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Redaksi 
Salam sejahtera dalam kasih Kristus.
Kami bersyukur bahwa GEMA edisi terakhir untuk tahun ini akhirnya bisa diselesaikan dengan anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk
para penulis yang di tengah kesibukan mereka masing-masing telah
rela menyediakan waktu untuk menulis renungan GEMA. Kami bersyukur untuk para penerjemah dan pengetik karakter Mandarin yang
telah rela memberikan waktu mereka yang amat berharga. Kami juga
bersyukur bagi staf administrasi dan pihak percetakan yang setiap kali
harus bekerja keras agar GEMA selalu bisa selesai pada waktunya.
Kami ingin kembali mengingatkan bahwa GEMA ini dibuat agar
para pembaca bisa membaca seluruh Alkitab dalam tiga tahun. GEMA
hanyalah sebuah program penuntun. Kerinduan kami adalah agar para
pembaca bisa membaca seluruh Alkitab dan bisa memperoleh manfaat dari pembacaan Alkitab tersebut. Kami ingin menegaskan bahwa
membaca Alkitab lebih penting daripada membaca renungan GEMA
dan membaca renungan GEMA harus disertai (atau didahului) dengan
membaca Alkitab.
Mungkin di antara pembaca ada yang bertanya, “Mengapa setiap
kitab dalam Alkitab harus dibaca sebagai suatu kesatuan dan mengapa
Alkitab harus dibaca seluruhnya? Bukankah lebih bermanfaat bila kita
membaca ayat-ayat pilihan yang menyentuh hati kita saja?”. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam program pembacaan Alkitab
GEMA: Pertama, rentang waktu ribuan tahun antara peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab dengan kehidupan kita membuat kita
harus berpikir keras untuk bisa memahami apa yang sesungguhnya
dimaksudkan dalam ayat-ayat Alkitab yang kita baca. Bila kita hanya
membaca ayat-ayat pilihan tanpa membaca keseluruhan kitab, kita
pasti akan memahami ayat-ayat itu berdasarkan pola pikir masa kini
yang mungkin berbeda dengan pola pikir pada masa Alkitab. Kedua,
kami percaya bahwa Allah berbicara kepada umat-Nya dalam konteks
sejarah. Oleh karena itu, dengan membaca setiap kitab dalam Alkitab
secara utuh sebagai suatu kesatuan, diharapkan kita bisa memahami
konteks dan pola pikir pada masa kitab yang bersangkutan, sehingga
kita bisa menafsirkan ayat-ayat Alkitab secara tepat, dan selanjutnya
diharapkan bahwa kita bisa memahami kehendak Allah secara utuh
untuk diterapkan dalam konteks masa kini.

P

Mengenal Allah Melalui Kitab 1-2 Samuel

ergumulan umat Allah yang tercermin dalam sejarah Israel adalah
pergumulan untuk mengenal siapa Allah itu serta pergumulan untuk menundukkan diri di bawah kekuasaan Allah. Kurangnya pengenalan akan Allah membuat umat Allah sering bersikap dan bertindak
kurang tepat terhadap Allah. Bila kita tidak belajar dari sejarah, kita
pasti akan terus terpengaruh oleh situasi yang kita hadapi dan oleh
lingkungan tempat kita tinggal. Bangsa Israel termasuk bangsa yang
sulit belajar dari sejarah. Mereka seringkali terpengaruh untuk meniru
kebiasaan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Bangsa-bangsa kafir yang
tinggal di Tanah Kanaan seringkali lebih ingat terhadap kedahsyatan tindakan Allah Israel dibandingkan dengan bangsa Israel sendiri. Bangsa
Israel seringkali lupa bahwa yang membuat mereka bisa menaklukkan
bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka adalah karena Pemimpin mereka
yang sesungguhnya adalah Allah. Mereka memiliki kecenderungan untuk menggantikan kepemimpinan Allah yang tidak kelihatan itu dengan
kepemimpinan manusia yang bisa dilihat dengan mata. Oleh karena itu,
setelah Nabi Samuel menjadi tua dan anak-anaknya ternyata tidak cocok untuk menggantikan posisi ayah mereka sebagai hakim bagi bangsa
Israel, mereka mendesak agar Samuel mengangkat seorang raja untuk
memimpin bangsa Israel. Desakan ini bukan hanya merupakan penolakan terhadap kepemimpinan Samuel, melainkan juga merupakan penolakan terhadap kepemimpinan Allah! (1 Samuel 8:5-7).
Kitab 1-2 Samuel tidak mungkin ditulis seluruhnya oleh Nabi Samuel karena kematian Nabi Samuel dikisahkan dalam 1 Samuel 28:3.
Pemakaian nama “Samuel” dalam kedua kitab ini agaknya disebabkan
karena dua raja pertama Israel yang dikisahkan dalam kitab ini—yaitu
Raja Saul dan Raja Daud—dilantik oleh Nabi Samuel. Raja Saul yang memerintah dengan mengikuti kemauannya sendiri merupakan representasi (perwakilan) dari pemimpin yang dipilih oleh manusia, sedangkan
Raja Daud yang berusaha menundukkan dirinya di bawah kepemimpinan Allah merupakan representasi dari kepemimpinan yang dikehendaki
oleh Allah. Oleh karena itu, kitab 1-2 Samuel ini mengingatkan umat
Allah sepanjang masa bahwa Pemimpin umat Allah yang sesungguhnya
adalah Allah sendiri. Para pemimpin umat Allah harus mengingat bahwa
mereka hanyalah wakil Allah yang harus memimpin umat Allah untuk
mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak mereka sendiri. Jangan seperti Raja Saul yang mengakhiri hidupnya secara menyedihkan! [P]


Jumat

Rencana Allah Tak Terduga

1
Nov

Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 1
Cara pandang Allah berbeda dengan manusia. Manusia hanya melihat
apa yang bisa kelihatan saat ini, tetapi Allah melihat jauh ke masa depan.
Apa yang saat ini nampak menyedihkan mungkin merupakan permulaan
sukacita yang tak terbayangkan yang disiapkan Allah untuk masa depan.
Orang beriman dapat meyakini perkataan Tuhan Yesus, “Berbahagialah
orang yang berdukacita, karena mereka akan dihibur.” (Matius 5:4). Kita
bisa meyakini bahwa di masa depan, kita akan bisa berkata, “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.” (Roma 8:28). Dukacita sementara yang kita alami saat ini akan diganti dengan sukacita yang kekal
dan jalan yang saat ini nampak buntu mungkin saja merupakan pintu
masuk kepada kebahagiaan yang disediakan Allah.
Dari sudut pandang manusiawi, jelas bahwa Hana adalah seorang
wanita yang patut dikasihani. Suaminya—yaitu Elkana—memiliki dua
istri. Walaupun suaminya sayang kepadanya, secara sosial dia terpojok
karena dia mandul, sedangkan madunya—yaitu Penina—mempunyai
anak. Dalam pandangan masyarakat pada masa itu, dimadu adalah hal
yang biasa, tetapi tidak memiliki anak merupakan hal yang sangat memalukan. Yang membuat Hana amat sedih dan sakit hati adalah karena
Penina sering menghina keadaannya yang tidak memiliki anak. Kesedihan yang luar biasa itulah yang membuat dia berdoa lama sekali saat
berkunjung ke Bait Suci (sebenarnya lebih tepat bila tempat itu disebut
sebagai Kemah Suci). Imam besar saat itu—yaitu imam Eli— sampai
menduga bahwa Hana sedang mabuk karena Hana lama sekali berdoa
dalam hati dengan mulut berkomat-kamit. Hana sama sekali tidak menyangka bahwa Allah akan memberikan anak yang akan menjadi “hakim
Israel yang terakhir” yang akan memimpin seluruh bangsa Israel. [P]
Matius 5:4
“Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka akan dihibur.”


Sabtu

Anak adalah Milik Tuhan

2
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 2
Sikap Hana—ibu dari Samuel—amat kontras dengan Imam Eli. Hana
memperoleh Samuel—anaknya—dengan susah payah, tetapi dia menyerahkan anak tersebut kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Hana
tidak pernah menyesal bahwa dia telah berjanji kepada Tuhan untuk
menyerahkan Samuel—anak sulungnya. Saat diserahkan kepada Tuhan,
Samuel adalah satu-satunya anak yang telah dilahirkan oleh Hana. Hana
belum tahu (dan tidak pernah menyangka) bahwa di kemudian hari,
Allah akan memberikan tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan lagi
kepada dirinya (2:21). Saat menyerahkan Samuel untuk menjadi pelayan
di Kemah Suci, Hana mengatakan, “seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada TUHAN.” (1:28). Setelah Samuel diserahkan kepada Tuhan,
Hana tetap mendukung keberadaan Samuel untuk melayani di Kemah
Suci dengan membuatkan jubah kecil bagi Samuel dan menyerahkan
jubah itu setahun sekali, saat dia datang beribadah di Kemah Suci. Walaupun tidak dikatakan secara gamblang, bisa dipastikan bahwa Hana
juga tekun berdoa bagi Samuel.
Sikap Hana berbeda jauh dengan sikap Imam Eli. Walaupun Eli
adalah seorang imam, ia tidak mengarahkan anak-anaknya untuk bersikap sebagai pelayan Tuhan yang baik dan bertanggung jawab. Imam Eli
tidak tega menghajar anak-anaknya yang berbuat dosa kepada Tuhan.
Dengan demikian, Imam Eli telah menjerumuskan anak-anaknya untuk
terus melakukan dosa. Dosa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli
merupakan dosa yang amat menyedihkan dan menjijikkan. Sikap Imam
Eli yang membiarkan anaknya berbuat dosa tanpa mengambil tindakan
itu bukanlah sikap sayang, tetapi sikap tidak bertanggung jawab. [P]
Amsal 23:13-14
“Jangan menolak didikan dari anakmu
ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan.
Engkau memukulnya dengan rotan,
tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati.”


Minggu

Pergumulan Iman dan Perbuatan
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 3
Kehidupan Imam Eli merupakan suatu kehidupan yang tragis (menyedihkan). Mengingat bahwa Samuel yang menjadi pelayan di Bait Suci (atau
Kemah Suci) berada di bawah pengawasan Imam Eli, mungkin sekali
bahwa Imam Eli adalah Imam Besar, bukan imam biasa. Perkataannya
kepada Hana dan Elkana (1:17; 2:20) serta responsnya ketika menanggapi panggilan Allah terhadap Samuel (3:8-9) menunjukkan bahwa Imam
Eli adalah seorang beriman yang memiliki kepekaan rohani. Sayangnya,
Imam Eli gagal saat menerapkan imannya dalam perbuatan. Dia tidak
berani (tidak tega) memarahi anak-anaknya yang telah menghujat Allah
(3:13) melalui perbuatan mereka yang amat berdosa (2:12-17, 22-25).
Pergumulan Imam Eli dalam mendidik anak itu menunjukkan adanya
pergumulan antara iman dan perbuatan. Iman Imam Eli membuat dia
tahu apa yang benar dan apa yang salah (dia memiliki kepekaan rohani).
Sayangnya, saat hendak menerapkan konsekuensi dari imannya, Imam
Eli menghadapi kesulitan. Dia tahu bahwa perbuatan anak-anaknya amat
berdosa (2:23-25) dan seharusnya dia marah terhadap perbuatan anakanaknya itu (3:13). Akan tetapi, rasa sayang yang berlebihan terhadap
anak-anaknya membuat dia rela menyakiti hati Tuhan karena tidak mau
menyakiti hati anak-anaknya. Perlu diingat bahwa kita perlu membedakan antara kemarahan yang didorong oleh hawa nafsu (termasuk oleh
iri hati atau oleh keinginan membalas) dengan kemarahan melihat perbuatan dosa. Orang beriman seharusnya marah ketika melihat dosa dilakukan di depan mata, apalagi bila dosa itu dilakukan oleh orang-orang
yang berada di dalam lingkup tanggung jawab kita. Iman kita seharusnya
membuat kita merasa jijik terhadap dosa. [P]
1 Samuel 3:13
“Sebab telah Kuberitahukan kepadanya, bahwa Aku akan menghukum
keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya,
yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah,
tetapi ia tidak memarahi mereka!”


Senin

Penyalahgunaan Simbol
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 4
Bangsa Israel terpukul kalah dalam pertempuran melawan bangsa Filistin (4:2). Bila mereka bersikap terbuka untuk belajar dari sejarah, seharusnya mereka sadar bahwa kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran tidaklah ditentukan oleh kehebatan bertempur, melainkan
oleh relasi dengan Tuhan. Bila mereka mengandalkan Tuhan, mereka
akan memenangkan pertempuran. Bila mereka mengabaikan Tuhan,
mereka pasti akan kalah. Saat mengalami kekalahan dalam peperangan,
seharusnya mereka melakukan introspeksi diri dan bertanya kepada
Tuhan. Sayangnya, mereka malahan berusaha memaksa Tuhan dengan
membawa Tabut Perjanjian ke medan perang. Mereka menyangka bahwa dengan membawa tabut itu, mereka bisa memaksa Tuhan menyertai
dan memberi kemenangan dalam peperangan. Ternyata bahwa dugaan
mereka salah! Bangsa Israel mengalami kekalahan besar: Tiga puluh ribu
orang gugur dalam pertempuran, termasuk Hofni dan Pinehas—kedua
anak Imam Eli. Tabut Perjanjian yang diandalkan oleh bangsa Israel pun
berhasil dirampas oleh orang Filistin.
Tabut Perjanjian adalah simbol kehadiran Allah di tengah bangsa
Israel. Akan tetapi, Tabut Perjanjian sebagai simbol harus dibedakan dengan Allah yang kehadiran-Nya disimbolkan oleh Tabut Perjanjian itu.
Bangsa Israel seharusnya bergantung dan berharap kepada kehadiran
dan penyertaan Allah, bukan kepada Tabut Perjanjian. Bagi kita pada
masa kini, kita juga harus berhati-hati agar iman kita bergantung kepada
Allah, bukan kepada simbol. Misalnya, simbol salib dan ayat Alkitab tidak boleh dipakai sebagai jimat pelindung bagi orang Kristen. [P]
1 Samuel 3:11-12
Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Samuel:
“Ketahuilah, Aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap
orang yang mendengarnya, akan bising kedua telinganya. Pada waktu
itu Aku akan menepati kepada Eli segala yang telah Kufirmankan
tentang keluarganya, dari mula sampai akhir.”


Selasa

TUHAN Tidak Setara
dengan Dagon
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 5:1-7:14
Bangsa Filistin salah sangka! Mereka mengira bahwa kekalahan bangsa
Israel berarti kemenangan dewa Dagon terhadap Allah Israel. Mereka
menyetarakan (menganggap sebagai sederajat) Allah Israel dengan
dewa-dewi bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, mereka menempatkan
Tabut Perjanjian yang mereka rampas dari bangsa Israel di sisi patung
dewa Dagon. Mereka tidak mengira sama sekali bahwa tindakan mereka
yang “seperti” menghargai Allah Israel itu akan menimbulkan masalah
karena Allah tidak mau disaingi! Allah tidak setara dengan dewa-dewi
yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir! Allah juga tidak setara dengan
dewa Dagon. Menyetarakan Allah dengan dewa-dewi adalah tindakan
yang merendahkan Allah! Oleh karena itu, Allah membanting patung
dewa Dagon itu. Kepala dan kedua tangan dewa Dagon terpenggal dan
terpelanting ke ambang pintu. Allah menghajar penduduk Filistin yang
menyimpan Tabut Perjanjian itu dengan menimpakan borok-borok!
Tangan TUHAN yang menghajar penduduk di kota-kota Filistin dengan
sangat keras itu membuat mereka sadar bahwa mereka tidak akan sanggup melawan Allah Israel. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk
mengembalikan Tabut Perjanjian itu kepada bangsa Israel.
Umat Tuhan sering merasa inferior (rendah diri) saat menghadapi
bangsa kafir yang kelihatan sukses dan hebat, padahal orang-orang di
luar umat Tuhan juga merasa gentar terhadap Allah Israel. Kegentaran
bangsa Filistin terhadap serangan bangsa Israel (4:7-8) serta kegentaran
bangsa Filistin setelah tangan Allah menekan mereka (5:7, 10, 11) menunjukkan bahwa ketakutan umat Tuhan itu tidak beralasan! [P]
1 Samuel 5:11
Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin
itu dan berkata: “Antarkanlah tabut Allah Israel itu; biarlah itu kembali
ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita.”
Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut;
tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat.


Rabu

Regenerasi Pemimpin
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 7:15-8:22
Banyak pemimpin yang gagal mempersiapkan pengganti! Yosua gagal
mempersiapkan pengganti sehingga setelah dia meninggal, bangsa
Israel tidak lagi memiliki pemimpin nasional yang berwibawa. Mentor
Samuel—yaitu Imam Eli—telah gagal mendidik anak-anaknya. Kegagalan Imam Eli ini jauh lebih parah daripada kegagalan Yosua. Yosua
gagal mempersiapkan pemimpin pengganti dirinya, tetapi ia masih
berhasil membawa seluruh keluarganya untuk tetap setia beribadah
kepada Tuhan (Yosua 24:15). Kegagalan Imam Eli amat menyedihkan.
Anak-anaknya bukan hanya tidak cocok menjadi pemimpin, tetapi anakanaknya bahkan merupakan orang-orang dursila—yaitu orang-orang
yang tidak mengindahkan hukum Allah (1 Samuel 2:12). Yang juga menyedihkan, Samuel ternyata tidak belajar dari kegagalan Imam Eli. Kegagalan Imam Eli dalam mendidik anak ternyata menurun pada diri Samuel yang juga gagal dalam mendidik anak (8:3-5). Walaupun kejahatan
anak-anak Samuel tidak separah anak-anak Imam Eli, mereka tetap tidak
pantas untuk menjadi pemimpin bangsa Israel.
Seharusnya setiap pemimpin menyadari bahwa masa kepemimpinannya terbatas. Perlunya regenerasi merupakan suatu keniscayaan
(sesuatu yang pasti terjadi). Oleh karena itu, pemimpin yang bijaksana
adalah pemimpin yang mempersiapkan pengganti dirinya. Memang,
bagi seorang pemimpin, mengerjakan sendiri tugas-tugas kepemimpinan lebih mudah daripada mengajar orang lain untuk melakukan apa
yang biasa dilakukannya sendiri. Sekalipun demikian, kita perlu belajar
dari Tuhan Yesus dan juga dari Rasul Paulus yang melayani dengan melibatkan para anggota tim, bukan melayani sendiri (Markus 3:14; 2 Timotius 2:2). [P]
2 Timotius 2:2
“Apa yang telah engkau dengar dari padaku di depan banyak saksi,
percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai,
yang juga cakap mengajar orang lain.”
10

Kamis

Meniru Bangsa-bangsa Lain
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 9-10
Ide untuk mengangkat seseorang menjadi raja Israel itu bukanlah ide
yang berasal dari Allah, melainkan ide yang muncul dari bangsa Israel.
Bangsa Israel merasa kecewa karena kedua anak laki-laki Samuel yang
diangkat oleh ayah mereka menjadi hakim bagi bangsa Israel adalah
orang-orang yang mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Kondisi itu membuat para tua-tua bangsa Israel meminta
agar posisi kepemimpinan tidak dipegang oleh anak-anak Samuel, melainkan oleh seorang raja seperti pada bangsa-bangsa lain di sekitar mereka (8:1-5). Bagi Samuel, permintaan bangsa Israel itu merupakan protes
terhadap wewenangnya menentukan pengganti, sekaligus merupakan
pemberontakan terhadap kepemimpinan Samuel (8:6-7).
Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa Saul adalah
sosok seorang raja yang sesuai dengan keinginan bangsa Israel, bukan
sosok seorang raja yang dipilih berdasarkan kehendak Allah. Hal ini
didukung oleh fakta bahwa bangsa Israel bersorak karena raja yang terpilih—yaitu Saul—adalah seorang yang badannya paling tinggi dibandingkan orang-orang Israel yang lain (10:23-24). Respons bangsa Israel
ini menunjukkan bahwa Saul adalah seorang raja yang ideal berdasarkan ukuran duniawi, bukan berdasarkan iman dan karakter. Walaupun
Saul menunjukkan respons seperti seorang yang rendah hati, yaitu bersembunyi saat terpilih sebagai raja, kerendahhatiannya itu didasarkan
pada sifat minder (rendah diri), bukan pada sikap bergantung kepada
Tuhan. Oleh karena itu, walaupun proses pemilihan raja Israel ini seperti proses mencari kehendak Allah, Saul tidak bisa kita sebut sebagai
raja pilihan Allah, melainkan sebagai raja yang sesuai dengan keinginan
bangsa Israel. [P]
1 Samuel 8:5b
“Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau;
maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami
untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain.”
11

Jumat

Kesuksesan Bukanlah Restu
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 11-12
Semua kesuksesan yang kita alami merupakan berkat Tuhan. Akan tetapi
kesuksesan atas apa yang kita kerjakan tidaklah selalu berarti Tuhan merestui (menyetujui) apa yang kita lakukan. Di bawah kepemimpinan Raja
Saul, bangsa Israel berhasil menaklukkan bangsa Amon. Yang mungkin
mengherankan bagi banyak orang pada zaman ini adalah bahwa Samuel menyambut kemenangan itu dengan mengingatkan bangsa Israel
bahwa tindakan meminta raja merupakan kejahatan yang serius di mata
Tuhan (12:17). Kemenangan bangsa Israel melawan bangsa Amon merupakan anugerah Allah yang harus direspons dengan kesediaan untuk
beribadah kepada TUHAN dan menaati firman-Nya (12:13-14). Melalui
Samuel, TUHAN berjanji bahwa Dia tidak akan membuang umat-Nya
bila umat-Nya setia beribadah kepada-Nya (12:20-22).
Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan bahwa bila doa kita dikabulkan Tuhan dan Tuhan memberkati kita dengan kesuksesan, hal itu tidak
berarti bahwa jalan hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan seluruhnya. Kita harus senantiasa memeriksa diri apakah yang kita minta
itu benar-benar telah sesuai dengan kehendak Tuhan atau hanya untuk
memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Kita juga harus senantiasa waspada
agar kesuksesan kita tidak membuat kita mengabaikan Tuhan. Kita harus berusaha agar kesuksesan membuat kita senantiasa hidup dengan
penuh rasa syukur kepada Tuhan dan terus meningkatkan kebergantungan kita kepada-Nya. [P]
1 Samuel 12:13b-15
“Sesungguhnya TUHAN telah mengangkat raja atasmu,
asal saja kamu takut akan TUHAN, beribadah kepada-Nya,
mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah TUHAN,
dan baik kamu, maupun raja yang akan memerintah kamu itu
mengikuti TUHAN, Allahmu! Tetapi jika kamu tidak mendengarkan
firman TUHAN dan kamu menentang titah TUHAN, maka
tangan TUHAN akan melawan kamu dan melawan rajamu.”
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Konflik Iman dan Logika
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 13
Iman tidak selalu sesuai dengan logika! Pernyataan ini tidak berarti bahwa iman itu tidak masuk akal, melainkan berarti bahwa logika kita belum
tentu bisa memahami iman. Iman Kristen itu lebih tinggi dari logika. Bila
kita ingin memahami tentang iman, kita harus mengubah cara pandang
kita. Akal kita hanya bisa memahami hal-hal yang sesuai dengan hukum
alam, sedangkan iman kita berkaitan dengan Allah yang kekuasaan-Nya
dan hikmat-Nya melampaui alam. Bila kita ingin memiliki iman yang sejati, kita harus menanggalkan pemahaman kita tentang Allah yang dibatasi oleh hukum alam.
Di satu sisi, Raja Saul menyadari bahwa dia memerlukan penyertaan
Allah untuk bisa memenangkan pertempuran melawan bangsa Filistin.
Di sisi lain, pola pikirnya adalah bahwa kemenangan dalam pertempuran
hanya bisa dicapai bila dia memiliki cukup banyak pasukan. Oleh karena
itu, akalnya beranggapan bahwa tidak mungkin ia bisa memenangkan
pertempuran bila rakyat yang mengikuti dia untuk berperang semakin
berkurang. Kekuatirannya membuat dia bertindak berdasarkan hikmat
manusiawi. Dia memimpin sendiri upacara mempersembahkan korban bakaran karena tidak sabar lagi menantikan kedatangan Nabi Samuel yang sekaligus merupakan seorang imam, padahal upacara mempersembahkan korban bakaran hanya boleh dilakukan oleh seorang
imam. Sebagai pemimpin umat Tuhan, dia seharusnya mengandalkan
Tuhan dengan berdasarkan iman, bukan berdasarkan logika! [P]
1 Samuel 13:13-14
Kata Samuel kepada Saul: “Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak
mengikuti perintah TUHAN, Allahmu, yang diperintahkan-Nya
kepadamu; sebab sedianya TUHAN mengokohkan kerajaanmu atas
orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak
akan tetap. TUHAN telah memilih seorang yang berkenan di hati-Nya
dan TUHAN telah menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya, karena
engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan TUHAN kepadamu.”
13
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Pemimpin yang Sembrono
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 14
Bila seorang pemimpin bertindak sembrono, tidak bersikap hati-hati
karena kurang sabar, dia bisa melakukan kesalahan yang berakibat fatal
bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang dia pimpin.
Hal itulah yang terjadi dalam kehidupan Raja Saul.
Setelah melakukan kesalahan yang berakibat amat fatal dalam pasal
13, Raja Saul kembali membuat kesalahan karena dia membuat keputusan berdasarkan emosi dan kurang berpikir panjang. Dalam situasi
perang melawan tentara Filistin, Raja Saul menyuruh rakyatnya mengucapkan kutuk dengan mengatakan “Terkutuklah orang yang memakan
sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku.” (14:24). Raja Saul menyebut tentara Filistin
sebagai “musuhku”, bukan “musuh kita”. Dengan demikian, Raja Saul
memandang rakyatnya hanya sebagai “alat” untuk mencapai ambisi pribadinya. Dia tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Tidak masuk
akal bahwa rakyat yang sedang berperang melawan musuh harus berpuasa. Kesembronoan Raja Saul itu membuat rakyat tidak bisa bertempur secara maksimal (14:29-30). Bila rakyat Israel tidak menentang Raja
Saul, mungkin Raja Saul telah membunuh Yonatan, anaknya sendiri yang
telah berjasa besar dalam peperangan melawan bangsa Filistin.
Bacaan Alkitab hari ini merupakan peringatan bagi setiap pemimpin
agar tidak membuat keputusan secara sembrono. Sebelum membuat
keputusan, seorang pemimpin harus memikirkan dampak keputusan
tersebut bagi orang lain, bukan hanya bagi dirinya sendiri saja. [P]
1 Samuel 14:29-30
Lalu kata Yonatan: “Ayahku mencelakakan negeri;
coba lihat, bagaimana terangnya mataku,
setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Apalagi,
jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas
dari jarahan musuhnya, yang telah didapatnya!
Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin.”
14
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Kesedihan Hati Allah
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 15
Allah selalu menginginkan yang terbaik bagi umat-Nya. Seluruh firman
yang diberikan Allah kepada umat-Nya pun—termasuk perintah dan larangan—diberikan untuk kebaikan umat-Nya. Oleh karena itu, hal yang
paling membuat Allah menjadi sedih adalah apabila umat-Nya melakukan dosa dengan mengabaikan firman-Nya.
Dalam bacaan Alkitab hari ini, Allah memerintahkan Raja Saul untuk
pergi menumpas habis bangsa Amalek—termasuk ternak yang mereka
miliki—tanpa berbelas kasihan. Sayangnya, Raja Saul dan rakyat Israel
melaksanakan tugas tersebut dengan setengah hati, yaitu bahwa walaupun segenap rakyat Amalek mereka tumpas, raja Amalek mereka biarkan hidup dan ternak yang terbaik serta segala yang berharga tidak
mereka tumpas. Ketidaktaatan Raja Saul tersebut membuat Allah sakit
hati sehingga Ia berfirman, “Aku menyesal, karena Aku telah menjadikan
Saul raja, sebab ia telah berbalik dari pada Aku dan tidak melaksanakan
firman-Ku.” (15:11). Kata “menyesal” di sini tidak boleh diartikan secara
harfiah (bandingkan dengan 15:29), tetapi harus diartikan sebagai suatu
perasaan sedih dan kesal yang amat mendalam.
Sebagaimana halnya dengan Raja Saul, banyak orang ingin mengabdi
kepada Allah dengan cara mereka sendiri. TUHAN telah memerintahkan
agar Raja Saul memusnahkan seluruh ternak orang Amalek, tetapi Raja
Saul hanya memusnahkan ternak yang jelek. Ternak yang bagus tidak dimusnahkan dengan alasan untuk digunakan guna persembahan korban.
Walaupun pemikiran tersebut nampak baik dari sudut pandang manusiawi, Allah tidak berkenan atas hal itu. Tuntutan Allah adalah ketaatan
mutlak tanpa membantah! [P]
1 Samuel 15:10-11a
Lalu datanglah firman TUHAN kepada Samuel, demikian:
“Aku menyesal, karena Aku telah menjadikan Saul raja,
sebab ia telah berbalik dari pada Aku
dan tidak melaksanakan firman-Ku.”
15
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TUHAN Melihat Hati
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 16-17
Proses pemilihan Saul sebagai raja Israel berbeda dengan pemilihan
Daud. Pemilihan Saul didasarkan pada inisiatif bangsa Israel yang
menuntut untuk memiliki seorang raja, sedangkan pemilihan Daud semata-mata merupakan inisiatif Allah yang telah menolak Saul. Saul memenuhi kualifikasi duniawi yang didasarkan pada penampilan fisik yang
tinggi besar, sedangkan Daud memenuhi kualifikasi Allah yang melihat
hati manusia. Perawakan Saul gagah, tetapi dia ditolak Allah karena
dia terlalu mengandalkan logika dan tidak bersedia untuk taat secara
mutlak. Perawakan Daud tidak segagah Saul, tetapi dia termasuk pria
yang tampan (16:12 kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan
parasnya elok). Sekalipun demikian, pemilihan Allah tidak tergantung
dari perawakan. Daud dipilih Allah karena hatinya dekat dengan Allah.
Kedekatan Daud dengan Allah dapat dilihat terutama dari syair-syair di
bagian-bagian kitab Mazmur yang dia tulis.
Cara pandang Samuel tidak berbeda jauh dengan cara pandang manusia pada umumnya. Samuel pun mudah terkecoh dengan penampilan
(16:6-7). Bagi TUHAN, keadaan hati lebih penting daripada penampilan
fisik, sehingga Ia memilih Daud yang oleh ayahnya sendiri pun dipandang remeh (16:11). Walaupun Samuel—untuk sementara—terpesona
oleh penampilan fisik, ia membuka hati untuk berpikir seperti TUHAN
berpikir dan ia taat untuk mengurapi Daud sebagai calon raja yang di kemudian hari akan menggantikan Saul. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa perasaan dan intuisi kita bisa salah, sehingga kita harus
terus mengembangkan kepekaan untuk mengenal kehendak Allah. [P]
1 Samuel 16:7
Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel:
“Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi,
sebab Aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah;
manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi TUHAN melihat hati.”
16
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Mengatasi Kedengkian
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 18-19
Kedengkian adalah perasaan marah dan benci yang disebabkan karena
iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Kedengkian adalah salah satu
wujud dari perbuatan daging (Galatia 5:19-21) dan merupakan hal yang
umum terdapat pada diri orang yang tidak mengenal Allah (Bandingkan
dengan Titus 3:3). Perbuatan daging bertentangan dengan buah Roh
(Galatia 5:22-23) yang seharusnya terwujud di dalam diri setiap orang
yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Bila seseorang memiliki
Roh Kudus di dalam hatinya, Roh Kudus pasti membuat setiap orang
yang mempertahankan kedengkian menjadi merasa gelisah.
Sejak terpilih menjadi raja Israel, Saul berulang-ulang menentang
kehendak Allah, baik karena ketidaksabarannya (1 Samuel 13) maupun karena dia tidak mau diatur (1 Samuel 15). Saul bukan hanya gagal
melaksanakan kehendak Allah, tetapi dia telah menolak firman Tuhan
dengan sengaja. Oleh karena itu, TUHAN menolak Saul sebagai raja
Israel (15:26), bahkan Roh TUHAN pun meninggalkan Saul dan roh jahat dibiarkan saja mengganggu Saul (16:14). Tidak mengherankan bila
Saul merasa sangat marah dan selalu mendengki Daud setelah melihat
sambutan para perempuan Israel yang mengelu-elukan keberhasilan
Daud (18:5-9). Kedengkian membuat mata hati Saul menjadi buta. Dia
tidak bisa bersyukur melihat keberhasilan Daud, padahal Daud bertempur untuk kepentingan bangsa Israel, termasuk untuk kepentingan Saul
dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Saat mendengar perkataan
Yonatan yang membela Daud, Saul sadar bahwa sikapnya keliru (19:4-6).
Akan tetapi, kedengkian telah menguasai dirinya sehingga ketika ia menyaksikan keberhasilan Daud (19:8), ia hendak membunuh Daud (19:910). Sungguh mengerikan bila seseorang membiarkan dirinya dikuasai
oleh kedengkian. [P]
1 Petrus 2:1
“Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah.”
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Persahabatan Sejati
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 20
Ada persahabatan yang palsu dan ada persahabatan yang sejati. Persahabatan yang palsu adalah persahabatan yang dilandasi oleh motivasi
mencari keuntungan, sedangkan persahabatan yang sejati adalah persahabatan yang dilandasi oleh kasih. Persahabatan yang palsu adalah
persahabatan yang berpusat pada diri sendiri, sedangkan persahabatan
yang sejati berpusat pada diri orang yang dikasihi. Persahabatan yang
palsu akan berakhir bila persahabatan tersebut tidak lagi mendatangkan
keuntungan, sedangkan persahabatan yang sejati akan tetap berlangsung walaupun tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh dari persahabatan itu. Apakah Anda memiliki sahabat sejati?
Persahabatan antara Daud dan Yonatan adalah persahabatan sejati
yang merupakan teladan bagi hubungan persahabatan sepanjang masa.
Daud dan Yonatan bersahabat bukan untuk saling mencari keuntungan,
melainkan untuk saling memberikan yang terbaik. Yonatan tidak merasa
iri melihat keberhasilan dan popularitas Daud karena dia memandang
apa yang dilakukan Daud sebagai hal yang patut untuk dihargai. Yonatan
berani menempuh risiko dibenci oleh ayahnya (20:30-31)—bahkan dia
hampir dibunuh oleh ayahnya (20:33)—karena dia membela Daud. Yonatan bukan hanya membela Daud, tetapi dia juga merasa yakin bahwa
Daud juga akan bersikap baik terhadap dirinya dan terhadap keturunannya (20:14-15). Kasih Daud terhadap Yonatan terlihat dari perlakuannya terhadap Mefiboset—anak Yonatan—setelah Daud menjadi raja di
kemudian hari (2 Samuel 9). Saat ini, persahabatan yang sejati amat jarang kita jumpai, sedangkan persahabatan yang palsu mudah kita lihat,
khususnya dalam persahabatan para politisi yang diberitakan di media
masa. Apakah Anda bisa menjadi sahabat yang sejati? [P]
1 Samuel 18:1
“Ketika Daud habis berbicara dengan Saul,
berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud;
dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri.”
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Tingkatan dalam Hukum Taurat
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 21
Inti dari seluruh hukum Taurat adalah mengasihi Allah dan mengasihi
sesama (Matius 22:37-40). Kedua hukum itu merupakan hukum yang
paling penting karena kedua hukum itu mendasari semua hukum yang
lain. Kedua hukum itu harus dipandang sebagai sebuah konstitusi atau
Undang-undang Dasar. Saat kita hendak menafsirkan semua hukum
yang lain, kedua hukum itu harus dipertimbangkan agar kita bisa menafsirkan dan menerapkan seluruh hukum Allah secara tepat.
Dalam bacaan Alkitab hari ini, Imam Ahimelekh memberikan “roti
kudus” kepada Daud yang datang dalam keadaan lapar. Yang dimaksud
dengan “roti kudus” adalah makanan yang diletakkan dalam Kemah Suci
sebagai “roti sajian” untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Roti kudus ini
diganti setiap hari Sabat. Roti kudus yang lama menjadi makanan untuk
para imam yang melayani di Kemah Suci (Imamat 24:5-9). Berdasarkan
peraturan dalam kitab Imamat, roti kudus itu seharusnya hanya boleh
dimakan oleh para imam dan tidak boleh diberikan kepada Daud yang
bukan imam. Sekalipun demikian, secara tidak langsung, Tuhan Yesus
membenarkan tindakan Imam Ahimelekh tersebut (Matius 12:3-4).
Bacaan Alkitab hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Alkitab tidak
boleh dipandang sebagai kitab hukum yang harus ditaati secara kaku,
melainkan harus ditafsirkan berdasarkan konteks serta tidak boleh bertentangan dengan inti hukum Taurat—yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. [P]
Matius 22:37-40
Jawab Yesus kepadanya:
“Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah:
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum
inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.”
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Bila Hati Dibiarkan Kotor
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 22
Sikap Raja Saul yang keras kepala membuat ia tidak pernah sungguhsungguh bertobat dari dosa yang dia lakukan. Teguran Nabi Samuel
kepadanya (13:11-14; 15:3,9,13-26) tidak membuat dia sadar dan
berubah. Karena Raja Saul tidak mau mendengar teguran Allah, hatinya
yang sudah dikotori oleh dosa itu menjadi semakin keras. Saat Raja Saul
melihat bahwa Daud selalu berhasil memenangkan setiap pertempuran,
hatinya yang dipenuhi dengan perasaan dengki menjadi takut terhadap
Daud. Dia kuatir bahwa bila Daud sudah menjadi semakin kuat, Daud
akan melakukan kudeta dan merebut kekuasaannya sebagai raja Israel,
padahal Daud selalu setia kepada Raja Saul dan tidak pernah berpikir
untuk melakukan kudeta.
Hati Raja Saul yang dibiarkan kotor membuat dia menganggap semua
orang yang tidak mendukung niatnya membunuh Daud sebagai bersikap
memusuhi Raja Saul. Dalam bacaan hari ini, kita bisa membaca akibat
yang menyedihkan dari hati Raja Saul yang dibiarkan kotor, yaitu bahwa
dia memerintahkan pembunuhan terhadap Imam Abimelekh yang dianggap telah membela Daud. Yang lebih menyedihkan, yang dibunuh
bukan hanya Imam Ahimelekh, melainkan juga seluruh keluarganya dan
semua imam yang tinggal di Nob.
Apakah Anda juga membiarkan kedengkian menguasai diri Anda?
Bila Anda tidak membereskan dosa yang mengotori hati Anda, Anda
akan terus tergoda untuk melakukan dosa-dosa lain yang berkaitan. Bila
Anda tidak segera memotong rantai dosa yang mengikat diri Anda, Anda
akan merasa terperanjat terhadap berapa banyak dosa yang bisa menjerat diri Anda di masa depan! [P]
1 Samuel 22:19
“Juga penduduk Nob, kota imam itu,
dibunuh raja dengan mata pedang; laki-laki maupun perempuan,
kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu,
keledai dan domba dibunuhnya dengan mata pedang.”
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Bersaksi di Tengah Tekanan
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 23-24
Saat menghadapi tekanan, banyak orang kehilangan idealismenya dan
mulai berkompromi agar terhindar dari ancaman. Dalam bacaan Alkitab
hari ini, kita bisa membaca tentang Daud dan Yonatan yang tetap mempertahankan idealisme walaupun sering berada dalam situasi yang terpojok. Saat membaca kisah narasi seperti ini, cobalah menempatkan diri
dalam posisi tokoh yang kita baca, yaitu Daud dan Yonatan.
Daud adalah seorang pahlawan yang telah berjuang untuk rakyat
Israel. Akan tetapi, Raja Saul justru memusuhi Daud. Perasaan dengki
membuat Raja Saul sama sekali tidak memperhitungkan semua jasa
Daud. Raja Saul ingin membunuh Daud karena ia takut bahwa Daud
akan merebut kekuasaan. Perasaan dengki telah membuat Raja Saul
menjadi seperti seorang buta yang tidak bisa melihat kesetiaan Daud
terhadap dirinya, padahal hampir semua orang—termasuk Yonatan,
anak Saul—menganggap Daud sebagai pahlawan, bukan ancaman. Oleh
karena itu, Raja Saul sering merasa sendirian—tidak ada pendukung—
dalam memusuhi Daud.
Perhatikanlah betapa mulianya karakter Daud dan Yonatan. Walaupun dimusuhi oleh Raja Saul, Daud tak pernah berpikir untuk membalas.
Saat ada kesempatan untuk membunuh Raja Saul pun, Daud tidak mau
melakukannya. Rasa hormat Daud terhadap Raja Saul—yang dipandang
sebagai seorang raja yang diurapi Allah oleh Daud—membuat Daud selalu menghormati Raja Saul dan tidak pernah berpikir untuk membalas
(24:10-12). Sikap Yonatan pun luar biasa. Dia tidak mau berebut kekuasaan dengan Daud. Yonatan tetap menganggap Daud sebagai sahabat,
dan dia bersedia menjadi orang kedua di bawah Daud! (23:16-17). [P]
1 Samuel 24:18
Katanya kepada Daud:
“Engkau lebih benar dari pada aku,
sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku,
padahal aku melakukan yang jahat kepadamu.”
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Perhatikan Akhir Hidup Mereka!

18
Nov

Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 25
Apakah kehidupan Anda berarti? Apakah yang menjadi tolok ukur yang
bisa membuat kita mengatakan bahwa kehidupan seseorang berarti?
Apakah kekayaan, jabatan, dan prestasi membuat hidup kita menjadi
berarti? Tidak! Kehidupan seseorang berarti bila dia melakukan hal-hal
yang berguna bagi orang lain. Kehidupan seseorang berarti bila orang
lain merasa kehilangan ketika dia meninggal.
Arti keberadaan Nabi Samuel bagi umat Israel berbeda dengan arti
keberadaan Raja Saul. Seumur hidupnya, Nabi Samuel melayani umat
Israel dengan ketulusan, sedangkan Raja Saul hanya nampak membela
rakyat di awal kekuasaannya. Semakin lama, kehidupan Raja Saul semakin kacau karena dia tidak taat kepada Tuhan dan dia tidak mengindahkan teguran Tuhan. Saat Nabi Samuel mati, seluruh orang Israel
berkumpul untuk meratapi kepergiannya (25:1). Akan tetapi, ketika Raja
Saul mati, tidak ada gejolak di Israel. Rakyat Israel meratap, menangis,
dan berpuasa setelah Daud memberi teladan dengan mengungkapkan
kesedihannya atas kematian Raja Saul, Yonatan, dan rakyat Israel yang
gugur dalam peperangan (2 Samuel 1:11-12).
Bila tiba waktunya bagi Anda untuk dipanggil Tuhan, apakah Anda
dapat membayangkan bagaimana reaksi orang terhadap kepergian
Anda? Ada tiga macam respons yang bisa terjadi bila seseorang meninggal, yaitu banyak orang merasa kehilangan, banyak orang merasa
senang, atau semua orang tenang-tenang saja karena kehidupan Anda
tidak berarti bagi orang lain! Ingatlah bahwa reaksi orang lain terhadap
kematian Anda ditentukan oleh cara Anda menjalani kehidupan saat ini,
yaitu apakah Anda hidup bagi diri Anda sendiri, atau hidup Anda berguna bagi orang lain. [P]
Ibrani 13:7
“Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu,
yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu.
Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka.”
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Kuasa Dosa
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 26-27
Kuasa dosa itu amat dahsyat! Orang yang dikuasai oleh dosa tidak bisa
mengendalikan dirinya, sehingga ia tidak selalu bisa melakukan hal-hal
baik yang ingin dilakukannya, melainkan ia akan cenderung melakukan
hal-hal buruk yang didorong oleh dosa di dalam dirinya.
Bila kita membandingkan pasal 24 dan pasal 26, kita bisa melihat sesuatu yang aneh. Saat menyadari bahwa Daud tidak mau memanfaatkan
kesempatan untuk membunuh dirinya, Raja Saul merasa sangat malu
dan menyesal. Raja Saul mengakui bahwa Daud lebih benar daripada
dirinya. Dia sadar bahwa dia telah berlaku jahat terhadap Daud, tetapi
Daud membalas dengan berlaku baik. Dia bahkan juga sadar bahwa Daud
akan menjadi raja menggantikan dirinya. Bila kita menyimak perkataan
Raja Saul dalam 1 Samuel 24:18-22, sulit untuk dimengerti bahwa Raja
Saul masih berusaha membunuh Daud dalam pasal 26. Pengakuan Raja
Saul dalam 26:21b, “Sesungguhnya, perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali” merupakan ungkapan yang amat tepat menggambarkan keadaan Raja Saul. Keinginan membunuh Daud sudah menguasai
dirinya sehingga ia tidak sanggup menguasai keinginan tersebut. Dia
tahu bahwa sikapnya terhadap Daud itu keliru, tetapi dia tidak sanggup
untuk melaksanakan apa yang benar.
Bila Anda tidak bisa menguasai keinginan untuk berbuat dosa, hal
itu merupakan tanda bahwa Anda belum mengalami pembaruan yang
dikerjakan oleh Roh Kudus. Bila Anda bersedia untuk berubah, Anda harus mulai dengan mengaku dosa dan meminta Tuhan Yesus menyucikan
dosa Anda (1 Yohanes 1:9), kemudian Anda harus mengembangkan kepekaan untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus (Galatia 5:16-18). [P]
1 Samuel 26:21
“Lalu berkatalah Saul: “Aku telah berbuat dosa,
pulanglah, anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi
kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu.
Sesungguhnya, perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali.”
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Memulihkan Relasi
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 28
Raja Saul berkali-kali menyakiti hati Allah melalui tindakan ketidaktaatan
yang dia lakukan. Akibatnya, Allah tidak mewariskan jabatan raja kepada
anak Raja Saul, tetapi Allah memberikan jabatan itu kepada Daud (15:2628). Selanjutnya, Roh TUHAN meninggalkan Raja Saul sehingga ia mulai
diganggu oleh Roh Jahat (16:14). Dalam keadaan seperti itu, Raja Saul
tidak bertobat dan merendahkan diri di hadapan TUHAN. Akibatnya, dia
tidak dapat mengendalikan rasa iri hatinya terhadap kepopuleran Daud
sehingga ia berulang-ulang berusaha membunuh Daud.
Relasi dengan Allah yang telah rusak membuat Raja Saul menghadapi
jalan buntu ketika menghadapi ancaman tentara Filistin. Ia berusaha
bertanya kepada TUHAN, tetapi TUHAN tidak menjawab karena Raja
Saul belum memperbaiki relasinya dengan Allah yang telah rusak (28:6).
Usaha bertanya kepada Allah merupakan tindakan menutupi masalah
tanpa menyelesaikan masalah. Seharusnya masalah (relasi yang rusak)
tidak ditutupi atau diabaikan, melainkan diselesaikan. Karena Allah tidak menjawab, Raja Saul mencari jalan pintas, yaitu mencari perempuan yang sanggup memanggil arwah (28:7), padahal tindakan tersebut
merupakan tindakan ketidaktaatan kepada Allah yang amat serius (Imamat 19:31; 20:6), sekaligus menunjukkan sikap tidak konsisten terhadap
keputusannya sendiri untuk menyingkirkan para pemanggil arwah di seluruh wilayah Israel (28:3,9).
Relasi yang sehat dengan Allah akan membuat kita menjauhi dosa.
Sekalipun demikian, saat ini, kita masih belum bebas dari godaan untuk
berbuat dosa sehingga dosa tidak selalu bisa dihindari. Dosa merusak
relasi kita dengan Allah dan jalan untuk memulihkan relasi itu adalah
dengan mengakui (bukan menutupi) dosa kita (1 Yohanes 1:5-10). [P]
1 Yohanes 1:9
“Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan.”
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Kunci Kesuksesan
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Bacaan Alkitab hari ini: 1 Samuel 29-31
Kisah para raja Israel mengungkapkan dengan jelas bahwa kunci kesuksesan adalah relasi yang sehat dengan Allah. Tanpa relasi yang sehat
dengan Allah, kesuksesan yang ada hanyalah kesuksesan yang bersifat
sementara atau kesuksesan yang semu (palsu).
Kesuksesan yang bersifat sementara atau kesuksesan yang palsu ini
terlihat dalam kehidupan Raja Saul. Saat terpilih, Raja Saul nampak seperti seorang pahlawan yang gagah perkasa yang bisa memimpin umat
Israel mengalahkan musuh (13:3-4). Akan tetapi, segera terlihat bahwa
keperkasaannya amat rapuh karena ia tidak memiliki relasi yang sehat
dengan Allah. Belum lama dia menjadi raja, Nabi Samuel dengan berat hati harus mengumumkan bahwa jabatan Raja Saul akan diserahkan
kepada orang lain (13:13-14). Kisah selanjutnya dari riwayat Raja Saul
merupakan kisah yang amat menyedihkan karena dia terus mengalami
kemerosotan secara rohani. Perhatikan bahwa kisah kematian Raja Saul
dalam pasal 31 merupakan sebuah kisah yang amat menyedihkan.
Hal yang sebaliknya terjadi dalam kehidupan Daud. Walaupun dia
selalu berhasil mengalahkan musuh, Daud harus hidup dalam pelarian
karena Raja Saul terus berusaha membunuh dia. Sekalipun harus hidup
dalam pelarian, penyertaan dan perlindungan Allah amat nyata. Walaupun harus menghadapi ancaman pembunuhan, Daud selalu berhasil
menghindari bahaya dan dia selalu memenangkan peperangan. Relasi
yang sehat dengan Allah membuat Daud bisa mengalami kesuksesan
dalam jangka panjang. Walaupun di kemudian hari Daud juga mengalami
kejatuhan dalam dosa (2 Samuel 11), relasinya dengan Allah memberikan dorongan dan kekuatan bagi Daud untuk bangkit kembali sehingga
Daud bisa dikenang sebagai seorang yang hidupnya berkenan kepada
Allah (Kisah Para Rasul 13:22). [P]
1 Samuel 18:14
“Daud berhasil di segala perjalanannya,
sebab TUHAN menyertai dia.”
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Kesetiaan
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 1
Di luar masalah kelemahannya terhadap wanita cantik, kesetiaan merupakan salah satu sifat Daud yang menonjol. Daud setia terhadap Raja
Saul karena dia memandang Saul sebagai seorang raja yang diurapi
TUHAN. Daud setia kepada Yonatan karena dia menganggap Yonatan sebagai seorang sahabat sejati yang rela menempuh bahaya untuk membela Daud dari ancaman Raja Saul—ayah dari Yonatan.
Kesetiaan itulah yang mendasari sikap Daud terhadap Raja Saul dan
terhadap Yonatan. Secara manusiawi, kematian Yonatan dan Raja Saul
itu merupakan peristiwa yang menguntungkan bagi karir Daud. Melalui
kematian Raja Saul, tersingkirlah penghalang bagi Daud untuk menjadi
raja Israel. Melalui kematian Yonatan, lenyaplah salah seorang pesaing
kuat yang bisa menjadi kandidat raja Israel. Walaupun nampak “menguntungkan”, kematian Yonatan dan Raja Saul merupakan berita yang
menyedihkan—bukan kabar gembira—bagi Daud. Bagi Daud, kesetiaan
lebih utama daripada keuntungan. Kesetiaan membuat Daud menganggap Yonatan dan Raja Saul sebagai orang-orang yang berharga, bukan
pesaing yang membahayakan! Dukacita Daud terhadap kematian Yonatan dan Raja Saul merupakan dukacita yang tulus karena tidak ada
seorang pun yang akan menyalahkan Daud bila Daud menganggap berita tentang kematian Raja Saul sebagai kabar baik. Tidak terduga bagi
pemuda Amalek yang membawa berita tentang kematian Raja Saul dan
Yonatan itu bahwa Daud akan memandang berita kematian tersebut sebagai sebuah kabar buruk.
Bagi seorang beriman, kesetiaan merupakan sebuah sifat yang amat
penting. Kesetiaan merupakan salah satu ciri dari adanya buah Roh Kudus di dalam diri kita (Galatia 5:22). Penulis kitab Amsal menganggap
kesetiaan sebagai sebuah sifat yang langka (Amsal 20:6). Apakah Anda
merupakan seorang yang setia? [P]
Amsal 19:22a
“Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya.”
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Kepahitan Perang Saudara
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 2
Peperangan antara pasukan Raja Daud yang dipimpin oleh Yoab dan pasukan Raja Isyboset yang dipimpin oleh Abner merupakan peperangan
yang menyedihkan. Raja Daud memerintah suku Yehuda saja, sedangkan Isyboset memerintah suku-suku Israel yang lain. Peperangan itu
menewaskan 19 orang anak buah Daud (termasuk Asael, adik Yoab) dan
360 orang suku Benyamin (anak buah Abner). Peperangan tersebut merupakan sebuah perang saudara yang menyedihkan. Hal ini disadari oleh
Abner dan Yoab yang merupakan para pemimpin pasukan (2:26-27).
Pada zaman Raja Saul memerintah, Daud menghargai Raja Saul sebagai seorang yang diurapi Tuhan untuk menduduki jabatan sebagai
raja, sehingga sama sekali tidak terpikir bagi Daud untuk berperang melawan Raja Saul. Akan tetapi, berbeda dengan saat Isyboset memerintah
sebagai raja Israel. Isyboset tidak diurapi oleh Tuhan, melainkan dia diangkat oleh Abner, panglima Raja Saul, untuk menjadi raja Israel (2:8-9),
padahal saat itu orang-orang Yehuda telah memberi dukungan kepada
Daud untuk menjadi raja atas suku Yehuda (2:4) dan dukungan dari suku
Yehuda itu sesuai dengan pengurapan yang telah diterima oleh Daud
melalui Nabi Samuel (1 Samuel 16:12-13). Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Raja Daud nampak ikut merestui terjadinya peperangan
antara pasukannya dengan pasukan Isyboset.
Perang saudara yang terjadi antara suku Yehuda dengan suku-suku
Israel yang lain—apa pun alasannya—hanya menghasilkan kepahitan.
Peringatan Abner kepada Yoab (2:26) mengingatkan kita agar sedapat
mungkin menghindari konflik dengan sahabat dan keluarga. [P]
2 Samuel 2:26
Berserulah Abner kepada Yoab:
“Haruskah pedang makan terus-menerus?
Tidak tahukah engkau, bahwa kepahitan datang pada akhirnya?
Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu,
supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya?”
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Bila Kemarahan Tak Terkendali
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 3
Yoab adalah panglima perang Raja Daud yang telah teruji kesetiaannya.
Dia telah mendampingi Daud saat Daud masih menjadi seorang pelarian
yang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Sayangnya, Emosi Yoab sering tidak
terkendali. Yoab tidak bisa menerima kenyataan bahwa Asael, adiknya,
telah tewas dalam peperangan yang wajar melawan Abner (2:19-23).
Oleh karena itu, Yoab amat marah saat mengetahui bahwa Abner telah
dilepaskan begitu saja oleh Raja Daud (3:23-25). Yoab membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa marah, padahal dia tidak tahu bahwa sikap Raja
Daud itu sebenarnya dilatarbelakangi oleh adanya kesepakatan antara
Raja Daud dan Abner (3:20-21). Emosi yang tidak terkendali membuat
Yoab membunuh Abner secara licik (3:26-27). Tentu saja tindakan Yoab
ini disesalkan oleh Raja Daud (3:28-29).
Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak alasan yang bisa membuat
kita menjadi marah. Sekalipun rasa marah itu manusiawi, rasa marah tidak boleh dibiarkan, melainkan harus diawasi agar tidak membawa kita
kepada perbuatan dosa. Bila kemarahan tidak kita kendalikan, kemarahan itulah yang akan mengendalikan kita dan kita akan terperanjat saat
menyadari dampak kerusakan yang bisa terjadi bila kemarahan tidak
kita kendalikan. Daud mengakui bahwa Yoab dan saudara-saudaranya
—yang disebut sebagai anak-anak Zeruya—adalah orang-orang yang
kemarahan mereka tidak bisa ia kendalikan (3:39). Bila Anda termasuk
orang yang tidak bisa mengendalikan emosi—khususnya rasa marah—
Anda harus menjadwalkan waktu untuk mengoreksi diri setiap kali rasa
marah terlintas dalam pikiran Anda! [P]
2 Samuel 3:27
“Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar
ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu,
seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam;
kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya, sehingga mati,
membalas darah Asael, adiknya.”
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 4
Raja Daud menghargai Raja Saul—yang dipandang sebagai seorang raja
yang diurapi Tuhan—dengan ketulusan, tanpa maksud mencari aman
atau mencari keuntungan. Walaupun Raja Saul memusuhi Daud sampai menjelang akhir hidupnya, sikap Raja Daud tidak berubah: Dia tidak
membenci Raja Saul dan keinginan membalas dendam tidak pernah terlintas di dalam pikirannya. Kematian Raja Saul dan anaknya—Yonatan—
tidak mengurangi penghargaan Raja Daud terhadap keluarga Raja Saul.
Orang Amalek yang membunuh Raja Saul mengira bahwa dia akan dianggap berjasa oleh Daud, tetapi Daud justru membunuh dia (1:6-15).
Sekalipun sering terjadi pertempuran di antara prajurit Raja Daud
dan prajurit Raja Isyboset (3:1), tidak berarti bahwa Raja Daud membenci Raja Isyboset. Rekhab dan Baana—dua orang yang merupakan kepala
regu penyerang—mengira bahwa mereka telah berbuat jasa melalui
tindakan mereka memenggal kepala Isyboset. Ternyata bahwa mereka
telah salah duga. Raja Daud justru menyuruh anak buahnya membunuh
serta memotong tangan dan kaki mereka, lalu mayat mereka digantung
di tepi telaga di Hebron (4:5-12).
Ketulusan ungkapan rasa hormat Raja Daud terhadap seorang yang
diurapi Tuhan —yaitu Raja Saul—merupakan teladan bagi orang Kristen
pada masa kini, sekaligus merupakan teguran keras terhadap kemunafikan. Raja Daud memberikan penghormatan secara wajar, tidak menjilat atau mencari aman. [P]
2 Samuel 4:10-11
“Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian: Saul sudah mati! dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan
kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Ziklag, dan
dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya; terlebih
lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang
benar, di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut
darahnya dari pada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?”
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 5-6
Rendah diri berbeda dengan rendah hati. Rendah hati adalah sikap tidak
menempatkan diri sebagai orang yang lebih tinggi (secara status sosial,
jabatan, intelektual, dan sebagainya) daripada orang lain, sedangkan
rendah diri adalah perasaan bahwa diri sendiri kurang (dibandingkan
orang lain). Dalam hubungan dengan sesama, kita harus bersikap rendah hati, tetapi tidak boleh bersikap rendah diri. Dalam hubungan dengan Tuhan, kita bukan hanya harus bersikap rendah hati, tetapi kita
juga harus menyadari bahwa diri kita memang hina di hadapan Tuhan.
Tidak ada sesuatu pun di dalam diri kita yang bisa kita banggakan di
hadapan Tuhan. Merasa rendah diri di hadapan Tuhan adalah perasaan
yang wajar. Akan tetapi, perasaan hina itu harus digabungkan dengan
perasaan berharga karena kita yang hina ini dikasihi oleh Tuhan. Bahkan
orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapat status baru
yang amat berharga, yaitu status sebagai anak-anak Allah.
Raja Daud amat berbeda dengan Raja Saul. Raja Saul adalah seorang
yang rendah diri di hadapan orang lain. Salah satu buktinya adalah
bahwa ia bersembunyi saat terpilih sebagai raja (1 Samuel 10:19-22).
Sayangnya, tindakan-tindakannya menunjukkan bahwa dia tidak cukup
rendah hati untuk mengakui kesalahan yang dilakukannya (13:11-14).
Bagi Raja Saul, yang paling penting adalah penghargaan orang lain terhadap dirinya (15:30). Sikap Raja Saul ini amat berbeda dengan sikap
Raja Daud yang rendah hati (khususnya terlihat dari sikapnya terhadap
Raja Saul) dan yang bersedia merendahkan diri di hadapan Allah walaupun diolok-olok oleh istrinya sendiri (2 Samuel 6:5-22). [P]
2 Samuel 6:21-22a
Tetapi berkatalah Daud kepada Mikhal:
“Di hadapan TUHAN, yang telah memilih aku dengan menyisihkan
ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi
raja atas umat TUHAN, yakni atas Israel, -- di hadapan TUHAN aku
menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih dari pada itu”
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Kunci untuk Bersyukur
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 7-8
Tidak semua orang bisa hidup dengan rasa syukur atas berkat Tuhan
yang telah dia terima. Tidak jarang kita jumpai orang yang sering mengomel karena merasa tidak puas dengan apa yang terjadi atau apa yang
dia terima. Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita bisa membaca tentang
sikap Raja Daud yang bersyukur kepada Tuhan bukan hanya atas segala
sesuatu yang telah dia terima, tetapi juga atas apa yang telah dijanjikan
Tuhan kepadanya (2 Samuel 7:18-19). Sikap hidup Raja Daud yang diwarnai oleh rasa syukur ini juga terlihat jelas dalam berbagai mazmur
yang dia gubah.
Bila kita memperhatikan kehidupan Raja Daud, jelas bahwa kehidupannya juga diwarnai oleh berbagai macam penderitaan, khususnya
saat dia dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Raja Saul. Sekalipun demikian,
Raja Daud merasa puas terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Penderitaan tidak membuat Raja Daud menggerutu kepada Allah,
malahan penderitaan menjadi sarana yang membuat Raja Daud hidup
dengan bergantung kepada Allah.
Apakah kehidupan Anda juga diwarnai oleh rasa syukur? Bila Anda
sering mengomel dan Anda ingin mengubah kebiasaan Anda, ada beberapa pedoman yang bisa menolong Anda: Pertama, sadarilah bahwa
Allah sebagai Sang Pencipta tidak memiliki kewajiban apa pun terhadap manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Kedua, sadarilah
bahwa segala kebaikan yang diberikan Allah kepada kita merupakan
anugerah Allah, bukan upah atas jasa yang kita berikan kepada-Nya. [P]
2 Samuel 7:18b-19
“Siapakah aku ini, ya Tuhan ALLAH, dan siapakah keluargaku,
sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?
Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan ALLAH;
sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu
ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku
serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan ALLAH.”
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Kasih yang Melimpah
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 9
Sebagai seorang sahabat sejati, Raja Daud masih tetap mengingat sahabatnya—yaitu Yonatan—walaupun Yonatan sudah mati. Persahabatan
yang amat akrab dengan Yonatan itu membuat Raja Daud ingin menunjukkan kasihnya kepada keluarga Raja Saul (9:1). Sikap Raja Saul yang
terus-menerus memusuhi dirinya serta kematian Yonatan tidak bisa
menghentikan persahabatan antara Raja Daud dan Yonatan. Yang menarik, Raja Daud mengatakan bahwa kasih yang hendak dia tunjukkan
kepada keluarga Raja Saul itu adalah kasih yang telah dia terima dari
Allah (9:3). Memang, hanya orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Allah yang bisa mengasihi sesamanya. Menarik untuk diperhatikan
bahwa Mefiboset—yaitu anak Yonatan—adalah seorang yang cacat kakinya. Keterbatasan fisik membuat hampir tidak mungkin bagi Mefiboset untuk bisa membalas kebaikan Raja Daud. Jelas bahwa kebaikan hati
Raja Daud ini dilandasi oleh ketulusan hati dan tanpa maksud mencari
keuntungan yang tersembunyi.
Apakah Anda memiliki kasih yang melimpah—seperti Raja Daud—
terhadap orang-orang yang memerlukan pertolongan Anda? Apakah
Anda bisa mengasihi tanpa mengharapkan balasan? Bila Anda hanya
rela menolong orang-orang yang telah memberi sesuatu kepada diri
Anda atau Anda hanya rela menolong orang yang Anda harapkan agar
memberi balasan terhadap kebaikan hati Anda, kebaikan Anda hanyalah
kebaikan yang biasa, tidak istimewa. Anda harus lebih dulu mengalami
limpahan kasih Allah agar kebaikan hati Anda bisa melimpah kepada
orang-orang yang tidak patut menerima kebaikan hati Anda! [P]
2 Samuel 9:3
Kemudian berkatalah raja:
“Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul?
Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah.”
Lalu berkatalah Ziba kepada raja:
“Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan, yang cacat kakinya.”
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 10
Para pemimpin selalu dikelilingi oleh para pembisik. Para pembisik ini
bisa mengemukakan hal-hal yang baik atau hal-hal yang membangun,
tetapi bisa pula mengemukakan hal-hal yang bisa menghancurkan diri
sang pemimpin. Oleh karena itu, setiap pemimpin perlu bersikap kritis dan berhati-hati terhadap para pembisik. Walaupun para pembisik
itu umumnya adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, bisikan
mereka belum tentu benar dan membangun. Dalam sejarah Indonesia
pascareformasi, telah terbukti bahwa bisikan yang menyesatkan bisa
membuat seorang pemimpin mendapat informasi yang salah, sehingga
dia membuat keputusan yang salah dan yang berakibat fatal.
Hanun, raja bani Amon yang baru saja naik takhta menggantikan
ayahnya, tidak bersikap kritis terhadap bisikan para pemuka suku. Akibatnya, dia membuat keputusan yang salah, yaitu menghina para utusan Raja Daud dengan cara mencukur setengah dari janggut mereka dan
memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka
(10:4). Akibatnya, peperangan dengan tentara Daud tidak bisa dihindari.
Walaupun mereka telah menyewa tentara bayaran dari suku Aram, kekuatan mereka tidak cukup untuk menahan serangan tentara Raja Daud
yang dipimpin oleh Yoab dan Abisai.
Seharusnya Hanun mempertimbangkan masak-masak lebih dulu sebelum menghina para utusan Raja Daud karena penghinaan itu sudah
pasti mengundang pembalasan. Bila Hanun berpikir panjang sebelum
mengikuti nasihat para pembisiknya, permusuhan dengan Raja Daud tak
perlu terjadi dan kekalahan yang memalukan dalam peperangan bisa
dihindari. [P]
2 Samuel 10:14
“Ketika bani Amon melihat, bahwa orang Aram sudah melarikan diri,
maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai
dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab
setelah memerangi bani Amon dan sampailah ia ke Yerusalem.”
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 11-12
Keamanan yang bisa kita nikmati bersifat relatif. Bila kita hidup dekat
dengan Tuhan dan kita selalu bersandar kepada perlindungan dan petunjuk Tuhan, kita aman berada dalam situasi apa pun. Akan tetapi, bila
kita mulai menjauh dari Tuhan dan kita hidup berdasarkan kekuatan dan
kemauan sendiri, hidup kita akan terancam oleh godaan untuk berbuat
dosa walaupun kita berada dalam lingkungan yang nampaknya aman.
Godaan yang dihadapi oleh Raja Daud terjadi saat ia dalam keadaan
santai. Karena Raja Daud didukung oleh para pahlawan yang gagah perkasa, ia tidak merasa kuatir saat para prajuritnya pergi berperang. Karena
situasi santai (bagi Raja Daud), ia bisa berjalan-jalan di atas sotoh istana
dan bisa melihat bahwa ada seorang perempuan cantik bernama Batsyeba yang sedang mandi (11:2). Sebagai seorang yang paling berkuasa
di Israel, tidak sulit bagi Raja Daud untuk mengambil perempuan itu dan
berhubungan seks dengan dia (11:4). Saat berada dalam keadaan santai,
Raja Daud tidak menyadari bahwa ada Allah yang selalu mengawasi apa
yang dia lakukan! Seharusnya Raja Daud segera bertobat dan menyelesaikan masalah dosanya. Sayang, Raja Daud mengabaikan pimpinan Roh
Kudus dan jatuh ke dalam dosa berikutnya, yaitu merancang strategi
untuk menutupi dosa. Strateginya gagal karena Uria, suami Batsyeba
adalah seorang prajurit yang memiliki dedikasi tinggi terhadap tugasnya (11:6-13). Seharusnya Raja Daud merasa malu dan bertobat saat
melihat bahwa standar moral Uria lebih tinggi daripada dirinya. Akan
tetapi, karena dia tetap mempertahankan dosanya, dia melakukan dosa
berikutnya, yaitu merancang strategi untuk membunuh Uria (11:14-17).
Perhatikan bahwa dosa yang tidak diselesaikan bisa melahirkan rantai
dosa! Bila Anda jatuh ke dalam dosa, segeralah bertobat! [P]
1 Yohanes 1:9
“Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan.”
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 13
Di samping Mikhal, anak Raja Saul (1 Samuel 18:22-27), Raja Daud masih memiliki paling sedikit enam istri lain (2 Samuel 3:2-5), belum termasuk gundik-gundik yang jumlahnya tidak kurang dari sepuluh orang
(15:16). Kondisi keluarga seperti itu membuat Raja Daud tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Tidak mengherankan bahwa saat Amnon jatuh cinta terhadap adik tirinya, yaitu Tamar, adik Absalom (13:1),
Amnon tidak berbicara kepada kedua orang tuanya, tetapi dia berbicara
dengan temannya yang memberikan nasihat yang menjerumuskan, yaitu membuat strategi untuk memperkosa Tamar (13:3-14). Amnon tidak
sadar bahwa tindakannya memperkosa Tamar itu merupakan tindakan
berdosa yang merusak perasaan cinta dalam hatinya (13:15). Amnon
juga tidak menyangka bahwa tindakannya memperkosa Tamar itu menimbulkan sakit hati yang sangat mendalam di hati Absalom dan bahwa
tindakannya tersebut harus dibayar dengan nyawanya (13:28-29).
Tragedi dalam kehidupan anak-anak Raja Daud terjadi karena Raja
Daud melakukan poligami sehingga tidak bisa menyediakan cukup waktu untuk mendidik anak-anaknya. Poligami selalu mengakibatkan adanya kompetisi (persaingan) yang tidak sehat karena wanita normal pasti
ingin dinomorsatukan dalam keluarga. Suasana kompetisi ini semakin
jelas terlihat saat Raja Daud menjadi tua dan ingin mewariskan takhtanya kepada salah seorang anaknya. Banyaknya istri dan banyaknya anak
membuat Raja Daud sulit untuk bisa memberi perhatian secara pribadi
kepada anak-anaknya. Tidak mengherankan bahwa situasi keluarga semacam itu membuat anak-anak Raja Daud sering mengambil jalan sendiri tanpa berunding dengan ayah mereka! [P]
2 Samuel 13:15
Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon
terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada
gadis itu dari pada cinta yang dirasanya sebelumnya.
Lalu Amnon berkata kepadanya: “Bangunlah, enyahlah!”
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 14-15
Kekacauan dalam rumah tangga Raja Daud bukan hanya berdampak
pada hubungan antar anak-anak Raja Daud, tetapi juga berdampak
pada hubungan antara anak-anak itu dengan ayah mereka. Setelah Absalom membunuh Amnon, saudara tirinya (13:28-29), Absalom melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Talmai, raja negeri Gesur
(13:37), yaitu kakeknya sendiri dari jalur ibunya (3:3). Karena keadaan
rumah tangganya memang kacau, Raja Daud mendiamkan saja Absalom
bersembunyi di Gesur. Akan tetapi, setelah Absalom pergi selama tiga
tahun, kesedihan hati Raja Daud karena kematian Amnon telah surut
(13:38-39) dan ia mulai merasa rindu terhadap Absalom (14:1). Saat
mengetahui keadaan hati Raja Daud, Yoab lalu menyusun strategi agar
Absalom bisa kembali. Strategi Yoab berhasil dan Absalom bisa dibawa
kembali ke Israel, tetapi Raja Daud masih belum siap untuk menemui
Absalom (14:1-25). Dua tahun kemudian, barulah Absalom berhasil menemui ayahnya (14:28-33).
Kisah di atas menunjukkan bahwa komunikasi antara Raja Daud dan
anak-anaknya sangat buruk. Ketika anak-anaknya melakukan kesalahan,
Raja Daud hanya bisa marah, tetapi dia diam saja dan tidak mau atau
tidak berani memberi teguran (mungkin karena menyadari bahwa dirinya kurang bertanggung jawab dalam mendidik anak). Terhadap kesalahan yang amat fatal seperti perkosaan Amnon terhadap Tamar (13:121) dan pembunuhan Absalom terhadap Amnon pun, Raja Daud hanya
bisa merasa sedih dan kesal, tetapi dia diam saja. Seandainya Raja Daud
melaksanakan kewajibannya mendidik anak dengan baik, kisah pemberontakan Absalom terhadap ayahnya sendiri serta kisah menyedihkan
lainnya dalam keluarga Raja Daud—yang terus berlanjut sampai akhir
hidupnya—mungkin tidak akan terjadi. [P]
Amsal 17:25
“Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya,
dan memedihkan hati ibunya.”
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 16
Raja Daud adalah seorang yang sangat emosional. Hal ini terlihat jelas
dalam mazmur-mazmur yang dia gubah dan dalam caranya memberi
respons terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya.
Sebagai seorang yang sangat emosional, kelemahannya yang paling berat adalah kelemahan saat menghadapi wanita dan saat menghadapi
anak-anaknya sendiri. Praktik poligami telah membuat dia kehilangan
wibawa di mata anak-anaknya. Kekesalannya terhadap perilaku anakanaknya dia simpan dalam hatinya dan kemudian terkubur oleh “kasih”
yang keliru, yaitu kebiasaan memanjakan anak. Sekalipun Absalom sudah melakukan kesalahan yang amat fatal, tidak ada tindakan pendisiplinan yang dilakukan Raja Daud terhadap anaknya. Akibatnya, Absalom
memiliki kesempatan untuk menyusun kekuatan dan melakukan pemberontakan.
Hal yang patut disesalkan dari emosi Raja Daud itu adalah bahwa
rasa sakit hati yang ditimbulkan oleh kelakuan anak-anaknya itu akhirnya ditimpakan kepada orang-orang lain yang berada di sekitarnya, yaitu
kepada Mefiboset (16:1-4) dan kepada Abisai (16:5-12). Di kemudian
hari, barulah Raja Daud bisa mengetahui bahwa sebenarnya Mefiboset
tidak bersalah (19:25-28). Kemarahan Raja Daud kepada Abisai pun seperti tidak menghiraukan jasa dan kesetiaan yang telah ditunjukkan oleh
Abisai kepadanya sejak dia masih dikejar-kejar oleh Raja Saul.
Kecenderungan untuk cepat marah merupakan kelemahan serius
yang harus diwaspadai. Bila tidak diwaspadai, kemarahan bisa membuat
kita tidak bisa berpikir jernih dan kemudian membuat kita membuat
keputusan yang salah yang kita sesali seumur hidup. Yang paling aman
adalah jangan membuat keputusan penting saat Anda marah! [P]
Efesus 4:26-27
“Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa:
janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu
dan janganlah beri kesempatan kepada Iblis.”
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 17
Secara manusiawi, Raja Daud sudah tidak memiliki harapan lagi untuk
kembali berkuasa. Kelicikan Absalom dalam mengambil hati bangsa
Israel membuat ia berhasil merebut dukungan mayoritas rakyat. Dari sisi
jumlah, prajurit yang ikut dalam pelarian Raja Daud (15:17-18) tentulah
tidak sebanding dengan jumlah rakyat Israel yang berpihak pada Absalom. Selain itu, pelarian yang mendadak itu tentu saja membuat Raja
Daud dan orang-orang yang menyertai dia berada dalam keadaan lelah dan stres. Jika Absalom mengikuti usulan Ahitofel (17:1-3), tentulah
Raja Daud tidak mungkin bisa mempertahankan diri. Oleh karena itu,
Husai harus mengajukan usulan yang nampaknya lebih baik untuk bisa
menggugurkan usulan Ahitofel (17:5-14). Tidak mengherankan bahwa
Ahitofel yang merasa sudah memberikan usulan yang tepat—namun
usulan itu ditolak—merasa frustasi dan akhirnya bunuh diri (17:23).
Dari satu sisi, kita bisa mengatakan bahwa Husai telah berjasa dalam
meloloskan Raja Daud dari ancaman maut. Tanpa nasihat Husai, Absalom pasti sudah mengikuti nasihat Ahitofel dan Raja Daud tidak akan bisa
meloloskan diri dari bahaya maut. Dari sisi lain, permintaan Raja Daud
agar Husai menggagalkan nasihat Ahitofel (15:33-34) serta diterimanya
usulan Husai (17:14) merupakan bagian dari campur tangan Allah dalam
kehidupan Raja Daud.
Dalam kehidupan kita, seringkali Allah memelihara kehidupan kita
melalui serangkaian peristiwa “kebetulan”. Sebenarnya, perkataan “kebetulan” itu berasal dari sudut pandang kita. Dari sudut pandang Allah,
tidak ada peristiwa kebetulan. Allah sudah memiliki rencana sebelum
suatu peristiwa terjadi (Yeremia 29:11; Roma 8:28). Oleh karena itu,
peristiwa “kebetulan” adalah kesengajaan yang dirancang Allah. [P]
Mazmur 23:4
“Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku;
gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.”
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 18-19
Nepotisme adalah tindakan yang menguntungkan keluarga atau teman
bukan berdasarkan kepantasan, melainkan berdasarkan hubungan. Walaupun kata “nepotisme” ini umumnya dipakai dalam kaitan dengan
pengangkatan kepada suatu jabatan dalam pemerintahan, kecenderungan untuk mengutamakan keluarga atau teman ini bisa pula terjadi
dalam bidang-bidang lain. Dalam kasus peperangan antara pasukan Raja
Daud dengan pasukan Absalom, jelas bahwa Raja Daud lebih mengutamakan anaknya—yaitu Absalom—dibandingkan para prajurit yang
berjuang untuk membela dirinya. Pesan Raja Daud kepada para panglimanya—yaitu Yoab, Abisai, dan Itai—agar mereka memperlakukan
Absalom dengan lunak (18:5) jelas dilandasi oleh semangat nepotisme.
Bagi Raja Daud, nyawa anaknya—yaitu Absalom—lebih penting daripada nyawa para prajurit yang membela dirinya. Pesan yang dilandasi
oleh semangat nepotisme ini amat mengesalkan bagi Yoab. Oleh karena
itu, saat kesempatan terbuka lebar—yaitu saat Absalom berada dalam
keadaan tergantung karena kepalanya (atau rambutnya yang panjang)
tersangkut di pohon tarbantin (14:26; 18:9)—Yoab dan sepuluh bujangnya beramai-ramai membunuh Absalom (18:14-15).
Dari satu sisi, kasih Raja Daud terhadap anaknya—Absalom—patut
mendapat pujian. Dari sisi lain, sikap Raja Daud yang lebih menghargai
anaknya (yang telah berkhianat) daripada para prajurit (yang telah berjuang untuk membela dirinya) patut untuk disesalkan. Bacaan Alkitab
hari ini merupakan peringatan bagi setiap orang tua agar tidak memanjakan anak yang mereka sayangi! [P]
2 Samuel 19:5b-6a
“Pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu, yang telah
menyelamatkan nyawamu pada hari ini dan nyawa anak-anakmu
laki-laki dan perempuan dan nyawa isteri-isterimu dan nyawa gundikgundikmu, dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu,
dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu!”
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 20
Seorang yang emosional seperti Raja Daud condong untuk bersikap
apriori, artinya dia sudah memiliki anggapan atau pendapat sebelum
mengerti keadaan yang sebenarnya. Misalnya, sikap apriori membuat
ia sudah menganggap Mefiboset bersalah (berkhianat), padahal sebenarnya tidak demikian (Bandingkan 16:1-4 dengan 19:25-30). Sikap apriori juga membuat Raja Daud cepat merasa kesal terhadap anak-anak
Zeruya (Yoab dan Abisai) karena ia beranggapan bahwa sikap mereka
terlalu keras (3:39). Rasa kesal tersebut membuat Raja Daud tidak bisa
menghargai loyalitas (kesetiaan) mereka dalam mendukung dirinya.
Dia berencana untuk mengganti Yoab—yang memegang posisi sebagai
panglima perang Israel—dengan Amasa (19:13), padahal Amasa telah
berkhianat dengan mendukung pemberontakan Absalom. Tidak mengherankan bahwa rencana tersebut membuat Yoab amat kesal terhadap Amasa. Akibatnya, dengan cara yang licik, Yoab membunuh Amasa
(20:7-10). Tindakan Yoab ini semakin menambah kekesalan Raja Daud
terhadap Yoab dan Abisai.
Sikap apriori yang terlihat dalam kehidupan Raja Daud adalah sikap
yang umum terlihat dalam diri para pemimpin sepanjang masa. Saat
merekrut seseorang untuk menempati posisi tertentu, seringkali pertimbangan utama bukanlah kompetensi, melainkan perasaan suka atau
tidak suka. Oleh karena itu, tidak jarang kita menemukan orang-orang
yang berpotensi besar dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, namun jabatannya sulit sekali untuk meningkat. Sebaliknya, orang
baru yang belum jelas kinerjanya bisa saja langsung menempati posisi
penting. [P]
2 Samuel 19:13
“Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan:
Bukankah engkau darah dagingku?
Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada
itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab.”
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 21
Bangsa Israel menaklukkan Tanah Kanaan pada masa kepemimpinan Yosua. Karena Allah menyertai bangsa Israel, bangsa Israel sangat ditakuti
oleh suku-suku bangsa di Tanah Kanaan pada masa itu, termasuk oleh
penduduk kota Gibeon. Oleh karena itu, para pemimpin di kota Gibeon
menyusun sebuah strategi untuk membuat bangsa Israel tertipu, sehingga pada akhirnya bangsa Gibeon bisa membuat perjanjian dengan
bangsa Israel, yaitu bahwa bangsa Israel tidak akan membunuh bangsa
Gibeon (Yosua 9).
Walaupun perjanjian itu bisa terjadi karena bangsa Gibeon menipu
bangsa Israel, bangsa Israel sebagai umat Tuhan tetap harus memegang
janji. Mereka terus memegang janji tersebut selama beberapa generasi.
Akan tetapi, situasi berubah pada masa pemerintahan Raja Saul. Kegagalan untuk tunduk dan taat kepada kehendak Allah telah membuat kehidupan Raja Saul menjadi kacau dan Raja Saul terus-menerus melanggar kehendak Tuhan, termasuk melanggar perjanjian yang telah dibuat
antara bangsa Israel dan bangsa Gibeon. Pelanggaran perjanjian ini
membuat Allah menghukum bangsa Israel dengan bencana kelaparan.
Ada dua catatan penting yang harus diperhatikan dalam kisah di atas:
Pertama, Allah menghendaki agar umat-Nya menepati sumpah atau
janji. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menetapkan aturan yang lebih
tinggi lagi, yaitu bahwa perkataan seorang beriman seharusnya memiliki kualitas seperti sumpah. Kedua, peristiwa “penebusan dosa” dengan
memakai pengorbanan tujuh nyawa ini dimaksudkan agar umat Tuhan
menepati janji dan peristiwa itu merupakan peristiwa khusus yang tidak
boleh diterapkan secara harfiah pada masa kini. [P]
2 Samuel 21:1
“Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama tiga tahun
berturut-turut, lalu Daud pergi menanyakan petunjuk TUHAN.
Berfirmanlah TUHAN: “Pada Saul dan keluarganya melekat hutang
darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon.”
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 22
Bacaan Alkitab hari ini merupakan sebuah nyanyian pengucapan syukur
yang dihasilkan dari perenungan Raja Daud tentang bagaimana Allah
telah berulang-ulang menolong dia dari cengkeraman semua musuhnya,
terutama dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Saul terhadap dirinya. Dalam perenungannya, Raja Daud menganggap TUHAN
sebagai bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat, gunung batu, tempat berlindung, perisai, tanduk keselamatan (‘tanduk’ di sini menunjuk
kepada tanduk lembu jantan yang merupakan simbol dari kekuatan;
sehingga Allah sebagai tanduk keselamatan berarti bahwa Allah adalah
sumber pertahanan dan kemenangan), kota benteng, tempat pelarian,
juruselamat (22:2-3). Istilah-istilah di atas merupakan istilah-istilah militer pada masa itu yang menunjuk kepada tempat yang aman untuk
berlindung. Raja Daud mengungkapkan bahwa saat ia berada di bawah
ancaman kematian, ia berseru kepada TUHAN dan TUHAN melepaskan
dia dari ancaman kematian. Raja Daud menjelaskan bahwa pertolongan
TUHAN itu berkaitan dengan kebergantungannya serta ketaatannya kepada TUHAN (22:19-28).
Apakah Anda menyadari bahwa dalam kehidupan Anda, sebenarnya
Anda memerlukan perlindungan TUHAN? Tanpa perlindungan TUHAN,
kita sewaktu-waktu bisa menghadapi ancaman bahaya. Bila Anda selalu
berlindung kepada TUHAN, Anda dapat memperoleh ketenangan dalam
segala situasi. Bersandar kepada perlindungan TUHAN akan membuat
kita memiliki damai sejahtera dalam segala situasi. [P]
2 Samuel 22:23-25
“Sebab segala hukum-Nya kuperhatikan,
dan dari ketetapan-Nya aku tidak menyimpang;
aku berlaku tidak bercela kepada-Nya
dan menjaga diri terhadap kesalahan.
Karena itu TUHAN membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku,
sesuai dengan kesucianku di depan mata-Nya.””
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 23
Pada umumnya, kesuksesan seorang pemimpin berkaitan dengan
adanya orang-orang yang bekerja keras mendukung sang pemimpin.
Para pendukung itu seringkali bekerja di belakang layar, sehingga yang
mendapat nama hanyalah sang pemimpin. Saat membaca kitab 1-2 Samuel, jelas bahwa tokoh yang paling menonjol adalah Raja Daud. Kehebatan Raja Daud dalam berperang sangat membekas dalam pikiran kita.
Akan tetapi, kita tidak selalu sadar bahwa di balik kesuksesan Raja Daud,
terdapat jasa para pahlawan yang membuat Raja Daud selalu bisa memenangkan peperangan. Sebagian dari kehebatan para pahlawan Daud
itu diuraikan dalam 23:8-21.
Jumlah total tiga puluh tujuh orang pahlawan (23:39) yang mendukung pelayanan Daud ini agak sulit dijelaskan. Secara garis besar, tiga
puluh tujuh orang itu terdiri dari triwira (23:9-12) dan kelompok tiga
puluh (23:13-39). Mengingat bahwa pada akhir pemerintahan Daud,
Asael (23:24) dan Uria (23:39) sudah gugur dalam pertempuran, bisa
diduga bahwa anggota kelompok yang sudah gugur tidak dihitung lagi
dan posisinya digantikan oleh orang lain yang ditambahkan ke kelompok
tersebut. Walaupun kelompok tersebut selalu berjumlah tiga puluh, bisa
saja jumlah seluruhnya (termasuk yang sudah gugur dalam peperangan)
tiga puluh empat orang, sehingga total pahlawan yang mendukung
Raja Daud adalah tiga puluh tujuh orang (23:39). Bacaan Alkitab hari
ini mengingatkan setiap pemimpin agar menyadari bahwa keberhasilannya seringkali sebenarnya merupakan keberhasilan tim, bukan keberhasilan pribadi. Tanpa adanya anggota yang mendukung kepemimpinan
seorang pemimpin, kekuatan pemimpin tersebut sangat terbatas dan ia
akan sulit melakukan hal-hal besar. [P]
Pengkhotbah 4:12
“Dan bilamana seorang dapat di[k]alahkan,
dua orang akan dapat bertahan.
Tali tiga lembar tak mudah diputuskan.”
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Bacaan Alkitab hari ini: 2 Samuel 24
Dalam bacaan Alkitab hari ini, Raja Daud tergoda untuk mengadakan
sensus (menghitung jumlah orang Israel). Pada masa itu, sensus umumnya diadakan dengan tujuan untuk keperluan pengumpulan pajak atau
untuk menghitung kekuatan militer. Mengingat bahwa yang dihitung
adalah jumlah orang yang dapat memegang pedang, jelas bahwa tujuan
sensus ini adalah yang kedua. Tindakan menghitung kekuatan militer ini
merupakan dosa—hal itu disadari oleh Yoab—karena sensus itu mengalihkan ketergantungan Raja Daud dari kebersandaran penuh kepada
Allah menjadi kebersandaran kepada kekuatan militer, padahal jelas
bahwa semua kemenangan dalam pertempuran yang diraih oleh Daud
merupakan anugerah Allah.
Ayat pertama dalam bacaan Alkitab hari ini tidak mudah untuk
dipahami. Masalah pertama adalah tidak adanya penjelasan mengapa
TUHAN murka terhadap bangsa Israel. Dalam hidup ini, kita memang
tidak mungkin terlepas dari adanya hal-hal yang tidak bisa kita pahami.
Sekalipun demikian, kita harus senantiasa meyakini bahwa TUHAN itu
selalu baik. Masalah kedua adalah apakah benar TUHAN menghasut
Daud untuk melawan orang Israel. Bila kita bandingkan pasal ini dengan
bagian yang sejajar (1 Tawarikh 21:1), di situ disebutkan bahwa yang
membujuk Daud untuk mengadakan sensus adalah Iblis. Perbedaan ini
disebabkan karena penulis 1 Tawarikh melihat dari sudut pandang manusiawi, sedangkan penulis 2 Samuel melihat dari sudut pandang Allah,
yaitu bahwa semua yang terjadi di dunia ini bisa terjadi karena adanya
izin atau inisiatif dari Allah. Dari sudut pandang manusiawi bisa kita
katakan bahwa seandainya Raja Daud cukup rendah hati untuk segera
menerima usulan Yoab, hukuman Allah tidak akan dijatuhkan. [P]
Mazmur 139:23-24
“Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku,
ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku; lihatlah,
apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal!”
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Mengenal Kemerdekaan Melalui Surat Galatia
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esan pertama dari pembaca Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia adalah bahwa surat ini adalah surat yang tegas dan keras. Di dalam
surat ini, Rasul Paulus tampak sangat geram dan marah karena ia sedang
melakukan sebuah pembelaan serta protes keras untuk menentang sejumlah ajaran yang memutarbalikkan atau menyelewengkan Injil Kristus. Kebenaran tentang pembenaran oleh iman telah dikaburkan oleh para pendukung Yudaisme yang bersikeras bahwa orang-orang yang percaya kepada
Kristus harus menaati hukum Taurat bila mereka ingin menjadi sempurna
di hadapan Allah.
Banyak ahli yang menyepakati bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus
dan ditujukan kepada jemaat yang dibentuknya di Galatia. Dengan demikian,
surat ini merupakan surat tertua atau surat pertama yang ditulis oleh Rasul
Paulus bagi jemaat yang ia layani. Lokasi yang tepat bagi jemaat Galatia ini
masih merupakan sebuah diskusi yang menarik bagi para ahli sampai saat
ini. Akan tetapi, banyak ahli yang mendukung pendapat bahwa “jemaat-jemaat di Galatia” adalah gereja-gereja yang terdapat di Antiokhia, Pisidia,
Ikonium, Derbe, dan Listra yang dirintis oleh Rasul Paulus dalam perjalanan
misinya yang pertama. Oleh karena itu, mereka pasti dikunjungi lagi dalam
perjalanan misi Rasul Paulus yang selanjutnya (Kisah Para Rasul 16:1-6;
18:23). Jika surat ini benar merupakan surat yang tertua, kemungkinan surat
ini ditulis di Antiokhia pada tahun 48 atau 49 Masehi.
Surat Galatia menjawab berbagai pertanyaan tentang bagaimana seharusnya orang percaya hidup. Kata kunci dari jawaban pertanyaan tersebut adalah “kemerdekaan”. Surat ini berisi doktrin tentang manusia yang
mendapat kemerdekaan sejati dengan cara dibebaskan dari dosa dan
perhambaan hukum Taurat oleh anugerah Allah. Kemerdekaan ini diterima melalui iman. Dalam surat ini dijelaskan bahwa anak-anak Allah akan
mendapatkan kemerdekaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan
Allah sebelumnya. Oleh karena itu, sangat beralasan bahwa kerapkali surat
ini disebut sebagai Piagam Hak Asasi dari Kehidupan Kristen atau Magna
Charta Kemerdekaan Kristen—yaitu emansipasi (pembebasan) dari segala
bentuk legalisme (tuntutan peraturan) dan ikatan dalam pengalaman Kristen. Setelah membaca, merenungkan, dan belajar melakukan kebenaran
yang disampaikan melalui surat ini dalam kehidupan kita, marilah kita menghargai dan mewujudkan kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus. Jika
tidak, sia-sialah kematian Kristus bagi kita! [MS]
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Bacaan Alkitab hari ini: Galatia 1
Bagi orang percaya, tidak ada injil lain selain Kabar Baik tentang Yesus
Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat. Orang percaya di
Galatia tergoncang karena ada ajaran baru yang masuk dalam komunitas mereka. Selain percaya kepada Yesus, mereka harus bergaya hidup
seperti orang Yahudi walaupun mereka bukan Yahudi. Keselamatan dan
kepercayaan mereka tidak sah jika mereka belum melakukan Hukum
Taurat seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi—misalnya kaum lakilaki harus bersunat dan semua orang harus tetap menjalankan Hukum
Taurat yang nilainya dianggap lebih tinggi daripada Injil. Pengajaran baru
ini membingungkan dan menggoyahkan iman anggota jemaat.
Kabar Baik yang sejati adalah Injil, yaitu bahwa Kristus telah mati
karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan naik ke Sorga—diam
bersama Allah Bapa. Orang berdosa yang percaya kepada karya Kristus
diampuni dosanya. Keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada
Kristus. Seperti orang percaya di Galatia, iman kita juga bisa digoyahkan
oleh pengaruh dunia dan kelompok yang beranggapan bahwa percaya
kepada Yesus Kristus saja belum cukup untuk memperoleh keselamatan.
Oleh karena itu, muncul anggapan bahwa injil yang lain perlu ditambahkan agar keselamatan menjadi lengkap dan sempurna. Anggapan itu
salah besar! Pengorbanan Yesus Kristus—Sang Anak Tunggal Allah—sudah sempurna di atas kayu salib. Pengorbanan itu menyenangkan hati
Allah Bapa sehingga bisa menghapus dosa, memulihkan hubungan manusia dengan Allah, serta membenarkan orang berdosa. Hanya melalui
percaya kepada satu Injil saja—yaitu Kabar Baik bahwa Yesus Kristus
adalah satu-satunya Juruselamat—kita diselamatkan! [MS]
Roma 1:16
“Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena
Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang
percaya, pertama-tama orang Yahudi , tetapi juga orang Yunani.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Galatia 2
Pertemuan pribadi Saulus—si penganiaya jemaat—dengan Allah di Jalan Raya Damsyik telah mengubahnya menjadi Paulus, Sang Penginjil.
Musuh-musuh Paulus menyebarkan ajaran bahwa berita dan pelayanannya bukan dari Allah. Paulus mengaku sebagai rasul, tetapi tidak hidup menurut tradisi kerasulan. Semua ajaran dan pemberitaannya tidak
benar dan tidak berasal dari Allah. Pada bagian inilah Paulus menjelaskan bahwa berita dan pengajarannya diterima langsung dari Allah (1:1112). Allah telah memilihnya menjadi rasul untuk memberitakan Injil
secara khusus kepada orang non-Yahudi (1:16, 2:7-9). Paulus menjelaskan bagaimana pertemuannya dengan Allah secara pribadi mengubah
hidupnya dari seorang penganiaya orang percaya menjadi seorang pemberita Injil Allah yang melayani habis-habisan karena tahu bahwa Allah
yang ia layani adalah Allah yang hidup dan yang benar! (1:13-24)
Pertemuan Paulus dengan Allah secara pribadi mengubah hidupnya
dari seorang yang getol menganiaya jemaat Tuhan menjadi seorang
yang mengabarkan Injil Kristus secara radikal. Dia tahu bahwa ia diselamatkan untuk melakukan sebuah tugas khusus dalam rencana besar
Allah. Kita juga diselamatkan untuk mengambil bagian dalam rencana
besar Allah bagi dunia. Semua itu diawali dari sebuah pertemuan secara pribadi dengan Allah yang dapat mengubah hidup. Allah mengubah
fokus hidup kita, bukan kepada dunia tetapi kepada Dia; bukan untuk
diri sendiri, tetapi untuk melayani orang lain; bukan untuk materi yang
fana, tetapi untuk kehidupan kekal di Surga. Sudahkah Anda mengalami
pertemuan pribadi dengan Allah yang mengubah Anda? Allah mau memakai kita menjadi bagian dalam rencana besar-Nya dan hal itu dimulai
dari sebuah pertemuan yang mengubahkan. [MS]
Galatia 1:1
“Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh
seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa,
yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati,”
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Bacaan Alkitab hari ini: Galatia 3
Keselamatan dalam Yesus Kristus merupakan anugerah Allah, yaitu
bahwa manusia yang percaya kepada-Nya dibenarkan hanya oleh iman.
Perbuatan berdasarkan Hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan.
Bagi musuh Paulus, Hukum Taurat lebih tinggi nilainya dari Injil. Oleh
karena itu, selain percaya kepada Kristus, orang yang mau diselamatkan
harus menjalankan Hukum Taurat. Paulus menjelaskan bahwa orang
berdosa dibenarkan di hadapan Allah bukan karena melakukan Hukum
Taurat, melainkan karena beriman kepada Yesus Kristus (2:16, 3:11-13).
Pembenaran ialah tindakan Allah yang menyatakan orang berdosa yang
percaya sebagai orang yang benar di dalam Yesus Kristus. Pembenaran
adalah tindakan, bukan proses, dan tindakan ini adalah tindakan Allah
yang tidak didasarkan pada sifat atau perbuatan manusia. Dibenarkan
oleh iman berarti bahwa orang berdosa yang percaya dinyatakan tidak
bersalah dan dosa-dosanya tidak diingat lagi (Mazmur 32:1-2; Roma 4:18). Hukum Taurat diberikan agar manusia mengenal apa itu dosa, kemudian menyambut anugerah Allah. Manusia tidak mungkin dibenarkan
karena melakukan Hukum Taurat yang menuntut kesempurnaan. Oleh
karena itu, manusia membutuhkan anugerah Allah.
Keselamatan dalam Yesus Kristus adalah anugerah Allah. Oleh karena itu, untuk dapat diselamatkan, manusia tidak perlu menambah kasih
Allah dengan usaha apa pun. Orang berdosa yang percaya kepada-Nya
dibenarkan oleh iman, bukan karena melakukan perbuatan apa pun.
Kebenaran oleh iman adalah sebuah kesempatan baru yang diberikan
Allah kepada manusia yang mati dalam dosa untuk bisa hidup sebagai
anak-anak-Nya! [MS]
Galatia 3:11
Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah
karena melakukan Hukum Taurat adalah jelas,
karena: “Orang yang benar akan hidup oleh iman.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Galatia 4
Kita yang sudah percaya kepada Kristus bukan lagi hamba, tetapi ahli
waris Allah yang berhak menerima semua warisan kekayaan rohani.
Di mata hukum, seseorang yang dianggap belum dewasa tidak berhak
atas harta benda atau pun warisan tertentu. Setelah dianggap dewasa,
barulah ia berhak menerima dan menentukan harta miliknya tersebut.
Pengertian demikian juga digunakan oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan keadaan rohani seseorang di mata Hukum Taurat dan Injil. Ketika
seseorang masih kanak-kanak secara rohani, ia berada di bawah Hukum
Taurat. Setelah sampai waktunya, datanglah Kristus untuk melepaskan
dia dari ikatan Hukum Taurat tersebut. Dengan demikian, sekarang ia
bukan lagi hamba hukum Taurat, melainkan menjadi anak dan ahli waris penuh (4:1-10, 21-31). Bila mereka yang sudah percaya kembali lagi
melakukan Hukum Taurat, hal itu merupakan sebuah kemunduran yang
disesalkan oleh Rasul Paulus (4:11) Paulus juga mengingatkan bagaimana kasih jemaat pun berubah ketika mereka terpengaruh oleh ajaran
sesat itu (4:12-20).
Kita yang sudah percaya kepada Kristus sekarang bukan lagi hamba,
melainkan anak; ahli waris Allah yang berhak menerima semua kekayaan rohani dalam Allah. Allah telah menyediakan bagi kita kekayaan kasih
karunia-Nya (Efesus 1:7, 2:7), kekayaan dan kemuliaan-Nya (Filipi 4:19),
kekayaan kemurahan-Nya (Roma 2:4), kekayaan dan hikmat-Nya (Roma
11:33), dan seluruh kepenuhan Allah diam di dalam Kristus (Kolose 1:19,
2:3). Kita sedang menantikan saat kedatangan-Nya yang kedua dan kita
akan bersama dengan Dia selamanya di surga! [MS]
Galatia 4:7
“Jadi kamu bukan lagi hamba,
melainkan anak;
jikalau kamu anak,
maka kamu juga adalah ahli-ahli waris, oleh Allah.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Galatia 5
Seorang yang percaya akan sungguh-sungguh dimerdekakan jika ia
berpusat pada kasih kepada Kristus, bukan kepada kepatuhan akan Hukum Taurat. Mulai pasal 5 ini, Paulus beralih dari pembahasan tentang
doktrin kepada pembahasan tentang hal-hal praktis. Bagi Rasul Paulus,
teologi tidak akan berguna kalau tidak dipraktekkan dalam kehidupan
nyata. Pada bagian ini, Paulus mengingatkan bahwa kuasa Hukum Taurat benar-benar telah berakhir bagi mereka yang percaya. Saat ini, kuasa
anugerah akan dimulai dengan hidup yang berpusat pada kasih Kristus.
Hal ini berarti bahwa kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus tidak lagi
berada di bawah perhambaan hukum Taurat (5:1-12). Untuk kehidupan
kita sekarang, kita membutuhkan seorang Pribadi yang menuntun kita,
yaitu Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup dalam anugerah
Allah (5:13-26). Pada bagian ini, Paulus menjelaskan mengenai tiga
macam pelayanan Roh Kudus yang memungkinkan orang percaya menikmati kemerdekaan dalam Kristus: Pertama, Roh Kudus memungkinkan kita menggenapi Hukum Kasih (5:13-15). Kedua, Roh Kudus memungkinkan kita mengalahkan daging (5:16-21, 24). Ketiga, Roh Kudus
memungkinkan kita menghasilkan buah (5:22-23, 25-26).
Atas dasar keyakinan dan pengalamannya, Paulus bersaksi bahwa
orang percaya yang mati dan bangkit bersama Kristus akan menanggalkan kehidupan lamanya dan akan menghasilkan buah Roh yang indah
dan manis yang menandakan perubahan kehidupannya. Sekarang kita
telah benar-benar menjadi orang yang merdeka, tapi kita bukan merdeka untuk bebas melakukan dosa, tetapi merdeka untuk tidak berbuat
dosa berdasarkan anugerah Allah. [MS]
Galatia 5:1
“Supaya kita sungguh-sungguh merdeka,
Kristus telah memerdekakan kita.
Karena itu berdirilah teguh dan
jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. ”
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Bacaan Alkitab hari ini: Galatia 6
Orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan mulai memikirkan orang lain dan melayani mereka. Di bagian terakhir suratnya
ini, Rasul Paulus menguraikan dua macam pelayanan yang penting yang
harus kita lakukan kepada orang lain.
Pelayanan yang pertama adalah menanggung beban (6:1-5). Para
musuh Paulus dan ajarannya tidak akan menjadikan saling menanggung
beban satu dengan yang lain sebagai fokus hidup mereka. Bagi mereka,
bersikap lebih keras terhadap orang lain lebih baik daripada bersikap
keras terhadap diri sendiri. Mereka suka “...mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak
mau menyentuhnya” (Matius 23:4). Akan tetapi, Paulus menasihati jemaat untuk tidak lagi berbuat demikian, tetapi mulai menuntut lebih
banyak dari dirinya sendiri supaya bisa menolong orang lain.
Pelayanan yang kedua adalah membagi berkat (Galatia 6:6-10). Sejak
permulaan berdirinya jemaat mula-mula, saling berbagi berkat merupakan salah satu ciri kehidupan orang percaya. Mereka yang memberi
pengajaran membagi kekayaan rohani, sedangkan mereka yang menerima pengajaran, seharusnya membagi kekayaan jasmani. Paulus mengingatkan mengenai hukum tabur tuai: Apa yang akan ditabur, itulah yang
akan dituai. Secara khusus, ia mengingatkan bahwa jika kita menabur
dalam daging, kita akan menuai kejahatan. Akan tetapi, jika kita menabur dalam Roh, kita akan menuai hidup yang kekal. Setelah kita selesai
menabur, kita tidak bisa mengubah hasil panen.
Jangan tunda lagi! Selama masih ada kesempatan bagi kita untuk
memperhatikan dan memikirkan orang lain, marilah kita melakukannya
sebagai bukti bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh! [MS]
Galatia 6:10
“Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita,
marilah kita berbuat baik kepada semua orang,
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.”
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urat Efesus adalah sebuah surat yang agung dan unik di dalam Perjanjian
Baru karena surat ini mengandung dasar pemikiran tertinggi bagi pengajaran tentang gereja dan tujuan utama Allah dalam mendirikan gereja-Nya.
Dalam Perjanjian Baru, hanya dalam kitab Efesus saja, kata “jemaat” berarti
gereja yang universal, tidak menunjuk kepada sebuah kelompok gereja lokal. Surat Efesus tidak ditujukan bagi mereka yang baru percaya, tetapi bagi
mereka yang telah mencapai kematangan tertentu dalam pertumbuhan rohani mereka serta yang ingin terus bertumbuh dan merasakan betapa kayanya mereka di hadapan Kristus. Surat Efesus memiliki kemiripan dengan
Surat Kolose dalam hal pusat pemikiran kedua surat tersebut adalah Yesus
Kristus yang merupakan kepenuhan segala sesuatu. Dunia ini—termasuk
manusia di dalamnya—tanpa Kristus adalah sia-sia, tidak bisa bersatu dan
tidak akan harmonis. Yang ada hanyalah perpecahan. Jika kita menginginkan agar dunia ini menjadi indah kembali, harus ada persekutuan di dalam
Kristus dengan gereja sebagai sarana pemersatu yang Allah rancang sesuai
dengan maksud dan tujuan Allah atas dunia ini.
Banyaknya perbedaan perbendaharaan kata, gaya penulisan, dan ide
pemikiran baru dengan tulisan-tulisan Paulus sebelumnya membuat banyak
ahli yang meragukan bahwa surat ini adalah tulisan Rasul Paulus. Namun,
para pendukung kepengarangan Rasul Paulus memberikan alasan bahwa surat-surat lain ditulis dalam waktu yang sangat genting, di tengah kesibukan
pelayanan, dan ada kepentingan menjawab permasalahan yang mengancam
iman jemaat, melawan ajaran sesat, atau memberi penghiburan dan nasihat
bagi anak rohani Rasul Paulus. Surat seperti itu tentu ditulis dengan gaya bahasa dan pemikiran yang tegas, jelas, lugas dan bersifat pribadi. Akan tetapi,
surat Efesus ditulis dalam penjara dalam keadaan tenang serta ada banyak
waktu untuk menulis dan menuangkan ide, sehingga tidak mengherankan
jika ada banyak perbedaan cara menuangkan pemikiran dan ide penulisan,
gaya bahasa, dan perbendaharaan kata baru yang dipakai.
Sebenarnya pemberian judul “Efesus” tidak terlalu tepat karena Paulus
tidak menujukan surat ini secara spesifik kepada jemaat di Efesus. Surat ini
adalah surat edaran yang disampaikan oleh Tikhikus kepada jemaat di Efesus, Kolose, dan Asia Kecil, sekitar tahun 60-61 Masehi. Melalui surat Efesus,
kita mempelajari arti berada di dalam Kristus dan saling berbagi dalam tubuh Kristus. Orang percaya di dalam Kristus dan orang percaya dalam tubuh
Kristus—yaitu gereja—merupakan tema pokok surat Efesus. [MS]
52

Selasa

Dalam Kristus

17
Des

Bacaan Alkitab hari ini: Efesus 1
Orang percaya menerima kekayaan yang tidak terduga di dalam Kristus.
Kekayaan tersebut lebih bernilai dari harta kita di dunia karena kekayaan tersebut bernilai kekal. Rasul Paulus memulai suratnya dengan
menyebutkan kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang percaya di dalam
Kristus, kemudian melanjutkan dengan doa agar mereka yang percaya
dapat mengerti dan dapat menikmati kekayaan mereka di dalam Kristus.
Di dalam Kristus, kita memiliki kekayaan kekal yang bukan menyangkut
materi. Dalam Kristus, kita dipilih dan ditetapkan untuk menjadi anakanak Allah (1:4-6), memperoleh penebusan yaitu pengampunan dosa
(1:7-12), dan dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa
kita adalah milik Allah (1:13-14).
Surat yang bertuliskan “kepada orang-orang kudus” di Efesus (1:1)
ini juga ditujukan kepada orang percaya pada hari ini. Dalam Kristus,
kita memiliki kekayaan rohani! Dalam Kristus, kita memiliki “hal-hal yang
tidak dapat dibeli dengan uang!” Bila fokus hidup kita adalah kekayaan
jasmani di dalam dunia, kita akan terus-menerus merasa kekurangan,
tetapi ketika kita mengarahkan diri untuk merenungkan kekayaan kita di
dalam Kristus hidup kita akan dipenuhi rasa syukur dan kita akan dipuaskan. Kita dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan iman untuk terus bersandar kepada Tuhan yang dengan segala kekayaan-Nya
akan memenuhi segala kebutuhan hidup kita di dunia ini. Hal-hal kekal
yang belum kelihatan saja sudah Allah anugerahkan kepada kita, apalagi
hal materi di dunia. Tuhan pasti akan mencukupkan! [MS]
Efesus 1:18
“Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang,
agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam
panggilan-Nya: betapa kayanya kemuliaan bagian
yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Efesus 2
Tanpa Kristus, kita tidak berpengharapan dan pasti akan binasa. Dalam
Kristus, kita memiliki pengharapan dan kepastian memperoleh hidup
yang kekal. Semua yang kita miliki di dalam Kristus semata-mata merupakan anugerah. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Paulus menjelaskan
bagaimana penebusan dalam Kristus Yesus berlaku atas kita. Oleh
anugerah Allah, kita yang seharusnya binasa dalam dosa mendapatkan
keselamatan, bahkan Allah menyatakan maksud dan kehendak-Nya bagi
setiap orang yang percaya, yaitu agar kita melakukan pekerjaan baik
yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena semuanya itu adalah
anugerah Allah dan tidak ada sedikit pun campur tangan dan usaha manusia di dalamnya, seharusnyalah manusia tidak ada yang memegahkan
diri. Selain itu Paulus juga menjelaskan bahwa keselamatan dari Allah
itu berlaku bagi semua orang, termasuk orang-orang bukan Yahudi saat
itu. Jadi tidak ada lagi perbedaan, semuanya sama di mata Tuhan, yaitu
orang yang tidak layak, tetapi mendapat anugerah keselamatan.
Anugerah keselamatan juga sampai kepada kita pada hari ini. Kita
yang seharusnya binasa, diselamatkan karena kasih karunia Allah—bukan karena usaha atau pekerjaan kita. Keselamatan Itu pemberian Allah.
Kita tidak ada apa-apanya, karena itu kita tidak boleh memegahkan diri.
Keselamatan kita adalah anugerah semata. Justru yang harus selalu kita
ingat dan kita usahakan adalah mengerjakan segala pekerjaan baik yang
telah Allah persiapkan bagi kita. Pekerjaan baik inilah yang menjadi ciri
dari keselamatan kita. Kita sudah diselamatkan—bahkan kita diciptakan
untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ini sesuai dengan rencana dan
kehendak Tuhan! Jadi tunggu apa lagi, mari lakukan pekerjaan baik yang
Allah sudah persiapkan bagi kita hari ini juga! [MS]
Efesus 2:10
“Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk
melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia
mau supaya kita hidup di dalamnya.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Efesus 3
Berita Injil membuat kita turut menjadi ahli waris Kerajaan Surga, menjadi anggota tubuh Kristus dan menerima janji yang diberikan dalam
Kristus Yesus. Orang-orang Yahudi Kristen yang ortodoks mungkin akan
merasa keberatan terhadap Efesus 3 ini. Akan tetapi, bagi jemaat di Asia
Kecil—yang menjadi tujuan surat Efesus dan yang kebanyakan adalah
orang-orang bukan Yahudi—pasal ini pasti memberikan kelegaan dan
sukacita yang luar biasa.
Dalam bacaan Alkitab hari ini, Paulus menyatakan bahwa orangorang bukan Yahudi—karena Berita Injil—telah menerima keselamatan
dan turut menjadi ahli waris Kerajaan Surga, menjadi bagian dari tubuh
Kristus, dan turut menerima janji yang diberikan dalam Kristus Yesus
(3:6). Penjelasan dan nasihat Paulus ini dimaksudkan supaya mereka
memikirkan hidup mereka setelah diselamatkan. Paulus mendoakan
mereka agar terus hidup dalam kekayaan kemuliaan Allah, terus berakar
dan berdasar dalam kasih, serta bertumbuh dalam iman (1:16-17). Paulus berharap bahwa bagian ini dapat membuka pikiran dan hati semua
orang—termasuk orang-orang Yahudi Kristen—untuk memahami kasih
Allah yang besar. Inilah maksud Allah bagi dunia ini (1:18-21).
Syukur kepada Allah karena bacaan Alkitab hari ini menguatkan
dan meneguhkan iman kita. Keselamatan kita merupakan bagian dari
rencana Allah yang memberi keberanian untuk menghadapi saat-saat
yang sulit dalam kehidupan ini. Marilah kita merenungkan betapa panjang, tinggi, dalam, dan lebarnya kasih Allah kepada kita. Biarlah kasih
itu terus menggerakkan kita untuk hidup bagi Dia, terus berakar dalam
Kristus, berdasar dalam kasih, dan terus bertumbuh dalam iman kepada
Tuhan kita Yesus Kristus. [MS]
Efesus 3:12
“Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah
dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada-Nya.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Efesus 4
Secara kebersamaan, orang percaya merupakan satu tubuh di dalam
Kristus dengan karunia yang berbeda-beda. Secara pribadi, orang percaya harus hidup sebagai manusia baru yang menanggalkan cara hidup
yang lama. Dalam Efesus 4-6, Paulus memberikan petunjuk praktis mengenai hal-hal yang harus dilakukan orang percaya setelah menerima
segala kekayaan kasih karunia Allah. Bacaan Alkitab hari ini membahas
dua hal: Pertama, orang percaya harus hidup dalam kesatuan (4:1-16).
Kesatuan orang percaya digambarkan sebagai satu tubuh dengan Kristus sebagai Kepala dan masing-masing melakukan bagiannya sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan (4:7). Walaupun setiap anggota
berbeda, semuanya harus bersatu dan bekerja sama. Oleh karena itu,
diperlukan kerendahhatian, kelemahlembutan, kesabaran, kasih, dan
pemeliharaan kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera (4:2-3).
Kedua, orang percaya harus meninggalkan cara hidup orang-orang
yang tidak mengenal Allah dan hidup dalam kesucian (4:17-5:17). Orang
yang tidak mengenal Allah cenderung melakukan perbuatan dosa karena pikiran mereka dikuasai oleh dosa; sedangkan orang yang sudah
diselamatkan harus hidup menjauhi dosa. Keselamatan dimulai dengan
pertobatan yang menunjuk kepada perubahan hati. Orang percaya harus menanggalkan kehidupan lama yang penuh dosa dan mengenakan
manusia baru yang sesuai dengan kehendak Allah. Orang percaya harus
menanggalkan dusta, amarah, keinginan mencuri, perkataan kotor, dan
kepahitan; serta mengenakan perkataan yang benar, kesediaan bekerja
keras, perkataan yang membangun, keramahan, kasih mesra, dan pengampunan. Orang percaya harus hidup sebagai anak-anak terang yang
hidup dengan kasih dan hidup dengan arif. [MS]
Efesus 4:1
“Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan
karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Efesus 5
Orang percaya harus hidup secara harmonis dalam keluarga agar kehidupan orang percaya dapat menjadi teladan, baik bagi mereka yang
masih lemah imannya maupun bagi mereka yang belum percaya kepada
Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kuduslah yang bisa membuat orang percaya
dapat hidup dalam kebersamaan secara harmonis, baik dalam hubungan sebagai suami dan istri (5:22-23), orang tua dan anak (6:1-4), maupun majikan dan pegawai (6:5-9). Frasa “hendaklah kamu penuh dengan
Roh,” (5:18) merupakan kunci bagi hubungan yang harmonis. Penuh
dengan Roh berarti bahwa orang percaya harus dikuasai oleh Roh Kudus agar keharmonisan dapat terwujud. Tanpa campur tangan Roh Kudus, yang paling mungkin terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran
karena pada dasarnya roh itu penurut, tetapi daging lemah (bandingkan
dengan Matius 26:41, Markus 14:38). “Penuh dengan Roh” berarti pula
secara terus-menerus dikuasai oleh Roh di dalam akal, perasaan, dan
kehendak kita. Ciri orang percaya yang dipenuhi dengan Roh adalah adanya sukacita (5:19), penuh pengucapan syukur (5:20), dan sikap merendahkan diri seorang akan yang lain (5:21).
Dunia kita saat ini dipenuhi oleh kekerasan, ketidakadilan, perselisihan, pertengkaran, pemberontakan, dan bahkan peperangan. Sama
sekali tidak ada kasih dan keharmonisan! Apakah orang percaya masih
memiliki kasih dan kehidupan yang harmonis sehingga kehidupannya
berbeda dengan kebiasaan dunia ini? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar mengevaluasi kehidupan kita dan keluarga kita supaya kita
dapat tetap menjaga agar keharmonisan tidak semakin hari semakin
pudar. Biarlah kehidupan keluarga kita yang harmonis dapat menjadi
teladan bagi mereka yang belum percaya, bahkan bagi sesama orang
percaya juga. [MS]
Efesus 5:18
“Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. ”
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Merenungkan Makna Natal Yang Sejati

eorang rekan yang pernah menempuh studi di Eropa mengatakan satu ungkapan populer dalam bahasa Inggris yang kalau
diterjemahkan menjadi, “Hal yang paling penting dari Natal (Christmas) adalah keenam huruf pertama.” Apakah keenam huruf pertama itu? Keenam huruf pertama itu tidak lain adalah Christ atau
Kristus. Ya! Benar sekali! Yesus Kristus adalah pusat, atau yang terpenting dari Natal
Akan tetapi, bagi banyak orang Kristen, Kristus belum tentu
menjadi yang paling utama saat Natal. Berbagai pengaruh budaya
zaman ini dapat mengalihkan pikiran kita dari Kristus. Meningkatnya aktivitas gerejawi pada bulan Desember membuat hati kita sulit untuk tetap tertuju kepada-Nya. Alih-alih mendapatkan sukacita
Natal, justru kelelahan jasmani dan perasaan hampalah yang dirasakan oleh banyak orang.
Saat ini, masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan
Yesus. Selain itu, banyak orang yang hidup dalam kesulitan tanpa
ada yang mempedulikan. Menjadi tanggung jawab kitalah—warga
gereja—untuk memberitakan Injil (kabar baik di dalam Kristus) dan
menolong mereka yang menderita. Namun, bagaimana kita dapat
memberitakan kabar baik tersebut kalau kita sendiri belum sungguh-sungguh memperoleh keselamatan di dalam Kristus yang telah
datang, mati, dan bangkit itu? Bagaimana kita dapat dengan tulus
membebaskan mereka dari himpitan problema bila kita tidak hidup
di dalam kebenaran dan kasih-Nya? Solusi yang tepat bagi setiap
kita adalah semakin mengasihi Dia, Sang Anak Allah!
Melalui delapan renungan Natal di tahun 2013 ini, diharapkan
bahwa setiap pembaca menerima anugerah Allah yang besar, mengenal Kristus lebih dalam, semakin bertekad untuk hidup di dalam
kebenaran firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang
belum percaya. Secara khusus, kita akan merenungkan kisah Natal yang dicatat dalam Injil Lukas. Dimulai dari narasi (pemaparan)
nubuat kelahiran Yohanes Pembaptis, kemudian kelahiran Yesus
Kristus, dan berakhir di pasal empat yang mencatat uraian tugas
atau job description Yesus Kristus di dunia. Kiranya nama Allah semakin dimuliakan melalui bahan ini dan melalui hidup kita setiap
hari. [ECW]
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Mendapat tugas untuk membakar ukupan dalam Bait Allah merupakan
suatu kesempatan yang sangat istimewa bagi Zakharia karena kemungkinan besar dia hanya sekali itu saja dalam hidupnya menjalankan tugas
tersebut. Yang amat mengejutkan, saat melaksanakan tugas tersebut,
Malaikat Gabriel menyampaikan suatu kabar yang luar biasa kepada
Zakharia yang membawa sukacita dan kegembiraan (1:14). Sukacita itu
bukan hanya dirasakan oleh Zakharia, tetapi juga oleh para tetangganya
dan oleh sanak saudaranya (1:58).
Berita yang dibawa Gabriel itu adalah kabar baik tentang Allah yang
beranugerah. Hal ini sebetulnya sudah tersirat dalam arti dari nama
“Yohanes”, yaitu “Allah telah beranugerah.” Selanjutnya, anugerah Allah
itu nampak semakin jelas melalui pelayanan Yohanes Pembaptis yang
membawa umat Israel untuk berbalik kepada Tuhan sehingga menjadi
layak dihadapan-Nya (Luk. 1:16-17), padahal dalam dosanya, manusia
layak menerima penghukuman. Akan tetapi, Allah tidak membiarkan
manusia terus-menerus dikuasai oleh dosa. Anugerah Allah yang besar
terpampang jelas melalui diri dan pelayanan Yohanes Pembaptis.
Bagi kita, Natal merupakan suatu kegiatan gerejawi yang berulang
setiap tahun. Rutinitas tanpa penghayatan bisa membuat pesan seputar Natal tidak lagi terasa istimewa, apalagi perhatian kita bisa teralih
kepada berbagai persiapan serta aktivitas perayaan Natal, dan kita bisa
terpengaruh oleh budaya yang meninggikan liburan serta hiburan akhir
tahun. Tanpa kesadaran dan kewaspadaan, hati dan pikiran kita bisa tidak tertuju kepada Allah, melainkan kepada hal-hal lain di seputar Natal. Tiga hari lagi, hari Natal akan tiba. Marilah kita mengarahkan hati
dan pikiran kita hanya kepada Allah. Jangan sampai Natal tahun 2013 ini
berlalu tanpa kita menerima anugerah Allah yang besar itu. [ECW]
Yesaya 55:6
“Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui;
berserulah kepada-Nya selama Ia dekat!”
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Ada perbedaan yang jelas terlihat di antara respons Maria dengan respons Zakharia terhadap kehendak Allah yang dinyatakan melalui malaikat Gabriel. Zakharia tidak percaya bahwa istrinya yang mandul dan
sudah tua itu masih bisa hamil dan melahirkan. Ketidakpercayaannya
itu membuat ia dihukum dengan menjadi bisu hingga hari lahirnya Yohanes Pembaptis (1:20). Seharusnya Zakharia tahu bahwa dalam Alkitab
Perjanjian Lama tercatat kisah tentang Sara yang mandul, tetapi bisa
mengandung serta melahirkan di usia lanjut. Sayangnya, Zakharia tidak
percaya bahwa Elisabet masih bisa hamil. Sikap Maria berbeda dengan
sikap Zakharia. Walaupun pada saat itu tidak ada catatan Kitab Suci
tentang seorang perawan yang mengandung karena kuasa dari Allah
menaunginya, Maria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Gabriel. Dasar dari sikap Maria itu adalah kerendahhatian (1:38) dan keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah (1:37). Sikap Maria itu
membuat ia memperoleh berkat, yaitu dia bisa menjadi ibu yang melahirkan dan membesarkan Mesias.
Pada masa kini, banyak orang yang sulit mempercayai bahwa Tuhan
Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan lahir melalui Maria,
seorang gadis yang belum pernah menikah. Di antara orang Kristen pun,
kisah kelahiran Tuhan Yesus itu seringkali diterima begitu saja, namun
belum tentu dipercaya sepenuhnya sebagai benar-benar terjadi. Alkitab
yang ada di tangan kita sekarang ini dengan gamblang mengungkapkan
siapakah Tuhan Yesus itu, yaitu bahwa Dia adalah Allah yang menjadi
manusia. Kiranya Tuhan memberikan anugerah-Nya agar para pembaca
sungguh-sungguh mempercayai berita agung Natal. Marilah kita datang
kepada-Nya dengan merendahkan hati kita dan kiranya Allah memberikan berkat-Nya kepada kita semua. [ECW]
Lukas 1:38
“Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan;
jadilah padaku menurut perkataanmu itu.”
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Perkataan malaikat Gabriel membuat Maria sadar bahwa ia akan mengalami peristiwa yang luar biasa. Oleh karena itu, wajar bila Maria merasa bingung, kuatir, dan takut. Hal itulah yang membuat Maria pergi ke
rumah Elisabet—Berdasarkan teks dalam bahasa asli dari 1:39, Maria
pergi dengan terburu-buru—untuk bertanya atau mendiskusikan perkataan malaikat itu. Di luar dugaan, ternyata ia memperoleh sambutan
yang tidak umum (1:31-45).
Respons Elisabet itu membuat Maria bergembira dan memuliakan
Tuhan karena menyadari dua hal: Pertama, Allah memperhatikan diri
Maria yang merasa bahwa posisinya ‘rendah’ (Maria adalah orang biasa,
bukan orang kaya atau orang yang terpandang dalam masyarakat). Sebenarnya, dosa telah membuat semua orang posisinya rendah (tidak layak) di hadapan Allah (Roma 3:23). Sekalipun demikian, Allah memperhatikan manusia dan Dia menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanan
Yesus Kristus (Yohanes 3:16, Roma 5:8). Kedua, Allah telah melakukan
perbuatan besar dan memberikan rahmat-Nya dari generasi ke generasi, bukan hanya kepada Maria saja, tetapi juga kepada setiap orang
yang bersedia hidup dalam takut akan Dia.
Bila kita merenungkan kedua hal di atas, kita juga bisa memiliki hati
yang bersukacita dan memuji Allah seperti Maria. Ingatlah keluarga, teman, tetangga, atau rekan kerja yang belum menerima Kristus. Masa
Raya Natal merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk mengajak
mereka menghadiri kebaktian atau perayaan seputar Natal. Kehadiran
mereka akan membuat sukacita dan pujian kita semakin melimpah, bagi
kemuliaan Allah. [ECW]
Lukas 1:46-47
Lalu kata Maria:
“Jiwaku memuliakan Tuhan,
dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku,
sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya.”
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Sejarah mencatat Kaisar Agustus sebagai pendiri, sekaligus kaisar pertama dari Kekaisaran Romawi. Perlu dicatat bahwa kekaisaran Romawi
berdiri tahun 30 BC, tetapi negara (kerajaan) Romawi didirikan pada tahun 753 BC. Kaisar Agustus—yang arti dari namanya adalah mulia, luhur,
atau tenang—memerintah sampai kematiannya pada tahun 14 Masehi.
Karena mampu menghentikan perang, ia dikenal sebagai pembawa damai dan disebut juruselamat (mesias) oleh bangsa Romawi. Bahkan, hari
kelahirannya dianggap sebagai kabar baik yang harus diberitakan. Sekalipun demikian, perlu diingat bahwa Kaisar Agustus menjadi penguasa
Romawi melalui perang. Artinya, ia bisa memegang kekuasaan mutlak
dengan memakai kekerasan untuk menegakkan kedamaian.
Tuhan Yesus lahir dalam konteks sosial politik di atas. Perlu diperhatikan kontras antara Tuhan Yesus dengan Kaisar Agustus. Tuhan Yesus
adalah Raja dari Kerajaan Allah yang kekuasaan-Nya kekal (1:33). Dia
diurapi oleh Allah dan Dialah Juruselamat (2:11) yang membawa damai
bukan melalui kekerasan, melainkan melalui jalan kerendahan, penyangkalan diri, salib, dan ketaatan.
Hari ini gereja bersukacita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita
pantas untuk bersukacita karena Natal merupakan hari tersiarnya kabar
baik yang sejati. Marilah kita melanjutkan perasaan sukacita ini dengan
berjuang menghadirkan damai Kristus di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan. Walaupun banyak orang yang mencari pujian dan kemuliaan, marilah kita bertekad untuk merendah seperti Kristus dengan
cara menyangkal diri, tekun memikul salib, dan taat terhadap firman
Allah seumur hidup kita. Semuanya ini kita kerjakan bagi keagungan
nama-Nya! [ECW]
2 Korintus 5:19
“Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya, oleh Kristus
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka.
Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami.”
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Saat menatang (mengangkat di atas telapak tangan dengan hati-hati)
bayi Yesus yang berusia delapan hari, Simeon mengatakan bahwa ia akan
pergi dengan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah kebutuhan semua orang di dunia ini. Pertanyaannya adalah, “Mengapa Simeon dapat
memiliki damai sejahtera?” Simeon memiliki damai sejahtera karena
ia memandang kepada bayi Yesus, Sang Mesias itu. Saat memandang
bayi itu, ia melihat keselamatan dari Allah (2:30). Simeon juga berkata
bahwa Tuhan Yesus adalah terang yang menjadi penyataan bagi bangsabangsa bukan Yahudi dan menjadi kemuliaan bagi bangsa Yahudi (2:32).
Pengertiannya adalah sebagai berikut: Bangsa Yahudi telah mengenal
Allah melalui Perjanjian Lama, sedangkan semua bangsa bukan Yahudi
tidak mengenal Allah sehingga mereka berjalan dalam kegelapan (Matius 4:15-16). Bagi kaum non-Yahudi, Tuhan Yesus adalah terang yang menyatakan jalan damai sejahtera (1:79). Jadi, Alkitab menyaksikan bahwa
Yesus, Sang Terang, menyatakan keselamatan dari Allah dan membawa
damai sejahtera bagi manusia.
Bagaimanakah kita sebagai orang bukan Yahudi dapat memperoleh
keselamatan dan damai sejahtera kalau kita tidak pernah melihat Dia?
Kita tidak seperti Simeon yang bisa menatap Yesus—Sang Anak Allah—
secara kasatmata (dapat dilihat dengan mata jasmani). Sekalipun demikian, kita bersyukur karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 20:29:
“Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.” Yang penting adalah bukan sekedar melihat, tetapi percaya. Berbahagialah kita
yang percaya kepada Tuhan Yesus sebab kita mendapatkan keselamatan dan damai sejahtera tersebut. Tetaplah mengikuti kehendak Tuhan
Yesus yang nyata melalui firman-Nya karena firman-Nya memberitakan
damai sejahtera (Kisah Para Rasul 10:36). [ECW]
Yohanes 12:46
“Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang
yang percaya kepada-Ku, jangan tinggal di dalam kegelapan.”
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Saat merenungkan bacaan Alkitab hari ini, bayangkan perasaan Yusuf
dan Maria. Mereka telah membesarkan Tuhan Yesus selama dua belas
tahun. Setiap hari mereka melihat Tuhan Yesus bertambah besar, baik
kekuatan fisik-Nya, pengertian-Nya, maupun hikmat-Nya. Sebagai orang
tua yang mengasihi Tuhan Yesus, bisa kita bayangkan betapa paniknya
mereka saat sadar bahwa Tuhan Yesus tidak ikut dalam rombongan yang
berjalan meninggalkan Yerusalem dan betapa kalutnya pikiran mereka
saat mencari-cari Tuhan Yesus selama tiga hari. Kepanikan itu berubah
menjadi keterkejutan saat mereka menemukan Tuhan Yesus bersoal
jawab dengan para alim ulama di Bait Allah (2:46-47). Keterkejutan
itu berubah lagi menjadi kebingungan saat mereka mendengar alasan
Tuhan Yesus tidak ikut pulang bersama dengan rombongan orang tuanya (2:48-49). Jawaban Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa walaupun
Dia dibesarkan oleh Yusuf dan Maria, Dia adalah Raja yang kekal yang
memiliki kehendak bebas, tidak tergantung dari kedua orang tuanya
(1:33). Yusuf dan Maria harus selalu merendah dan menundukkan diri
di bawah kehendak Tuhan Yesus, Sang Raja yang berdaulat.
Setelah hari Natal berakhir, kita akan menjalani kehidupan rutin.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu menyadari bahwa Tuhan
Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Sama seperti apa yang dialami
oleh Yusuf dan Maria, kita harus selalu merendah dan menundukkan diri
di bawah kehendak-Nya, padahal secara alamiah kita cenderung untuk
melakukan kemauan kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa seorang
Kristen yang dewasa secara rohani akan secara sadar dan sengaja
menundukkan kemauannya di bawah kehendak Allah. Dengan anugerah
Allah, marilah kita senantiasa belajar merendahkan dan menundukkan
diri kita. [ECW]
1 Petrus 5:6
“Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat,
supaya kamu ditinggikan-Nya pada waktunya.”
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Menang Atas Pencobaan
Bacaan Alkitab hari ini: Lukas 3:21-22, 4:1-13
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Pasca-Natal

Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di sana, Dia berpuasa dan dicobai. Hal itu berarti bahwa Allah mengizinkan Iblis mencobai Tuhan Yesus untuk memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus layak disebut
sebagai Anak yang Allah kasihi dan yang berkenan kepada Allah (Lukas
3:22). Bila Allah mengizinkan Tuhan Yesus dicobai, maka Allah juga dapat
mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita. Dalam kaitan ini kita
perlu mengerti bahwa Allah tidak mungkin mencobai siapapun (Yakobus
1:13), tetapi Allah mengizinkan terjadinya pencobaan dengan maksud
menguji kemurnian iman kita (1 Petrus 1:7). Setiap orang dicobai oleh
keinginan dirinya sendiri (Yakobus 1:14-15) atau oleh iblis.
Teladan Tuhan Yesus dalam menghadapi pencobaan itu mengajarkan
tiga hal penting: Pertama, kita harus hidup dalam Roh dengan bergantung total kepada Allah dan taat melakukan firman. Walaupun Tuhan
Yesus dalam kondisi lapar, namun penuh dengan Roh (Lukas 4:1-2). Hal
ini kontras dengan kebanyakan orang yang “penuh” dengan hal-hal fisik
dan kepuasan duniawi, tetapi “kosong” akan Roh Kudus. Kedua, kita harus menyembah hanya kepada Allah dengan sepenuh hati. Bila kita ingin
memuliakan Allah dalam seluruh aspek hidup kita, kita harus berusaha
melakukan kehendak Allah dan mengesampingkan segala keinginan
atau tawaran yang bertentangan dengan firman-Nya. Ketiga, kita harus
percaya akan kehadiran dan penyertaan Allah. Umat Israel di padang
gurun gagal dalam menghadapi ujian iman karena mereka mempertanyakan penyertaan-Nya (Keluaran 17:1-7). Kita harus meyakini bahwa
Allah hadir dan menyertai melalui Roh-Nya yang kudus. [ECW]
1 Petrus 1:7
“Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu
– yang jauh lebih tinggi nilainya dari pada emas yang fana,
yang diuji kemurniannya dengan api – sehingga kamu
memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan
pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-Nya.”
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Melanjutkan Pelayanan-Nya
Bacaan Alkitab hari ini: Lukas 4:14-21
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Injil Lukas menyatakan bahwa karya dan pelayanan Tuhan Yesus adalah
dalam kuasa Roh (Lukas 4:14). Melalui kutipan dari Yesaya 61:1-2, Tuhan
Yesus menegaskan bahwa diri-Nya diurapi oleh Roh Kudus (Lukas 4:18,
21). Kemudian, Lukas 4:18-19 mengungkapkan pelayanan Tuhan Yesus
selama di dunia. Pelayanan-Nya tertuju kepada mereka yang dalam
kesulitan dan sangat membutuhkan pertolongan Allah. PelayananNya adalah pemberitaan kabar baik akan datangnya anugerah Allah
yang membebaskan manusia dari dosa (4:19). Dengan memperhatikan
catatan dalam Injil Lukas ini, maka pelayanan Tuhan Yesus bukan hanya
mengenai keselamatan jiwa atau keselamatan kekal, tetapi merupakan
suatu pelayanan yang menyeluruh atau holistik. Pelayanan Tuhan Yesus
juga menyangkut kebutuhan hidup yang nyata, yaitu memulihkan kondisi mereka yang terpuruk, dan mengangkat harkat hidup manusia.
Tuhan Yesus telah kembali ke surga, namun pelayanan-Nya yang
bersifat holistik itu harus dilanjutkan oleh para murid-Nya. Dalam kitab
Kisah Para Rasul—yang ditulis oleh penulis Injil Lukas—dituangkan pelayanan para murid yang disertai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Pada
masa kini, tongkat estafet pelayanan Tuhan Yesus yang bersifat holistik
itu telah sampai ke tangan kita. Marilah kita berkarya bagi kemuliaan
nama-Nya. Sebagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri para Rasul, Roh
yang sama juga akan memampukan kita untuk menjalankan pelayanan yang bersifat holistik di tengah-tengah dunia. Bagaimana cara kita
melakukan pelayanan yang holistik itu? Marilah kita mulai dengan keluarga dan lingkungan terdekat kita. Beritakanlah Injil, saksikan dan bagikanlah kasih-Nya, tolonglah mereka yang membutuhkan, lakukanlah
kebaikan dengan tulus hati, dan berdoalah bagi mereka. [ECW]
1 Yohanes 5:10a,11
“Barangsiapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu
di dalam dirinya… Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan
hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya.”
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Penuh Kemenangan
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Bacaan Alkitab hari ini: Efesus 6
Orang percaya yang telah menerima segala kekayaan kasih karunia Kristus seharusnya hidup dengan penuh kemenangan. Orang percaya seharusnya hidup dengan penuh kemenangan karena mereka memiliki perlengkapan senjata Allah yang mampu mengalahkan semua tantangan
dan rintangan yang ada dalam kehidupan.
Dalam 6:10-20, Paulus menggambarkan orang percaya sebagai prajurit yang siap untuk berperang karena telah diperlengkapi dengan seluruh senjata rohani. Orang percaya harus selalu siap menghadapi tiga
musuh utama, yaitu dunia, daging, dan iblis (bandingkan dengan Efesus
2:1-3). Dunia berkaitan dengan segala sistem yang melawan Allah yang
ada di sekitar kita. Daging berhubungan dengan manusia lama kita yang
tidak dapat menyenangkan Allah karena penuh dengan dosa dan segala
keinginan yang menyesatkan. Si Iblis memang sudah menjadi musuh
Allah dan musuh orang percaya. Secara terang-terangan, Iblis berusaha
membawa orang percaya untuk selalu hidup menjauhi Allah. Dengan
segala tipu muslihatnya, Iblis akan berusaha untuk membawa orang percaya masuk dalam perangkapnya sehingga tidak bisa lagi hidup sebagai
anak-anak terang.
Setiap saat, orang percaya harus waspada serta mengenakan ikat
pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan
Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang
Roh (yaitu firman Allah), sehingga orang percaya dapat hidup berkemenangan sepanjang waktu! Dengan kekuatan sendiri, mustahil orang percaya dapat memenangkan peperangan rohani ini! Bersandarlah kepada
Kristus dalam iman dan doa serta kenakanlah seluruh perlengkapan
senjata rohani agar kehidupan Anda bisa penuh dengan kemenangan!
[MS]
Efesus 6:11
“Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis.”
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Menghitung Hari dan
Hati yang Bijaksana
Bacaan Alkitab hari ini: Mazmur 90
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Saat jam dinding kita berdenting dua belas kali malam ini, kita meninggalkan
tahun 2013 dan memasuki tahun yang baru. Hari ini adalah hari terakhir di
tahun 2013. Saat-saat seperti ini adalah baik jika kita sejenak merenungkan
hidup kita masing-masing. Bagaimana kita menjalani hidup kita dan menghitung hari-hari kita? Dari Mazmur 90 ini, paling tidak ada dua hal penting yang
dapat kita pelajari tentang hidup ini:
Yang pertama, kita perlu sadar bahwa hidup ini bukan seluruhnya kelancaran dan sukacita, melainkan juga berisi kesukaran dan penderitaan (90:910). Bacaan Alkitab kita hari ini, Mazmur 90, dikenal sebagai Mazmur Musa.
Musa adalah seorang manusia yang hidup sangat dekat dengan Tuhan Allah.
Tetapi kedekatannya dengan Tuhan tidak menyebabkan ia menyangkali bahwa
hidup ini tidak bebas dari keluhan, kesukaran dan penderitaan. Meskipun sadar bahwa ia disertai Tuhan—demikian janji Tuhan kepadanya—tetapi Musa
mau menerima kenyataan bahwa hidup ini banyak hal yang sukar (90:9). Hanya karena kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan sajalah, ia mampu tetap
bersyukur dan bersukacita menghadapi kenyataan hidup ini (90:14-17)
Yang kedua, sadar bahwa hidup ini tidak bebas dari kesukaran tidak seharusnya membuat kita berputus asa dalam hidup, tetapi tetap berpengharapan teguh. Musa dalam doanya, memohon kepada Tuhan agar diajar menghitung hari-hari hidupnya sehingga beroleh hati yang bijaksana. Musa tidak
meminta otak yang berpengetahuan atau kesuksesan karier atau keuntungan
yang besar saat menghitung hari, tetapi hati yang bijak sehingga bisa hidup
berbijaksana. Padahal kalau kita melihat sejarah, Musa adalah salah satu manusia jenius yang paling besar di sepanjang sejarah. Dia manusia sukses di bidang militer, politik maupun sastra. Tetapi dalam doanya, ia meminta kepada
Tuhan, minta diberikan hati yang berbijaksana bukan yang lain. Maukah kita
menghitung hari-hari hidup kita seperti ini? [JS]
Mazmur 90:12
“Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian,
hingga kami beroleh hati yang bijaksana.”
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