatnya masih seperti semangat seorang yang berumur empat puluh tahun, yaitu masa
puncak bagi kebanyakan orang. Dalam usia lanjut, Kaleb masih ingin
merebut sendiri daerah yang ingin dia tempati. Dia tidak menuntut
untuk pensiun dalam berjuang. Bagi Kaleb, selama dia masih memiliki
tenaga, dia ingin terus berjuang.
Pada masa kini, orang-orang yang memiliki semangat seperti Kaleb
masih amat diperlukan. Para orang tua yang usianya mulai lanjut perlu
menyadari bahwa mereka memiliki kelebihan dibandingkan dengan generasi yang lebih muda, yaitu dalam hal pengalaman. Tentu saja para
orang tua tidak bisa lagi mengandalkan tenaga otot. Dengan pengalaman yang mereka miliki, mungkin saja mereka bisa melakukan banyak hal
dengan tenaga yang minimum.
Dalam kehidupan bergereja, tidak kebetulan bahwa kelompok orang
tua seringkali disebut sebagai kelompok Kaleb. Walaupun tenaga mereka tidak seperti tenaga anak muda, kekuatan pengalaman—dan bagi
sebagian orang berusia lanjut juga memiliki kekuatan finansial—bisa dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan TUHAN. Banyak orang berusia
lanjut memiliki banyak kesempatan untuk memotivasi dan mengarahkan generasi muda. Orang-orang berusia lanjut yang masih sehat memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan pembesukan dan memberi
dorongan kepada generasi muda maupun sesama orang berusia lanjut.
Bila orang-orang tua di gereja memiliki semangat seperti Kaleb, gereja
kita pasti akan terus mengalami kemajuan! [P]
Yosua 14:10b-11
“Jadi sekarang, telah berumur delapan puluh lima tahun aku hari ini;
pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh
Musa; seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku
sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk.”
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Sabtu

Berkat Tidak Selalu Gratis!

14
Sep

Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 17-18
Walaupun TUHAN menjanjikan Tanah Kanaan sebagai warisan bagi
bangsa Israel, warisan tersebut harus direbut dari bangsa-bangsa yang
menduduki Tanah Kanaan. Kepada suku Efraim dan Manasye yang meminta wilayah yang lebih luas, Yosua mengatakan bahwa mereka harus
berjuang dengan membuka hutan dan mengusir penduduk yang menempati wilayah yang bersangkutan (17:14-18). Yosua mengungkapkan
kekesalannya terhadap orang-orang Israel yang bersikap terlalu santai
dan tidak berjuang untuk segera menduduki seluruh Tanah Kanaan
(18:1-6). Setelah menjadi kuat, orang Israel tidak terus melanjutkan
misi untuk menaklukkan seluruh Tanah Kanaan dan menyingkirkan penduduk asli, melainkan mereka justru membuat orang Kanaan sebagai
orang rodi (pekerja paksa, 17:13). Sikap bangsa Israel semacam ini dari
satu sisi menunjukkan ketidaktaatan dan dari sisi lain menunjukkan kemalasan. Bangsa Israel tidak akan bisa memperoleh warisan yang dijanjikan TUHAN bila mereka tidak mau berjuang.
Bagi kita pada zaman ini, bacaan Alkitab hari ini mengajarkan bahwa berkat TUHAN tidak selalu gratis. Berkat keselamatan adalah berkat yang sepenuhnya gratis. Kita tidak perlu melakukan apa pun—kecuali menyambut keselamatan itu dengan iman—untuk bisa menerima
keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Akan tetapi, para pedagang tidak
akan bisa memperoleh berkat keuntungan tanpa bekerja keras dan para
pelajar tidak akan bisa memperoleh berkat kepandaian tanpa belajar
sungguh-sungguh. Kita harus menyadari bahwa sebagian (besar) berkat
(janji) TUHAN adalah berkat bersyarat: Kita akan memperoleh berkat itu
bila kita melakukan bagian kita! [P]
Yosua 18:3
Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel:
“Berapa lama lagi kamu bermalas-malas,
sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu
oleh TUHAN, Allah nenek moyangmu?”
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Minggu

Pemimpin Yang Melayani

15
Sep

Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 19-20
Sangatlah mengharukan bila kita memperhatikan bahwa setelah lebih
dulu menyelesaikan pembagian tanah bagi seluruh bangsa Israel, barulah Yosua—pemimpin tertinggi bangsa Israel—memikirkan hak bagi dirinya untuk memperoleh milik pusaka (19:49). Yosua tidak menuntut agar
dirinya diistimewakan. Walaupun dia adalah pemimpin tertinggi bangsa
Israel, Yosua tetap membangun sendiri kota yang dia diami (19:50).
Setelah itu, barulah kemudian TUHAN memerintahkan agar kota-kota
perlindungan ditetapkan (20:1-2). Wajar bila Kota perlindungan—yaitu
tempat yang aman bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan
tanpa sengaja—ditetapkan belakangan karena kota perlindungan harus
ditempatkan di tempat yang strategis agar dapat dijangkau dengan mudah dari seluruh daerah Israel.
Sikap Yosua yang tidak mementingkan diri sendiri itu mengingatkan
kita pada sikap pemimpin yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu pemimpin
yang melayani, bukan yang dilayani (Matius 20:26-27). Tuhan Yesus telah
mendemonstrasikan sikap pemimpin yang melayani ini semasa dia berada di bumi ini secara fisik. Dengan tidak mengenal lelah, Tuhan Yesus
melayani orang lain. Yang Dia prioritaskan adalah melakukan kehendak
Allah, bukan mencari keuntungan atau penghargaan.
Pada masa kini, sikap pemimpin yang melayani ini semakin langka.
Saat Gubernur DKI dan wakilnya—Jokowi dan Ahok—berusaha menerapkan sistem kepemimpinan yang melayani di jajaran pemerintahan
mereka, mereka menuai kritikan keras. Musuh-musuh politik mereka
mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan hanya sekedar pencitraan.
Memang, menjadi pemimpin yang melayani itu tidak mudah! [P]
Yosua 19:49
“Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu
menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya,
maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah
milik pusaka di tengah-tengah mereka.”
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Senin

Allah Memenuhi Janji-Nya

16
Sep

Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 21
Salah satu kesulitan yang menghambat manusia untuk bisa mengenal kehendak Allah adalah karena kita memiliki orang tua yang tidak sempurna yang kadang-kadang bertindak mengecewakan, padahal Allah sering
menggambarkan hubungan-Nya dengan manusia sebagai hubungan antara Bapak dan anak. Kita perlu menyadari bahwa analogi (persamaan)
antara hubungan Allah-manusia dengan hubungan Bapak-anak adalah
usaha (yang ketepatannya terbatas) untuk menjelaskan tentang Allah
yang tidak bisa dilihat secara fisik. Tanpa analogi, gambaran kita tentang Allah akan menjadi sangat abstrak. Bila hubungan antara Allah dan
manusia digambarkan sebagai hubungan antara Bapak dan anak, maka
harus diandaikan bahwa Sang Bapak dalam gambaran ini adalah Bapak
yang ideal yang sungguh-sungguh mengasihi, memelihara, membela,
bahkan mau mengorbankan diri-Nya untuk sang anak.
Bileam—seorang “nabi” yang mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara (2 Petrus 2:15-16)—berkata, “Allah bukanlah manusia,
sehingga Ia berdusta—bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak
menepatinya?” (Bilangan 23:19). Manusia bisa tidak menepati perkataannya, bukan hanya karena sengaja hendak mengingkari janjinya, tetapi
bisa pula karena tidak mampu melaksanakan apa yang dijanjikannya.
Allah berbeda dengan manusia. Allah pasti akan menepati janji-Nya, bukan hanya karena Dia mampu melakukan apa pun yang Dia kehendaki,
tetapi juga karena Dia tidak mungkin menyangkali apa yang telah dijanjikan-Nya. Bila Allah telah menepati apa yang telah Dia janjikan kepada
umat Israel dengan memberikan Tanah Kanaan, Allah pun pasti akan
menepati semua hal yang Dia janjikan di dalam firman-Nya. [P]
Yosua 21:45
“Dari segala yang baik yang dijanjikan TUHAN kepada kaum Israel,
tidak ada yang tidak dipenuhi;
semuanya terpenuhi.”
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Selasa

Jangan Cepat Berprasangka

17
Sep

Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 22
Saat suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye yang tinggal di
sebelah Timur sungai Yordan membangun sebuah mezbah besar yang
menghadap ke Tanah Kanaan, suku-suku Israel yang tinggal di sebelah
Barat sungai Yordan menjadi gelisah. Kisah pengkhianatan bangsa Israel
saat menyembah Baal di Peor—yang membuat dua puluh empat ribu
orang mati terkena tulah (Bilangan 25:9)—serta kisah pengkhianatan
Akhan yang belum lama terjadi—yang membuat tiga puluh enam orang
tewas dan bangsa Israel dikalahkan oleh penduduk kota Ai (Yosua 7:5)—
telah menimbulkan trauma bagi bangsa Israel. Ketika melihat bahwa
suku-suku Israel di sebelah Timur sungai Yordan mendirikan mezbah,
suku-suku Israel yang tinggal di sebelah Barat sungai Yordan kuatir bahwa pendirian mezbah itu berkaitan dengan praktik penyembahan berhala. Oleh karena itu mereka bersiap-siap memerangi saudara-saudara
mereka bila ternyata bahwa dugaan mereka itu benar (22:12). Setelah
mendengar penjelasan (22:21-29), barulah mereka sadar bahwa dugaan
mereka itu salah (22:30-33).
Dalam kehidupan kita, seringkali kita menjumpai orang yang cepat
berprasangka negatif saat melihat atau mendengar sesuatu yang belum
jelas kebenarannya. Orang yang berprasangka negatif umumnya adalah
orang yang hidupnya sering mengalami kegagalan atau kekecewaan. Kegagalan atau kekecewaan itu menimbulkan luka batin yang membuat
seseorang cenderung untuk mencurigai orang lain, termasuk mencurigai kebaikan orang lain, bahkan ada banyak orang yang juga mencurigai
kebaikan Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa orang yang hidup di dalam
Kristus seharusnya memiliki sistem nilai yang baru. [P]
Yosua 22:28b
“Tengoklah bangunan tiruan mezbah TUHAN itu,
yang telah dibuat oleh nenek moyang kami.
Bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan,
tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu.”
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Rabu

Bertekunlah Mengasihi TUHAN!

18
Sep

Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 23
Pasal 23-24 berisi pesan-pesan terakhir Yosua sebelum ia wafat. Pesanpesan terakhir ini merangkum hal-hal yang paling penting bagi bangsa Israel untuk terus dilakukan setelah Yosua meninggal. Pesan-pesan
tersebut penting bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi kita
yang hidup pada masa kini. Dalam pasal 23 ini, Yosua berpesan agar
umat Israel bertekun mengasihi TUHAN. Bila bangsa Israel mengingat
apa saja yang telah Allah lakukan bagi mereka (23:14), sudah sewajarnya
bila bangsa Israel membalas kasih Allah dengan cara mengasihi TUHAN
dengan segenap hati. Bangsa Israel perlu mengingat bahwa mereka bisa
menaklukkan bangsa Kanaan karena TUHAN sendiri yang berperang bagi
mereka (23:3). Bila bukan TUHAN sendiri yang berperang, bagaimana
mungkin satu orang Israel dapat mengejar seribu orang kafir (23:10)?
Penaklukan kota Ai dalam pasal 7-8 menjelaskan bahwa TUHAN sendiri
yang berperang melawan musuh-musuh Israel.
Bila bangsa Israel sungguh-sungguh mengasihi TUHAN, mereka harus bersikap taat secara total kepada TUHAN. Mengingat kondisi pergaulan antar suku bangsa pada zaman itu, maka satu-satunya cara untuk
menjaga ketulusan hati agar bangsa Israel bisa taat secara total adalah
bahwa mereka harus menjauhkan diri dari pergaulan dengan penduduk
setempat yang merupakan para penyembah berhala. Bila mereka bergaul dengan penduduk setempat, mereka akan sulit terhindar dari hubungan kawin-mengawinkan (23:12) yang umumnya berujung pada penyembahan berhala secara bersama-sama (23:6-7). [P]
Yosua 23:15b-16
“Demikianlah TUHAN akan mendatangkan atas kamu segala yang
tidak baik ..., apabila kamu melangkahi perjanjian, yang telah
diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, dan pergi beribadah
kepada allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Maka
murka TUHAN akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera
binasa dari negeri yang baik, yang telah diberikan-Nya kepadamu.”
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Kamis

Takutlah akan TUHAN!

19
Sep

Bacaan Alkitab hari ini: Yosua 24
Salah satu perkataan penting yang seharusnya mengungkapkan sikap
seorang Kristen adalah, “takut akan TUHAN”. Dalam bacaan Alkitab
hari ini, amat menarik untuk diperhatikan bahwa anjuran “takutlah
akan TUHAN dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan
setia” (24:14) tidak dihubungkan dengan hukuman TUHAN, melainkan dengan penyertaan dan berkat TUHAN (24:2-13). Bila bangsa
Israel berhasil menduduki Tanah Kanaan, hal itu bukan disebabkan
karena kehebatan atau usaha mereka, melainkan karena penyertaan
dan berkat TUHAN (24:13). Oleh karena itu, anjuran “takutlah akan
TUHAN” bukanlah berarti bahwa kita harus dicekam oleh rasa ketakutan terhadap TUHAN, melainkan berarti bahwa kita harus merespons kasih TUHAN dengan cara mengasihi TUHAN dan menaati TUHAN. Pendorong untuk bersikap “takut akan TUHAN” bukanlah sikap
ketakutan, melainkan sikap tidak mau menyakiti hati TUHAN. Bila
kita bersikap “takut akan TUHAN”, hal itu bukan berarti bahwa kita
tidak melakukan ini dan itu, melainkan berarti bahwa kita harus secara aktif melakukan apa yang berkenan kepada TUHAN. Salah satu
wujud sikap “takut akan TUHAN” adalah bahwa kita harus beribadah
kepada TUHAN dengan tulus ikhlas dan setia (24:14).
Sebagai pemimpin, Yosua bukan hanya menganjurkan, “takutlah
akan TUHAN dan beribadahlah kepada-Nya ...,” tetapi dia sendiri
memberi teladan dengan mengemukakan komitmen (tekad), “Tetapi
aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada TUHAN!” Pada
masa kini, diperlukan pemimpin umat, pemimpin bangsa, pemimpin
rumah tangga, pemimpin lembaga, serta para guru—termasuk guru
sekolah minggu—yang memberi teladan (bukan hanya anjuran), sehingga orang-orang yang dipimpin merespons dengan mengatakan,
“Jauhlah dari pada kami meninggalkan TUHAN untuk beribadah kepada allah lain!” [P]
Yosua 24:14a
“Oleh sebab itu, takutlah akan TUHAN dan
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Mengenal Keadilan Allah
dalam Kitab Hakim-hakim

esucian, keadilan, dan kasih Allah adalah tiga hal yang harus dipahami secara bersama-sama dan secara seimbang. Pemahaman yang
tidak seimbang dan tidak menyeluruh akan menimbulkan berbagai masalah dalam penghayatan iman Kristen kita. Penekanan yang berlebihan
terhadap kesucian Allah bisa membuat kita takut mendekati Allah karena
kita menyadari bahwa diri kita kotor dan tidak mungkin bisa mencapai
standar kesucian Allah. Penekanan yang berlebihan terhadap keadilan
Allah bisa membuat kita hidup dalam ketakutan karena kita menyadari
bahwa kita adalah orang berdosa yang patut menerima hukuman Allah.
Penekanan yang berlebihan terhadap kasih Allah bisa membuat kita meremehkan dosa dan kita tidak serius menyelesaikan masalah dosa.
Bangsa Israel adalah bangsa pilihan yang diistimewakan Allah. Salah
satu keistimewaan bangsa Israel adalah bahwa Allah telah memberikan
hukum-hukum-Nya yang adil kepada bangsa Israel. Sayangnya, bangsa
Israel seringkali menyepelekan hukum-hukum Allah. Dalam seluruh Perjanjian Lama—secara khusus dalam Kitab Hakim-hakim—jelas bahwa
kesucian Allah membuat Allah selalu memandang pelanggaran terhadap perintah dan hukum Allah sebagai masalah serius yang mengundang hukuman Allah.
Perlu diketahui bahwa dalam Kitab Hakim-hakim, sebutan “hakim”
tidaklah menunjuk kepada suatu jabatan seperti yang kita pahami pada
zaman ini. Hakim—kecuali Debora (4:4-5)—bukanlah seorang yang
duduk untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Lebih tepat
bila dikatakan bahwa hakim adalah pemimpin lokal, kecuali Debora yang
kekuasaannya bersifat lintas suku sehingga ia bisa memanggil Barak untuk membantunya melawan musuh (4:6).
Saat merenungkan Kitab Hakim-hakim, ingatlah bahwa Hakim yang
paling agung dan paling adil adalah Allah sendiri. Kisah-kisah dalam
Kitab Hakim-hakim bisa kita pandang sebagai kisah penghukuman Allah
yang Mahaadil terhadap umat-Nya yang jatuh ke dalam dosa dan kisah
pengampunan Allah yang Mahakasih terhadap umat-Nya yang mau bertobat dan meninggalkan dosa. Bangsa kafir yang dizinkan Allah untuk
menjajah bangsa Israel yang jatuh ke dalam dosa dan para hakim yang
diutus Allah untuk membebaskan bangsa Israel yang bertobat adalah
para eksekutor (pelaksana) pengadilan Allah. [P]
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Bacaan Alkitab hari ini: Hakim-hakim 1:1-2:5
Saat Yosua meninggal dunia, penaklukan Tanah Kanaan belum selesai.
Mengingat visi penaklukan Tanah Kanaan itu merupakan sebuah visi besar, seharusnya Yosua membentuk tim kepemimpinan, bukan menjadi
pemimpin tunggal. Sayangnya, Yosua terlalu sibuk menjalankan visinya
sendiri—yaitu menaklukkan Tanah Kanaan—sehingga dia tidak mempersiapkan—bahkan juga tidak menunjuk pemimpin yang menggantikan
dirinya. Akibatnya, bangsa Israel hidup seperti domba tanpa gembala.
Langkah awal mereka baik, yaitu bertanya kepada TUHAN sebelum
mereka maju berperang (1:1). Kebergantungan mereka kepada TUHAN
membuat TUHAN menyerahkan penduduk Tanah Kanaan ke tangan
bangsa Israel. Sayangnya, ketiadaan pemimpin yang mengarahkan
bangsa Israel untuk melakukan kehendak Allah itu membuat mereka
melakukan kesalahan yang sama dengan yang dilakukan para pemimpin Israel dalam Yosua 9:14-16, yaitu melepaskan penduduk asli Tanah
Kanaan yang seharusnya mereka binasakan (Hakim-hakim 1:27-36). Mereka membuat kebijakan yang tidak bijak!
Tindakan bangsa Israel yang mengabaikan kehendak Allah itu membuat Allah akhirnya membiarkan kebijakan melepaskan penduduk asli
Tanah Kanaan tersebut (2:1-3). Keputusan Allah itu membuat bangsa
Israel menyesal dan menangis, tetapi penyesalan mereka itu telah terlambat (2:4-5). Sayangnya, mereka hanya menyesal dan menangis, tetapi
tidak melanjutkan dengan meminta petunjuk TUHAN tentang apa yang
harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, padahal
“TUHAN adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah
kasih setia.” (Mazmur 103:8). [P]
Hakim-hakim 2:1b-2a
Aku tidak akan membatalkan perjanjian-Ku dengan kamu untuk
selama-lamanya, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan
penduduk negeri ini; mezbah mereka haruslah kamu robohkan.
Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku.
25

Sabtu

Kepemimpinan yang Sinambung

21
Sep

Bacaan Alkitab hari ini: Hakim-hakim 2:6-3:31
Saat orang-orang yang ikut berjuang memasuki Tanah Kanaan masih hidup, mereka bisa mempengaruhi bangsa Israel untuk setia beribadah
kepada Allah (2:6-7). Akan tetapi, setelah generasi tersebut berlalu,
generasi berikutnya mudah tergoda untuk meninggalkan TUHAN dan
ikut menyembah allah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Kelalaian Yosua menyiapkan pemimpin yang akan menggantikan dirinya membuat tidak ada pemimpin yang berkualitas yang
bisa menjadi pengganti Yosua sesudah Yosua meninggal. Yang menjadi
pengganti Yosua adalah para hakim yang ditetapkan berdasarkan hukum Musa (Ulangan 16:18). Para hakim ini bisa disebut sebagai tim
pemimpin kelas dua karena kepemimpinan mereka bersifat lokal—artinya kepemimpinan mereka hanya mencakup satu atau beberapa suku
saja—dan pengaruh mereka tidak terlalu besar.
Ketiadaan kepemimpinan yang berkesinambungan ini berakibat fatal
karena generasi berikutnya semakin tidak mengenal kisah penyertaan
Allah terhadap bangsa Israel (Hakim-hakim 2:10). Akibatnya, semakin
lama bangsa Israel semakin menjauh dari Tuhan. Pergaulan dengan penduduk asli Tanah Kanaan yang dipererat oleh ikatan perkawinan membuat bangsa Israel tidak bisa membendung pengaruh kekafiran dalam
kehidupan mereka dan banyak di antara mereka yang ikut menyembah
para Baal dan para Asyera (3:6-7). Oleh karena itu, hukuman Allah tidak
bisa dihindarkan. Akan tetapi, bila bangsa Israel bertobat dan memohon
pengampunan, TUHAN akan mengirim seorang hakim untuk menolong
umat-Nya. [P]
Hakim-hakim 2:18
“Setiap kali apabila TUHAN membangkitkan seorang hakim bagi
mereka, maka TUHAN menyertai hakim itu dan menyelamatkan
mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup;
sebab TUHAN berbelas kasihan mendengar rintihan mereka
karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Hakim-hakim 4-5
Sebagai seorang pemimpin, seharusnya Barak menerima tanggung jawab apa pun yang diberikan kepadanya. Sayangnya, Barak tidak bersedia memimpin peperangan melawan Sisera dan pasukannya. Barak
bersedia ikut berperang, tetapi dia tidak bersedia memikul tanggung jawab sebagai pemimpin. Akibatnya, Barak kehilangan kesempatan untuk
mendapat penghormatan sebagai pahlawan yang berhasil membunuh
Sisera, panglima tentara Kanaan (4:6-9). Sisera tidak terbunuh saat
berperang melawan Barak, tetapi dia dibunuh—dengan taktik—oleh
seorang ibu rumah tangga bernama Yael (4:17-21).
Kisah terbunuhnya Sisera ini mungkin membuat kita bertanya, “Apakah kita boleh memakai taktik yang licik untuk mengalahkan musuh
kita?” Pertanyaan semacam ini muncul karena kita memandang pembunuhan yang dilakukan oleh Yael terhadap Sisera sebagai masalah
pribadi, padahal masalah yang muncul saat itu adalah masalah antara
bangsa Israel dan bangsa Kanaan yang saat itu menindas bangsa Israel.
Kondisi perang tentu saja tidak boleh disamakan dengan kondisi dalam
sebuah perlombaan atau pertandingan. Dalam kondisi perang, membunuh musuh bukanlah dosa. Lagi pula, Yael tidak mungkin bisa membunuh Sisera bila Allah tidak menyerahkan Sisera ke tangan Yael. Oleh
karena itu, pembunuhan yang dilakukan oleh Yael terhadap Sisera ini
bisa kita pandang sebagai kehendak Allah pada saat itu dan taktik licik
yang dilakukan oleh Yael tidak boleh diterapkan dalam situasi biasa, termasuk tidak boleh dilakukan dalam situasi persaingan bisnis. Sebaliknya,
tindakan Yael harus dipandang sebagai tindakan iman yang penuh risiko,
karena dia pasti terbunuh bila siasatnya gagal. [P]
Hakim-hakim 5:24
“Diberkatilah Yael, isteri Heber, orang Keni itu,
melebihi perempuan-perempuan lain,
diberkatilah ia, melebihi perempuan-perempuan
yang di dalam kemah.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Hakim-hakim 6
Kejahatan orang Israel membuat Allah—Sang Hakim yang adil—menjatuhkan hukuman berupa penindasan yang dilakukan oleh orang Midian selama tujuh tahun. Penindasan yang dilakukan oleh orang Midian itu
membuat orang Israel menjadi sangat menderita karena mereka harus
hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Penderitaan tersebut membuat
mereka berseru memohon pertolongan TUHAN. Sebagai respons, Allah
mengutus seorang nabi untuk menjelaskan bahwa penderitaan yang dialami oleh orang Israel itu disebabkan karena orang Israel mengabaikan
firman Allah dengan menyembah Baal (allah orang Amori).
TUHAN memilih Gideon untuk membebaskan orang Israel dari cengkeraman orang Amori. Dari segi kriteria kepemimpinan masa kini, pemilihan TUHAN ini terasa aneh karena Gideon adalah seorang yang rendah
diri (6:15). Lagi pula, Gideon adalah seorang yang peragu. Walaupun
tanda yang pertama telah menyadarkan Gideon bahwa ia berhadapan
dengan Malaikat TUHAN (6:17-22), ia masih meminta tanda yang lain
untuk meyakinkan dirinya bahwa Allah benar-benar mau memakai dia
untuk menyelamatkan orang Israel (6:36-40). Sekalipun kondisi Gideon
seperti itu, pemilihan TUHAN tidak dialihkan kepada orang lain. Di mata
Allah, Gideon tetap seorang yang “gagah berani” (6:12) karena dua hal:
Pertama, keberhasilan dalam menunaikan tugas tidak tergantung pada
keperkasaan Gideon, melainkan pada penyertaan TUHAN (6:16). Kedua,
Allah melihat apa yang akan dilakukan oleh Gideon di masa depan. Ketidakpercayaan diri serta keragu-raguan Gideon justru akan membuat
Gideon lebih bersandar kepada Allah, bukan kepada keperkasaan diri
sendiri. [P]
Hakim-hakim 6:14
Lalu berpalinglah TUHAN kepadanya dan berfirman:
“Pergilah dengan kekuatanmu ini dan
selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian.
Bukankah Aku mengutus engkau!”
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Bacaan Alkitab hari ini: Hakim-hakim 7-8
Sekalipun strategi perang yang dijalankan oleh Gideon itu hebat, kita
tetap harus menyadari bahwa bangsa Israel bisa memenangkan pertempuran bukan karena strategi Gideon yang hebat, tetapi karena TUHAN
membuat bangsa Israel memenangkan pertempuran. Walaupun jumlah
persis tentara Midian tak disebutkan, jumlah mereka pasti jauh lebih
besar daripada tentara Israel, bahkan jumlahnya “tidak terhitung banyaknya“ (6:5). Dengan mengurangi jumlah rakyat yang ikut berperang
dari dua puluh ribu orang menjadi tiga ratus orang, TUHAN hendak menegaskan bahwa kemenangan yang dicapai oleh orang Israel itu bukan
disebabkan karena kemampuan atau usaha mereka (7:2-7).
Awal pelayanan Gideon bukan hanya diwarnai oleh kebergantungan
kepada kekuatan TUHAN, tetapi juga diwarnai oleh sikap yang bijaksana,
khususnya saat menghadapi suku Efraim yang merasa diabaikan dalam
peperangan melawan tentara Midian itu (8:1-3). Sikap tegas yang ditunjukkan oleh Gideon terhadap para pemuka Sukot dan orang-orang Pnuel
amat mendukung kepemimpinan Gideon sebagai hakim bagi orang Israel
(8:5-17). Sikap Gideon juga sangat simpatik saat dia diminta untuk menjadi pemimpin bangsa Israel (8:22-23). Satu-satunya kesalahan Gideon
yang dicatat dalam kitab ini adalah ide untuk membuat efod yang membuat orang Israel berbuat dosa dengan menyembah efod tersebut (8:27).
Efod adalah baju untuk imam yang di dalam tutup dadanya ditaruh urim
dan tumim (Keluaran 28:28-30). Baju efod ini dipergunakan untuk mencari tahu kehendak Tuhan (1 Samuel 14;3,18; 30:7). Baju ini tidak boleh
dipakai oleh Gideon yang berasal dari suku Manasye. [P]
Hakim-hakim 8:23
Jawab Gideon kepada mereka:
“Aku tidak akan memerintah kamu
dan juga anakku tidak akan memerintah kamu
tetapi TUHAN yang memerintah kamu.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Hakim-hakim 9:1-10:5
Kisah tentang Abimelekh dalam pasal 9 seperti sebuah sisipan dalam
kisah tentang para hakim Israel. Abimelekh bukanlah hakim. Kepemimpinannya dalam masa kepemimpinan para hakim merupakan suatu
penyimpangan. Para hakim adalah para pemimpin yang menyelamatkan Israel dari penindasan para penjajah, sedangkan Abimelekh adalah
seorang yang menjadi pemimpin bangsa Israel dengan memanfaatkan
sentimen nepotisme (memilih keluarga sendiri untuk memegang jabatan
pemerintahan) dan dengan membunuh ketujuh puluh saudara tirinya,
yaitu anak-anak Gideon atau Yerubaal. Akhir hidupnya pun tragis. Dia
berperang melawan warga kota Sikhem—mantan para pendukungnya
sendiri—dan dia membunuh warga kota Sikhem dengan cara membakar mereka hidup-hidup. Ketika Abimelekh hendak melakukan hal yang
sama terhadap warga kota Tebes, seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan ke atas kepala Abimelekh, sehingga Abimelekh meminta untuk dibunuh oleh bujang pembawa senjatanya sendiri karena ia
merasa malu bila mati di tangan seorang wanita.
Mengembangkan sentimen nepotisme bukanlah cara yang baik untuk memilih seorang pemimpin. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak
jarang bahwa sentimen nepotisme ini mengakibatkan runtuhnya sebuah
lembaga, baik lembaga yang bersifat profit (mencari keuntungan) maupun non-profit (misalnya lembaga sosial). Tahun depan, Indonesia akan
menyelenggarakan dua buah pemilu, yaitu pemilu untuk memilih anggota DPR serta pemilu untuk memilih presiden. Bila kita salah memilih,
mungkin saja yang terpilih adalah seorang seperti Abimelekh, seorang
pemimpin yang menyengsarakan kehidupan rakyatnya sendiri. [P]
Hakim-hakim 9:56-57a
“Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh
Abimelekh kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ketujuh puluh
saudaranya; juga segala kejahatan orang-orang Sikhem
ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Hakim-hakim 10:6-11:28
TUHAN itu adil sehingga Ia pasti menghukum umat-Nya yang hidup
dalam dosa. Akan tetapi, TUHAN itu juga murah hati sehingga Ia tidak bisa terus mempertahankan murka-Nya terhadap umat-Nya. Saat
melihat umat-Nya yang menderita itu bersedia merendahkan diri dan
memohon pengampunan, TUHAN tidak dapat menahan diri-Nya untuk
tidak mengampuni. Sifat TUHAN yang murah hati dan suka mengampuni ini berbeda jauh dengan sifat manusia pada umumnya yang belum
puas bila belum melakukan pembalasan, bahkan belum puas bila belum
membalas lebih daripada sakit hati yang dialaminya.
Bila TUHAN hanya memperhatikan dosa yang dilakukan umat-Nya,
jawaban yang wajar terhadap keluhan umat-Nya yang sedang dalam keadaan menderita (10:10) adalah, “Pergi sajalah berseru kepada para allah
yang telah kamu pilih itu; biar merekalah yang menyelamatkan kamu,
pada waktu kamu terdesak.”(10:14). Sekalipun demikian, saat umatNya menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh (10:16), TUHAN
tidak dapat menahan hati-Nya untuk tidak memberikan pengampunan.
Sungguh, Tuhan itu baik dan suka mengampuni (Mazmur 86:5)! TUHAN
membangkitkan Yefta untuk menjadi hakim yang menolong umat-Nya
dari penjajahan oleh bani Amon.
Bacaan Alkitab hari ini mengajarkan kepada kita bahwa betapapun
berdosanya kita, bila kita mau bertobat dan meninggalkan dosa, pintu
pengampunan masih tetap terbuka. Bila kita tidak mau bertobat, kita
tidak mungkin bisa melarikan diri dari hukuman Allah. Akan tetapi, bila
kita bersedia merendahkan diri dan datang kepada-Nya, tangan-Nya selalu terbuka untuk memberi pengampunan [P]
Matius 12:20-21
“Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan-Nya,
dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan-Nya,
sampai Ia menjadikan hukum itu menang.
Dan pada-Nyalah bangsa-bangsa akan berharap.”
31

Jumat

Hakim yang Berpikir Pendek

27
Sep

Bacaan Alkitab hari ini: Hakim-hakim 11:29-12:15
Yefta adalah seorang hakim yang unik (amat berbeda dengan yang lain).
Masa kecil Yefta yang dianaktirikan dalam keluarga membuat dia bergaul dengan orang-orang yang hidupnya kacau (para petualang), bahkan dia menjadi pemimpin perampok. Yefta hidup pada saat bangsa
Israel—yang telah meninggalkan Allah serta beribadah kepada allahallah lain—ditindas oleh bani Amon. Saat berada dalam kondisi tertindas, bangsa Israel sepakat untuk meminta Yefta—seorang yang gagah
perkasa, namun merupakan anak seorang pelacur—untuk memimpin
mereka melawan bani Amon.
Walaupun masa kecilnya buruk dan hidupnya kacau, Yefta beriman
kepada TUHAN. Saat dia diminta untuk menjadi pemimpin, dia justru
mengajak bangsa Israel untuk datang kepada TUHAN di Mizpa. Sayangnya, ketika memohon penyertaan TUHAN, Yefta berpikir pendek
dengan bernazar (berjanji kepada TUHAN) bahwa apa yang keluar dari
pintu rumahnya akan dipersembahkan kepada TUHAN sebagai korban
bakaran. Dia tidak menyangka bahwa yang keluar dari pintu rumahnya
adalah putri tunggalnya sendiri. Walaupun Kitab Hakim-hakim tidak
menceritakan secara gamblang bagaimana Yefta melaksanakan nazar
tersebut, patut disayangkan bahwa Yefta tidak memohon pengampunan TUHAN atas kesembronoannya mengucapkan nazar itu. Memang
benar bahwa nazar—khususnya nazar seorang pemimpin pria—harus
dilaksanakan (Bilangan 30:2), sehingga setiap pemimpin harus berpikir
panjang sebelum mengucapkan sebuah nazar. Sekalipun demikian, kita
pun perlu selalu mengingat bahwa Tuhan itu baik dan suka mengampuni
(Mazmur 86:5). Bukankah Yefta dapat memohon pengampunan dengan
pertimbangan bahwa pengorbanan manusia itu bertentangan dengan
kehendak Allah (Imamat 18:21). [P]
Mazmur 86:5
“Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan
berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Hakim-hakim 13
Rencana Allah seringkali tak bisa kita kenali sebelum rencana itu terwujud. Sadarilah bahwa rancangan Allah itu jauh lebih tinggi daripada
rancangan kita (Yesaya 55:8-9). Rancangan kita bersifat terbatas: bisa
keliru dan bisa gagal, sedangkan rancangan Allah tak mungkin keliru dan
tak mungkin gagal. Rancangan kita didasarkan pada apa yang kita lihat
dan kita ketahui saat ini, sedangkan rancangan Allah didasarkan pada
pengertian Allah yang mencakup apa yang akan terjadi di masa depan.
Berdasarkan pemahaman yang umum, istri Manoah tak mungkin
bisa melahirkan anak karena ia mandul. Tentu saja, pengertian “mandul” untuk istri Manoah berbeda dengan arti “mandul” menurut ilmu
pengetahuan kedokteran modern. Istri Manoah disebut “mandul” karena ia sudah lama menikah dan belum pernah hamil, sedangkan saat itu
usianya sudah cukup tua sehingga terasa aneh bila ia bisa hamil dan
melahirkan pada usia seperti itu. Bila kita hidup pada masa itu, kita pasti
tidak akan pernah berharap bahwa istri Manoah akan hamil dan melahirkan seorang anak yang akan melepaskan bangsanya dari penjajahan
bangsa Filistin. Oleh karena itu, rencana kemunculan seorang penyelamat dari rahim istri Manoah ini semata-mata merupakan rencana Allah
yang tak pernah terpikirkan oleh bangsa Israel pada masa itu!
Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa rencana Allah tidak
selalu bisa kita duga. Akan tetapi, kita bisa meyakini bahwa Allah selalu
memiliki rencana yang baik bagi setiap orang yang mengasihi Dia (Yeremia 29:11; Roma 8:28). Bila saat ini kita sedang menghadapi masalah
berat yang tak terselesaikan, ingatlah bahwa Allah mungkin sedang menyediakan jalan keluar yang belum kita sadari. [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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Hakim yang Tidak Ideal
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Bacaan Alkitab hari ini: Hakim-hakim 14-15
Simson adalah seorang hakim yang tidak cocok dengan idealisme manusiawi kita tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin umat Allah
berperilaku. Minatnya untuk memperistri seorang gadis Filistin bertentangan dengan kehendak Allah secara umum yang melarang orang
Israel menikah dengan penduduk Tanah Kanaan. Sikapnya yang tidak
mempedulikan nasihat orang tuanya juga menunjukkan bahwa Simson
adalah seorang yang bebal. Akan tetapi, khusus untuk kasus Simson, minat Simson untuk menikahi seorang gadis Filistin ini adalah bagian dari
rencana Allah yang menghendaki agar Simson mencari gara-gara terhadap orang Filistin (14:4).
Kebusukan para pemuda Filistin terlihat dari cara mereka mengancam
istri Simson agar mengorek keterangan dari suaminya (14:15). Kualitas
istri Simson yang rendah terlihat dari pengkhianatan yang dilakukannya
terhadap suaminya sendiri (14:16-17). Sebenarnya dia tidak perlu takut
terhadap ancaman para pemuda itu karena Simson pasti akan membela
bila dia dan keluarganya berada dalam keadaan terancam. Sebaliknya,
pengkhianatan yang dilakukannya terhadap Simson membuat dia dan
keluarganya dibakar hidup-hidup oleh orang-orang Filistin (15:6).
Kisah Simson ini memperlihatkan bahwa Allah bisa memakai Simson yang karakternya buruk untuk menjadi alat di tangan Tuhan guna
melepaskan bangsa Israel dari penindasan yang dilakukan oleh orang
Filistin (13:1). Allah juga bisa memanfaatkan rumah tangga Simson yang
kacau balau untuk mendatangkan kekacauan dan kegentaran di antara
orang Filistin. sehingga Simson bisa menjadi hakim atas orang Israel—
yang ditakuti oleh orang Filistin—selama dua puluh tahun. [P]
Hakim-hakim 14:4
“Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa
hal itu dari pada TUHAN asalnya: sebab
memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin.
Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Hakim-hakim 16
Walaupun Simson hanya memiliki kekuatan luar biasa bila rambutnya
panjang, hal itu tidak berarti bahwa rambut Simson bisa disamakan dengan jimat yang memiliki kuasa magis. Masalah Simson yang mendasar
bukanlah masalah rambut, melainkan masalah ketaatan. Bila Simson
taat kepada Tuhan, dia akan menjaga agar rambutnya tetap panjang.
Karena Simson tidak taat, dia memberitahukan sumber kekuatannya kepada Delila (16:17). Akibatnya, rambutnya akhirnya berhasil digunting
oleh orang Filistin dan Simson berhasil ditaklukkan karena kekuatannya
sudah lenyap (16:19). Simson yang sudah tidak memiliki kekuatan lagi
itu lalu ditangkap, dicungkil kedua matanya dan dibelenggu sebagai tawanan (16:21).
Sesudah rambut Simson mulai tumbuh, suatu saat Simson dibawa ke
dalam kuil Dewa Dagon untuk dijadikan tontonan (bahan tertawaan). Di
satu sisi, orang-orang Filistin itu beranggapan bahwa kekalahan Simson
berarti keberhasilan Dewa Dagon mengalahkan Allah Israel (16:23). Di
sisi lain, tumbuhnya rambut membuat iman Simson juga mulai bertumbuh. Oleh karena itu, Simson memberanikan diri untuk memohon agar
TUHAN memulihkan kembali kekuatannya, sehingga dia bisa melakukan
pembalasan. Doa Simson dikabulkan. TUHAN memulihkan kekuatan
Simson sehingga dia berhasil merobohkan tiang penopang rumah tempat penyembahan Dewa Dagon tersebut. Orang Filistin yang mati bersama-sama dengan Simson karena tertimpa rumah itu jumlahnya lebih banyak daripada orang Filistin yang dibunuh Simson saat dia masih belum
buta (16:30). Dengan demikian, Allah menunjukkan bahwa Dia sanggup
mengalahkan Dewa Dagon di rumah Dewa Dagon itu sendiri! [P]
Ulangan 32:39
“Lihatlah sekarang, bahwa Aku, Akulah Dia. Tidak ada Allah
kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan,
Aku telah meremukkan, tetapi Akulah yang menyembuhkan,
dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan-Ku.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Hakim-hakim 17-18
Perkataan “semau gue” adalah sebuah ungkapan dalam bahasa percakapan yang artinya adalah sikap semau sendiri tanpa mengindahkan
kepentingan orang lain dan tanpa mengindahkan norma (hukum) yang
berlaku umum. Perkataan “semau gue” adalah ungkapan yang tepat
mengambarkan keadaan bangsa Israel yang diuraikan dalam bacaan
Alkitab hari ini.
Terdapat berbagai tindakan semau gue dalam bacaan hari ini: Pertama, ibu dari Mikha mengucapkan kutuk dan kemudian dengan mudah menggantinya dengan ucapan berkat tanpa penyesalan atau tanpa
merasa bersalah sama sekali. Kedua, ibu dari Mikha memerintahkan
pembuatan patung pahatan dan patung tuangan (Melanggar Hukum
Kedua, Keluaran 20:4-5), serta menyimpan patung-patung itu di rumah
Mikha. Dengan demikian, sang ibu membuat anaknya ikut berdosa. Ketiga, Mikha mencampuradukkan kepercayaan kepada Allah Israel—yang
ditandai oleh adanya efod—dengan kepercayaan kafir—yang ditandai
oleh adanya kuil dan terafim (17:5). Keempat, Mikha menahbiskan
seorang Lewi menjadi imam bagi keluarganya. Kita perlu memahami
bahwa setiap imam di Israel adalah suku Lewi, tetapi hanya keturunan
Harun yang boleh menjadi imam. Oleh karena itu, Mikha yang kemungkinan berasal dari suku Efraim tidak memiliki wewenang untuk menahbiskan imam dan si orang Lewi itu juga tidak berhak menjadi imam.
Kelima, suku Dan memperlihatkan sikap yang amat tidak patut dengan
menerapkan hukum rimba—“siapa yang kuat, dialah yang menang”—
melalui sikap yang sewenang-wenang terhadap keluarga Mikha.
Berbagai sikap semau gue di atas mengingatkan kita bahwa bila kita
tidak mau merendahkan diri untuk tunduk kepada firman Tuhan, hidup
kita bisa menjadi kacau balau. [P]
Hakim-hakim 17:6
“Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel;
setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Hakim-hakim 19
Bila suatu bangsa tidak menjadikan Allah sebagai pemimpin, maka kehidupan bangsa itu akan kacau balau. Banyak hal mengerikan yang bisa
terjadi bila kehidupan menjadi tidak terkendali. Tanpa iman yang kuat,
pengaruh kekafiran akan sulit terbendung.
Orang Lewi yang dikisahkan dalam bacaan Alkitab hari ini mengira
bahwa menginap di kota Gibea—yang dikuasai oleh orang Israel—lebih
aman daripada menginap di kota yang dikuasai oleh orang Yebus. Akan
tetapi, ternyata bahwa pandangan tersebut salah. Banyak hal menyedihkan yang terjadi akibat keputusan yang salah ini: Pertama, orang-orang
jahat di kota Gibea mempraktikkan homoseksualitas (19:22, perkataan
“kami pakai” adalah ungkapan yang menunjuk kepada hubungan seks).
Kedua, pandangan yang rendah terhadap wanita. Si pemilik rumah
menawarkan anaknya sendiri dan gundik orang Lewi itu untuk diperkosa
sebagai ganti si orang Lewi (19:24). Ketiga, untuk mengamankan dirinya
sendiri, si orang Lewi menyerahkan gundiknya sebagai tameng agar dirinya tak diganggu oleh penduduk Gibea. Keempat, si orang Lewi memutilasi (memotong-motong) gundiknya sendiri (yang mati karena diperkosa
beramai-ramai) menjadi dua belas potong, lalu mengirimkan potonganpotongan tubuh itu ke seluruh suku di Israel untuk membuat seluruh
bangsa Israel menjadi panas hati terhadap penduduk kota Gibeon.
Sementara Allah menghukum penduduk Tanah Kanaan karena dosa
mereka telah mencapai puncak, patut disayangkan bahwa perilaku
bangsa Israel ternyata tidak lebih baik daripada perilaku penduduk Tanah Kanaan yang tidak mengenal Allah. [P]
Roma 3:9-10
Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan dari pada
orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh
baik orang Yahudi, maupun orang Yunani,
bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa,
seperti ada tertulis: “Tidak ada yang benar, seorang pun tidak.”
37

Kamis

Perang Saudara

3
Okt

Bacaan Alkitab hari ini: Hakim-hakim 20
Perang saudara dalam bacaan Alkitab hari ini harus dibedakan dengan
Perang Penaklukan Tanah Kanaan. Perang Penaklukan Tanah Kanaan
dikehendaki (direstui) oleh Allah, sedangkan perang antar sesama orang
Israel tidak bisa dikatakan sebagai dikehendaki (direstui) oleh Allah. Perang untuk membinasakan penduduk Tanah Kanaan direstui oleh Allah
karena penduduk Tanah Kanaan itu amat jahat (bandingkan dengan Kejadian 15:16) dan karena Allah hendak menyediakan tempat yang subur
bagi umat pilihan-Nya. Kejahatan penduduk Kanaan yang sudah mencapai puncak itu ditandai oleh dua hal, yaitu pengorbanan anak (sebagai
korban bakaran) dan praktik homoseksualitas.
Perang saudara antar suku-suku Israel itu tidak dikehendaki oleh
Allah karena pemicunya adalah provokasi yang dilakukan oleh si orang
Lewi. Si orang Lewi itu dengan sengaja mengorbankan gundiknya untuk melindungi diri sendiri—tindakan ini menunjukkan kepengecutan
seorang pria—kemudian ia memotong-motong tubuh gundiknya menjadi 12 potong dan mengirimkan potongan-potongan itu kepada semua
suku Israel untuk mengobarkan emosi massa (19:29). Ia mengatakan
bahwa ia hendak dibunuh (20:5), padahal sebenarnya dia hendak diperkosa (19:22, lihat renungan kemarin). Dia juga menutupi andilnya dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gundiknya
(19:25). Walaupun bangsa Israel “bertanya” kepada TUHAN sebelum
menyerang suku Benyamin, pertanyaan mereka bukanlah apakah mereka boleh bertempur, tetapi siapa yang akan lebih dulu maju berperang
(20:18). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk melakukan perang saudara itu sudah diambil sebelum bangsa Israel bertanya kepada
TUHAN. Perang saudara itu menimbulkan kerugian besar bagi semua
pihak (20:21,25,31,35). [P]
Amsal 16:28
“Orang yang curang menimbulkan pertengkaran,
dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Hakim-hakim 21
Tidak adanya pemimpin nasional yang berkualitas merupakan salah satu
penyebab terjadinya tragedi yang diuraikan dalam pasal 20. Bila ada pemimpin yang berwibawa, seharusnya bisa dilakukan perundingan antara
suku Benyamin dengan suku-suku Israel yang lain untuk mencegah terjadinya perang saudara. Sesudah perang saudara berakhir, barulah bangsa
Israel menyadari bahwa mereka telah salah dalam mengambil keputusan. Mereka menangis dengan suara keras di hadapan Allah, tetapi
penyesalan tersebut telah terlambat. Hubungan antara suku Benyamin
dengan suku-suku Israel yang lain bisa dikatakan telah retak. Sumpah
suku-suku Israel di luar suku Benyamin untuk tidak memberikan anak
perempuan mereka sebagai istri bagi pemuda dari suku Benyamin (21:1)
membuat mereka “terpaksa” memulai suatu tradisi yang menggelikan,
yaitu bahwa para pemuda dari suku Benyamin yang ingin memiliki istri
dari suku Israel yang lain harus mengambil calon istrinya dengan cara
kawin lari pada perayaan Tahunan di Silo (21:21).
Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa adanya pemimpin
yang bisa menyatukan dan adanya aturan (hukum) sangat penting bagi
kehidupan bersama. Saat kita merasa dikekang oleh peraturan-peraturan
yang terasa tidak menyenangkan, mungkin kita memiliki kecenderungan
untuk memberontak dan hidup secara bebas. Akan tetapi, bila kita tidak
mau mengikuti aturan-aturan dalam kehidupan bersama, kebebasan
yang kelihatannya menyenangkan itu akhirnya akan membawa kepada
kekacauan yang menyakitkan. Sebagai contoh, aturan lalu lintas kadangkadang terasa merepotkan dan membuat perjalanan kita menjadi lebih
lama. Akan tetapi, bila kita tidak mau mematuhi peraturan lalu lintas,
seringkali hasil akhirnya adalah kemacetan yang luar biasa dan bahkan
kecelakaan yang merenggut nyawa. [P]
Hakim-hakim 21:25
“Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel;
setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri.”
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Mengenal Kebaikan Allah dalam Kitab Rut

aat kita mengalami kondisi yang buruk, dan kita melihat bahwa kondisi orang lain lebih baik daripada diri kita, kita mudah tergoda untuk
menyimpulkan bahwa Allah sudah tidak peduli lagi terhadap diri kita.
Kesimpulan tersebut muncul karena kita sulit memahami kebaikan Allah
dalam kondisi tersebut. Kita sulit memahami kebaikan Allah karena pandangan kita terfokus pada masa kini, padahal kebaikan Allah yang terkandung dalam tujuan Allah selalu tertuju kepada masa depan (Yeremia
29:11). Keterbatasan manusiawi kita membuat kita hanya bisa melihat
apa yang terjadi pada masa kini. Untuk bisa meyakini kebaikan Allah
dalam masa depan kita, kita harus menanggalkan keterbatasan manusiawi kita dan melihat dengan memakai kacamata iman.
Kisah keluarga Elimelekh dalam kitab Rut ini merupakan kisah yang
amat menyedihkan. Elimelekh bersama dengan Naomi—istrinya—dan
kedua anak lelaki mereka mengungsi ke Moab karena ada kelaparan di
Israel. Elimelekh lebih dulu meninggal, lalu kedua anak mereka menikah
dengan perempuan Moab yang bernama Orpa dan Rut. Kedua anak lelaki tersebut meninggal juga sehingga yang tersisa hanya Naomi dengan
kedua menantunya. Naomi berencana untuk pulang ke Tanah Yehuda.
Orpa kembali ke rumah orang tuanya dan Rut mengikuti mertuanya ke
Tanah Yehuda.
Bila Anda menjadi Naomi, apakah Anda masih bisa percaya bahwa
Allah baik dan bahwa Allah peduli terhadap umat-Nya? Dalam dunia ini,
banyak orang—termasuk orang Kristen—yang mengalami nasib menyedihkan seperti yang dialami oleh keluarga Naomi. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang menyalahkan TUHAN dan menganggap TUHAN
itu jahat. Akan tetapi, bila kita mau membuka mata untuk melihat rencana besar Allah, kita akan bisa melihat bahwa Allah memakai peristiwa
tersebut untuk membawa Rut ke Israel sehingga Rut bisa menjadi salah
seorang non-Yahudi yang termasuk dalam silsilah Tuhan Yesus (Matius
1:5). Bagi Naomi, bila dia bisa memahami rencana besar Allah seperti
kita pada masa kini, pasti dia akan merasa bangga. Penyebutan nama
Rut dalam silsilah Tuhan Yesus itu penting karena penyebutan itu merupakan salah satu petunjuk bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias bukan
hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi orang non-Yahudi. Bila Naomi
bisa memahami rencana besar Allah seperti kita pada zaman ini, Naomi
pasti akan merasa bersyukur karena menantunya diizinkan untuk menjadi wakil keluarga Elimelekh dalam menurunkan Sang Mesias! [P]
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Penghiburan di Tengah Kepahitan
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Bacaan Alkitab hari ini: Rut 1
Penderitaan adalah bagian yang tidak pernah bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Walaupun teknologi terus berkembang pesat dan kehidupan terasa semakin mudah, penderitaan tidak pernah bisa hilang.
Walaupun ada orang yang jarang sakit dan ada pula orang yang tidak
pernah menjadi miskin, mereka pun mustahil terlepas dari penderitaan karena penderitaan itu bukan hanya menyangkut masalah kesehatan
dan ekonomi. Bisa dikatakan bahwa penderitaan itu bersifat multidimensi (mencakup banyak bidang).
Naomi adalah seorang yang mengalami berbagai penderitaan: Pertama, dia menghadapi masa kelaparan sehingga dia harus pergi meninggalkan daerah asalnya—yaitu Betlehem yang terletak di wilayah Yehuda—serta mengungsi ke daerah Moab. Kedua, dia harus hidup sebagai
orang asing di daerah Moab. Ketiga, dia kehilangan suaminya—yaitu
Elimelekh—serta kedua anaknya—yaitu Mahlon dan Kilyon. Keempat,
saat Naomi memutuskan untuk kembali ke Betlehem, ternyata bahwa
salah seorang menantunya—yaitu Orpa—memutuskan untuk kembali
ke rumah orang tuanya. Hanya Rut—menantu yang memutuskan untuk
mengikuti Naomi—yang menjadi sumber penghiburan satu-satunya.
Saat Naomi memusatkan perhatiannya kepada penderitaannya, dia
merasa bahwa hidupnya penuh dengan kepahitan. Oleh karena itu, dia
menolak untuk disebut sebagai “Naomi”—yang artinya ”menyenangkan”—dan meminta untuk disebut “Mara”—yang artinya “pahit”.
Bila Naomi ingin melepaskan diri dari kepahitan yang dialaminya,
Naomi harus mau membuka mata untuk melihat bahwa dia memiliki
seorang menantu yang menjadi sumber penghiburan, yaitu Rut. [P]
Mazmur 90:10
“Masa hidup kami tujuh puluh tahun
dan jika kami kuat, delapan puluh tahun,
dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan;
sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Rut 2
Saat mengalami penderitaan, manusia sering berpikir bahwa melakukan
kebaikan itu tidak ada gunanya karena nampaknya Allah memberkati
orang yang berbuat jahat dan tidak peduli terhadap orang yang berbuat
baik. Saat menghadapi penderitaan seperti yang dialami Naomi, banyak orang mengeluh, “Tuhan, apakah kesalahan saya? Mengapa Tuhan
membiarkan saya mengalami penderitaan seperti ini” Pemikiran-pemikiran seperti di atas muncul karena kita selalu menilai kehidupan kita
dari sudut pandang masa kini. Kita menganggap penderitaan yang kita
alami sebagai bagian akhir yang permanen (tetap) dalam kehidupan kita,
padahal Allah selalu memiliki tujuan yang tertuju pada masa depan.
Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita bisa membaca bahwa “kebodohan” Rut yang bersedia meninggalkan negeri asalnya dan mengikuti
serta merawat mertuanya mulai berbuah: Seorang kaya bernama Boas
bersimpati terhadap kebaikan hati Rut sehingga ia mempermudah Rut
memperoleh bahan makanan yang cukup—bahkan berlimpah—untuk
dirinya dan mertuanya. Sikap Boas ini tentunya mengejutkan bagi Rut
karena dia menyadari bahwa dirinya adalah seorang asing, bukan orang
Israel. Sekalipun kebaikan hati Boas ini memberikan penghiburan dan
ketenangan kepada Rut, Rut tidak menjadi terbuai dan dia tetap bekerja
dengan rajin sampai petang memanfaatkan kesempatan yang diberikan
oleh Boas.
Kebaikan hati yang ditunjukkan oleh Boas terhadap Rut ini menunjukkan bahwa sebenarnya Allah melihat dan peduli terhadap penderitaan Naomi serta kesetiaan dan iman Rut. Perlu disadari bahwa tindakan
Rut meninggalkan keluarganya serta mengikuti dan merawat Naomi merupakan tindakan iman yang diperhatikan oleh Allah! [P]
Amsal 14:21
“Siapa menghina sesamanya berbuat dosa,
tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan
kepada orang yang menderita.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Rut 3
Salah satu cara terbaik untuk bisa melepaskan diri dari perasaan depresi
(tekanan batin yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama) adalah
dengan memikirkan kepentingan orang lain. Penghiburan yang muncul ketika melihat kebaikan hati yang ditunjukkan Boas terhadap Rut
membuat Naomi mulai bisa menyingkirkan perasaan depresinya dan
memikirkan kepentingan Rut, sehingga dia mengusulkan kepada Rut untuk menikah lagi (3:1, “mencari tempat perlindungan” adalah ungkapan
yang berarti menikah).
Saat membaca pasal ini, perlu diingat bahwa kita tidak boleh memakai cara pandang masa kini untuk membuat penilaian terhadap saran
Naomi kepada Rut. Tindakan Rut datang ke pengirikan dan tidur di kaki
Boas tidak boleh diartikan sebagai keinginan untuk berzinah. Dengan
mengatakan, “kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu”
(3:9), Rut mengungkapkan keinginannya untuk dinikahi. Permintaan Rut
ini wajar bila dipandang dari kacamata budaya pada saat itu. Pada masa
itu, bila seorang pria meninggal sebelum istrinya hamil dan melahirkan
anak-laki-laki, saudara laki-laki (keluarga terdekat) dari pria tersebut
wajib mengawini janda dari saudaranya, dan anak yang dilahirkan dari
perkawinan dengan ipar itu dianggap sebagai penerus keturunan (ahli
waris) dari pria yang sudah meninggal (bandingkan dengan Ulangan
25:5-6). Karena Boas sudah berusia lanjut—menurut tradisi, saat itu
Boas sudah berumur delapan puluh tahun—tindakan Rut yang bersedia menikah dengan seorang yang sudah berusia lanjut ini merupakan
tindakan terpuji dalam pandangan Boas, bahkan Boas mengakui bahwa
Rut adalah seorang wanita baik-baik (3:11). [P]
Rut 3:10
Lalu katanya: “Diberkatilah kiranya engkau oleh TUHAN, ya anakku!
Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi dari pada
yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orangorang muda, baik yang miskin maupun yang kaya.”
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Allah Turut Bekerja

8
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Bacaan Alkitab hari ini: Rut 4
Allah bisa memakai hal-hal buruk yang menimpa diri kita untuk kebaikan
kita (Roma 8:28). Masalahnya, kebaikan yang disiapkan Allah itu seringkali masih merupakan pengharapan yang belum terwujud. Oleh karena
itu, kita harus hidup oleh iman, artinya hidup dengan keyakinan bahwa
Allah selalu bermaksud baik terhadap diri kita.
Saat Elimelekh meninggalkan Betlehem, tanah warisan miliknya terbengkalai karena tidak ada yang mengurus. Saat Naomi kembali dari
Moab, ia menjadi seperti orang miskin karena tidak memiliki hasil ladang
sendiri. Pada masa itu, tanah tidak bisa dijual secara mutlak. Tanah hanya bisa dijual hak pakainya. Pada Tahun Yobel, tanah tersebut harus
dikembalikan kepada ahli waris tanah itu. Bila tanah hendak dijual, yang
memiliki prioritas untuk membeli adalah keluarga (laki-laki) terdekat
yang disebut sebagai “penebus” (dari bahasa Ibrani go’el). Penebus itu
berkewajiban untuk memelihara Naomi (sehingga Naomi tidak perlu hidup sebagai orang miskin).
Penebus prioritas pertama (orang yang hubungannya paling dekat
dengan Elimelekh) bersedia untuk membeli tanah itu karena ia berpikir
bahwa Naomi tidak memiliki ahli waris. Akan tetapi, ketika dia mengetahui bahwa dia berkewajiban untuk menempati posisi Mahlon dengan
mengambil Rut sebagai istri, dia menolak. Alasannya, bila Rut melahirkan anak laki-laki, anak tersebut akan mewarisi tanah warisan itu. Oleh
karena itu, hak untuk membeli tanah milik Naomi dia serahkan kepada
Boas. Melalui lika-liku kehidupan yang tidak menyenangkan, Naomi diizinkan Allah untuk membawa masuk Rut—wanita Moab yang menjadi
menantu Naomi— ke dalam daftar silsilah Sang Mesias! [P]
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.”
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Bersandarlah Kepada Allah
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Bacaan Alkitab hari ini: Mazmur 19-20
Kepada siapa Anda bersandar? Pada umumnya, manusia bersandar kepada keluarga, teman dekat, serta orang yang dianggap pandai, kaya,
dan berkuasa, atau bersandar kepada kekuatan diri sendiri. Akan tetapi,
sebenarnya tempat bersandar yang paling kokoh adalah Allah. Bila kita
bersandar kepada manusia, suatu hari kita akan merasa kecewa karena
manusia dibatasi oleh berbagai keterbatasan. Mereka yang nampaknya
bisa menolong kita belum tentu mau menolong kita dan mereka yang
mau menolong kita belum tentu mampu menolong kita. Hanya Allah
saja yang kasih, kuasa, dan kepedulian-Nya terhadap manusia tidak pernah berubah.
Dalam Mazmur 19, pemazmur menggambarkan tentang kemuliaan
Allah yang nampak dari ciptaan-Nya yang menakjubkan (19:1-7). Allah
yang mulia itu juga adalah TUHAN yang memberikan firman-Nya yang
menuntun kehidupan kita (19:8-12). Oleh karena itu, respons manusia
yang wajar adalah mengoreksi diri (19:13) dan berlindung kepada-Nya
(19:14-15). Saat kita merasa terpojok dan menghadapi masalah yang
tidak sanggup kita atasi dengan kekuatan sendiri, kita selalu bisa memohon dan berharap terhadap pertolongan TUHAN (20:1-6). Walaupun
Mazmur 20 ini secara khusus ditujukan bagi raja-raja Israel/Yehuda
(Perhatikan kata “raja” dalam 20:10 dan perkataan “orang yang diurapiNya” dalam 20:7 yang menunjuk kepada raja yang diurapi TUHAN), kita
pun juga boleh berharap kepada pertolongan TUHAN. Tempat sandaran
kita bukanlah fasilitas (kereta, kuda, 20:8), tetapi kita harus bersandar
kepada Allah saja! [P]
Mazmur 20:8-10
“Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda,
tetapi kita bermegah dalam nama TUHAN, Allah kita.
Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak.
Ya TUHAN, berikanlah kemenangan kepada raja!
Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru!”
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Landasan Iman yang Kokoh
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Bacaan Alkitab hari ini: Mazmur 21-22
Apakah yang menjadi landasan iman Anda? Pada umumnya, manusia menjadikan situasi sebagai landasan imannya. Saat sukses atau
mendapat banyak rezeki, dia bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan
bahwa Allah itu baik. Akan tetapi, saat dia mengalami kegagalan atau
kerugian, dia mengomel dan mengatakan bahwa Allah itu tidak adil atau
tidak peduli terhadap dirinya. Kita harus mengingat bahwa situasi adalah
landasan yang labil (mudah goyah) bagi iman kita. Landasan yang kokoh
bagi iman kita adalah karakter Allah. Allah itu baik karena karakter-Nya
baik dan Dia tidak mungkin melakukan yang tidak baik. Bila situasi yang
kita alami nampaknya tidak baik, hal itu bukan disebabkan karena Allah
itu tidak baik, tetapi karena keterbatasan pemahaman kita tentang kebaikan Allah.
Dalam pasal 21, Raja Daud bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan serta kesuksesan yang Tuhan berikan kepada raja. Akan
tetapi, dalam pasal 22, Raja Daud mengeluh saat Allah seperti tidak
mempedulikan dirinya (22:2-3). Sekalipun demikian, Raja Daud kemudian kembali mengingat sejarah penyertaan dan perlindungan Allah pada
masa lalu (22:4-6). Dengan mengingat sejarah penyertaan Allah, Raja
Daud dikuatkan untuk kembali bersandar kepada Allah (22:10-22). Keyakinannya akan penyertaan Allah dia ungkapkan melalui tekadnya untuk
memasyhurkan nama TUHAN dan memuji Dia (22:23-32).
Keluhan Raja Daud dalam 22:2 itu sekaligus merupakan nubuat yang
digenapi oleh Tuhan Yesus di kayu salib (Matius 27:46). Saat itu, Tuhan
Yesus sedang mewakili manusia untuk menanggung hukuman dosa!
Oleh karena itu, saat kita merasa ditinggalkan oleh Allah, ingatlah kasih
Kristus yang terpancar dari kayu salib dan yakinilah bahwa sebenarnya
Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita! [P]
Mazmur 22:2
“Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?
Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku.”
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Belajar Menggembalakan Ala Surat 2 Korintus

P

aulus merintis berdirinya gereja di Korintus dalam perjalanan misinya
yang kedua (Kisah Para Rasul 15:35-18:23). Oleh karena itu, dia harus menangani berbagai masalah yang muncul dalam jemaat Korintus.
Rasul Paulus adalah seorang gembala yang baik. Dia tidak berpangku
tangan saat jemaat menghadapi masalah. Dia memperhatikan semua
persoalan yang muncul dalam jemaat dengan penuh perhatian, kepedulian dan cinta kasih yang besar.
Paulus adalah gembala yang baik yang memperhatikan seluruh
kawanan domba Allah. Keterlibatan emosional yang mendalam dengan domba-dombanya menandakan kasih dan perhatiannya terhadap
mereka. Perasaan seperti sukacita dan dukacita, tertawa dan air mata,
keberanian dan ketakutan, rasa malu dan percaya diri, keyakinan dan
kecemasan keteguhan dan penyesalan, kerinduan dan kesedihan telah
terjalin menjadi satu dalam perasaan sang gembala. Sebagai gembala
yang baik, dia bersedia mengorbankan apa saja bagi domba-dombanya
(2 Korintus 12:14-15). Ia memanggil mereka untuk “membuka lebar-lebar” hati mereka baginya (6:13). Secara terus terang dan blak-blakan dia
mengungkapkan perasaannya di hadapan mereka: “Jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi?” (12:15). Bagaikan
seekor domba yang mendengar detak jantung gembalanya ketika dibawa pulang ke kandang setelah ia ditemukan dari ketersesatannya, dan
seperti seorang bapa yang memeluk, mendekap dan menghujani dengan air mata sukacita ketika anaknya yang terhilang kembali ke rumah
bapanya, demikianlah kerinduan mendalam sang gembala bagi dombadomba yang digembalakannya agar mereka kembali kepadanya.
Dari surat ini, kita mempelajari bagaimana Rasul Paulus menggembalakan orang-orang yang Tuhan percayakan kepadanya. Setiap orang
percaya adalah gembala kecil yang bertugas untuk saling mengasihi dan
memperhatikan satu dengan yang lain. Dalam komunitas kita, apakah
ada sahabat atau anggota keluarga yang sakit, menghadapi kesedihan
dan kedukaan, menghadapi persoalan rumah tangga, ekonomi, dan pekerjaan. atau menghadapi masalah lainnya yang menindih hidup mereka. Saat melihat pergumulan mereka, kita tentu tidak akan berpangku tangan. Kita dapat menjadi sahabat mereka di kala susah maupun
senang. Tuhan memberi dorongan kepada kita dan mengatakan: “Gembalakanlah domba-domba-Ku” (Yohanes 21:15-16). Marilah kita belajar
saling menggembalakan satu dengan yang lain. [Souw]
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Manfaat Dari Penderitaan
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Korintus 1
Bagaimana sikap manusia saat menghadapi penderitaan? Banyak orang
menilai bahwa penderitaan tidak mendatangkan kebaikan apa pun. Oleh
karena itu, penderitaan ditanggapi dengan keluhan, sungut-sungut, serta menyalahkan diri sendiri, orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan.
Dalam bacaan Alkitab hari ini, Rasul Paulus mengenang berbagai penderitaan yang pernah ia alami saat berada di wilayah Efesus (Kisah Para
Rasul 19). Ia mengungkapkan bahwa penderitaan mengandung beberapa manfaat: Pertama, penderitaan membuat orang percaya semakin
mengenal belas kasihan Allah (1:3). Kedua, penderitaan mendatangkan
penghiburan (1:4-5). Ketiga, penderitaan dapat mendatangkan manfaat
bagi orang lain (1:6). Keempat, penderitaan meneguhkan pengharapan
(1:7). Kelima, penderitaan mengarahkan kita untuk mengenal keselamatan dari Allah (1:8-10). Keenam, penderitaan membuat kita semakin tekun berdoa (1:11). Selain itu, Rasul Paulus juga mengungkapkan
bahwa ketika mengalami kepahitan hidup, sumber kekuatan dan penghiburan yang membuat ia dapat tetap teguh berdiri—bahkan mampu
bersyukur—adalah Tuhan sendiri (1:3-4).
Penderitaan dapat menimpa siapa saja, orang Kristen maupun bukan, tua maupun muda, pria maupun wanita. Yang berbeda adalah
sumber penghiburan serta sikap dalam menghadapi penderitaan. Bagi
orang percaya, jelas bahwa sumber penghiburan dari penderitaan
adalah Tuhan sendiri (1:3-4). Sikap bergantung kepada Tuhan harus dilandasi oleh keyakinan bahwa penderitaan selalu mengandung hikmah
dan manfaat. Dengan prinsip seperti itu, kita bukan hanya akan dikuatkan oleh Tuhan, tetapi kita juga akan dapat menghibur orang lain yang
sedang mengalami penderitaan. [Souw]
2 Korintus 1:5
“Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah
dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus
kami menerima penghiburan berlimpah-limpah.”
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Motivasi Yang Murni
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Korintus 2
Motivasi adalah alasan yang membuat seseorang melakukan sesuatu.
Motivasi setiap orang berbeda, tergantung dari tujuan dan hasil akhir
yang hendak dicapai. Motivasi akan menentukan hasil yang dicapai karena motivasi merupakan pendorong yang kuat untuk mencapai tujuan.
Motivasi Rasul Paulus dalam memberitakan firman Allah amat berbeda dengan motivasi rasul-rasul palsu yang menyusup ke jemaat Korintus
(2:12-17). Motivasi Rasul Paulus murni, tanpa pamrih; sedangkan motivasi rasul-rasul palsu tidak murni, yaitu untuk memperoleh keuntungan
pribadi, memperkaya diri, atau mencari hormat dari manusia. Sebenarnya, wajar bila jemaat mendukung pelayanan mereka, tetapi tidak wajar bila mereka mengambil keuntungan dari kebaikan jemaat, bahkan
memeras mereka (lihat 1 Korintus 4:9-13; 9:11-18). Bagi Rasul Paulus,
yang menjadi upahnya adalah bahwa dia dan teman-teman sekerjanya
dapat memancarkan bau harum kemuliaan Kristus dan menjadi berkat
bagi jemaat yang dilayaninya. Rasul Paulus tidak mengejar popularitas
dengan menjual kesaksian yang penuh dengan pengalaman luar biasa
yang pernah dia alami untuk mendapat keuntungan pribadi. Dia tidak
pernah memperdaya jemaat dengan motivasi terselubung. Sebaliknya,
memberitakan Injil membuat ia mengalami kesengsaraan, dipenjara,
dan didera demi kemuliaan nama Kristus.
Apakah Anda melayani Tuhan dengan motivasi mencari keuntungan
materi, penghormatan diri, dan motivasi lain yang melenceng dari motivasi yang murni, atau Anda melayani dengan motivasi yang murni yaitu
keinginan menjadi berkat bagi orang lain sebagai ungkapan rasa syukur
karena Tuhan lebih dulu mengasihi Anda? [Souw]
2 Korintus 2:17
“Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang
mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus
kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni
atas perintah Allah dan di hadapan-Nya.”
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Kesanggupan Kami Adalah
Pekerjaan Allah
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Korintus 3
Perasaan tidak mampu menghalangi kita untuk melangkah dengan iman
sehingga dapat menjadi batu sandungan dalam melakukan kehendak
Tuhan. Sekalipun rasa tidak mampu bukan dosa, kita dapat jatuh ke
dalam dosa bila kita tidak berupaya mengatasi perasaan itu. Bila respons kita benar terhadap kelemahan kita, kita akan dapat mengubah
perasaan tidak mampu menjadi bergantung kepada kuasa Tuhan yang
memampukan kita untuk hidup dan melayani secara benar.
Rasul Paulus merasa tidak mampu dalam menjalankan pekerjaan yang
dipercayakan Tuhan kepadanya, tetapi ia tidak membiarkan perasaan itu
memenjara dan membelenggunya sehingga ia lalai untuk melaksanakan
tugas yang dipercayakan Tuhan. Ia mengakui bahwa keterbatasan itu
mendorongnya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ketika ia mengingat
apa yang sudah ia lalui dan kerjakan, ia merasa heran bahwa ia dapat
melakukan begitu banyak pekerjaan pelayanan dan telah menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhanlah yang memampukan dia menunaikan
tugas dan tanggung jawabnya. Sekalipun kondisi fisiknya semakin melemah, Tuhan memberi kekuatan ekstra kepadanya, sehingga ia sanggup
menempuh begitu banyak perjalanan darat dan laut yang mengandung
risiko dan bahaya maut untuk melayani jemaat Tuhan. Setelah semuanya berlalu, ia takjub melihat pimpinan Tuhan. Ketidakmampuan yang
diserahkan ke tangan Tuhan yang berkuasa membuat orang-orang yang
dilayaninya menjadi surat pujian Kristus (3:1-4). Saat Anda merasa tak
mampu melakukan pekerjaan Anda, jangan putus asa. Serahkanlah ketidakmampuan Anda kepada Tuhan dan kerjakanlah tugas dan tanggung
jawab Anda. Ingatlah bahwa walaupun Anda lemah dan merasa tidak
mampu, namun Tuhan yang kuat itu akan memampukan Anda. [Souw]
2 Korintus 3:5
“Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk
memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri,
tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah.”
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Empat Penentu Keberhasilan
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Korintus 4
Hidup sebagai orang Kristen yang sejati tidak selalu mudah. Ada proses pemurnian—termasuk jatuh bangun—yang harus kita jalani seumur
hidup dengan ketekunan dan yang tujuannya adalah agar kita semakin
menyerupai Tuhan Yesus (bandingkan dengan Roma 8:29).
Dalam 2 Korintus 4:1-6, Rasul Paulus mengungkapkan empat hal
yang menentukan keberhasilan kita untuk menjadi seorang Kristen sejati atau tidak. Pertama, kita tidak boleh tawar hati (4:1). Menjadi saksi
Kristus berarti kita harus mencerminkan Kristus baik melalui perkataan,
pemikiran, maupun perbuatan kita. Menjadi saksi Kristus tidak mudah
karena kita pasti memiliki kekurangan dan kelemahan yang bisa merusak kesaksian hidup kita. Ada kalanya kita menjadi frustrasi karena gagal
menjalani kehidupan Kristen dengan baik. Sekalipun demikian, kita tidak
boleh tawar hati. Kedua, kita tidak boleh berlaku licik (4:2), artinya kita
harus menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan serta
menjauhi hal-hal yang mengandung unsur tipu muslihat. Kita diminta
untuk menjadi seorang yang jujur (apa adanya) dan tidak berlaku licik.
Ketiga, kita tidak boleh memalsukan firman Allah (4:2). Ada dua hal
yang bisa membuat seorang Kristen memalsukan firman Allah, yaitu dia
tidak mengerti kebenaran firman Tuhan atau dia mempunyai motivasi
terselubung bagi kepentingan diri sendiri. Keempat, kita tidak boleh memasyhurkan diri sendiri (4:5). Memasyhurkan diri sendiri berarti tidak
memasyhurkan Kristus. Sebaliknya, memasyhurkan Kristus berarti tidak
memasyhurkan diri sendiri.
Jika Anda ingin menjadi saksi Kristus yang sejati, keempat hal di atas
merupakan ujian bagi diri Anda. Laluilah proses pemurnian dengan
tekun, maka Tuhan akan membentuk dan menjadikan Anda seorang pribadi seperti yang diingini-Nya. [Souw]
2 Korintus 4:1
“Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini.
Karena itu kami tidak tawar hati.”
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Merindukan Tubuh Sorgawi
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Korintus 5
Manusia terdiri dari dua bagian, yaitu manusia lahiriah dan manusia batiniah (4:16). Manusia lahiriah adalah tubuh fisik yang kelihatan, sedangkan manusia batiniah adalah unsur rohani yang tidak kelihatan. Rasul
Paulus menggambarkan tubuh kita saat ini sebagai kemah yang mudah
dibongkar, bukan bangunan yang bersifat permanen (5:1-4), artinya tubuh jasmani kita bersifat fana. Tubuh jasmani ini memiliki banyak kekurangan sehingga membuat kita mengeluh (5:2,4). Sekalipun demikian,
Rasul Paulus tidak meminta agar Tuhan mengubah tubuh jasmani kita
menjadi bangunan permanen, melainkan ia mengungkapkan kerinduannya untuk mengenakan tubuh sorgawi yang permanen. Kerinduannya
diulang sampai dua kali (5:2,8) “terlebih suka kami beralih dari tubuh ini
untuk menetap kepada Tuhan.” Apakah hal itu berarti bahwa kita disuruh untuk mengabaikan (tidak merawat) tubuh lahiriah kita? Tidak! Di
bagian lain, Rasul Paulus pun menasihati Timotius agar menjaga pencernaannya (1 Timotius 5:23). Maksudnya adalah agar kita tidak tawar hati
dengan keadaan tubuh lahiriah kita—yang semakin merosot dan akhirnya mati—karena masih ada pengharapan di masa depan bahwa tubuh
kita yang fana akan diganti dengan tubuh sorgawi yang kekal.
Tidaklah salah jika kita memperhatikan dan merawat tubuh lahiriah
kita karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang sudah selayaknya kita
rawat dengan baik. Jangan menghabiskan waktu dan uang untuk mendandani tubuh lahiriah yang akan rusak, merosot, dan akhirnya mati.
Sebaliknya, waktu, uang, pemikiran, dan usaha kita seharusnya kita
habiskan untuk hal-hal yang bersifat kekal? [Souw]
2 Korintus 5:1
“Karena kami tahu, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi
ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman
di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal,
yang tidak dibuat oleh tangan manusia.”
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Ketabahan Menanggung Derita
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Korintus 6
Kata Yunani yang menggambarkan ketabahan hati dalam menanggung
derita adalah hupomone. Kata itu menggambarkan kemampuan menanggung penderitaan dengan tabah sehingga dapat melewati segala
bentuk kesulitan dengan tetap menempuh jalan kemenangan. Rasul
Paulus mempunyai hupomone. Ia tetap tabah saat menghadapi berbagai macam penderitaan. Ia berkata, “... dalam menahan dengan penuh
kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah,
dalam berjaga-jaga dan berpuasa ....” (6:4b-5). Semuanya itu ia lewati
dengan ketabahan. Kesulitan menjadi guru baginya sehingga dia dapat
bersaksi, “sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal; sebagai
orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup; sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati; sebagai orang berdukacita, namun senantiasa
bersukacita; sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang;
sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu”
(6:9-10). Pengalaman itu menjadi kesaksian bagi semua orang, terutama bagi mereka yang menjalani jalan penderitaan yang sama dengan
Rasul Paulus. Dia menguatkan jemaat Korintus agar mampu melewati
jalan yang pernah ia lalui. Rahasia Paulus menjalani penderitaan dengan
hupomone, bukan bergantung pada kekuatan diri, tetapi pada kekuatan
Tuhan yang tak terbatas.
Bila Anda menghadapi badai kehidupan, jangan mengeluh dan menyerah kepada keadaan. Berdoalah memohon kekuatan Tuhan dan
jalanilah hidup ini dengan hupomone. Tuhan akan memampukan Anda
menjadi pemenang kehidupan, sehingga Anda dapat bersaksi bahwa kekuatan dan ketabahan itu datangnya dari Tuhan. [Souw]
2 Korintus 6:10
“Sebagai orang berdukacita, namun senantiasa bersukacita;
sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang;
sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu.”
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Jauhi Pornografi
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Korintus 7
Di satu pihak, perkembangan teknologi informasi berupa gadget super canggih perlu disyukuri, sebab masyarakat bisa mendapat infomasi
dalam waktu yang relatif singkat. Di lain pihak, perkembangan tersebut
menghasilkan ekses negatif, misalnya kemudahan mengakses pornografi oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dengan gadget yang
kecil—misalnya handphone yang bisa dipakai untuk mengakses internet—setiap orang dengan mudah bisa melihat situs-situs porno. Sangat
mencengangkan bahwa pornografi telah menjadi bisnis raksasa dan
industri terbesar yang diakses di jam kerja dengan konsumen berusia
produktif. Tak ayal lagi, godaan seksual di tempat kerja sering terjadi.
Survei The Janus Report on Sexual Behavior di New York menyebutkan
bahwa sedikitnya 58% pria yang berkantor di pusat bisnis mengakui
mengalami godaan seksual di jam kerja. Yang lebih mencengangkan,
survei Yahoo dan Forbes pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa di
seluruh dunia, setiap detik dibelanjakan 3.075, 64 dollar AS untuk pornografi dan 28.258 pengguna internet— umumnya berusia 35-49 tahun
—melihat situs porno; 20% akses pornografi dilakukan saat bekerja.
Pornografi merupakan tantangan bagi orang Kristen, terutama di
tempat kerja. Apakah Anda mempertahankan nilai kekudusan atau ikut
berkompromi dengan dosa seksual dengan mengakses dan melihat situs porno? Firman Tuhan menegaskan kepada kita, “Saudara-saudaraku
yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita
menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan
dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan
Tuhan” (7:1). Jauhilah Pornografi! [Souw]
2 Korintus 7:1
“Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki
janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua
pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian
menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan”
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Korintus 8
Dalam Kisah Para Rasul 20:35, Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus
untuk mengingat perkataan Tuhan Yesus, “Adalah lebih berbahagia
memberi dari pada menerima”. Pengaitan kata “berbahagia” dengan
kata “memberi” menunjukkan bahwa Tuhan Yesus seolah-olah ingin
berkata, “Dengan memberi, engkau berbahagia. Dengan memberi, engkau diberkati.” Tentu yang dimaksud bukanlah yang menerima tidak berbahagia karena penerima pasti senang dan merasa mendapat berkat.
Bacaan Alkitab hari ini menjelaskan bahwa memberi adalah masalah
hati. Jemaat Korintus belum melaksanakan janji untuk memberi persembahan bagi jemaat Yerusalem yang sedang dilanda kesusahan (1 Korintus 16). Untuk mendorong agar mereka menepati janji, Rasul Paulus
menceritakan tentang jemaat di Makedonia yang miskin, namun murah
hati (2 Korintus 8:1-5). Ia memotivasi jemaat Korintus dengan membandingkan sikap mereka—bukan jumlah yang mereka berikan—dengan
sikap jemaat di Makedonia. Waktu memberi, jemaat Makedonia dalam
keadaan miskin dan menderita, namun mereka memberi melampaui kemampuan mereka (8:1-7). Keadaan jemaat Makedonia sangat kontras
dengan jemaat Korintus: Yang satu miskin dan yang lain berkelimpahan.
Merupakan suatu ironi bahwa orang yang murah hati mungkin saja orang
yang miskin, bukan orang yang berkelebihan. Saat Anda memberi untuk
pekerjaan Tuhan, perhatikanlah bahwa memberi adalah masalah hati,
bukan keadaan. Memberi adalah hak istimewa, bukan beban. Memberi
adalah masalah sikap, bukan jumlah. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus,
“Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.” [Souw]
Kisah Para Rasul 20:35
Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu,
bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang
yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus,
sebab Ia sendiri telah mengatakan:
“Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.”
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Korintus 9
Salah satu jalan keluar bagi masalah keterikatan dengan harta adalah
dengan cara memberi. Harta kita bisa kita salurkan secara langsung kepada orang yang membutuhkan bantuan atau melalui gereja yang menyalurkan dana untuk menolong orang miskin. Masalahnya, apakah kita
rela membagi sebagian harta kita kepada mereka? Harta selalu menarik
untuk dimiliki, bukan untuk diberikan. Memberi adalah tindakan mulia,
sekaligus ujian besar terhadap ketaatan.
Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus agar mereka memberi
persembahan dengan kerelaan dan dengan penuh sukacita. Memberi
tidak boleh menjadi suatu yang dipaksakan atau menjadi beban yang sangat berat yang mengakibatkan kesedihan, sebab Allah mengasihi orang
yang memberi dengan sukacita (9:7). Ada dua hal yang terjadi ketika
jemaat Korintus memberikan persembahan mereka bagi jemaat Yerusalem yang sedang mengalami wabah kelaparan (1 Korintus 16; 2 Korintus
8:6-9) dan sedang membutuhkan uluran tangan. Pertama, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada mereka, supaya mereka
senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan (9:8). Kedua, dari pihak penerima,
yaitu jemaat Yerusalem, pemberian itu bukan hanya mencukupkan kebutuhan mereka, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah
(9:12-15).
Jika kita memberi dengan sukacita dan kerelaan hati, ada dua hal
yang sekaligus terjadi. Bagi pihak kita yang menjadi pemberi, Allah akan
memberi kecukupan, bahkan akan mencurahkan berkatnya bagi kita.
Bagi pihak penerima, pemberian itu menjadi berkat yang mendatangkan ucapan syukur kepada Allah. [Souw]
2 Korintus 9:12
“Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya
mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus,
tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.”
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Bermegah di Dalam Tuhan
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Korintus 10
Kata “bermegah” berarti “Membanggakan (membesarkan, menyombongkan) diri atau berlaku ingin lebih megah dari pada yang lain.” Orang
yang bermegah seperti itu tidak diperkenan Tuhan karena ia menempatkan diri sebagai Tuhan, sehingga tidak ada tempat lagi bagi Tuhan.
Para rasul palsu memegahkan diri terhadap jemaat Korintus (10:12),
sekaligus mengejek Rasul Paulus dengan mengatakan bahwa surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti bila berhadapan muka (10:10). Mereka mengukur
diri mereka dengan ukuran mereka sendiri. Mereka mengaku memiliki karunia rohani yang lebih spektakuler dibandingkan dengan Rasul
Paulus (1 Korintus 12–14). Mereka membanggakan pengalaman mistik
dan kematangan rohani mereka sehingga memperdaya beberapa orang
anggota jemaat untuk membenci Rasul Paulus. Kemegahan semacam
itu merupakan kebodohan karena mereka menyingkirkan Tuhan dari
hidup mereka. Sebaliknya, Rasul Paulus tidak ingin bermegah di dalam
diri sendiri atau di dalam diri orang lain, melainkan bermegah di dalam
Tuhan, artinya ia menyadari kelemahan dirinya serta mengakui kekuatan
kuasa Tuhan yang bekerja dalam dirinya (2 Korintus 10:17).
Seseorang bisa saja berpikir bahwa ia adalah seorang pemain piano
yang terbaik. Namun, ketika ia membandingkan dirinya dengan orang
yang lebih baik dalam memainkan piano, ia akan berubah pikiran dan
menyadari bahwa dirinya bukanlah yang terbaik. Seseorang bisa saja
berpikir bahwa dia adalah orang yang paling pandai di sekolah. Akan
tetapi, ketika ia membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih
pintar daripada dirinya, ia akan bungkam. Janganlah bermegah di dalam
diri sendiri atau di dalam diri orang lain, tetapi bermegahlah di dalam
Tuhan. [Souw]
2 Korintus 10:17
“Tetapi barangsiapa bermegah
hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan.”
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Korintus 11
Selama dua dekade ini, muncul banyak teori aneh dan sejarah ngawur
tentang Tuhan Yesus. Salah satu teori aneh menyebutkan bahwa
Tuhan Yesus menikahi Maria Magdalena sehingga mempunyai dinasti.
Waspadalah terhadap klaim baru yang aneh seperti itu. Dalam bukunya, “Apa yang Telah Mereka Lakukan pada Yesus?”, Ben Witherington III
melakukan apologet (pembelaan) untuk melawan masalah seperti itu.
Dalam 11:3-4, Rasul Paulus mengungkapkan kekuatirannya saat melihat sikap jemaat Korintus yang begitu mudah menerima pengajaran
pekerja-pekerja curang—yang menyamar sebagai Rasul-rasul Kristus—
tentang “Yesus yang lain” (11:13). Beliau kuatir jika pikiran jemaat disesatkan dari kesetiaan sejati kepada Kristus (11:3). Mereka mengajarkan
Injil lain yang sangat berbeda dengan pengajaran para rasul. Pengajaran
para rasul palsu membuat sebagian anggota jemaat disesatkan dari penyerahan sepenuh hati kepada Kristus. Ada tiga bahaya dari teori aneh
itu. Pertama, teori mereka disejajarkan dengan ajaran Kitab Suci. Kedua,
Alkitab menjadi kurang penting dan Tuhan Yesus menjadi urutan kedua
setelah rasul-rasul palsu. Ketiga, rasul-rasul palsu itu menyatakan bahwa
mereka memiliki pengertian yang lebih dalam dan eksklusif dibandingkan rasul-rasul sejati. Sebab itu, Rasul Paulus menasihati agar jemaat
tidak diperdaya oleh kelicikan rasul-rasul palsu itu (11:3).
Waspadailah teori aneh yang akhir-akhir ini muncul dan berkembang, misalnya klaim memakai nama Yesus untuk tujuan penyembuhan
dan kekayaan. Waspadailah pengajaran yang membayangkan sosok
Yesus sebagai pribadi yang sangat mistis dan magis. Yesus seperti itu
adalah Yesus yang lain, bukan Yesus sejati. Waspadalah! [Souw]
2 Korintus 11:4
“Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan
Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan atau memberikan
kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima
atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima.”
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Korintus 12
Seorang pembicara terkenal berkata, “Jika ingin menjadi pemimpin yang
sukses, kuncinya adalah jangan pernah menunjukkan kelemahan di depan orang yang Anda pimpin. Sekali mereka mengenali kelemahan Anda,
habislah Anda.” Kesimpulan perkataan itu adalah: Pertama, pemimpin
yang berhasil adalah orang yang tampak tidak mempunyai kelemahan.
Kedua, kelemahan menggerogoti efektivitas seorang pemimpin.
Teori di atas ideal, namun tidak realistis dan tidak jujur. Kelemahan
harus dihindari, tetapi kelemahan harus diakui secara jujur. Salah satu
kunci untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan yang efektif adalah memahami ajaran Alkitab tentang relasi antara anugerah Allah dan kelemahan kita. Pertama, anugerah Allah tidak menghilangkan kelemahan
kita (12:7). Saat diserang rasul-rasul palsu mengenai kelemahannya,
Paulus tidak membela diri walaupun ia bisa saja menyombongkan diri
dengan prestasi yang tidak pernah dicapai para rasul palsu (12:1-2).
Agar tidak menyombongkan diri, Allah mengizinkan adanya “duri” dalam
daging Paulus. Kedua, kasih karunia Allah bekerja sempurna di dalam
kelemahan hamba-Nya. Tuhan mengatakan: “Cukuplah kasih karuniaKu bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna” (12:9). Semula, Paulus tidak mengerti mengapa Tuhan menaruh
“duri” dalam dagingnya yang membuat ia begitu lemah dan menderita.
Setelah memohon dan Tuhan menolak mengangkatnya, Paulus melihat
“duri” itu dari perspektif yang lain, yaitu “duri” itu menopang dia agar ia
tidak meninggikan diri sehingga tidak jatuh dalam pelayanan. Bila Anda
mengakui kelemahan Anda, pengakuan itu akan membuat Anda bergantung kepada anugerah Tuhan. [Souw]
2 Korintus 12:9
Tetapi jawab Tuhan kepadaku:
“Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah
kuasa-Ku menjadi sempurna.” Sebab itu terlebih suka aku bermegah
atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Korintus 13
Apakah hambatan paling umum yang membuat sebuah rencana kerja
sulit dievaluasi? Hambatan paling umum adalah kesulitan menyediakan
waktu untuk melakukan evaluasi. Hal itu berarti bahwa waktu untuk
membuat perencanaan disediakan, tetapi waktu untuk melakukan evaluasi tidak disiapkan. Tanpa evaluasi, kita tidak akan tahu apakah rencana itu berjalan secara efektif atau tidak, bahkan mungkin kita tidak
sadar bila pelaksanaan rencana itu menuju kepada kegagalan.
Sebagaimana sebuah rencana kerja perlu dievaluasi, demikian pula
hidup dan iman kita juga perlu dievaluasi. Dalam 13:5, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk menguji diri sendiri, apakah mereka tetap
tegak di dalam iman atau tidak dan apakah Yesus Kristus hidup di dalam
diri mereka atau tidak. Saat menghadapi pencobaan berat, mereka perlu mengevaluasi apakah iman mereka tetap teguh atau mulai goyah. Rasul Paulus kuatir kalau-kalau usahanya membina iman mereka menjadi
sia-sia karena mereka mudah terpikat oleh perbuatan-perbuatan yang
menakjubkan dan pengajaran-pengajaran yang enak bagi telinga mereka, tetapi jauh dari kebenaran Injil seperti yang diberitakan oleh Rasul Paulus (13:7-8, bandingkan dengan 11:3; Galatia 1:6-7). Oleh karena
itu, Rasul Paulus berkata dengan tegas dan keras kepada mereka untuk
mengevaluasi hidup dan iman mereka (13:2).
Banyak orang yang setahun sekali—umumnya akhir dan awal tahun—mengevaluasi apa yang mereka lakukan sepanjang tahun yang
telah lewat. Masalahnya, jika secara fisik kita bercermin setiap hari,
mengapa kita hanya setahun sekali mengevaluasi hidup dan iman kita,
bahkan mungkin kita tidak pernah mengevaluasi sama sekali? [Souw]
2 Korintus 13:5
“Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman.
Selidikilah dirimu! Apakah kamu tidak yakin akan dirimu,
bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu?
Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji.”
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eformasi berasal dari kata re yang artinya kembali dan form yang
artinya bentuk. Jadi, reformasi dapat diartikan sebagai sebuah gerakan pembaruan, khususnya gerakan pembaruan dalam gereja. Tidak
bisa dipungkiri bahwa Martin Luther—reformator yang mulai melakukan pembaruan dalam gereja pada awal abad ke-16 dengan menempelkan 95 Dalil di pintu gereja di Wittenberg—merupakan salah satu
tokoh utama dalam panggung sejarah reformasi. Sekalipun demikian,
pembaruan atau reformasi gereja bukan hanya berkaitan dengan tokoh
Martin Luther, tetapi berkaitan pula dengan tokoh-tokoh lain yang ikut
berperan, baik sebelum maupun sesudah Martin Luther.
Reformasi gereja terjadi karena gereja pada masa itu telah melenceng dari kehendak Allah yang telah memperkenankan gereja untuk
tetap ada di dunia ini. Oleh karena itu, setiap kali kita memperingati
reformasi gereja, hendaknya kita sebagai bagian dari gereja Tuhan selalu
waspada serta mawas diri agar bisa terus hidup sesuai dengan kehendak
Allah. Di satu sisi, kita harus mengerjakan bagian kita, yakni mengembangkan kepekaan untuk mengenali kehendak Allah agar kita bisa hidup
sesuai dengan kehendak-Nya. Di sisi lain, Allah sendiri akan memelihara
gereja-Nya dan menggembalakan umat-Nya. Di sinilah peran Roh Allah
yang memimpin gereja Tuhan ke dalam seluruh kebenaran. Pembaruan
gereja sesungguhnya merupakan suatu mujizat yang dikerjakan oleh
kuasa Roh Allah melalui orang-orang yang muncul pada situasi yang tepat, yaitu saat gereja melenceng dari kebenaran firman Tuhan.
Di sepanjang sejarah umat manusia, kita menyadari bahwa Tuhan
adalah Pemilik Gereja dan sekaligus Kepala Gereja yang hadir dan ikut
campur tangan dalam gereja-Nya. Bila gereja telah melenceng dari kehendak Sang Kepala Gereja, maka Tuhan akan membangkitkan tokohtokoh yang akan bertindak sebagai reformator yang menjaga kemurnian
gereja-Nya di dunia ini.
Menjelang peringatan Hari Reformasi Gereja pada tanggal 31 Oktober, kita akan membicarakan beberapa topik secara acak (tidak berurutan). Semua topik yang dibahas merupakan topik yang diperjuangkan
oleh para reformator, khususnya para reformator abad ke-15 dan abad
ke-16. Tentu saja topik-topik ini belum mencakup semua pemikiran yang
diperjuangkan para reformator sepanjang sejarah reformasi, namun
topik-topik yang dipilih diharapkan bisa mengingatkan kita agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. [LM]
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Reformasi vs Revolusi
Bacaan Alkitab hari ini: 2 Tawarikh 15: 1-19
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Pra-Reformasi

Reformasi dan revolusi memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah kedua-duanya berkaitan dengan adanya pergerakan atau
pemberontakan serta adanya bentuk baru yang dihasilkan. Perbedaannya adalah bahwa reformasi dilandasi oleh semangat transformasi atau
semangat untuk mengubah sesuatu yang sudah rusak agar kembali
menjadi benar, sedangkan revolusi adalah membuang semua yang lama
yang pernah ada dan membentuk sesuatu yang baru dari awal sesuai
dengan idealisme pembawa revolusi itu. Oleh karena itu, pekerjaan para
reformator tidak bisa disebut sebagai revolusi.
Dalam Alkitab, kita menemukan para nabi dan rasul yang dipakai
Tuhan untuk menyerukan agar umat Tuhan bertobat dan mengalami
transformasi. Dari reformasi yang di kerjakan Raja Asa, kita dapat mempelajari bahwa sebenarnya yang dikehendaki Allah adalah suatu transformasi, bukan reformasi asal-asalan. Allah menghendaki pertobatan
yang menghasilkan perubahan sikap hidup serta perilaku.
Tuhan menggerakkan Raja Asa untuk mereformasi kerajaannya yang
sudah sedemikian jauh menyimpang dari kehendak Tuhan dalam wujud
berbagai penyembahan berhala. Ia mengambil langkah reformasi yang
radikal, yaitu dengan memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Raja Asa memerintahkan orang Yehuda agar
mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka. Walaupun apa yang
dikerjakan oleh Asa masih belum selesai (15:17), namun Tuhan tidak
tinggal diam. Tuhan memakai Raja Yosafat—anak dari Raja Asa—untuk
menyempurnakan reformasi yang sudah dimulai oleh Raja Asa (17:6).
Gereja Tuhan harus peka terhadap apa yang Tuhan inginkan dan harus
mengikuti kebenaran yang sudah Allah wahyukan. [LM]
2 Tawarikh 15:4
“Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada TUHAN, Allah orang
Israel. Mereka mencari-Nya, dan Ia berkenan ditemui oleh mereka.”
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Pra-Reformasi

Alkitab dalam perkembangannya selalu mengalami gugatan didalam
kewibawaannya. Gugatan terhadap finalitas Alkitab tidak akan pernah
selesai. Sekalipun demikian, di sepanjang sejarah, Alkitab selalu terbukti
sebagai buku dari segala buku (the book of books) yang tidak pernah
lekang oleh waktu. Gugatan terhadap finalitas Alkitab justru mengokohkan kredibilitas Alkitab itu sendiri dan sekaligus meneguhkan orangorang yang bersandar pada kebenaran yang ada didalamnya.
Alkitab hadir dalam bentuknya sekarang karena telah disusun menjadi sebuah buku melalui sebuah kanon. Kata kanon berasal dari kata
Yunani kavnwn yang berarti “tongkat pengukur”, yaitu alat yang biasa
dipakai oleh tukang bangunan. Kata itu semula dipakai dalam arti standar atau ukuran. Kata yang sama kemudian dipakai untuk tulisan-tulisan
yang dianggap berwibawa. Oleh karena itu, Alkitab menunjuk kepada
suatu keseluruhan yang sudah final, bisa menjadi standar, serta berwibawa sebagai firman Allah yang tidak boleh ditambah atau dikurangi.
Dalam Khotbah di Bukit (Matius 5-7), Tuhan Yesus mempertegas
keutuhan Hukum Taurat dan Kitab Para Nabi sebagai satu kesatuan. Peniadaan, pengubahan, atau pelunakan satu iota (salah satu huruf Yunani) atau satu titik pun dari firman Tuhan adalah bertentangan dengan
kehendak Tuhan. Pada masa kini, kita memiliki firman Tuhan yang sudah
dikanonisasikan, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang sudah final. Mengubah atau menciptakan suatu doktrin baru adalah kesesatan yang harus dihindari. [LM]
Matius 5:19
“Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat
sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada
orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah
di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan
dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat,
ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga.”
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Orang Benar Akan
Hidup oleh Iman
Bacaan Alkitab hari ini: Roma 1:16-17

26
Okt
Pra-Reformasi

Inti pemikiran Teologi Reformatoris yang dialaskan pada pemikiran para
reformator ialah bahwa manusia hanya bisa dibenarkan karena iman,
semata-mata berdasarkan kasih karunia Allah.
Tidak mudah bagi Martin Luther untuk mengerti ayat-ayat Alkitab
yang dia baca karena ia dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles (pemberian hanya ditujukan kepada orang yang patut menerimanya). Firman
Tuhan sajalah yang membebaskan Martin Luther, yaitu ketika ia membaca Roma 1:17, “Sebab didalamnya (yaitu dalam Injil) nyata kebenaran
Allah....”
Istilah “kebenaran” dalam pengertian Alkitab terutama berarti sifat
Allah yang menjadi ukuran tertinggi bagi tingkah laku manusia. Manusia
tidak memenuhi standar kebenaran Allah. Oleh karena itu, Allah mengambil prakasa memberikan rahmat (karunia) kepada manusia. Martin
Luther bergumul atas pertanyaan bagaimana Rasul Paulus dapat menulis, “orang benar akan hidup oleh iman”. Apakah hubungan antara
kebenaran Allah dengan iman kita? Sebagai hasil mempelajari ayat di
atas, akhirnya Martin Luther menyadari bahwa kebenaran dalam Alkitab
tidak lain adalah suatu pemberian yang dianugerahkan kepada manusia, dan kebenaran itu harus disambut dengan iman. Dengan demikian,
Allah yang rahmani (berbelaskasihan) itu membenarkan kita dengan
rahmat yang hanya dapat kita terima dengan iman.
Injil menyatakan kebenaran Allah, yaitu kebenaran yang diterima
oleh manusia dan bukan kebenaran yang harus dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Roma 1:17 di atas mengubah pandangan Martin Luther
terhadap seluruh Alkitab. Roh Kudus menuntun Martin Luther ke dalam
seluruh kebenaran (Yohanes 16:13). [LM]
Roma 1:17
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah,
yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman,
seperti ada tertulis: “Orang benar akan hidup oleh iman.”
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Minggu

Gereja & Teologi adalah Mitra
Bacaan Alkitab hari ini: Yohanes 8:30-36
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Pra-Reformasi

Teologi ialah suatu ilmu yang dihasilkan berdasarkan usaha manusia dengan akalnya untuk meneliti Alkitab agar manusia dapat mengetahui kebenaran-kebenaran Ilahi. Sebagai suatu ilmu, ada proses pemikiran yang
panjang yang dilakukan oleh banyak orang yang saling mengoreksi.
Gereja dan setiap orang Kristen juga berteologi, tetapi cara gereja
dan cara setiap orang Kristen berteologi berbeda dengan cara seorang
ilmuwan berteologi. Teologi sebagai ilmu tidak terikat pada teologi gereja atau teologi orang Kristen pada umumnya. Teologi sebagai ilmu
berjalan sendiri mengikuti hukum ilmu pengetahuan. Teologi sebagai
ilmu dapat membantu gereja dalam menyelami ajarannya secara lebih
mendalam, atau jika perlu dapat mengoreksi ajaran gereja. Akan tetapi,
keputusan terakhir ada di tangan gereja apakah akan mendengarkan
suara teologi sebagai ilmu atau tidak. Gereja harus menentukan sendiri apa yang harus dipercaya dan dilakukan di dalam pengakuan imannya. Sekalipun demikian, jika teologi mengajukan kritik terhadap ajaran
gereja, hal itu dimaksudkan agar gereja berjaga-jaga dan tidak tertidur,
sebab masyarakat tempat gereja berada senantiasa berubah. Dengan
demikian, gereja dan teologia sesungguhnya adalah mitra.
Tuhan Yesus mengajarkan hubungan antara kebenaran dan kemerdekaan sejati. Tuntutan orang Yahudi akan kemerdekaan adalah
sangat dangkal isi moralnya. Kebenaran dan Kemerdekaan merupakan
dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita menggali dan
mencari kebenaran firman Tuhan, hal ini menandakan bahwa kita berteologi. Setiap orang Kristen yang berteologi akan menemukan kebenaran
dan kebenaran itulah yang memerdekakan. Kebenaran itu kita peroleh
didalam Yesus Kristus dan firman-Nya. [LM]
Yohanes 8:32
“dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan
memerdekakan kamu.”
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Senin

Harta Gereja
Bacaan Alkitab hari ini: 2 Timotius 3:14-17
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Pra-Reformasi

Harta gereja yang sejati ialah Injil. Martin Luther menuliskan pernyataan
tersebut sebagai dalil ke-62 dari 95 Dalil yang ditempelkan oleh Martin
Luther di pintu gereja di Wittenberg, Jerman. Gereja di dunia ini diperkenankan Tuhan untuk memberitakan Injil yang menuntun orang ke dalam
keselamatan yang kekal. Keselamatan tidak diperoleh berdasarkan elemen-elemen tertentu dalam gereja. atau berdasarkan perdagangan dengan sorga, tetapi berdasarkan percaya kepada Yesus Kristus yang telah
mati tersalib dan yang diberitakan dalam Injil.
Gereja harus memberitakan Injil. Rasul Paulus menuliskan bahwa
segala tulisan (Kitab Suci) diilhamkan oleh Allah dan salah satu fungsinya adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu,
Alkitab harus diterima secara utuh untuk diberitakan kepada setiap
orang. Alkitab bukan hanya memberikan pengetahuan atau penerangan
belaka, tetapi juga membentuk perilaku seseorang. Pengaruh postmodernisme yang mencoba memberikan nilai alternatif yang begitu kuat
tidak dapat menggugat dan meruntuhkan otoritas Alkitab. Seorang yang
mempelajari Alkitab dengan teliti bukan saja akan mendapatkan informasi, tetapi tranformasi. Harta gereja inilah yang terus akan menjadi
pedoman dan tuntunan bagi gereja-Nya. Gereja harus bersyukur kepada
Tuhan yang mempercayakan Injil yang berotoritas melampaui tulisantulisan yang lain. Harta gereja yang berupa materi memiliki nilai yang
terbatas dan sementara. Injil merupakan harta gereja yang bernilai kekal
yang hanya dipercayakan kepada gereja dan bukan kepada institusi dunia mana pun. [LM]
2 Petrus 1:19
“Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh
firman yang telah disampaikan oleh para nabi.
Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti
memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai
fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu.”
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Selasa

Iman Sejati
Bacaan Alkitab hari ini: 1 Petrus 1: 3-12
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Pra-Reformasi

Salah satu masalah penting yang muncul pada masa Reformasi abad
pertengahan adalah mengenai bagaimana seseorang bisa mendapatkan
pembenaran Allah. Praktik keagamaan yang salah yang banyak terjadi di
gereja pada saat itu didasarkan atas pemikiran bahwa seseorang harus
melakukan perbuatan baik agar bisa diselamatkan. Apabila perbuatan
baik seseorang dianggap tidak cukup, maka jasa orang “kudus” dapat
ditambahkan pada perbuatan baik tersebut.
Menurut Martin Luther, pesan Alkitab yang jelas adalah bahwa
pembenaran hanya bisa terjadi karena Iman (Sola fide). Iman yang
bagaimanakah yang dikehendaki Allah? Iman yang sejati adalah Iman
yang sudah diuji kemurniannya. Iman yang sejati ditujukan pada objek
iman yang tepat, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Rasul Petrus memandang
kekayaan dan keselamatan yang dinikmati oleh orang yang beriman
sebagai suatu rahmat yang besar. Rahmat ini hanya bisa diterima dengan iman. Untuk memurnikan iman kita, Tuhan mengizinkan adanya
kesusahan dan penderitaan untuk menampi iman kita agar bisa menjadi sungguh-sungguh murni. Emas dimurnikan dengan api untuk mengeluarkan unsur-unsur lainya. Bagaikan emas yang diuji kemurniannya
dengan api, iman seseorang perlu diuji dan “dibakar” melalui berbagai-bagai pencobaan dan penderitaan agar menjadi murni dan kokoh.
Orang yang memiliki iman yang sejati akan tetap memiliki sukacita dan
pengharapan didalam Tuhan walaupun didera dalam penderitaan. Dengan iman yang kokoh, marilah kita menjalani hidup dalam dunia ini.
Penderitaan yang kita alami adalah sepengetahuan dan seizin Allah dan
dimaksudkan untuk kebaikan kita. [LM]
1 Petrus 1:7a
“Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu—
yang jauh lebih tinggi nilainya dari pada emas yang fana,
yang diuji kemurniannya dengan api.”
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Rabu

Sola Scriptura
Bacaan Alkitab hari ini: 2 Timotius 3:14-17
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Salah satu keyakinan terpenting yang berkembang pada masa reformasi
adalah sola scriptura, yaitu keyakinan bahwa Alkitab merupakan satu-satunya sumber yang mengandung segala sesuatu yang perlu kita ketahui
untuk memperoleh keselamatan. Keyakinan itu merupakan salah satu
pendorong bagi Martin Luther untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam
bahasa Jerman. Terjemahan Perjanjian Baru karya Luther diterbitkan tahun 1522 dan seluruh Alkitab lengkap diterbitkan tahun 1534. Motivasi
Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman adalah
agar setiap orang bisa membaca Alkitab dalam bahasa yang ia mengerti,
sehingga penafsiran Alkitab tidak dimonopoli oleh kaum klerus (pejabat
gereja) yang menguasai bahasa Ibrani dan Yunani.
Pada masa kini penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku
masih terus dilakukan. Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) pun sampai saat
ini masih terus giat menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa
suku di Indonesia. Bila Anda berkesempatan untuk melihat bagaimana
seseorang mempelajari suatu bahasa suku, maka Anda akan memahami
bahwa pekerjaan penerjemahan merupakan pekerjaan yang amat berat
yang menuntut ketekunan luar biasa. Para penerjemah harus memahami bukan hanya bahasa saja, tetapi juga budaya dan alam pikir para
pembaca. Sayangnya, kerja keras para penerjemah itu tidak selalu disambut baik oleh orang-orang Kristen lama yang lebih suka memakai
istilah-istilah asing seperti ‘shalom’ ketimbang ‘salam sejahtera’. Walaupun terjemahan Alkitab dalam bahasa kita tidak mungkin seratus persen tepat, kita perlu menghargai terjemahan tersebut. Yakinilah bahwa
Alkitab dalam bahasa Indonesia cukup untuk membawa kita kepada keselamatan yang telah disediakan Allah di dalam Kristus.. [P]
2 Timotius 3:16
“Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk
mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.”
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Kamis

Menjadi Terang
Bacaan Alkitab hari ini: Matius 5:13-16

31
Okt
Reformasi

Reformasi terjadi karena gereja pada saat itu sedang mengalami kemerosotan. Ada banyak doktrin yang keliru yang melahirkan praktik
bergereja yang keliru pula. Itulah sebabnya, Martin Luther menempelkan 95 Dalil untuk mengoreksi kekeliruan doktrin dan praktik bergereja
pada masa itu. Walaupun kondisi gereja pada masa kini sudah jauh
berbeda dengan kondisi gereja pada masa Martin Luther, gereja tidak
pernah bebas dari kekurangan dan harus terus-menerus memperbaiki
diri untuk bisa menjadi lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu saja
pergumulan gereja pada masa kini amat berbeda dengan kondisi gereja
pada masa Luther. Pada masa Luther, gereja memiliki kekuasaan besar,
bahkan bisa dikatakan bahwa gereja merupakan pihak mayoritas yang
menguasai negara di berbagai negara di Eropa. Pada masa kini, khususnya di Indonesia, gereja merupakan minoritas. Sekalipun demikian, gereja tetap harus menjalankan peran untuk menjadi terang, baik dengan
menyampaikan ‘suara kenabian’ (menyampaikan kehendak Allah dalam
berbagai situasi), maupun dengan menjalani gaya hidup yang bisa menjadi teladan bagi masyarakat sekitar.
Bila kita membuka mata mengoreksi diri, kita akan melihat bahwa
peran gereja di tengah masyarakat Indonesia masih amat kurang. Gereja
tidak bisa membanggakan diri dalam masalah tanggung jawab sosial.
Gereja juga seringkali mencari aman dan amat kurang bersuara dalam
menyikapi berbagai masalah yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai contoh, perhatikanlah betapa sedikit buku-buku di toko buku umum
yang ditulis dari sudut pandang kristiani bila dibandingkan dengan bukubuku yang ditulis dari sudut pandang islami. Gereja harus tetap bersinar
bukan hanya di dalam gereja, tetapi juga di luar gereja! [P]
Matius 5:16
“Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan
memuliakan Bapamu yang di sorga.”
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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. Fax (021) 55794389.
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 : Minggu, Pk. 10.00
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 : Minggu, Pk. 07.00, 09.30, 17.00
GKY PONTIANAK
- 18 November 2007 Komp. Ruko Ahmad Yani, Sentra Bisnis Megamal G21-22, Pontianak 78124.
Telp. (0561) 743930. Fax (0561) 743931. 		
Kebaktian Umum Minggu, Pk.10.00
GKY PURI INDAH
- 6 Oktober 1991 Jl. Kembang Elok VI Blok I No. 9, Jakarta 11610. Telp. (021) 58300321 (hunting). Fax (021) 58300320.
Kebaktian Umum I, II, III, IV : Minggu, Pk. 06.30, 08.00, 10.30, 17.00
GKY SIANTAN
- 29 September 1996 Jl. Gusti Situt Machmud Gg. Selat Karimata II Blok G No.7-8, Pontianak 78242, Telp. (0561) 885897
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 08.00, 17.00
GKY SINGAPURA
- 29 Jun 2008 Grace (Singapore Chinese Christian) Church, 14 Queen Street, Singapore 188536. Mobile : +65 9761 0900
Kebaktian Umum I : Minggu, Pk. 14.30
GKY SUNTER
- 13 Juli 1986 Jl. Metro Kencana VI Blok Q No.43, Jakarta 14350. Telp. (021) 65831877. Fax (021) 65831871.
Kebaktian Umum I, II & IV, III : Minggu, Pk. 07.30, 10.00, 17.00
GKY SURABAYA
- 4 November 2007 Jl. Pemuda 19-21, Grand Surabaya Hotel, Surabaya. Telp. (031) 5995399
Kebaktian Umum I : Minggu, Pk. 09.00
GKY SYDNEY
- 8 Maret 2009 UTS Haymarket CM05C.01.31 (Building 5C, Level 1, Lecture Theatre 31), 31 Quay Street - Haymarket
(di sebelah pintu masuk Market City parking). Sydney, Australia, NSW 2000.
Mobile : +61 0425888915. Home : +61 0280655180
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 09.00, 11.00
GKY TELUK GONG
- 2 November 1986 Jl. Teluk Gong Raya No.1, Jakarta 14450. Telp. (021) 6613422/23. Fax (021) 6680882.
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.30, 10.00, 17.00
GKY VILLA TANGERANG INDAH
- 25 Desember 1994 Villa Tangerang Indah Blok EF 1 No. 2-4, Tangerang 15132. Telp. (021) 5513267. Fax (021) 5532852.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 07.30, 18.00
GKY YOGYAKARTA
- 15 September 1996 Auditorium Sekolah Bhinneka Tunggal Ika, Jl. Kranggan No. 11A, Yogyakarta 55233.
Sekretariat : Jl. Kranggan No. 7, Yogyakarta 55233. Telp. (0274) 7110147. Fax (0274) 6415509.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 07.30, 17.00
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