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Redaksi 
Salam sejahtera dalam kasih Kristus.
Pembaca GEMA yang terkasih, GEMA edisi kali ini adalah edisi pertama dari GEMA Tahap VI. GEMA edisi ini mengikuti urutan pembacaan GEMA Tahap V, tetapi dengan format yang berbeda. Bagian yang
diketik dengan huruf tebal pada GEMA Tahap V—yang menunjuk kepada inti pesan yang hendak disampaikan—dalam edisi ini ditiadakan
dan diganti dengan pendahuluan yang lebih bervariasi. Sekalipun ada
perubahan, ada suatu hal yang tidak pernah berubah dalam setiap
tahapan GEMA, yaitu GEMA dimaksudkan untuk menolong pembaca
agar lebih tekun membaca Alkitab dan bisa mendapat manfaat rohani
dari pembacaan Alkitab. Bila Anda mengikuti panduan GEMA ini setiap hari tanpa pengecualian, Anda akan menyelesaikan pembacaan
seluruh Alkitab dalam tiga tahun.
Bila Anda ingin mendapatkan manfaat yang maksimal dari buku
panduan GEMA ini, Anda harus mulai dengan membaca bagian bacaan Alkitab yang bersangkutan. Setelah selesai membaca, renungkan
firman Allah yang Anda baca tersebut sambil selalu bertanya, “Apakah yang hendak Allah sampaikan kepada saya melalui bacaan Alkitab
ini?” Bila Anda merenungkan dengan tenang dan sungguh-sungguh,
mungkin Anda akan menemukan teguran atau nasihat yang berkaitan
dengan kehidupan Anda saat ini. Akan sangat bermanfaat bila Anda
mencatat apa yang Allah sampaikan kepada Anda melalui firman Allah
yang Anda baca. Setelah itu, barulah Anda membaca renungan GEMA
hari itu sebagai pembanding. Tentu saja jangan lupa berdoa sebelum
dan sesudah membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Dalam GEMA edisi kali ini, kita akan membaca kitab Kejadian, kitab
Roma, dan tujuh pasal pertama kitab Mazmur. Kitab Kejadian sangat
penting untuk membentuk cara pandang kita mengenai kehidupan
dan secara khusus juga sangat menolong kita untuk lebih mengenal
Allah. Kitab Roma adalah kitab yang sangat penting untuk menumbuhkan iman Kristen yang benar. Kitab Mazmur merupakan kitab kesukaan jutaan orang Kristen yang ingin menjadi semakin dekat dengan
Allah. Bertekun dalam pembacaan Alkitab sejak awal tahun akan menolong kita untuk bisa menghadapi semua permasalahan yang akan
mendatangi kita dengan kekuatan dari Tuhan. Selamat Tahun Baru
dan selamat menikmati berkat dari firman Tuhan.

A

Mengenal Allah Melalui Kitab Kejadian

lkitab diberikan kepada manusia bukan sekadar untuk menambah
pengetahuan kita, melainkan untuk mengubah hidup kita melalui pengenalan kita akan Allah. Melalui Alkitab, kita bisa mengenal Allah yang
memperkenalkan diri-Nya di dalam sejarah umat manusia. Cara Allah memperlakukan umat pilihan-Nya serta sikap Allah terhadap umat manusia
secara umum memberikan gambaran kepada kita tentang siapakah Allah,
bagaimana karakter-Nya, dan apa rencana-Nya bagi umat manusia. Bila kita
bukan hanya membaca sejarah dari sudut pandang orang luar, melainkan
kita berusaha menempatkan diri di dalam sejarah, kita akan bisa merasakan
murka Allah terhadap dosa dan merasakan kasih sayang Allah kepada umatNya.
Kitab Kejadian mengisahkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu
dalam keadaan baik, tetapi kemudian manusia pertama—yaitu Adam dan
Hawa—jatuh ke dalam dosa dan terus mengalami kemerosotan. Di satu sisi,
pemahaman tentang hal itu penting agar kita tidak menyalahkan Allah atas
semua masalah dan penderitaan yang kita alami di bumi ini. Kita perlu menyadari bahwa akar semua permasalahan dan penderitaan yang kita alami
saat ini adalah karena nenek moyang kita telah berbuat dosa dengan memberontak terhadap Allah dan kita sebagai ahli waris Adam dan Hawa juga
mewarisi kecenderungan berbuat dosa serta mewarisi akibat-akibat dari
dosa (Roma 5:12). Di sisi lain, pemahaman tentang hal itu penting agar kita
memiliki pengharapan akan terjadinya pemulihan pada akhir zaman, saat
Tuhan Yesus datang kedua kali (Roma 8:18-24).
Kitab Kejadian terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu pasal 1-11 dan
pasal 12-50. Pasal 1-11 berisi interaksi Allah dengan umat manusia secara
umum, sedangkan pasal 12-50 membahas tentang umat pilihan Allah yang
dimulai dengan dipisahkannya Abraham dari lingkungan keluarganya untuk
dikhususkan sebagai umat Allah yang istimewa. Kisah-kisah dalam Kejadian
1-11 memiliki kemiripan dengan kisah-kisah yang terdapat pada berbagai
suku bangsa, khususnya suku-suku bangsa yang peradabannya sudah lama
berkembang, sedangkan kisah-kisah dalam pasal 12-50 bersifat lebih eksklusif (berbeda dengan yang lain).
Kitab Kejadian merupakan salah satu kitab terpenting yang menjadi
fondasi (dasar) historis dari Teologi Kristen. Kitab Kejadian juga merupakan
salah satu fondasi bagi Filsafat Kristen dan Psikologi Kristen. Oleh karena
itu, penting bagi kita untuk bukan hanya mengerti hal-hal yang terkandung
dalam Kitab Kejadian, tetapi juga meyakini bahwa Kitab Kejadian ini benar
sehingga dapat kita percayai. [P]


Selasa

Asal Mula Kehidupan
Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 1

1
Jan
Tahun Baru

Dari mana asal kehidupan? Dalam sejarah, ada yang berpandangan
bahwa kehidupan berasal dari benda mati (abiogenesis) dan ada yang
berpandangan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan (biogenesis).
Pandangan pertama (abiogenesis) hanya bersifat dugaan (hipotesis)
karena ilmu pengetahuan (sains) tidak pernah bisa menemukan kehidupan yang berasal dari benda mati; sedangkan pandangan kedua (biogenesis) sesuai dengan kenyataan kehidupan sehari-hari.
Sekalipun sains mendukung pandangan biogenesis, masih dipertanyakan dari mana asal mula kehidupan atau asal kehidupan yang pertama. Bagi kita yang percaya bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu benar,
jawaban atas pertanyaan itu amat mudah, yaitu bahwa kehidupan ini
berasal dari Allah (Kejadian 1). Akan tetapi, orang yang tidak mempercayai kebenaran Alkitab harus mengemukakan berbagai hipotesis untuk
menjawab pertanyaan tentang asal mula kehidupan.
Mengapa sebagian ilmuwan modern sulit mengakui bahwa kehidupan berasal dari Allah? Pengakuan itu sulit karena pengakuan itu menyiratkan pengakuan bahwa Alkitab benar, dan selanjutnya berarti bahwa
tuntutan Alkitab harus dipatuhi! Oleh karena itu, usaha menyusun alasan guna menyangkal bahwa kehidupan berasal dari Allah adalah usaha
untuk menghindar dari tuntutan kehendak Allah.
Bagi kita yang percaya bahwa kehidupan ini berasal dari Allah, konsekuensi yang masuk akal adalah kita harus berusaha memahami tujuan
Allah saat menciptakan kehidupan ini. Oleh karena itu, sejak awal tahun
ini, marilah kita meningkatkan seluruh usaha untuk membaca, mempelajari, merenungkan, dan melaksanakan firman Allah agar kita bisa masuk dan terlibat dalam rencana Allah (bandingkan dengan Efesus 2:10;
Yesaya 43:7). Selamat Tahun Baru! [P]
Roma 11:36
“Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia:
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!”


Rabu

Pernikahan Menurut
Kehendak Allah
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 2
Seorang pemuda dikirim oleh orang tuanya untuk pergi belajar di sebuah kota besar. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria yang kemudian menjadi teman akrabnya. Hubungan mereka akhirnya berkembang
menjadi hubungan pasangan sesama jenis (gay). Saat orang tua pemuda
itu datang berkunjung, mereka telah menyampaikan keinginan mereka
agar anak mereka segera menikah. Untuk menyenangkan orang tuanya,
sang pemuda melakukan “pernikahan pura-pura” dengan seorang teman wanitanya. Tragisnya, pesta pernikahan membuat mereka mabuk
sehingga mempelai wanita hamil. Film yang menceritakan kisah di atas
adalah film yang meraih berbagai penghargaan.
Bacaan Alkitab hari ini menegaskan bahwa Allah menghendaki agar
seorang pria memiliki penolong yang sepadan, yaitu seorang wanita
(2:18-23). Secara anatomi (ilmu tentang letak dan hubungan bagian-bagian tubuh), persatuan “menjadi satu daging” (2:24) hanya dapat terjadi
antara pria dan wanita. Persatuan pasangan homoseksual adalah persatuan yang dipaksakan.
Dunia memiliki kecenderungan untuk melegalkan hubungan sesama
jenis (homoseksual), baik sesama jenis pria (gay) maupun sesama jenis
wanita (lesbian). Beberapa negara di benua Eropa dan Amerika sudah
melegalkan hubungan sesama jenis. Sebagian para pejuang HAM juga
beranggapan bahwa menikah dengan sesama jenis merupakan salah
satu hak asasi manusia. Beranikah Anda memegang pendapat Alkitab
bahwa Allah menghendaki pernikahan pria dan wanita (heteroseksual)
dan bahwa pernikahan homoseksual bertentangan dengan kehendak
Allah? [P]
Kejadian 2:24
“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya
dan ibunya dan bersatu dengan isterinya,
sehingga keduanya menjadi satu daging.”


Kamis

Penyebab Timbulnya Kejahatan
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 3
Mengapa ada kejahatan di dunia ini? Benarkah manusia dilahirkan dalam
keadaan suci bersih tanpa dosa? Apakah sifat dosa yang terdapat pada
diri seseorang disebabkan karena pengaruh lingkungan? Dari mana dosa
itu muncul? Mungkinkah kita hidup dalam lingkungan yang bebas dari
dosa?
Kejadian 1 mengajarkan bahwa saat Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya, Allah menciptakan semuanya dalam keadaan
yang sangat baik (1:31). Saat menusia diciptakan, dosa belum ada! Dosa
muncul karena manusia salah memakai kebebasan yang diberikan Allah
dengan memilih untuk melanggar ketetapan Allah. Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memakan apa saja yang ada di dalam
Taman Eden, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat (2:16-17). Sayangnya, manusia (Adam dan Hawa) tidak merasa puas
menikmati kebebasan dalam keterbatasan, dan memilih untuk berbuat
dosa dengan melanggar ketentuan Allah. Dosa berakibat fatal. Bukan
hanya Adam dan Hawa yang mendapat hukuman Allah, tetapi setiap
manusia (Roma 5:12).
Sebagai keturunan Adam, kita dilahirkan dengan mewarisi sifat-sifat
orang tua kita secara turun-temurun, termasuk sifat dosa yang membuat kita cenderung berbuat dosa. Selama kita hidup di dunia ini, tidak
mungkin kita bisa bebas dari lingkungan yang berdosa. Hal itu berarti
bahwa kita tidak mungkin kebal terhadap kejahatan. Dosa hanya dapat
ditebus oleh darah Kristus. Kita semua menantikan saat Kristus datang
kedua kali untuk membebaskan kita dari lingkungan yang berdosa. [P]
Roma 5:12
“Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia
oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut,
demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang,
karena semua orang telah berbuat dosa.”


Jumat

Manusia adalah Makhluk Sosial
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 4-5
Apakah saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan sesama manusia? Apakah saya wajib menolong orang yang membutuhkan pertolongan saya? Apakah saya wajib memberi kepada orang
yang miskin? Apakah saya wajib memberitakan Injil kepada orang yang
sedang menuju kepada kebinasaan? Jawaban atas pertanyaan tersebut
bergantung pada pemikiran apakah manusia itu merupakan makhluk
individual (yang tidak berkaitan dengan orang lain) atau makhluk sosial
(yang saling berkaitan dengan orang lain). Alkitab menegaskan bahwa
manusia adalah makhluk sosial yang harus bertanggung jawab terhadap
sesama. Dalam bacaan hari ini, Allah menegur dan menghukum Kain
yang menganggap dirinya tidak perlu bertanggung jawab terhadap apa
yang terjadi dengan Habel, saudara kandungnya sendiri (4:9-12).
Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab
terhadap sesamanya. Raja, nabi, imam, dan para pemimpin harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan rakyat. Sebaliknya,
rakyat juga memiliki tanggung jawab terhadap raja. Orang tua bertanggung jawab mendidik anak dan anak bertanggung jawab untuk menaati
orang tua. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menceritakan sebuah
perumpamaan yang menegaskan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan sesama yang belum dikenalnya
(Lukas 10:25-37).
Pada zaman ini, banyak orang yang beranggapan bahwa dirinya hanya bertanggung jawab terhadap keluarganya atau terhadap gerejanya
sendiri saja. Pandangan semacam itu jelas memperkecil tuntutan Allah.
Kita harus bertanggung jawab terhadap sesama kita! [P]
Kejadian 4:9-10
Firman TUHAN kepada Kain: “Di mana Habel, adikmu itu?” Jawabnya:
“Aku tidak tahu! Apakah aku penjaga adikku?”
Firman-Nya: “Apakah yang telah kauperbuat ini?
Darah adikmu itu berteriak kepada-Ku dari tanah.”


Sabtu

Kemerosotan Manusia dan Alam
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 6-7
Saat ilmu pengetahuan (sains) modern mulai berkembang, para ilmuwan
merasa amat optimis. Banyak orang beranggapan bahwa perkembangan sains modern akan mendorong perkembangan peradaban manusia
dan membuat seluruh alam semesta (termasuk manusia) akan terusmenerus berkembang menjadi semakin baik (mengikuti proses evolusi).
Akan tetapi, kenyataan menunjukkan hal yang sebaliknya: Alam semesta
(termasuk manusia) terus mengalami kemerosotan (devolusi). Perkembangan sains modern tidak dapat mencegah meningkatnya polusi dan
bencana alam. Perkembangan sains modern tidak bisa membuat manusia menjadi lebih baik (lebih beradab). Sebaliknya, perkembangan sains
modern membuat bentuk kejahatan semakin beraneka ragam. Perkembangan ilmu kedokteran juga tidak dapat mencegah berkembangnya
berbagai penyakit baru.
Mengapa para ilmuwan modern gagal untuk memahami bahwa
alam semesta dan semua isinya ini terus semakin merosot? Kegagalan
mereka disebabkan karena mereka tidak mempertimbangkan dua hal:
Pertama, mereka tidak mempertimbangkan bahwa kejatuhan manusia
ke dalam dosa membuat setiap orang dilahirkan dengan kecenderungan
untuk berbuat dosa. Kedua, mereka tidak mempertimbangkan bahwa
air bah yang terjadi pada zaman Nuh (yang kita baca hari ini) telah menimbulkan kerusakan yang mengakibatkan kemerosotan seluruh alam
semesta. Kemerosotan alam semesta ini semakin hari semakin terlihat
jelas dari banyaknya bencana alam yang terjadi di seluruh bumi. Pengharapan orang Kristen seharusnya tidak diletakkan pada perbaikan langit dan bumi yang lama, tetapi pada datangnya langit dan bumi yang
baru (Wahyu 21:1). [P]
Kejadian 7:17
“Empat puluh hari lamanya air bah itu meliputi bumi;
air itu naik dan mengangkat bahtera itu,
sehingga melampung tinggi dari bumi.”


Minggu

Bersandar Pada Kesetiaan Allah
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 8-9
Kejahatan manusia pada zaman Nuh telah membuat Allah menjatuhkan
hukuman yang dahsyat berupa banjir besar yang meliputi seluruh bumi.
Banjir besar itu disebabkan oleh adanya hujan lebat yang turun selama
empat puluh hari dan empat puluh malam (7:4, 19-22). Para ilmuwan
yang tidak beriman berpandangan bahwa tidak mungkin ada banjir yang
meliputi seluruh bumi dan bahwa banjir pada zaman Nuh ini hanyalah
banjir yang bersifat lokal. Pandangan semacam itu jelas didasarkan
pada keyakinan bahwa tidak ada Allah yang sanggup mendatangkan
hujan lebat selama empat puluh hari dan empat puluh malam. Orang
yang beriman meyakini bahwa ada Allah yang Mahakuasa yang sanggup melakukan apa saja, termasuk mendatangkan hujan lebat selama
empat puluh hari dan empat puluh malam yang jauh lebih dahsyat daripada Tsunami yang telah memporakporandakan Aceh pada tanggal 26
Desember 2004.
Bila kita membandingkan keadaan manusia pada zaman ini dengan
kondisi pada zaman Nuh, sulit bagi kita untuk bersikap optimis. Pada
zaman ini, kemerosotan moral sudah amat parah. Dosa yang pada zaman dulu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sekarang dilakukan
secara terang-terangan. Serangan terhadap iman Kristen dilakukan baik
dengan memakai cara kekerasan maupun dengan menggoyahkan iman
secara halus melalui ajaran palsu yang mirip ajaran Kristen. Sekalipun
demikian, kita tidak perlu kuatir akan datangnya air bah yang meliputi
seluruh bumi lagi karena Allah setia pada janji-Nya (9:8-17). [P]
Kejadian 9:14-15
“Apabila kemudian Kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka Aku akan mengingat perjanjian-Ku yang telah ada
antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang
bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah
untuk memusnahkan segala yang hidup.”
10

Senin

Mengatasi Masalah Rasialisme
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 10-11
Rasialisme (sikap tidak adil terhadap suku tertentu) adalah masalah di
banyak negara. Rasialisme muncul karena anggapan bahwa suku diri
sendiri adalah suku paling baik. Dalam sejarah, rasialisme yang paling
banyak menelan korban adalah usaha pemusnahan orang Yahudi oleh
tentara Nazi pada zaman kekuasaan Hitler. Kitab Ester dalam Perjanjian
Lama juga mengisahkan tentang usaha Haman memusnahkan orang
Yahudi. Di Asia, masalah rasialisme sering bercampur dengan masalah
perbedaan agama. Saat ini, masalah rasialisme yang paling menonjol
adalah penganiayaan terhadap suku Rohingya yang merupakan suku minoritas muslim di Myanmar.
Dalam Alkitab, rasialisme terjadi karena rasa bangga orang Yahudi
yang keliru. Bangsa Yahudi menganggap diri mereka—sebagai umat
pilihan Allah—lebih mulia dari bangsa-bangsa lain. Seharusnya, keberadaan sebagai umat pilihan Allah tidak membuat mereka merendahkan bangsa lain, melainkan membuat mereka menuntut kehidupan
yang berkenan kepada Allah agar mereka bisa memenuhi maksud Allah
untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa.
Bacaan Alkitab hari ini memberikan solusi bagi masalah rasialisme,
yaitu bahwa kita harus memandang umat manusia sebagai satu umat
keturunan Nuh (pasal 10). Dosa kesombongan membuat Allah mengacaukan bahasa umat manusia sehingga timbul banyak suku dengan berbagai bahasa yang tersebar ke seluruh dunia. Akan tetapi, perpecahan
ini telah disatukan kembali oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta (Kisah
Para Rasul 2:1-10), sehingga rasialisme seharusnya tidak mendapat tempat lagi dalam kekristenan. [P]
Efesus 1:9-10
“Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita,
sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, ... sebagai persiapan
kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai
Kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi.”
11

Selasa

Diberkati Supaya Menjadi Berkat
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 12-13
Orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri tidak akan pernah mengalami berkat yang paling mendatangkan sukacita. Banyak orang beranggapan bahwa berkat yang paling besar adalah menjadi kaya raya,
dihormati orang lain, menjadi populer, dan memuaskan hawa nafsu.
Anggapan semacam itu salah! Berkat yang paling memberi kepuasan
adalah bila kita bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Dalam sejarah, kita mengenal orang-orang yang bersedia meninggalkan kekayaan, kenyamanan, dan kenikmatan duniawi untuk bisa
berkonsentrasi melayani orang lain. Misalnya, Ibu Teresa memilih untuk
meninggalkan negaranya, Albania, dan pergi ke daerah paling kumuh di
India. Seorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri tidak mungkin bisa mengerti mengapa Ibu Teresa memilih untuk hidup sederhana
dan merawat para penderita kusta di daerah Calcutta, India. Apakah dia
menganggap pelayanannya sebagai suatu penderitaan? Tidak! Dia melayani dengan sukacita! Bila dia tidak memiliki sukacita saat melayani, tidak mungkin dia menolak tawaran untuk melayani di tempat yang lebih
nyaman. Bandingkan dengan sukacita Rasul Yohanes dalam 3 Yohanes
1:4.
Saat menyimak perintah dan janji Allah kepada Abram dalam Kejadian 12:1-3, ingatlah bahwa di samping mengandung berkat bagi
Abram, janji itu disertai catatan bahwa Abram—yang namanya kemudian diubah menjadi Abraham, 17:5—akan menjadi berkat bagi semua
kaum di muka bumi. Janji ini digenapi Allah saat Tuhan Yesus mati untuk
menebus dosa manusia di kayu salib. [P]
Kejadian 12:2-3
“Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan
menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati
engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau,dan
olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 14-15
Saat menghadapi berbagai macam tantangan dan masalah dalam kehidupan, banyak orang menyerah karena merasa bahwa dirinya lemah
dan tak berdaya. Sikap semacam itulah yang membuat banyak orang
Kristen tidak melakukan apa-apa saat menyaksikan berbagai macam
penyimpangan dan ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita
membatasi diri di dalam ketidakberdayaan kita. Kita lupa bahwa kita
memiliki Allah yang bisa membuat kita melakukan hal-hal yang lebih besar dari kemampuan alami kita.
Dalam hidupnya, Abraham (atau Abram) pernah bersikap tidak
sepantasnya saat dia memikirkan ancaman bahaya yang datang mengancam. Dia tidak berani mengakui Sarai sebagai istrinya di depan Firaun
(12:10-13) sehingga dia berdiplomasi dengan mengatakan bahwa Sarai
adalah saudaranya. Akan tetapi, saat dia melihat bahwa Lot ditawan
musuh, dia memberanikan diri untuk mengerahkan anak buahnya guna
membebaskan Lot dan seisi rumahnya, dan dia berhasil! Saat Abraham
melihat kepada diri sendiri, dia takut menghadapi Firaun. Akan tetapi,
saat dia mengandalkan Allah, dia berhasil mengalahkan tentara musuh.
Bila kita membuka mata memperhatikan kondisi keluarga, kondisi
gereja, atau kondisi masyarakat di sekeliling kita, kita akan bisa melihat
bahwa ada banyak hal yang perlu kita lakukan untuk membuat kondisi di
sekitar kita menjadi lebih baik. Bila kita hanya melihat kemampuan diri
sendiri, kita tidak akan berbuat apa-apa. Bila kita mengandalkan pertolongan Allah, kita akan disanggupkan untuk melakukan hal-hal yang
melampaui kemampuan kita. [P]
Mazmur 126:2
Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa,
dan lidah kita dengan sorak-sorai.
Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa:
“TUHAN telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini!”
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 16-17
Cara Allah bertindak dan berpikir berbeda dengan apa yang kita pikirkan
sehingga tidak mudah untuk kita pahami (Yesaya 55:8-9). Bila kita tidak
menyadari perbedaan ini, kita bisa keliru memahami maksud Allah yang
telah dituangkan di dalam firman-Nya. Kadang-kadang kita bisa tergoda untuk ‘memelesetkan” firman Allah agar bisa sesuai dengan pikiran
kita.
Dalam Kejadian 15, secara jelas, Allah mengatakan kepada Abraham
bahwa yang akan menjadi pewaris janji Allah kepada Abraham adalah
anak kandung Abraham sendiri (15:4). Akan tetapi, janji Allah itu tidak
masuk akal bagi Sarai karena Sarai maupun Abraham saat itu sudah sangat tua—Sarai berumur tujuh puluh lima tahun, sedangkan Abraham
berumur delapan puluh lima tahun. Oleh karena itu, Sarai menganjurkan agar Abraham mengambil Hagar—hamba perempuan Sarai—untuk
menjadi istri muda Abraham (16:2). Iman Abraham menjadi goyah ketika mendengar tawaran isterinya itu karena dia berpikir bahwa alternatif
yang ditawarkan Sara itu lebih masuk akal ketimbang terus mempercayai
Allah (bandingkan dengan 15:1-6). Jelas bahwa keputusan Abraham ini
salah!
Keputusan Abraham untuk mengambil Hagar menjadi isteri mudanya merupakan keputusan yang membawa berbagai akibat yang menyedihkan di kemudian hari: Sarai sakit hati karena dipandang rendah
oleh Hagar (16:4-5) dan Abraham harus mengusir Ismail—anak yang diperolehnya dari Hagar (21:10-14). Janji Allah kepada Abraham itu baru
digenapi saat Abraham berumur seratus tahun! (21:5). [P]
Amsal 3:5-6
“Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu,
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah Dia dalam segala lakumu,
maka Ia akan meluruskan jalanmu.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 18
Apa yang Anda pikirkan saat Anda membaca bahwa Sara tertawa saat
mendengar janji Tuhan bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki
(18:12)? Banyak orang dengan cepat menyalahkan Sara dan menuding
Sara sebagai seorang yang tidak beriman! Akan tetapi, bila kita berpikir
dengan tenang, apakah kita tidak akan melakukan hal yang sama bila
kita berada dalam posisi seperti Sara?
Pertimbangkanlah bahwa saat itu Sara sudah berumur delapan puluh sembilan tahun dan sudah mati haid. Secara medis, Sara sudah tidak
mungkin melahirkan anak! Sebenarnya, merupakan hal yang logis bila
Sara tidak percaya bahwa dia bisa hamil dan melahirkan anak. Masalahnya adalah bahwa Sara menyamakan Allah dengan dirinya. Bagi Sara,
mustahil melahirkan anak dalam keadaan seperti itu. Sara tidak menyadari bahwa Allah tidak dibatasi oleh hukum alam. Allah bisa membuat hukum alam tidak berlaku. Oleh karena itu, Allah juga sanggup
membuat Sara kembali memiliki rasa berahi dan melahirkan anak.
Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menemui jalan buntu
ketika menghadapi persoalan. Sebenarnya jalan buntu itu menunjuk kepada keterbatasan kita dalam melihat semua kemungkinan. Bagi Allah,
apa yang kita lihat sebagai jalan buntu itu tidak selalu berarti sama.
Allah bisa menyiapkan jalan di balik jalan yang kita lihat sebagai jalan
buntu. Bila kita ingin melihat jalan yang Allah siapkan itu, ada beberapa
persyaratan: Pertama, kita harus menyadari bahwa kemampuan Allah
itu melampaui keterbatasan kita. Kedua, kita harus berdoa. Ketiga, kita
harus percaya bahwa Allah akan memberikan hal yang terbaik bagi diri
kita, walaupun hal itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita. [P]
Kejadian 18:13-14a
Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Abraham:
“Mengapakah Sara tertawa dan berkata:
Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?
Adakah sesuatu apa pun yang mustahil untuk TUHAN?”
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 19
Banyak orang yang hidup dalam dosa dan tidak mempedulikan setiap
nasihat yang diberikan kepada mereka. Mereka beranggapan bahwa
hidup dalam dosa lebih menguntungkan daripada hidup dalam kebenaran. Mereka meyakini bahwa dengan melakukan dosa, mereka bisa
mendapatkan lebih banyak kekayaan, kesenangan, dan kekuasaan, bahkan mereka bisa mendapatkan lebih banyak pujian dan kawan.
Penduduk Sodom dan Gomora adalah orang-orang yang sangat
jahat. Pada masa itu, merupakan kebiasaan bagi masyarakat yang beradab bahwa seorang tamu harus diperlakukan dengan baik, termasuk
diberi tumpangan dan dijamu dengan makanan yang terbaik. Akan tetapi, penduduk Sodom dan Gomora tidak demikian. Saat Lot menerima
dua orang tamu (yang sebenarnya adalah dua orang malaikat), mereka
meminta agar kedua tamu itu diserahkan kepada penduduk kota untuk
mereka perkosa (Kata “kami pakai” dalam 19:5 menunjuk kepada hubungan seks, yaitu hubungan homoseksual atau hubungan seks sejenis).
Kisah kejahatan dalam pasal 19 ini menunjukkan alasan mengapa keluh
kesah tentang dosa penduduk Sodom dan Gomora sampai ke telinga
Allah! (18:20-21).
Kisah hukuman Allah terhadap kota Sodom dan Gomora ini menunjukkan bahwa bila sudah tiba waktu Allah untuk menjatuhkan hukuman,
Allah tidak akan menunda-nunda. Tidak ada orang jahat yang bisa lolos
dari hukuman Allah. Bila saat ini Allah masih belum menjatuhkan hukuman terakhir terhadap orang jahat, hal itu berarti bahwa Allah masih
memberi kesempatan kepada orang jahat untuk bertobat (2 Petrus 3:9).
Akan tetapi, ingatlah bahwa suatu saat, kesempatan itu akan berakhir
dan hukuman akan dijatuhkan (2 Petrus 3:10-12). [P]
2 Petrus 3:15a
“Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu
untuk beroleh selamat, ”
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 20-21
Banyak politisi yang saat berkampanye menyebar janji muluk akan
membela kepentingan rakyat. Sayangnya, janji-janji itu tidak ditepati
setelah yang bersangkutan memperoleh jabatan. Hal itu membuat banyak orang menjadi bersikap skeptis (tidak percaya) ketika mendengar
sebuah janji. Untungnya, masih ada—walaupun sedikit—politisi yang
bisa dipercaya di setiap zaman. Banyaknya janji dalam kehidupan yang
tidak diwujudkan itu membuat banyak orang juga bersikap skeptis terhadap janji Allah, padahal Allah berbeda dengan manusia dan janji-Nya
bisa dipercaya (Bilangan 23:19).
Janji Allah kepada Abraham untuk memberikan keturunan yang tak
terhitung banyaknya (12:2; 13:16; 15:5; 17:6; 22:17) merupakan jaminan bahwa Allah pasti menjaga Abraham dan istrinya (Sara). Perlindungan
Allah itu didemonstrasikan saat Abraham mengungsi ke Mesir (12:1020). Seharusnya Abraham tidak perlu takut mengakui Sara sebagai istrinya karena janji Allah membuat Allah pasti melindungi mereka (pasal
20). Janji itu juga menjamin bahwa walaupun usia Sara dan Abraham
telah amat lanjut, Sara pasti bisa mengandung dan melahirkan anak
(21:1-2). Kesetiaan Allah terhadap janji-Nya membuat Allah menyetujui
permintaan Sara kepada Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismael—
anak Abraham dari Hagar yang bukan pewaris janji Allah kepada Abraham. Walaupun permintaan itu terasa menyakitkan bagi Abraham, permintaan itu memperkokoh jaminan bahwa pewaris janji Allah kepada
Abraham adalah Ishak, anak yang dilahirkan Sara bagi Abraham.
Janji Allah bukan hanya diperuntukkan bagi keturunan Abraham secara jasmani melalui Ishak, tetapi juga diperuntukkan bagi setiap orang
percaya yang merupakan keturunan Abraham secara rohani (Galatia
3:29). Marilah kita memegang janji-janji Allah dalam hidup kita! [P]
Kejadian 21:1
“TUHAN memperhatikan Sara, seperti yang difirmankan-Nya,
dan TUHAN melakukan kepada Sara seperti yang dijanjikan-Nya.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 22-23
Orang Kristen yang sejati adalah orang yang hidup dengan iman. Hidup
dengan iman berarti hidup dengan tetap mempercayai Allah, walaupun
kita tidak bisa melihat detail-detail kehidupan yang akan kita lalui. Hidup
dengan iman berarti bahwa kita percaya bahwa Allah akan menuntun
kita ke tempat yang paling baik bagi kita, walaupun kita belum bisa melihat ujung jalan yang kita lalui. Hidup dengan iman berarti bersandar
sepenuhnya kepada Allah seperti seorang buta yang sepenuhnya membiarkan dirinya dituntun oleh orang lain.
Iman Abraham diuji ketika dia diminta untuk menyerahkan Ishak—
anak yang menjadi pewaris janji-janji Allah—sebagai korban bakaran.
Perkataan Abraham, “Allah yang akan menyediakan ...” (22:8) merupakan ungkapan iman terhadap kebaikan Allah walaupun situasi yang
dihadapi merupakan kenyataan yang akan membuat orang yang tidak
beriman sulit memahami kebaikan Allah. Dalam hidup kita, kita akan
menjumpai berbagai situasi yang menunjukkan bahwa kenyataan hidup nampaknya bertentangan dengan kebaikan Allah. Mengomel dan
mempertanyakan kebaikan Allah dalam situasi seperti itu menunjukkan
bahwa kita telah gagal untuk menjalani hidup dengan iman.
Ungkapan iman Abraham, “Allah yang akan menyediakan ...” menjadi kenyataan ketika Malaikat TUHAN menjelaskan bahwa permintaan
Allah itu hanyalah sebuah ujian terhadap iman Abraham; dan kemudian ternyata bahwa Allah benar-benar menyediakan seekor domba
jantan sebagai korban bakaran untuk menggantikan Ishak. Peristiwa ini
merupakan gambaran dari Allah yang telah menyediakan Anak Domba
Allah—yaitu Yesus Kristus—untuk mati menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia berdosa! [P]
Kejadian 22:8a
Sahut Abraham:
“Allah yang akan menyediakan anak domba
untuk korban bakaran bagi-Nya, anakku.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 24
Apakah Allah menyediakan jodoh bagi setiap orang? Apakah kisah perjodohan antara Ishak dan Ribka merupakan teladan atau pedoman untuk dicontoh dalam mencari jodoh? Pertanyaan-pertanyaan seperti di
atas adalah pertanyaan-pertanyaan yang nampaknya sederhana, tetapi
sebenarnya tidak mudah untuk dijawab.
Saat Allah menciptakan manusia—pria dan wanita, Allah menghendaki agar pria dan wanita berpasangan dan saling melengkapi. Akan
tetapi, dosa telah mengakibatkan kerusakan dan ketidakseimbangan,
khususnya setelah Allah menjatuhkan hukuman berupa air bah pada
zaman Nuh. Ada orang yang kondisi kesehatannya membuat ia sebaiknya tidak menikah. Jumlah pria dan jumlah wanita di seluruh dunia pun
berbeda jauh sehingga sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa Allah
menetapkan jodoh yang spesifik bagi setiap orang. Lebih tepat bila kita
katakan bahwa kadang-kadang Allah memiliki maksud tertentu sehingga
Ia menetapkan jodoh bagi seseorang.
Kisah perjodohan antara Ishak dan Ribka tidak sepenuhnya bisa dipandang sebagai teladan bagi kita sekarang karena situasi dan kondisi
saat ini berbeda jauh dengan situasi dan kondisi saat itu. Abraham terpaksa mengutus hambanya untuk mencari jodoh bagi anaknya karena
saat itu mereka tinggal di lingkungan bangsa kafir. Mempersiapkan pernikahan melalui masa berpacaran dan/atau masa pertunangan penting
untuk mempersiapkan sebuah pernikahan, tetapi hal itu tidak mungkin
dilakukan saat itu. Sekalipun tidak sepenuhnya bisa dipakai sebagai
contoh, kisah perjodohan Ishak dan Ribka menunjukkan pentingnya pasangan yang seiman dan pentingnya mengikuti pimpinan Allah. [P]
Amsal 30:18-19
“Ada tiga hal yang mengherankan aku,
bahkan, ada empat hal yang tidak kumengerti:
jalan rajawali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengahtengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis.”
19

Rabu

Salah Asuh

16
Jan

Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 25
Salah satu penyebab kegagalan Ishak dalam mendidik kedua anaknya
adalah karena kedua orang tuanya tidak memberikan teladan yang baik.
Ishak adalah anak yang diistimewakan karena dia adalah satu-satunya
anak yang masuk dalam perjanjian antara Allah dengan Abraham. Ismail, kakak tirinya, “diusir” saat ia masih kecil (21:10-14). Adik-adik tirinya pun juga “diusir” oleh Abraham (25:1-6). Tak mengherankan bila
kemudian Ishak meniru orang tuanya dengan lebih menyayangi Esau
daripada Yakub, sedangkan Ribka “melawan” dengan lebih menyayangi
Yakub daripada Esau (25:28).
Sikap pilih kasih adalah kesalahan yang fatal dalam membangun sebuah keluarga. Sikap pilih kasih yang ditunjukkan oleh Ishak dan Ribka
membuat Esau dan Yakub berada dalam suasana persaingan. Esau dan
Yakub tidak bersikap saling mendukung sebagaimana layaknya kakak
dan adik, melainkan saling bersaing secara tidak sehat untuk merebut
perhatian orang tua mereka. Esau yang lebih disayangi ayahnya menjadi bersikap arogan sehingga ia mengabaikan hak kesulungannya. Sebaliknya, Yakub yang diabaikan oleh ayahnya menjadi bersikap perhitungan terhadap kakaknya.
Kegagalan Ishak dan Ribka dalam mendidik kedua anak mereka bukanlah teladan untuk kita tiru, melainkan merupakan suatu peringatan
agar kita tidak melakukan hal yang sama. Setiap orang tua harus berusaha untuk bersikap adil terhadap anak-anak mereka serta mengarahkan mereka untuk tidak bersaing, melainkan mengarahkan agar mereka
bersikap saling mengasihi dengan saling membantu, saling mendukung,
dan saling mensukseskan. Ingatlah bahwa semua anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat ketimbang dari apa yang mereka dengar
dari orang tua mereka. [P]
Kejadian 25:28
“Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan,
tetapi Ribka kasih kepada Yakub.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 26
Mengapa banyak orang muda yang terlalu berani mengambil keputusan
dan akhirnya mengambil keputusan yang salah? Mereka berspekulasi
(bertindak berdasarkan untung-untungan) dalam mengambil keputusan
karena mereka kurang pengalaman. Mereka akan bisa mengambil keputusan dengan lebih bijaksana bila mereka telah memiliki banyak pengalaman. Sekalipun demikian, sebenarnya ada jalan pintas untuk menjadi
lebih bijaksana, yaitu belajar dari pengalaman orang lain.
Ishak termasuk orang yang tidak bisa belajar dari pengalaman orang
lain. Ayahnya—Abraham—telah dua kali bertindak bodoh dengan tidak
berani mengakui Sara sebagai istrinya karena dia takut dibunuh, padahal
sebenarnya dia tidak perlu takut karena Allah melindungi dirinya (12:1020; 20:1-18). Adanya catatan tentang dua peristiwa yang menunjukkan
kepengecutan Abraham di atas menunjukkan bahwa kedua peristiwa
itu telah diceritakan berulang-ulang secara turun-temurun, dan secara
khusus diceritakan sendiri oleh Abraham dan Sara kepada anak mereka—Ishak. Bisa diduga bahwa kisah kepengecutan Abraham yang tidak
berani mengakui Sara sebagai istrinya itu diceritakan dengan rasa malu
oleh Abraham kepada Ishak—anaknya—dengan tujuan agar Ishak memiliki keberanian untuk bersandar kepada Allah saat menghadapi situasi
yang menakutkan. Sayangnya, Ishak justru meniru kegagalan ayahnya.
Dia tidak bersandar kepada perlindungan Tuhan!
Bila Anda ingin menjadi seorang yang bijaksana, tidak cukup bila
Anda hanya sekedar mengerti isi Alkitab. Anda harus membiarkan firman
Allah membentuk pola pikir dan keyakinan Anda! Anda harus membuka
diri untuk dikoreksi dan dibentuk oleh firman Allah! [P]
Roma 15:4
“Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu,
telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita,
supaya kita teguh berpegang pada pengharapan
oleh ketekunan dan penghiburan dari Kitab Suci.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 27
Ada tiga macam hubungan dalam kehidupan bersama, yaitu hubungan
yang bersifat negatif (saling menyerang dan saling menjatuhkan), hubungan yang tidak saling mempedulikan, dan hubungan yang bersifat
positif (saling membangun dan saling mensukseskan). Allah menghendaki agar orang-orang beriman memiliki hubungan yang bersifat positif,
tetapi dosa membuat banyak hubungan menjadi bersifat negatif. Perkembangan yang umum terjadi di kota besar adalah bahwa kesulitan
hidup membuat banyak orang menjadi bersifat individualistis dan tidak
mempedulikan kepentingan orang lain, dan selanjutnya berkembang terus menjadi bersikap negatif terhadap orang lain.
Persaingan dan perebutan berkat yang terjadi antara Yakub dan Esau
adalah contoh hubungan yang bersifat negatif dan sangat menyedihkan.
Ishak dan Ribka bukan hanya membiarkan anak-anak mereka—Esau dan
Yakub—saling bersaing, tetapi mereka secara aktif ikut memicu persaingan tersebut. Jelas bahwa Ishak dan Ribka tidak pernah berunding tentang pendidikan anak, sehingga mereka mendidik anak mereka secara
sendiri-sendiri, bahkan mereka saling pilih kasih. Sikap orang tua yang
pilih kasih itulah yang mengembangkan hubungan yang negatif antara
Esau dan Yakub. Esau dan Yakub saling bersaing dan saling menjatuhkan
sebagai respons terhadap sikap orang tua mereka.
Allah menghendaki agar anak-anak-Nya bukan hanya tidak berbuat
jahat, melainkan secara aktif berbuat baik (bersikap positif) terhadap
sesama. Sikap positif terhadap sesama ini hanya bisa kita kembangkan
bila kita memandang melakukan kehendak Allah sebagai nilai hidup
yang lebih penting daripada kekayaan, kekuasaan, kesenangan, dan kepopuleran! [P]
Ibrani 10:24
“Dan marilah kita saling memperhatikan
supaya kita saling mendorong dalam kasih
dan dalam pekerjaan baik.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 28
Kata “percaya” itu mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Kadang-kadang ada orang yang begitu mudah mengatakan
bahwa ia percaya terhadap janji pemeliharaan Allah dalam hidupnya,
bahkan orang seperti ini mungkin memandang rendah orang yang sulit untuk mempercayai pemeliharaan Allah. Akan tetapi, sesungguhnya
percaya itu merupakan suatu proses yang harus terus diperjuangkan dan
dipertahankan. Percaya yang sesungguhnya bukanlah sekedar mempercayai Allah dalam sebuah peristiwa, tetapi terus-menerus mempercayai
Allah walaupun dengan melalui proses jatuh bangun.
Kita telah membaca betapa sulitnya Abraham (12:10-20; 20:1-18)
dan Ishak (26:1-11) mempercayai Allah ketika merasa takut terhadap
ancaman bahaya. Walaupun Yakub pasti telah mendengar kisah-kisah
pemeliharaan Allah terhadap Abraham dan Ishak, tidak mudah bagi
Yakub untuk mempercayai Allah. Saat Allah berjanji untuk menyertai
dan melindungi Yakub (28:15), respons Yakub adalah percaya dengan
setengah hati. Yakub bernazar (berjanji) bahwa jika Allah menepati janjiNya, ia akan memberikan persepuluhan (28:20-22). Nazar ini (perhatikan kata “Jika” dalam 28:20) menunjukkan bahwa sebenarnya Yakub
belum merasa yakin bahwa Allah akan menggenapi janji-Nya!
Mempercayai Allah itu sulit karena Allah tidak bisa dilihat, padahal
umumnya kita menghadapi masalah jangka panjang. Seringkali Allah
menuntun dan menolong kita secara diam-diam. Allah menginginkan
agar kita mempercayai Dia secara total tanpa ragu-ragu, bahkan bisa
dikatakan bahwa Allah menghendaki agar kita mengikuti tuntunan tangan-Nya dengan mata terpejam. Kita harus belajar untuk percaya tanpa menunggu adanya bukti. Tuhan Yesus mengatakan, “Berbahagialah
mereka yang tidak melihat, namun percaya.” (Yohanes 20:29b). [P]
Mazmur 116:7
“Kembalilah tenang, hai jiwaku,
sebab TUHAN telah berbuat baik kepadamu.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 29
Ada cinta yang palsu dan ada cinta yang sejati. Cinta yang palsu adalah
cinta yang hanya ada dalam ucapan, sedangkan cinta yang sejati adalah
cinta yang teruji. Pada zaman ini, banyak anak gadis bodoh yang mempercayai ucapan bernada cinta dari pria yang dikenalnya dalam “dunia
maya” (istilah untuk komunikasi dan informasi melalui internet, tanpa
tatap muka secara fisik). Banyak pria hidung belang yang bermulut manis dan sanggup merayu para anak gadis yang belum berpengalaman,
sehingga gadis-gadis yang bodoh menjadi jatuh cinta dan akhirnya berhasil ditipu oleh para pria yang tidak bertanggung jawab.
Bila kita menyimak kisah cinta Yakub dan Rahel dalam pasal ini, jelas
bahwa cinta Yakub kepada Rahel membuat ia sanggup menanti—bahkan bekerja keras—selama tujuh tahun untuk mendapatkan Rahel. Tujuh tahun terasa seperti beberapa hari saja bagi Yakub karena ia sangat
mencintai Rahel (29:20). Cinta Yakub terhadap Rahel adalah cinta yang
telah teruji oleh waktu dan oleh ketabahan menghadapi persoalan!
Kisah cinta Yakub terhadap Rahel merupakan cermin bagi para gadis untuk mengetahui apakah seorang pria mencintai dirinya atau tidak.
Sebaliknya, kisah tersebut juga merupakan cermin bagi para pria untuk mengetahui apakah dirinya mencintai seorang gadis tertentu atau
tidak. Cinta yang sejati adalah cinta yang sanggup menunggu dan sanggup menghadapi persoalan. Masa pacaran adalah masa yang penting
untuk menguji kesejatian cinta. Seorang pria atau seorang wanita yang
menuntut hubungan seks sebelum pernikahan merupakan tanda bahwa
cinta pria atau wanita itu telah gagal dalam menghadapi ujian waktu.
Menumbuhkan cinta tanpa hubungan seks merupakan salah satu persiapan terbaik untuk menjalin rumah tangga yang bahagia. [P]
Kejadian 29:20
“Jadi bekerjalah Yakub tujuh tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu,
tetapi yang tujuh tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja,
karena cintanya kepada Rahel.”
24

Senin

Memilah Persoalan

21
Jan

Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 30
Tidak ada manusia yang bebas dari persoalan. Setiap orang pasti menghadapi persoalan yang umumnya berbeda dengan orang lain. Ada persoalan yang harus diterima apa adanya dan ada persoalan yang harus
diatasi. Persoalan yang harus diterima apa adanya adalah persoalan
yang tidak mungkin dapat kita atasi sendiri. Dalam hal ini, kita hanya
bisa berharap bahwa Allah menolong memberikan jalan keluar kepada
kita. Ada persoalan yang tidak boleh dibiarkan saja, melainkan harus
diatasi dengan sekuat tenaga.
Rahel menghadapi masalah yang tidak mungkin diatasi dengan kekuatan sendiri, yaitu bahwa dia mandul. Protes Rahel terhadap suaminya yang tidak bisa memberi mereka anak bukan hanya tidak ada gunanya, melainkan juga membuat suaminya menjadi frustasi. Kemandulan
adalah masalah yang harus diterima oleh setiap pasangan suami istri.
Satu-satunya usaha yang bisa dilakukan pada waktu itu untuk menghadapi kondisi kemandulan adalah berserah dan memohon pertolongan
Allah. Syukurlah bahwa Allah akhirnya mengabulkan permohonan Rahel
dan membuka kandungannya sehingga akhirnya Rahel hamil dan melahirkan Yusuf (30:22-24). Menjelang akhir hidupnya, Rahel hamil lagi dan
dia melahirkan Benyamin (35:16-18).
Kemampuan memilah persoalan yang harus diterima apa adanya
dan persoalan yang harus diawasi amat penting bagi setiap keluarga.
Bila kita tidak bisa menerima kondisi seperti mandul dan cacat, kita akan
frustasi. Sebaliknya bila kita tidak menyadari bahwa sebagian persoalan
yang kita hadapi bisa kita atasi, sehingga kita hanya bersikap pasrah
tanpa berusaha sedikit pun, maka kita akan menjadi seorang yang tidak
bertanggung jawab. [P]
Kejadian 30:2
“Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata:
“Akukah pengganti Allah,
yang telah menghalangi engkau mengandung?””
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 31
Masalah yang tidak diselesaikan umumnya merusak hubungan dan
selanjutnya merusak komunikasi. Komunikasi yang rusak membuat
kita menduga-duga apa yang dipikirkan atau dirasakan seseorang. Bila
dugaan kita salah, kita bisa salah bertindak atau salah bersikap terhadap
orang tersebut. Oleh karena itu, masalah yang tidak diselesaikan merupakan salah satu sumber munculnya masalah baru.
Kekesalan Yakub terhadap Laban—mertuanya yang licik itu—membuat dia bertindak salah. Dia melarikan diri dari rumah mertuanya
dengan membawa seluruh keluarganya dan semua harta bendanya,
padahal sebenarnya dia bisa pergi dengan baik-baik. Walaupun Laban
adalah seorang yang licik, tidak masuk akal bila Laban marah bila dia
berpamitan dengan cara yang baik. Yang tidak dia sadari, ternyata bahwa Rahel—istri kesayangan Yakub—telah mencuri patung terafim milik
Laban, sehingga Laban marah dan mengejar Yakub. Syukurlah bahwa
perlindungan Allah terhadap Yakub tidak tergantung pada ketulusan
Yakub, melainkan didasarkan pada kesetiaan Allah terhadap janji-Nya.
Allah melindungi Yakub sehingga Laban tidak berani berbuat hal yang
negatif terhadap Yakub.
Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa bila kita tidak bisa
mempercayai perlindungan Allah terhadap diri kita, kita akan cenderung
untuk bergantung pada hikmat manusiawi kita, dan selanjutnya kita
akan tergoda untuk menyusun berbagai macam strategi tanpa mempedulikan kehendak Allah. Bila kita benar-benar mempercayai Allah,
kita akan berani bersikap terbuka (apa adanya), dan kita akan terhindar
dari keputusan yang salah yang didasarkan pada dugaan-dugaan yang
salah tentang orang lain. [P]
Matius 5:37
“Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya,
jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak.
Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 32
Masalah yang tak diselesaikan merupakan sumber kegelisahan yang
akan membuat kita hidup secara tidak wajar. Masalah yang tidak diselesaikan bisa membuat kita terkena penyakit yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan seperti penyakit maag, jantung, dan sebagainya. Masalah
yang tidak diselesaikan juga bisa membuat pikiran kita menjadi kacau
dan selanjutnya membuat kita melakukan kebohongan atau membuat
kita mengambil keputusan-keputusan yang aneh dan keliru. Sebelum
kita menyelesaikan masalah, seringkali masalah itu mengikuti kita seperti bayangan tubuh kita yang terus mengikuti kita.
Yakub bukan hanya tidak menyelesaikan masalah dengan Laban—
mertuanya sendiri—tetapi dia juga tidak menyelesaikan masalah dengan Esau—saudara kembarnya. Akibatnya, pikiran Yakub dipenuhi oleh
ketakutan dan rasa bersalah. Kelicikannya membuat dia memutar otak
menyusun strategi untuk mengambil hati Esau agar Esau tidak membalas dendam terhadap dirinya. Syukurlah bahwa Allah yang mengetahui
kelemahan Yakub tidak segera menjatuhkan hukuman, melainkan Allah
justru mengingat janji-Nya kepada Yakub dan Allah sendiri datang menampakkan diri-Nya untuk menguatkan Yakub (32:24-30).
Segera menyelesaikan masalah merupakan kebiasaan yang harus
dibangun di dalam diri anak-anak Allah. Menunda menyelesaikan masalah akan mengganggu semua hubungan kita, baik dengan Allah maupun
dengan sesama. Menunda menyelesaikan masalah membuat masalah
itu menjadi beban yang harus kita tanggung dan mengganggu sukacita
yang seharusnya bisa kita nikmati di dalam Kristus. Segera menyelesaikan masalah akan membuat hidup kita menjadi lebih wajar. [P]
Matius 5:23-24
“Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas
mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati
saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan
mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, ....”
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 33
Dalam kehidupan kita, apa yang kita harapkan terjadi belum tentu sesuai—bahkan kadang-kadang bertentangan—dengan kenyataan. Pertentangan antara harapan dan kenyataan ini bisa kita temui di mana saja,
termasuk di sekolah, di tempat kerja, di dalam rumah tangga, bahkan
di dalam gereja. Masuknya dosa ke dalam dunia telah membuat kita
semua hidup dalam kondisi yang tidak ideal.
Yakub adalah pewaris janji Allah yang diberikan kepada Abraham,
sedangkan Esau adalah seorang yang gaya hidupnya kasar dan tindakannya melukai hati kedua orang tuanya. Dengan demikian, kita berharap
bahwa sikap dan cara hidup Yakub lebih baik daripada Esau. Akan tetapi, kenyataan yang kita baca dalam bacaan Alkitab hari ini tidak sesuai
dengan harapan kita. Pikiran Yakub dipenuhi oleh berbagai taktik yang
memalukan karena ia mengira bahwa Esau akan membalas dendam, sedangkan pikiran Esau polos dan nampaknya dia tidak menyimpan dendam. Hati Esau nampak lebih tulus daripada hati Yakub, padahal Yakub
adalah orang yang dipilih Allah untuk mewarisi janji-janji-Nya.
Apakah Anda sering merasa kesal dan tidak puas terhadap kehidupan
orang-orang di sekeliling Anda? Apakah Anda sering merasa tidak puas
terhadap para pemimpin gereja Anda? Apakah Anda sering merasa tidak puas terhadap keluarga Anda? Apakah Anda juga merasa tidak puas
terhadap diri Anda sendiri? Bila kenyataan hidup selalu tidak memenuhi
harapan Anda, Anda perlu mengubah cara pandang terhadap kehidupan. Marilah kita memandang diri kita dan orang lain sebagai orang-orang
tidak sempurna yang sedang berada dalam proses pembentukan Tuhan.
Marilah kita mengganti kebiasaan mengkritik dengan mendoakan, baik
dengan berdoa bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. [P]
Kejadian 33:4
“Tetapi Esau berlari mendapatkan dia,
didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia,
lalu bertangis-tangisanlah mereka.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 34
Pernahkah Anda mendengar perkataan, “Saya tidak mau berbuat jahat.
Akan tetapi, bila ada orang yang berbuat jahat kepada diri saya, saya bisa
membalas dengan lebih jahat!” Ide balas-membalas inilah yang menjadi
tema sebagian besar film silat. Ide balas-membalas ini pula yang melatarbelakangi tawuran antar pelajar dan tawuran antar kampung yang
marak terjadi di Indonesia belakangan ini.
Apa kesan Anda ketika membaca kisah pembunuhan sadis terhadap Hemor dan Sikhem serta para pria di kota mereka yang dilakukan
oleh Simeon dan Lewi sebagai pembalasan terhadap Sikhem yang telah
memperkosa Dina, adik perempuan Simeon dan Lewi. Apakah wajar
bila kesalahan satu orang—yaitu Sikhem—harus dibayar dengan pembunuhan terhadap seluruh penduduk kota?
Kemarahan adalah emosi yang wajar muncul bila kita menyaksikan
suatu kejahatan atau suatu tindakan yang tidak semestinya dilakukan,
bahkan tidaklah wajar bila kita tidak ketika melihat kejahatan terjadi di
depan mata kita. Akan tetapi, kemarahan harus dikendalikan agar jangan sampai kemarahan kita membuat kita melakukan hal yang lebih
jahat atau membuat kita melakukan hal-hal yang tidak semestinya kita
lakukan. Kita tidak bisa membenarkan tindakan Simeon dan Lewi yang
membalas kejahatan Sikhem dengan tindakan yang lebih jahat. Di kemudian hari, saat Yakub memberikan berkatnya kepada anak-anaknya
menjelang ajalnya, Yakub pun juga mencela pembunuhan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi tersebut (49:5-7).
Ingatlah bahwa kemarahan bisa menjadi pintu masuk bagi Iblis untuk membuat kita berbuat dosa. Oleh karena itu, kita harus segera menyelesaikan semua persoalan yang membuat kita 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: Kejadian 35
Apa yang akan Anda lakukan saat Anda merasa terancam? Secara umum,
ada dua macam respons saat kita terancam, yaitu pasrah atau mencari
bantuan. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi
dalam pasal 34 membuat Yakub merasa takut terhadap kemungkinan
pembalasan yang dilakukan oleh penduduk asli Tanah Kanaan (34:3031). Sebenarnya Yakub bisa meminta bantuan perlindungan dari kakaknya, Esau (bandingkan dengan 33:12-15), tetapi Yakub tidak mau
melakukan hal itu karena dia masih meragukan ketulusan Esau.
Dalam keadaan seperti itu, Allah mengingatkan Yakub akan nazar
yang diucapkannya di Betel (28:20-22) dan Allah meminta Yakub merealisasikan nazarnya dengan mendirikan mezbah di Betel. Sebagai persiapan, Yakub meminta seisi rumahnya dan semua orang yang bersamasama dengan dia untuk melakukan introspeksi dan menjauhkan diri dari
semua dewa asing yang patungnya mereka sembah (35:2). Saat merasa
ketakutan menghadapi ancaman menjadi momentum (saat yang paling
tepat) bagi Yakub dan semua orang yang bersama dengan dia—termasuk bagi Rahel yang mencuri terafim ayahnya, 31:30-32—untuk
melakukan langkah-langkah pemulihan hubungan dengan Allah. Langkah pertama bagi usaha pemulihan itu adalah membuang semua dewa
asing. Hasil dari pemulihan hubungan dengan Allah itu adalah bahwa
penduduk Kanaan merasakan kedahsyatan kehadiran Allah (35:5). Bila
semua orang menaati perintah Yakub ini, berarti bahwa Rahel pun juga
turut membuang terafim ayahnya dan hubungannya dengan Allah berhasil dibereskan sebelum dia meninggal (35:16-20).
Saat Anda terancam gagal ujian, bangkrut, di-PHK, terkena bencana,
dan sebagainya, apakah yang akan Anda lakukan? Apakah memulihkan
hubungan dengan Allah termasuk dalam prioritas Anda? [P]
Kejadian 35:5
“Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka,
sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 36
Apakah Allah hanya peduli terhadap umat pilihan-Nya, yaitu keturunan
Abraham, Ishak, dan Yakub serta tidak peduli terhadap orang-orang
di luar umat pilihan tersebut? Silsilah Esau pada pasal ini serta silsilah
Ismael pada 25:13-18 menunjukkan bahwa lingkup kepedulian Allah
mencakup orang-orang di luar umat pilihan Allah. Dengan perkataan
lain, Allah mempedulikan semua orang.
Walaupun pusat perhatian Allah adalah umat pilihan-Nya, Allah
memperhatikan pula keprihatinan Abraham terhadap Ismail dan keprihatinan Ishak terhadap Esau karena Ismail dan Esau bukanlah pewaris
janji Allah terhadap Abraham. Allah memperhatikan pengharapan yang
terkandung dalam perkataan Ishak terhadap Esau, “Tetapi akan terjadi
kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan
melemparkan kuk itu dari tengkukmu.” (27:40 b). Allah juga memperhatikan permintaan Abraham, “Ah, sekiranya Ismael diperkenankan hidup
di hadapan-Mu!” (17:18).
Bila kita memperhatikan lima daftar nama dalam pasal 36 ini (36:15, 10-19, 20-30, 31-39, 40-43), kita bisa melihat bahwa kelima daftar itu
dikumpulkan dari berbagai sumber tanpa diedit. Bila kita bandingkan
nama-nama istri Esau dalam pasal ini (Ada, anak Elon; Oholibama, anak
Ana; dan Basmat, anak Ismael 36:2-3) dengan nama-nama dalam 26:34
(Yudit, anak Beeri dan Basmat, anak Elon) dan 28:9 (Mahalat, anak Ismael), nampaknya ada perbedaan, padahal sebenarnya tidak. Ada, anak
Elon (36:2) dan Basmat, anak Elon (26:34) adalah orang yang sama; sedangkan Yudit tidak disebut dalam daftar silsilah di pasal 36 karena tidak
memiliki keturunan. Tidak jelas apakah Basmat, anak Ismael (36:3) sama
atau berbeda dengan Mahalat, anak Ismael (28:9). [P]
Kejadian 27:40b
“Tetapi akan terjadi kelak,
apabila engkau berusaha sungguh-sungguh,
maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 37
Alkitab memandang kehidupan ini secara seimbang. Alkitab menekankan kewajiban seorang anak untuk menaati ajaran orang tuanya, tetapi
Alkitab juga mengajarkan tentang tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak. Sayangnya, banyak orang tua tidak mengerti bagaimana cara
mendidik anak. Mereka tidak mendapat pengarahan dan teladan dari
orang tua mereka. Oleh karena itu, kesalahan orang tua sering terulang
pada diri anak mereka.
Kita telah membaca tentang kepengecutan Abraham (yang tidak
berani mengakui bahwa Sara adalah istrinya, 12:10-20; 20:1-18) yang
ditiru oleh Ishak (yang juga tidak berani mengakui Ribka sebagai istrinya,
26:7). Ternyata bahwa di kemudian hari, sikap Ishak yang diskriminatif
dalam mendidik anak (25:28) ditiru oleh Yakub (37:3). Yang menyedihkan, sikap diskriminatif dalam mendidik anak itu dilatarbelakangi oleh
keegoisan sang orang tua: Ishak lebih menyukai Esau daripada Yakub
karena Esau seorang pemburu dan Ishak suka masakan daging buruan
(25:28-29); sedangkan Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada semua
saudaranya karena Yusuf lahir saat Ishak sudah tua. Bila kita memperhatikan pergumulan istri-istri Yakub dalam pasal 29-30, mudah untuk kita
duga bahwa Yakub merupakan anak kesayangan karena Yusuf adalah
anak Rahel yang merupakan istri kesayangan Yakub.
Sebagaimana sikap diskriminatif Ishak dalam mendidik anak membuat Yakub dan Esau saling bersaing, demikian pula sikap Yakub yang
diskriminatif membuat Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya (37:4).
Akibatnya, kita membaca kisah yang menyedihkan: Yusuf dijual sebagai
budak oleh saudara-saudaranya. Jelas bahwa sikap orang tua yang diskriminatif melukai hati anak-anak mereka. [P]
Efesus 6:4
“Dan kamu, bapa-bapa,
janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu,
tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 38
Kisah-kisah dalam Alkitab adalah kisah-kisah yang wajar, tidak dibuatbuat. Bila kisah-kisah tersebut hanya merupakan dongeng, kisahnya
tentu dibuat lebih dramatis dan lebih menarik. Akan tetapi, nampak
bahwa kisah-kisah dalam Alkitab ditulis apa adanya. Tak mengherankan
bahwa dalam Alkitab terdapat kisah-kisah yang tidak senonoh karena
manusia berdosa memang tidak bisa mempertahankan kesucian hidup
sebagaimana yang dituntut oleh Allah.
Bila kita memperhatikan silsilah Yesus Kristus dalam Matius 1, kita
akan menemukan perkataan, “Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah
dari Tamar, ...” (1:3). Mungkin kita tidak pernah menyangka bahwa kisah
diperanakkannya Peres dan Zerah dari Tamar itu merupakan kisah yang
asyik, rumit, dan sekaligus memalukan dalam bacaan Alkitab hari ini.
Tamar adalah menantu sekaligus selingkuhan dari Yehuda (Anda harus
membaca Kejadian 38 untuk mengetahui kerumitan kisah tersebut).
Barangkali kita bertanya-tanya, “Mengapa kisah memalukan semacam itu tidak dihapuskan saja dari silsilah Yesus Kristus?” Pertama,
Alkitab berisi catatan sejarah yang ditulis apa adanya, tidak direkayasa,
sehingga kita bisa mempercayai bahwa Alkitab itu benar. Kedua, dimasukkannya kisah memalukan tentang Yehuda dan Tamar—yang juga
termasuk dalam silsilah Tuhan Yesus—mengandung pesan bahwa kabar baik (Injil) tentang Yesus Kristus itu ditujukan kepada semua orang,
termasuk mereka yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Tangan
Yesus Kristus terbuka untuk menerima semua orang berdosa yang mau
datang kepada-Nya, termasuk mereka yang terbuang dan terabaikan
dalam masyarakat! Sudahkah Anda datang kepada Yesus Kristus dan
menerima Dia sebagai Juruselamat Anda? [P]
Roma 10:11
Karena Kitab Suci berkata:
“Barangsiapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Kejadian 39-40
Apakah Allah itu ada? Bila pertanyaan tersebut ditanyakan kepada
orang Indonesia, hampir semua orang akan menjawab bahwa Allah itu
ada. Sekalipun demikian, ada banyak orang yang dengan mulut mengatakan bahwa Allah itu ada, tetapi kehidupannya menunjukkan bahwa ia
tidak peduli apakah Allah itu ada atau tidak. Seorang yang sadar bahwa
Allah itu ada—dan Allah itu melihat apa pun yang kita lakukan—akan
takut berbuat dosa. Korupsi, pembunuhan, perzinahan, dan berbagai
dosa lain bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh mereka yang
mengakui bahwa Allah itu ada. Oleh karena itu, seorang yang tidak takut
melakukan dosa adalah orang yang tidak sadar bahwa Allah melihat apa
pun yang kita lakukan.
Yakub telah gagal untuk berlaku adil dalam mendidik anak-anaknya.
Sekalipun demikian, Yakub berhasil menanamkan di dalam hati dan pikiran Yusuf bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah itu mengawasi umatNya. Oleh karena itu, saat istri Potifar merayu dan mengajak Yusuf berzinah, Yusuf menolak dan mengatakan, “Bagaimanakah mungkin aku
melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?”
(39:9b). Yusuf memandang zinah sebagai pengkhianatan kepada Allah.
Yang Yusuf takuti bukan Potifar, tetapi Allah!
Orang tua zaman sekarang banyak yang merasa bingung tentang
bagaimana cara menjaga anak agar sang anak tidak terbawa oleh pengaruh negatif dari teman-temannya. Sebagian orang tua menjadi bersikap over protective (terlalu melindungi). Gerak-gerik sang anak terusmenerus diawasi. Sekalipun demikian, kemampuan orang tua dalam
mengawasi anaknya terbatas. Yang jauh lebih aman dan nyaman bagi
sang anak adalah bila orang tua mengajar anaknya untuk menyadari
bahwa Allah itu ada dan Ia senantiasa mengawasi umat-Nya. [P]
Amsal 15:3
“Mata TUHAN ada di segala tempat,
mengawasi orang jahat dan orang baik.”
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Apa yang akan Anda lakukan saat Anda berada dalam situasi yang buruk
dalam kehidupan Anda, misalnya saat Anda tertipu, mengalami kerugian, di-PHK, dan sebagainya? Apakah dalam keadaan seperti itu Anda
masih bisa berusaha melakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan,
atau sebaliknya Anda marah, mengamuk, merusak, atau melakukan halhal lain yang bersifat negatif?
Yusuf mengalami hal-hal paling buruk yang bisa dialami orang pada
masa itu, yaitu menjadi budak dan kemudian dimasukkan ke penjara.
Dalam keadaan seperti itu, umumnya orang yang mengalaminya merasa
putus asa, bahkan depresi, dan melakukan segala sesuatu dengan tanpa
semangat. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan Yusuf. Dia selalu
berusaha melakukan hal yang terbaik sehingga ia selalu menjadi orang
yang disukai dan dapat dipercaya di mana pun ia berada, baik di rumah
Potifar (39:1-4) maupun di dalam penjara (39:20-23). Tentu saja hal itu
terjadi karena Tuhan menyertai Yusuf (39:2-3, 21, 23).
Kesetiaan Yusuf dalam melakukan semua tanggung jawabnya akhirnya menghasilkan buah pada waktu yang ditetapkan Allah. Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Firaun secara amat memuaskan sehingga akhirnya
ia diangkat menjadi orang kedua di Mesir (41:39-41). Dari sisi manusia,
apa yang dialami oleh Yusuf ini merupakan suatu keberuntungan. Akan
tetapi, dari sisi Allah, jelas bahwa apa yang terjadi pada diri Yusuf itu
merupakan bagian dari rencana Allah yang besar. Allah membiarkan
Yusuf mengalami berbagai pengalaman pahit sebagai persiapan agar
Yusuf dapat mengambil bagian dalam rencana Allah. Kita bisa meyakini
bahwa Allah turut bekerja untuk melaksanakan semua rencana-Nya melalui segala sesuatu yang dialami oleh Yusuf. [P]
Roma 8:28
“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu
bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.”
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Dosa yang belum dibereskan seperti bayangan yang akan mengikuti terus ke mana pun kita pergi. Dosa yang belum dibereskan akan membuat
kita merasa gelisah, pikiran kita menjadi kacau, bahkan bisa membuat
kita menjadi ketakutan (karena takut bila dosa kita terbongkar). Dosa
yang belum dibereskan akan menghambat hubungan kita dengan sesama dan dengan Allah serta merupakan penghalang bagi kita untuk
bisa terus bertumbuh secara rohani.
Saudara-saudara Yusuf tidak pernah bisa lupa bahwa mereka telah
melakukan kesalahan (dosa) besar saat mereka menjual Yusuf sebagai budak kepada kafilah orang Ismael yang sedang dalam perjalanan
menuju ke Mesir (37:25-28). Rasa bersalah membuat mereka menjadi
lebih sensitif saat menghadapi persoalan. Mereka beranggapan bahwa
masalah yang mereka hadapi merupakan akibat dari dosa yang telah
mereka lakukan, yaitu menjual Yusuf sebagai budak (42:21). Mereka
sama sekali tidak menduga bahwa penguasa Mesir yang mereka hadapi
adalah Yusuf. Yusuf menahan Simeon bukan karena dia ingin membalas
dendam, tetapi karena ia menginginkan agar kontak dengan saudarasaudaranya bisa terus berlanjut.
Segera membereskan dosa merupakan sesuatu yang harus dijadikan
sebagai kebiasaan. Kita harus senantiasa memiliki hati yang mau mengoreksi diri sendiri. Jangan merasa malu untuk meminta maaf bila kita
melakukan kesalahan, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Walaupun sesama kita belum tentu mau memaafkan kita bila kita melakukan kesalahan, ingatlah bahwa Allah selalu mau mengampuni kita bila
kita bersedia untuk mengaku dosa dan bertobat (1 Yohanes 1:9). [P]
Mazmur 32:1
“Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya,
yang dosanya ditutupi!
Berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak diperhitungkan
TUHAN, dan yang tidak berjiwa penipu!”
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Hidup ini tidak selalu bisa dijalani dengan mudah. Kadang-kadang kita
harus berhadapan dengan pilihan yang mengandung risiko tinggi. Bila
kita tidak berani mengambil risiko, kita tidak akan bisa mengalami kemajuan, bahkan ketidakberanian kita pun seringkali mengandung risiko.
Bila kita menginginkan agar hidup kita berkembang secara positif, kita
harus berani mengambil risiko!
Yehuda adalah seorang yang berani mengambil keputusan dan berani bertanggung jawab atas keputusan yang ia ambil. Dia berani bertanggung jawab atas kekeliruannya dalam bersikap menyangkut diri Tamar
(pasal 38). Saat ada keraguan mengenai sikap terhadap Yusuf, Yehudalah
yang mengajukan usulan agar Yusuf dijual sebagai budak (37:26-27).
Walaupun Yehuda bukan anak-sulung, nampak bahwa Yehuda seringkali
menjadi pengambil keputusan di antara saudara-saudaranya. Saat keluarga Yakub mengalami bencana kelaparan sehingga mereka harus pergi
ke Mesir untuk membeli gandum, Yehuda mengajukan dirinya sebagai
penanggung jawab atas keselamatan Benyamin, anak kesayangan Yakub
yang harus ikut dibawa ke Mesir. Sikap Yehuda yang berani bertanggung
jawab itulah yang membuat Yehuda dipilih Allah untuk menjadi nenek
moyang raja-raja Yehuda (49:10).
Sikap Yehuda yang berani mengambil tanggung jawab itu patut untuk kita tiru. Di mana pun kita berada—dalam keluarga, di tempat kerja,
di gereja, dalam organisasi, dan sebagainya—selalu diperlukan orangorang yang berani mengambil tanggung jawab. Bila kita ingin maju, kita
perlu memupuk keberanian untuk mengambil tanggung jawab apa pun
yang diberikan kepada kita. [P]
Kejadian 49:10
“Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda
ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya,
sampai dia datang yang berhak atasnya,
maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.”
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Integritas adalah kesatuan antara kata-kata dan perbuatan atau kesatuan
antara apa yang nampak dari luar dengan apa yang sesungguhnya ada
di dalam hati. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang berani
mengambil risiko untuk melaksanakan apa yang ia katakan. Orang yang
hanya ikut-ikutan dan orang yang hanya mementingkan pencitraan—
yaitu orang yang berusaha untuk nampak baik dalam pandangan orang
lain, padahal sebenarnya dia menyimpan berbagai kebusukan—adalah
orang yang tidak memiliki integritas.
Yehuda adalah seorang yang memiliki integritas. Ia selalu berusaha
untuk melakukan apa yang ia katakan. Sikap Yehuda ini berbeda dengan
sikap Ruben—anak sulung Yakub. Ruben berusaha untuk kelihatan baik
di depan saudara-saudaranya, tetapi dia tidak berani mengambil risiko
(37:21-30). Saat Benyamin menghadapi bahaya, Yehuda maju ke depan
untuk membela adiknya sesuai dengan janjinya kepada ayahnya. Dia
bersedia mengambil risiko menjalani hukuman di Mesir untuk menggantikan Benyamin. Sikap Yehuda ini menunjukkan bahwa ia memiliki
integritas dalam hidupnya.
Saat ini, tidak banyak pemimpin di Indonesia yang memiliki integritas. Terbukanya berbagai kasus korupsi dan moral baik di lembaga
eksekutif (pemerintah), legislatif (DPR), yudikatif (pengadilan), maupun
kepolisian dan kejaksaan menunjukkan bahwa banyak pejabat yang tidak memiliki integritas. Pemimpin yang memimpin dengan tangan besi
mungkin ditakuti, tetapi belum tentu dihormati. Akan tetapi, pemimpin
yang memimpin dengan integritas dan dengan keteladanan akan dihormati dan ditaati! Apakah Anda memiliki integritas? [P]
Kejadian 44:34
“Sebab masakan aku pulang kepada ayahku,
apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku?
Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka
yang akan menimpa ayahku.”
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Cara kita memandang kehidupan akan mentukan bagaimana kita memberi respons terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita.
Bila kita hanya memperhatikan hal-hal yang buruk dalam hidup kita, kita
akan melihat segala sesuatu secara negatif. Kita akan gampang melihat
kesalahan orang-orang di sekitar kita dan kita akan sulit untuk bersyukur. Akan tetapi, bila kita bisa melihat bahwa Allah turut bekerja dalam
segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi
Dia, kita akan melihat kebaikan Allah dan kita tidak akan hidup dalam
kepahitan (mendendam) terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap diri kita. Dengan perkataan lain, kesalahan orang lain
akan tenggelam dalam kebaikan Allah.
Kedekatan Yusuf dengan Allah membuat dia bisa memahami maksud
baik Allah terhadap dirinya. Dia bisa melihat bahwa walaupun saudarasaudaranya pernah memiliki niat jahat terhadap dirinya, perbuatan jahat
dari saudara-saudaranya itu justru menjadi alat di tangan Allah untuk
menjalankan rencana-Nya. Cara pandang seperti itu membuat Yusuf bukan hanya sanggup memaafkan saudara-saudaranya, tetapi sebaliknya,
dia sanggup menghibur dan memberi dorongan kepada saudara-saudaranya secara positif (45:4-.8). Dengan mengatakan “Jadi bukanlah kamu
yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah; ...” (45:8), Yusuf menegaskan
bahwa dia sudah tidak lagi memperhitungkan kesalahan saudara-saudaranya.
Bila kita sanggup melihat kehidupan dari sudut pandang Allah seperti yang dilakukan oleh Yusuf, kita akan terhindar dari banyak konflik dan
kita akan bisa memaafkan, bahkan kita akan tetap bisa bekerja sama
dengan orang-orang yang telah melukai hati kita. [P]
Kejadian 45:8
“Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah; Dialah
yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas
seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.”
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Manusia terdiri dari bagian yang kelihatan dan bagian yang tidak kelihatan. Bagian yang kelihatan adalah tubuh kita, sedangkan bagian yang
tidak kelihatan terdiri dari dua bagian, yaitu jiwa dan roh. Tubuh, jiwa,
dan roh adalah tiga bagian dari manusia yang merupakan satu kesatuan
yang tak terpisahkan dan saling mempengaruhi dalam hidup kita. Tubuh
kita memerlukan materi, tetapi jiwa kita memerlukan hubungan kasih
dengan sesama dan roh kita memerlukan hubungan kasih dengan Allah.
Ketiga keperluan di atas—yaitu materi, hubungan kasih dengan sesama,
dan hubungan kasih dengan Allah— adalah tiga hal utama yang dikejar
oleh setiap orang, tetapi setiap orang memiliki prioritas yang berbeda.
Manusia daging atau manusia duniawi lebih mengutamakan hal-hal
yang nampak, yaitu materi serta hubungan kasih dengan sesama. Manusia rohani lebih mengutamakan hubungan kasih dengan Allah. Bila
hubungan kasih dengan Allah merupakan hal yang paling utama dalam
hidup kita, kita pasti akan membangun hubungan kasih dengan sesama,
sedangkan materi merupakan pelengkap bagi kebahagiaan hidup kita.
Walaupun Yusuf telah hidup dengan berkelimpahan materi, dia tetap
mengutamakan hubungan dengan Allah. Dalam Kejadian 39-50, jelas
bahwa hubungan Yusuf dengan Allah amat mempengaruhi sikapnya
terhadap saudara-saudaranya. Kedekatannya dengan Allah membuat
dia tidak bersikap egois, melainkan ia memikirkan kebutuhan saudarasaudaranya dan kebutuhan ayahnya. Kemakmuran yang ia nikmati di
Mesir tidak membuat ia menjadi sombong dan melupakan keluarganya,
melainkan materi menjadi alat untuk memupuk hubungan kasih dengan saudara-saudaranya dan juga dengan ayahnya. Bagaimana dengan
Anda? [P]
Kejadian 46:29
“Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen,
mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia,
dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya.”
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Di dalam kekristenan, terdapat istilah-istilah penting yang tidak mudah
untuk kita mengerti maksudnya. Yang menjadi penyebab persoalan
tersebut adalah karena Alkitab ditulis dalam konteks sejarah saat penulisan kitab yang bersangkutan. Salah satu istilah penting yang sering
kurang dimengerti adalah istilah “hamba”. Istilah “hamba” amat penting untuk dipahami karena istilah tersebut merupakan salah satu istilah yang memberi gambaran tentang hubungan antara manusia dengan
Allah. Tuhan Yesus sendiri juga disebut sebagai “hamba Allah” dalam
pengertian khusus, yaitu bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk
melaksanakan kehendak Allah Bapa. Para rasul dan setiap orang percaya
juga disebut sebagai “hamba Allah” atau “hamba Yesus Kristus”.
Dalam bacaan Alkitab hari ini, rakyat Mesir yang kelaparan itu akhirnya menjual bukan hanya ternak mereka, tetapi juga tanah mereka dan
bahkan diri mereka sendiri kepada Firaun supaya mereka bisa memperoleh makanan (47:15-25). Akibatnya, rakyat Mesir—kecuali para
imam—menjadi milik (hamba) Firaun dan Yusuf mewajibkan mereka
untuk membayar dua puluh persen dari penghasilan mereka kepada Firaun (47:23-26).
Menurut ajaran Perjanjian Baru, setiap orang percaya sebagai hamba Allah adalah milik Roh Kudus atau milik Allah (1 Korintus 6:19-20).
Dalam Perjanjian Lama, umat Allah diwajibkan untuk membayar persepuluhan; sedangkan dalam Perjanjian Baru, umat Allah diminta untuk
mempersembahkan tubuh (dalam pengertian seluruh diri kita, termasuk jiwa dan roh kita, Roma 12:1). [P]
1 Petrus 2:16
“Hiduplah sebagai orang merdeka
dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu
untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka,
tetapi hiduplah sebagai hamba Allah.”
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Apakah Allah memiliki kehendak yang spesifik dalam hidup kita? Pertanyaan ini sulit untuk dijawab karena cara Allah memperlakukan manusia
tidak seragam. Alkitab dengan jelas mengungkapkan bahwa Allah memiliki rencana, tetapi Alkitab juga menunjukkan bahwa manusia diberi
kebebasan untuk memilih. Secara umum, bila kehidupan ini digambarkan seperti suatu perjalanan dengan menaiki sebuah kapal, maka Allah
telah menentukan arah dan tujuan kapal, tetapi kita memiliki kebebasan
untuk melakukan apa saja di dalam kapal. Tentu saja ada aturan-aturan
yang harus dipatuhi di dalam kapal tersebut.
Saat Allah hendak memberkati kedua anak Yusuf melalui perantaraan Yakub, Yusuf menghendaki supaya berkat yang utama (yang disimbolkan oleh berkat yang diberikan dengan tangan kanan) diberikan kepada
Manasye—anak sulung Yusuf, tetapi Yakub (yang juga disebut “Israel”)
menolak dan memberikan berkat yang utama kepada Efraim—anak
Yusuf yang bungsu (48:14). Masa depan anak-anak Yusuf ditentukan
oleh Allah, bukan oleh Yusuf. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian
berkat kepada Efraim itu adalah kehendak Allah yang mutlak, yang tak
bisa ditolak.
Bila kita berdoa untuk mencari kehendak Allah, kita perlu mengenali
rencana Allah dan kehendak moral Allah. Rencana Allah bersifat mutlak dan tidak bisa ditolak. Kehendak moral Allah adalah prinsip-prinsip
moralitas yang harus kita selidiki berdasarkan ajaran Alkitab. Kita juga
harus menyadari adanya kehendak Allah yang bersifat relatif. Dalam hal
yang terakhir ini, Allah menghendaki agar kita melangkah dengan iman
sambil bersandar kepada pertolongan dan kekuatan Allah. [P]
Kejadian 48:14
“Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya
dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu,
dan tangan kirinya di atas kepala Manasye
-- jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung.”
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Allah adalah Penguasa Masa Depan. Dia mengetahui hal-hal yang akan
terjadi di masa depan karena Ia tidak terikat oleh waktu dan tempat.
Hal ini berbeda dengan manusia yang terikat oleh waktu dan tempat:
Manusia hanya bisa memahami apa yang terjadi di depan mata saat ini,
tetapi tidak bisa mengerti apa yang akan terjadi di masa depan atau
apa yang terjadi di tempat lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh menilai
Allah dengan kacamata manusiawi kita yang terbatas.
Saat Yakub mengatakan bahwa dia akan memberitahu anak-anaknya
apa yang akan terjadi dengan mereka di masa depan (49:1), apa yang
bisa disampaikan oleh Yakub adalah sebatas apa yang disingkapkan
Allah kepadanya. Walaupun kita bisa meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Yakub itu benar, realisasi (pewujudan) dari perkataan Yakub
itu tidak bisa kita pahami sampai terlalu terperinci karena Alkitab tidak
memuat riwayat anak-anak Yakub secara lengkap. Yang menjadi fokus
dalam penulisan Alkitab adalah bagaimana Allah mengawal sejarah sehingga janji-janji Allah itu terwujud di dalam diri Yesus Kristus.
Dalam perkataan Yakub tentang masa depan anak-anaknya tersebut
nampak bahwa sikap dan kelakuan anak-anak Yakub itu menentukan
(berkaitan dengan) masa depan mereka. Ruben dicela karena ia berzinah dengan Bilha, gundik ayahnya (49:4; 35:22a). Simeon dan Lewi
dicela karena tindakan mereka yang brutal saat melakukan pembalasan
terhadap Sikhem (49:5-7; pasal 34). Kepahlawanan Yehuda (renungan
tanggal 2-3 Desember) berkaitan dengan pemilihan Allah terhadap Yehuda untuk menurunkan raja-raja Yehuda dan berpuncak pada Sang
Mesias Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. [P]
Daniel 2:21-22
“Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja
dan mengangkat raja, ...; Dialah yang menyingkapkan
hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi,
Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada pada-Nya.”
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Saudara-saudara Yusuf dikejar terus oleh rasa bersalah sehingga mereka
sulit untuk mempercayai bahwa Yusuf benar-benar telah memaafkan
mereka. Mereka sulit untuk percaya karena mereka sadar bahwa kesalahan seperti yang mereka lakukan itu adalah kesalahan yang tidak
pantas untuk diampuni. Mereka sadar bahwa merupakan hal yang wajar
bila Yusuf membalas dengan menghukum mereka. Sekalipun demikian,
ternyata bahwa Yusuf benar-benar memaafkan kesalahan mereka. Yusuf
tidak mau terjebak untuk melihat tindakan jahat saudara-saudaranya
itu sebagai semata-mata tindakan jahat, tetapi dia menyadari bahwa
tindakan jahat saudara-saudaranya itu telah dipakai Allah sebagai alat
untuk mewujudkan rencana-Nya yang telah Allah ungkapkan kepada
Yusuf melalui mimpi (37:5-10; 42:9). Cara berpikir seperti itulah yang
membuat Yusuf tidak melakukan pembalasan.
Apa yang terjadi antara Yusuf dan saudara-saudaranya itu memiliki
kesamaan dengan apa yang terjadi antara Allah dan manusia. Alkitab
menjelaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan
kemuliaan Allah (Roma 3:23), sehingga wajar bila manusia mengalami
hukuman Allah, yaitu kematian atau maut (Roma 6:23). Akan tetapi,
kasih Allah yang agung membuat keinginan-Nya bukanlah menghukum, melainkan menyelamatkan manusia. Kematian Yesus Kristus di
kayu salib membuat orang yang mempercayai karya Kristus di kayu salib itu mendapat pengampunan, tetapi orang yang tidak percaya akan
mendapat hukuman (Yohanes 3:17-18). Bila kita hanya mengingat dosa
kita, sulit bagi kita untuk memahami pengampunan Allah. Pengampunan Allah hanya bisa kita sadari bila kita memandang kasih Allah! [P]
Kejadian 50:19-20a
Tetapi Yusuf berkata kepada mereka:
“Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah?
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku,
tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan,....”
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Bacaan Alkitab hari ini: Mazmur 1-3
Dalam dunia politik terdapat sebuah slogan yang terkenal, “Tidak ada
teman atau musuh yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang
abadi.” Slogan ini menyebabkan para politikus hidup dalam ketegangan
yang tinggi serta ketakutan yang mendalam terhadap bayangannya sendiri, sehingga mereka merasakan kesepian yang sangat dalam. Demikian
pula dalam dunia bisnis: Yang dianggap paling penting adalah mendapatkan transaksi yang menguntungkan, tidak peduli apakah transaksi itu
legal atau tidak legal. Kemampuan beradaptasi dengan situasi yang ada
demi keberhasilan transaksi—meskipun ada hal tertentu yang dikorbankan—dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Yang lebih mengerikan
adalah hal-hal yang berkaitan dengan dunia Okultisme: Saat ini, kuasa
kegelapan sering tampil dalam sosok manusia yang tampan dan cantik,
sehingga atmosfir yang tertampil terasa lebih bersahabat dan hal-hal
yang berkaitan dengan okultisme menjadi nampak abu-abu.
Dalam pembacaan Alkitab hari ini, pemazmur dengan tegas menyatakan bahwa sebagai anak-anak terang, kita harus memilih komunitas
yang sesuai di tengah dunia ini. Kita tidak boleh hidup berdasarkan kepentingan atau berdasarkan keuntungan yang bisa kita dapatkan untuk
kehidupan yang sementara ini, karena kita tahu bahwa sesudah kehidupan di dunia ini berlalu, kita akan menghadapi penghakiman Tuhan
pada waktunya. Kita harus memilih komunitas yang hendak kita masuki
karena komunitas itu menggambarkan siapa diri kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, dan berdasarkan pilihan kita itulah Tuhan memberikan berkat-Nya atau penghakiman-Nya. Sebagai orang percaya, kita
harus bersahabat dengan siapa saja, namun hal itu tidak berarti bahwa
kita boleh mengikuti cara hidup orang fasik [HK]
Mazmur 1:1
“Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat
orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Mazmur 4-5
Orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang mengetahui segala kebutuhan anak-anaknya, tetapi mereka tidak selalu memenuhi semua
kebutuhan kita sekaligus. Mereka melakukan hal itu dengan tujuan
untuk mendidik kita, antara lain agar kita belajar untuk bersikap sabar.
Demikian pula, Tuhan yang Mahatahu dan Mahabijak mewujudkan perhatian dan cinta kasih-Nya pada umat yang dikasihi-Nya dengan cara
dan waktu yang paling tepat dan paling baik. Sifat Tuhan tidak pernah
berubah, namun Tuhan mewujudkan karya-karya-Nya dengan berbagai
macam cara sesuai dengan kondisi umat-Nya yang sedang Dia gembalakan. Orang tua kita di dunia ini tidak sempurna di dalam mendidik dan
menggembalakan anak-anaknya, sedangkan Tuhan yang Mahasempurna mendidik dan menggembalakan umat-Nya dengan tanpa cacat cela
sedikit pun.
Pemazmur mengingatkan kita bahwa di dalam pergumulan beratnya,
dia selalu sadar bahwa Tuhan selalu mendengarkan segala keluh kesahnya. Pemazmur juga mengingatkan bahwa Tuhan memiliki cara dan waktu sendiri untuk mewujudkan suatu karya di dalam hidup kita. Kemauan
Tuhan tidak selalu sesuai dengan kemauan kita yang tidak sempurna.
Oleh karena itu, Pemazmur menasihatkan bahwa jika kita marah karena
apa yang terjadi tidak sesuai dengan kemauan kita, jangan sampai kita
berbuat dosa karena kemarahan tersebut (4:5).
Hal yang indah untuk selalu kita ingat seumur hidup adalah bahwa
Tuhan setiap saat selalu mendengarkan kita di mana pun kita berada
karena Dia senang bersekutu dan dekat dengan kita, umat gembalaanNya. Hal yang paling Tuhan sukai dari kita adalah kerinduan hati kita untuk berbicara dan menyampaikan segala hal kepada-Nya sebagai wujud
kedekatan kita dengan Tuhan. [HK]
Mazmur 4:4b
“TUHAN mendengarkan, apabila aku berseru kepada-Nya.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Mazmur 6-7
Di Tiongkok, ada legenda tentang seorang hakim yang adil dengan pengawalnya yang ahli kungfu. Hakim tersebut disebut Judge Bao atau Bao
Gong. Di belahan dunia Barat, ada super hero seperti Superman, Spiderman, Ironman, Captain America, Hulk dan lain sebagainya. Semua tokoh
tersebut sangat disukai oleh masyarakat di semua benua. Fenomena
seperti ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat tidak menyukai
kejahatan dan memiliki keinginan kuat untuk segera membasminya sesegera mungkin dengan cara kekerasan.
Kita juga sering ingin mempraktikkan cara seperti itu untuk melampiaskan ketidaksukaan kita. Pada waktu hati kita dirasuki oleh kebencian,
kecemburuan, dendam, rasa terancam, dan lain sebagainya, saat itu kita
melupakan identitas diri kita sebagai anak-anak Allah yang seharusnya
hidup dengan mengikuti kehendak Allah. Dengan mengikuti kemauan
diri sendiri, kita berubah menjadi “Tuhan” yang mengadili dan mengambil keputusan dalam kemarahan yang menyala-nyala dan kita mencuri
kemuliaan Tuhan tanpa merasa berdosa.
Dalam bacaan hari ini, pemazmur mengingatkan kita bahwa penghakiman dan pengadilan adalah hak Tuhan seutuhnya karena hanya Tuhan
yang Mahaadil yang mampu menghakimi atau mengadili dengan adil,
sedangkan manusia hanya dapat menghakimi atau mengadili berdasarkan “kacamata” yang tidak sempurna atau berat sebelah, sesuai dengan
keuntungan pribadi kita. Penghakiman tidak dapat dijalankan hanya
berdasarkan perasaan suka atau tidak suka, padahal hidup kita didenomisasi atau paling tidak dipengaruhi oleh perasaan tersebut. Oleh
karena itu, penghakiman yang adil hanya dapat dijalankan oleh Tuhan
yang adil. [HK]
Mazmur 7:9
“TUHAN mengadili bangsa-bangsa.
Hakimilah aku, TUHAN,
apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas.”
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Mengenal Ajaran Utama Kekristenan

W alaupun

Surat Roma terletak paling awal dalam rangkaian surat-surat Rasul Paulus—yaitu Surat kepada jemaat di kota Roma sampai Surat kepada Filemon—surat ini bukan surat yang pertama ditulis oleh Rasul
Paulus. Surat Galatia dan Surat 1-2 Tesalonika telah ditulis sebelum surat
Roma ditulis. Sekalipun demikian, penempatan Surat Roma di bagian depan
ini penting karena surat ini berisi ajaran-ajaran utama bagi seorang Kristen.
Mungkin Anda tidak pernah menyangka bahwa saat Surat Roma ditulis.
Rasul Paulus belum pernah berkunjung ke kota Roma. Jemaat di kota Roma
pun bukanlah hasil penginjilan Rasul Paulus. Ada kemungkinan bahwa cikal
bakal jemaat Roma adalah orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi
yang datang ke Yerusalem dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus saat
mendengar khotbah Rasul Petrus pada hari Pentakosta (Kisah Para Rasul
2:10-11). Di samping itu, mengingat bahwa kota Roma adalah ibu kota Kerajaan Romawi yang merupakan pusat perdagangan, pasti banyak orang yang
keluar masuk kota Roma. Dari banyaknya nama orang yang disebut atau
disapa oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 16, bisa diduga bahwa jemaat di
kota Roma juga dilayani oleh orang-orang yang pernah dilayani atau pernah
dilatih untuk melayani oleh Rasul Paulus.
Mengingat bahwa Rasul Pulus belum pernah berkunjung ke kota Roma,
jelas bahwa Rasul Paulus terutama membahas hal-hal penting yang bersifat
umum dalam Surat Roma. Dalam Roma 1-8, Rasul Pulus membahas hal-hal
yang sangat mendasar dalam kekristenan, yaitu tentang masalah dosa—
yang merupakan masalah semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan
Yahudi—dan tentang penyelesaian masalah dosa—baik dari sisi status maupun dari sisi kenyataan.
Masa gereja mula-mula merupakan masa transisi. Sebelumnya, pada
zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah merupakan
fokus perhatian Allah. Pada masa Perjanjian Baru, umat pilihan Allah adalah
gereja, yaitu kumpulan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dari
segala bangsa. Oleh karena itu, Roma 9-11 membicarakan secara khusus
masalah yang berkaitan dengan bangsa Israel.
Seperti dalam semua surat Rasul Paulus yang lain, setelah membicarakan masalah doktrin, Rasul Paulus membahas tentang berbagai respons
atau penerapan doktrin dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pasal 12.
Perlu diingat bahwa dalam kekristenan, cara hidup yang berkenan kepada
Allah merupakan respons terhadap keselamatan yang telah diperoleh dalam
Kristus, bukan syarat untuk memperoleh keselamatan. [P]
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Bacaan Alkitab hari ini: Roma 1
Rasul Paulus menyadari bahwa dirinya adalah seorang rasul yang dipanggil untuk memberitakan Injil (1:1). Yang menarik, Rasul Paulus tidak
memandang pemberitaan Injil itu sebagai sekedar suatu tugas sukarela—artinya boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan—melainkan
sebagai suatu hutang yang harus dibayar (1:14) atau suatu keharusan.
Mengapa Rasul Paulus memandang pemberitaan Injil sebagai suatu
keharusan? Pertama, Rasul Paulus memandang pemberitaan Injil sebagai suatu keharusan karena dia menyadari bahwa dosa manusia telah
membangkitkan murka Allah dan dia meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada
Yesus Kristus (1:15-32). Kedua, Rasul Paulus menganggap dirinya sebagai
orang yang paling berdosa, sehingga dia menyadari bahwa keselamatan
dan panggilan sebagai rasul yang telah dia terima merupakan kasih karunia Allah (Roma 1:5)—Perasaan sebagai orang paling berdosa yang
membuat dia menganggap dirinya hina dan tidak layak disebut sebagai
seorang rasul itu mungkin muncul saat dia mengingat latar belakangnya sebagai penganiaya jemaat Allah. (1 Timotius 1:15-16; 1 Korintus
15:9)—Oleh karena itu, Rasul Paulus tidak memandang pemberitaan
Injil sebagai tugas yang membebani, melainkan sebagai suatu dorongan
(keharusan) yang muncul dari dalam hati.
Apakah Anda juga memiliki beban dari dalam hati untuk memberitakan Injil? Bila ya, maka Anda akan penuh perhatian terhadap masalah
pemberitaan Injil. Kesuksesan pemberitaan Injil akan menjadi sumber
rasa syukur dan Anda akan memiliki beban untuk berdoa bagi pemberitaan Injil (Roma 1:8-9). [P]
Roma 1:14
“Aku berhutang baik kepada orang Yunani,
maupun kepada orang bukan Yunani,
baik kepada orang terpelajar,
maupun kepada orang tidak terpelajar.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Roma 2
“Status” tanpa disertai oleh praktik kehidupan yang sesuai umumnya
hanya menjadi bahan cemoohan. Misalnya, mengendarai mobil mewah
tanpa mengindahkan aturan berlalu lintas atau merokok di ruangan berAC adalah contoh praktik kehidupan yang tidak sesuai dengan status pemakai mobil mewah atau pemakai ruang ber-AC. Dalam bacaan Alkitab
hari ini, Rasul Paulus mencela orang Yahudi yang merasa mengenal kehendak Allah (berdasarkan hukum Taurat), tetapi tidak melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari (2:17-24). Orang Yahudi membanggakan diri mereka sebagai umat pilihan Allah yang ditandai oleh praktik
sunat. Akan tetapi, upacara keagamaan (sunat) tanpa disertai ketaatan
terhadap hukum Taurat merupakan kegiatan keagamaan yang tidak berguna. Orang Yahudi tidak bisa membanggakan status mereka sebagai
orang bersunat bila mereka tidak mempraktikkan hukum Taurat dalam
kehidupan sehari-hari. Lebih baik (atau “lebih benar”) orang yang tak
bersunat tetapi melaksanakan tuntutan hukum Taurat daripada orang
yang bersunat tetapi mengabaikan hukum Taurat (2:13, 26).
Bagi orang Kristen pada masa kini, kita tidak bisa membanggakan
“status” kita sebagai orang Kristen bila kita tidak mempraktikkan kehidupan sebagai manusia baru yang hidup dalam ketaatan terhadap firman Allah. Status kita sebagai anggota gereja atau sebagai orang yang
sudah dibaptis tidak berguna bila status tersebut tidak disertai oleh gaya
hidup yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Sungguh menyedihkan bila
sampai saat ini masih mudah kita jumpai orang yang mengaku sebagai
orang Kristen atau memakai kalung salib tetapi mempraktikkan gaya hidup sebagai penipu, koruptor, penjudi atau bandar judi, pecandu atau
pengedar narkoba, dan sebagainya [P]
Roma 2:13
“Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat
yang benar di hadapan Allah,
tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Roma 3
Tidak mungkin seseorang bisa menjadi orang Kristen yang sejati bila ia
tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Kitab Roma
menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang benar (Roma 3:10). Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa (Roma 3:23). Tentu saja Tuhan
Yesus yang tidak berdosa merupakan perkecualian! Yang menjadi masalah, banyak orang merasa dirinya benar. Ada dua macam orang yang
merasa dirinya benar, yaitu orang yang tidak sadar bahwa dirinya berdosa dan orang yang merasa dirinya benar karena menganggap dirinya
lebih baik daripada orang lain. Orang Yahudi pun pada umumnya menganggap diri mereka benar karena mereka memiliki hukum Taurat dan
mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menaati tuntutan hukum
Taurat (menurut tafsiran mereka sendiri!).
Sadarilah bahwa standar kebenaran bagi seorang Kristen adalah
kebenaran Allah sendiri. Alkitab menegaskan bahwa tidak ada seorang
pun yang benar dalam arti bahwa tidak ada seorang pun yang benar
menurut standar Allah. Bila kita menganggap diri kita benar, hal itu disebabkan karena kita menentukan sendiri apa yang benar dan apa yang
tidak benar. Bila ukuran kebenaran kita ditinjau dari ukuran Allah, maka
tidak ada seorang pun yang memenuhi standar, sehingga tidak ada
seorang pun yang benar! (3:23; yang dimaksud dengan “kehilangan kemuliaan Allah” adalah tidak mencapai sasaran atau tidak mencapai standar Allah). Berita Injil adalah berita bahwa walaupun semua orang telah
berdosa (tidak benar dalam pandangan Allah), namun Allah telah mengaruniakan Yesus Kristus sebagai Sang Penebus Dosa, sehingga orang
yang percaya kepada Yesus Kristus dibenarkan oleh Allah. [P]
Roma 3:23-24
“Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah,
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma
karena penebusan dalam Kristus Yesus.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Roma 4
Mengingat bahwa standar kebenaran adalah kebenaran Allah sendiri,
mungkinkah manusia berada dalam keadaan “benar” di hadapan Allah?
Dari sisi manusia, manusia tidak mungkin bisa “benar” di hadapan Allah
karena kebenaran kita tidak mungkin mencapai standar kebenaran
Allah. Manusia hanya mungkin menjadi “benar” di hadapan Allah bila
manusia “dibenarkan” oleh Allah. Pengajaran ini sulit diterima oleh
orang Yahudi, khususnya menyangkut diri Abraham. Orang Yahudi beranggapan bahwa Abraham adalah orang luar biasa yang dibenarkan
karena perbuatannya (4:2). Oleh karena itu, Rasul Paulus merasa perlu
menjelaskan berdasarkan penjelasan Perjanjian Lama bahwa Abraham
bukan dibenarkan karena perbuatannya, tetapi karena percayanya (4:3;
Kejadian 15:6). Rasul Paulus juga menegaskan bahwa Abraham dibenarkan sebelum ada sunat—Sunat dalam Kejadian 17 dilaksanakan sekitar
14 tahun setelah Abraham dibenarkan dalam Kejadian 15:7—sehingga
hal itu berarti bahwa bukan sunat yang membuat Abraham dibenarkan,
melainkan sunat bisa dipandang sebagai pengesahan atas pembenaran
karena iman yang telah dikenakan kepada Abraham.
Ingatlah bahwa pembenaran hanya bisa diperoleh melalui iman
kepada Yesus Kristus. Karena kita dibenarkan bukan karena perbuatan
yang kita lakukan, maka pembenaran itu merupakan anugerah (pemberian) Allah. Karena pembenaran Allah itu kita peroleh sebagai anugerah
(pemberian yang bukan berupa upah), tidaklah pantas bila kita membanggakan diri karena kita telah memperoleh pembenaran. Respons
yang wajar terhadap pembenaran yang telah kita terima adalah mengucap syukur atas anugerah pembenaran tersebut. [P]
Roma 4:23-24
“Kata-kata ini, yaitu “hal ini diperhitungkan kepadanya,” tidak ditulis
untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita; sebab kepada kita
pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia, yang
telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati,”
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Bacaan Alkitab hari ini: Roma 5
Orang Kristen yang sejati adalah orang yang sudah mengalami pembenaran di hadapan Allah. Pembenaran ini merupakan hasil dari iman
kepada Yesus Kristus, yaitu keyakinan bahwa Tuhan Yesus telah mati di
kayu salib bagi kita dan telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati.
Pembenaran ini seharusnya memberi tiga dampak utama, yaitu kita
mengalami hubungan yang sehat dengan Allah, menerima kasih karunia
secara berlimpah-limpah, dan bersukacita dalam pengharapan (5:1-2).
Orang yang sudah mengalami pembenaran tidak akan hidup dalam
ketakutan akan hukuman Allah. Sebaliknya, orang yang sudah mengalami pembenaran tidak mungkin tetap hidup dalam dosa. Hubungan
yang sehat dengan Allah akan membuat kita memahami bahwa kasih
karunia yang berlimpah-limpah di dalam Kristus menjamin ketersediaan
pengampunan. Kematian Kristus di kayu salib merupakan jaminan bahwa Allah akan terus mengasihi kita. Sebaliknya, hubungan yang sehat
dengan Allah pasti akan membuat kita merasa gelisah (tidak nyaman)
bila kita terus berbuat dosa.
Kasih karunia yang berlimpah-limpah yang kita terima di dalam Kristus itu juga membuat kita bisa meyakini adanya pengharapan akan masa
depan yang lebih baik ketimbang apa yang kita alami saat ini di dunia
yang berdosa ini. Allah yang telah mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus
untuk mati menebus dosa kita pasti selalu bermaksud baik terhadap diri
kita. Pengharapan ini akan membuat kita bisa selalu bertekun dan tahan
uji dalam menghadapi segala macam penderitaan yang menimpa kehidupan kita. [P]
Roma 5:1-2
“Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai
sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus.
Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman
kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan
kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Roma 6
Setiap orang yang sudah mengalami pembenaran perlu menyadari
adanya perubahan status dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran.
Sebelum kita dibenarkan Allah, status kita adalah hamba dosa. Hamba
bukan orang bebas. Hamba terikat pada tuannya. Hamba tidak bebas
melakukan apa saja yang dia kehendaki, tetapi hamba harus melakukan apa saja yang dikehendaki tuannya. Berdasarkan pengertian di atas,
hamba dosa tidak bebas melakukan kebenaran, melainkan terikat untuk
terus melakukan dosa. Oleh karena itu, walaupun seorang anak umumnya selalu diajar hal yang baik oleh orang tuanya, anak itu suatu ketika
akan melakukan dosa (misalnya berbohong) tanpa perlu diajar.
Seorang yang sudah dibenarkan oleh Allah sudah dilepaskan dari
kuasa dosa, sehingga ia bebas untuk melakukan kebenaran. Sayangnya,
orang yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa seringkali tidak sadar bahwa dirinya benar-benar sudah bebas dari kuasa dosa. Hal yang paling
menyulitkan kita untuk meninggalkan dosa adalah karena kita terlalu
memperhatikan dosa. Dosa—yang sudah menjadi kebiasaan—terusmenerus kita ulang dengan tanpa berpikir lagi. Seharusnya kita mulai
mengalihkan perhatian kita kepada kehidupan baru yang kita peroleh
sesudah kita memperoleh pembenaran. Rasul Paulus menganjurkan
agar kita bukan hanya menjauhi dosa, melainkan kita harus menganggap diri kita telah mati terhadap dosa. Untuk bisa memandang diri kita
sebagai telah mati terhadap dosa, kita harus memperhatikan kebenaran. Kita harus terus-menerus mengisi pikiran kita dengan kebenaran
Allah—yang terdapat dalam firman-Nya—agar kita semakin merasa jijik
(tidak nyaman) terhadap dosa dan status sebagai hamba kebenaran bisa
terwujud dalam kenyataan hidup kita. [P]
Roma 6:11
“Demikianlah hendaknya kamu memandangnya:
bahwa kamu telah mati bagi dosa,
tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus.”
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Bacaan Alkitab hari ini: Roma 7
Peralihan dari kehidupan sebagai manusia lama yang berada di bawah
kuasa dosa menjadi manusia baru yang berada di dalam Kristus bagaikan seorang wanita yang sudah menikah, kemudian menjadi istri dari
pria lain. Bila suami pertama masih hidup, pernikahan kedua termasuk
kategori perzinahan. Akan tetapi, bila suami pertama sudah mati, wanita itu memang bebas menikah lagi dan bisa menjadi istri yang sah dari
suami kedua. Gambaran tentang pernikahan tersebut sesuai dengan kehidupan manusia secara rohani. Suami pertama adalah hukum Taurat
yang memimpin kepada dosa dan Suami kedua adalah Kristus yang melepaskan kita dari dosa dan memberikan hidup yang kekal.
Hukum Taurat adalah standar yang membuat kita mengenal dosa.
Akan tetapi, karena kita dilahirkan dengan memiliki sifat dosa (kecenderungan untuk melakukan dosa), maka hukum Taurat justru membangkitkan keinginan untuk melakukan dosa. Oleh karena itu, hukum Taurat
tidak membawa kepada kehidupan, melainkan kepada kematian. Kristus
telah mati bagi manusia berdosa untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Oleh karena itu, bila kita berada di dalam Kristus, kita tidak berada
di bawah tuntutan hukum Taurat karena tuntutan hukum Taurat telah
dipenuhi. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak mungkin melepaskan diri
dari tuntutan hukum Taurat. Kita tidak mungkin melepaskan diri dari
keinginan untuk melakukan dosa dengan kekuatan kita sendiri karena
walaupun akal budi kita ingin melakukan apa yang dikehendaki Allah,
tubuh kita tetap ingin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah (dosa). Fokus perhatian kita seharusnya bukan pada bagaimana kita bisa memenuhi hukum Taurat, tetapi pada Kristus yang sanggup
melepaskan kita dari tuntutan hukum Taurat. [P]
Roma 7:24-25
“Aku, manusia celaka!
Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
Syukur kepada Allah! oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.”
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Dengan kekuatan kita sendiri, tidak mungkin kita sanggup melepaskan
diri dari keinginan untuk berbuat dosa. Keinginan untuk berbuat dosa
hanya bisa diatasi dengan cara hidup menurut Roh, yaitu dengan memberi diri untuk dipimpin oleh Roh. Kita harus menganggap identitas manusia lama kita sebagai telah mati dan kita harus hidup dengan identitas
yang baru sebagai anak-anak Allah yang tidak hidup berdasarkan keinginan daging, melainkan berdasarkan keinginan Roh (8:2-14).
Sebagai anak-anak Allah, kita adalah ahli waris dari janji-janji Allah
(8:17). Janji-janji Allah ini merupakan sumber pengharapan yang membuat kita bisa bertekun dalam menghadapi penderitaan. Pengharapan
yang kita miliki di dalam Kristus akan membuat semua penderitaan yang
mungkin kita alami sebagai pengikut Kristus menjadi tidak berarti (8:18).
Saat ini, kita masih memiliki tubuh yang cenderung menginginkan halhal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sekalipun demikian, kita
memiliki pengharapan bahwa suatu saat kita akan mendapatkan tubuh
yang baru (8:23) dan kita tidak akan tergoda lagi oleh keinginan melakukan dosa (keinginan daging). Lagi pula, Roh Allah di dalam diri kita adalah
Penolong yang akan membantu kita dalam berdoa, bahkan Roh itu berdoa untuk kita (8:26-27; bandingkan dengan Yohanes 14:16, 26).
Sebagai anak-anak Allah, kita harus meyakini bahwa Allah selalu
bermaksud baik terhadap diri kita (Roma 8:28). Akan tetapi, kita harus
senantiasa sadar bahwa apa yang baik bagi kita itu belum tentu menyenangkan dan belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Yang baik bagi
kita dalam ukuran Allah adalah apa saja yang membuat kita bisa menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus (8:29). [P]
Roma 8:5
“Sebab mereka yang hidup menurut daging,
memikirkan hal-hal yang dari daging;
mereka yang hidup menurut Roh,
memikirkan hal-hal yang dari Roh.
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Janji Allah kepada manusia tidak pernah didasarkan kepada kelayakan
manusia sebagai si penerima janji, tetapi semata-mata didasarkan pada
anugerah dan kedaulatan Allah. Anugerah Allah membuat Dia memberikan janji kepada manusia yang tidak layak untuk menerima janji tersebut. Kedaulatan Allah membuat Dia sendiri yang menentukan kepada
siapa janji-Nya Dia berikan. Bangsa-bangsa lain tidak bisa protes terhadap tindakan Allah memilih Israel sebagai bangsa penerima janji-janji
Allah. Sebaliknya, bangsa Israel seharusnya menerima janji Allah dengan
penuh rasa syukur karena sebenarnya mereka tidak memiliki kelebihan
bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.
Sangat disayangkan bahwa bangsa Israel keliru dalam hal yang sangat mendasar, yaitu bahwa mereka berusaha untuk dibenarkan oleh
Allah bukan karena iman melainkan karena perbuatan ketaatan kepada
hukum Taurat (9:32), padahal tidak mungkin mereka sanggup menaati
hukum Taurat dengan sempurna. Bangsa Israel gagal untuk menyadari
bahwa kebenaran itu hanya dapat dicapai melalui iman kepada Yesus
Kristus. Walaupun Israel telah dipilih sebagai bangsa yang menurunkan
Yesus Kristus, Sang Mesias itu, namun Israel sebagai sebuah bangsa justru menolak Kristus. Hal itu patut disayangkan sehingga Rasul Paulus
bersedia untuk menjadi terkutuk dan terpisah dari Kristus bila hal itu
bisa membuat bangsa Israel memperoleh pembenaran di dalam Kristus (9:3). Hati Paulus yang amat peduli terhadap bangsanya itu amat
kontras dengan sikap orang Kristen pada masa kini yang merasa puas
karena sudah menerima pembenaran di dalam Kristus dan tidak peduli
terhadap bangsa-bangsa yang belum mendengar berita Injil. [P]
Roma 9:31-32
“Tetapi: bahwa Israel, sungguhpun mengejar hukum yang akan
mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu.
Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman,
tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan.”
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Ada dua macam kebenaran, yaitu kebenaran berdasarkan perbuatan—yaitu kebenaran karena melakukan hukum Taurat—dan kebenaran
berdasarkan iman—yaitu iman terhadap pengorbanan Kristus di kayu
salib. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa tuntutan
kebenaran itu bersifat mutlak, bukan relatif (berdasarkan perbandingan). Tuntutan terhadap kebenaran berdasarkan ketaatan kepada hukum
Taurat adalah ketaatan terhadap seluruh hukum Taurat, bukan terhadap
sebagian hukum Taurat. Bila ada orang yang merasa telah menaati hukum Taurat, sebenarnya ia hanya menaati sebagian hukum Taurat atau
lebih menaati hukum Taurat dibandingkan orang lain. Sadarilah bahwapelanggaran terhadap sebagian hukum Taurat adalah pelanggaran terhadap seluruh hukum Taurat (Lihat Yakobus 2:10). Karena tidak ada orang
yang sanggup menaati hukum Taurat secara sempurna, maka tidak ada
seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat.
Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Melalui kematian-Nya di kayu salib, Tuhan Yesus telah manaati seluruh tuntutan hukum Taurat. Oleh karena itu, hanya Tuhan
Yesus saja yang bisa memenuhi standar kebenaran Allah. Oleh karena
itu, Dia juga sanggup membenarkan orang yang percaya (beriman) kepada-Nya (3:26; 4:5). Manusia tidak mungkin memperoleh pembenaran
berdasarkan perbuatan dan hanya bisa memperoleh pembenaran berdasarkan iman. Hal ini berlaku baik bagi orang bukan Yahudi maupun
bagi orang Yahudi. Karena semua bangsa di muka bumi ini umumnya hanya mengenal pembenaran karena perbuatan, maka menjadi tanggung
jawab orang berimanlah untuk memberitakan tentang pembenaran
karena iman kepada Yesus Kristus. [P]
Roma 10:10
“Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan,
dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.”
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Tidak selalu mudah bagi kita untuk memahami hal-hal yang terjadi di
dunia ini. Bangsa Israel adalah pewaris janji-janji Allah, khususnya menyangkut kedatangan Sang Mesias. Akan tetapi, saat Tuhan Yesus Kristus—Sang Mesias itu—datang ke dunia ini, bangsa Israel justru menolak
keras. Bila kita memperhatikan kisah perjalanan penginjilan Rasul Paulus
dalam Kisah Para Rasul, sebagian besar orang Yahudi justru sering menjadi pihak oposisi yang menolak berita Injil dan memusuhi orang-orang
Kristen. Akibatnya, walaupun Rasul Paulus selalu memprioritaskan orang
Yahudi dalam pemberitaan Injil-Nya, akhirnya Rasul Paulus harus mengalihkan perhatiannya kepada orang-orang bukan Yahudi yang umumnya
bersikap lebih terbuka terhadap berita Injil. Sekalipun demikian, hal itu
tidak berarti bahwa bangsa Israel telah ditolak Allah. Bila mereka mau
menerima Tuhan Yesus sebagai Juruselamat mereka, mereka pasti akan
menerima keselamatan juga. Oleh karena itu, orang-orang bukan Yahudi
tidak boleh menyombongkan diri terhadap orang-orang Yahudi. Bila kita
menolak Yesus Kristus, kita pun juga tidak akan menerima keselamatan
yang hanya tersedia di dalam Kristus.
Dalam berbagai situasi, hikmat Allah tidak selalu bisa kita duga.
Kadang-kadang kita merasa amat sedih ketika melihat sebuah gereja
pecah. Akan tetapi, kadang-kadang perpecahan itu justru dipakai Allah
untuk membangun dua gereja yang lebih berkembang daripada gereja
asal. Kadang-kadang walaupun kita sudah membuat rencana yang amat
rapi untuk melakukan berbagai hal, rencana tersebut bisa saja menjadi
berantakan. Kita merasa gagal, tetapi mungkin saja kegagalan tersebut
membawa kepada jalan keluar yang lebih baik daripada apa yang kita
rencanakan. Jalan Tuhan tak selalu bisa kita duga (11:33-36). [P]
Roma 11:33
“O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah!
Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Nya
dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya!”
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Ada orang yang merasa bangga karena ia telah mempersembahkan uang
dalam jumlah yang besar untuk membangun gereja. Kebanggaan tersebut membuat ia menjadi sombong dan kemudian merasa menjadi penguasa dalam gereja. Akibatnya, gereja menjadi kacau karena orang itu
ingin menjadi penentu dalam setiap keputusan di gereja tersebut. Apakah sikap semacam itu dapat dibenarkan? Sikap orang itu adalah sikap
yang salah! Sikap seperti di atas menunjukkan bahwa orang itu belum
mengalami anugerah Allah. Orang Kristen yang sejati adalah orang yang
sudah mengalami anugerah pembenaran di dalam Kristus. Anugerah itu
hanya bisa kita terima bila kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa
yang tidak bisa mengupayakan apa pun untuk bisa dibenarkan di hadapan Allah, lalu kita datang kepada Kristus untuk menerima anugerah
Allah. Oleh karena itu, orang yang dibenarkan di hadapan Allah tidak
mungkin membanggakan jasa-jasanya di hadapan Allah.
Menurut 12:1, orang yang sudah mengalami kemurahan Allah seharusnya mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan
tubuh berarti mempersembahkan keseluruhan diri kita (termasuk uang
kita). Mempersembahkan tubuh adalah respons yang wajar atau yang
masuk akal—Perlu dicatat bahwa perkataan “ibadahmu yang sejati” di
akhir ayat 1 bisa diterjemahkan menjadi “ibadahmu yang masuk akal
(pantas)”. Memberi persembahan—sekalipun dalam jumlah besar—tidak pernah merupakan persembahan yang berlebihan karena semua
yang kita miliki sebenarnya adalah milik Allah. Respons yang pantas terhadap anugerah Allah adalah kita mulai berjuang untuk menyesuaikan
cara hidup kita dengan kehendak Allah. [P]
Roma 12:1
“Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu
adalah ibadahmu yang sejati.”
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Apakah anugerah Allah yang diterima seorang Kristen membuat ia menjadi bersikap tidak peduli dan tidak bertanggung jawab? Seharusnya tidak! Seorang yang memahami anugerah Allah akan hidup dengan penuh
rasa syukur karena ia sadar bahwa seharusnya ia mengalami hukuman
Allah. Bagi orang yang normal, rasa syukur pasti akan membuat seseorang berusaha membalas kasih Allah dengan melakukan kehendak-Nya.
Oleh karena itu, sesudah membahas tentang anugerah Allah yang membuat seseorang dibenarkan di hadapan Allah, Rasul Paulus membahas
tentang tanggung jawab orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah,
baik terhadap lembaga-lembaga yang memiliki otoritas terhadap dirinya
(13:7) maupun terhadap sesama manusia (13:8-10) dan terhadap diri
sendiri (13:13).
Lembaga-lembaga yang memiliki otoritas terhadap diri kita (pemerintah, orang tua, guru, dan sebagainya) ada atas seizin Allah, bahkan
bisa dikatakan sebagai “ditetapkan” oleh Allah (13:1). Dalam konteks
abad pertama, pemerintah Romawi adalah pemerintah kafir yang korup, hedonis (mementingkan kesenangan duniawi), dan amoral. Oleh
karena itu, tidak bisa dibenarkan bila seorang Kristen tidak bersedia
membayar pajak karena para pejabat bersifat korup, atau kita tidak bersedia menghargai orang tua maupun guru karena mereka tidak patut
menjadi teladan. Penghargaan kita haruslah didasarkan pada ketaatan
kita terhadap kehendak Allah. Terhadap sesama manusia, tanggung jawab yang paling mendasar adalah mengasihi sesama secara aktif seperti
mengasihi diri sendiri. Di samping itu, kita harus menanggalkan gaya hidup yang lama dan menjalani kehidupan yang kudus yang bisa menjadi
teladan bagi dunia yang berdosa ini. [P]
Roma 13:1
“Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya,
sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah;
dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah.”
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Dalam kehidupan bersama, perbedaan pendapat merupakan suatu
keniscayaan (sesuatu yang tidak bisa dihindari). Seorang fanatik adalah
seorang yang memiliki keyakinan sangat kuat bahwa pendapatnya pasti
benar dan semua pendapat yang berbeda otomatis merupakan pendapat
yang salah. Bila disertai dengan sikap yang tidak toleran, fanatisme bisa
berkembang menjadi sikap menyerang—bahkan membunuh—orang
yang berbeda pendapat dengan dirinya. Dalam kekristenan, sikap fanatisme yang tidak toleran adalah sikap yang harus dihindari. Kita boleh
mendiskusikan perbedaan pendapat, tetapi kita tidak boleh menyerang
orang yang berbeda pendapat, khususnya dalam masalah-masalah yang
kurang penting seperti masalah makanan atau masalah penentuan hari.
Bila kita mendiskusikan perbedaan pendapat, kita harus berdiskusi secara sopan dan kita harus menghindari sikap menyerang atau menghina. Ingatlah bahwa kita tidak boleh menganggap orang yang berbeda
pendapat dengan kita sebagai musuh.
Perlu disadari bahwa sikap toleran tidak berarti bahwa kita harus
mengkompromikan pendapat kita, melainkan bahwa kita harus bisa
menerima adanya perbedaan tanpa menyerang atau menghina, apalagi
memusuhi. Dalam hal keyakinan Kristen yang mendasar—misalnya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus—kita harus bersikap fanatik
serta harus berani mengungkapkan keyakinan kita secara terus terang,
tetapi tetap dengan cara yang sopan, tidak memaksa, dan tidak menghina. Dalam hal-hal yang kurang penting, kita boleh mengemukakan
perbedaan pendapat, tetapi kita harus berusaha mengungkapkan penerimaan terhadap orang yang berbeda pendapat untuk menjaga kesatuan Kristen. [P]
Roma 14:3
“Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan,
dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang
makan, sebab Allah telah menerima orang itu.”
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Ada tiga macam sikap yang berkembang dalam kehidupan bersama antar orang Kristen, yaitu sikap menghakimi, sikap tidak peduli, dan sikap
membangun. Dalam Roma 14, telah kita baca bahwa sikap menghakimi
harus kita hindari karena semua orang Kristen memiliki kedudukan yang
sama di hadapan Allah, yaitu sebagai hamba-hamba Allah. Hanya Allah
yang memiliki wewenang untuk menghakimi umat-Nya (14:1-4). Dalam
Roma 12, telah kita baca pula bahwa menjalankan fungsi kita dalam jemaat sesuai dengan karunia yang telah Allah berikan kepada kita merupakan respons yang wajar terhadap apa yang telah Kristus lakukan
bagi kita. Hal ini berarti bahwa kita tidak boleh bersikap tidak peduli,
melainkan kita harus secara aktif mengungkapkan kasih dan perhatian
untuk membangun sesama kita (12:1-10). Dalam 15:1-2, Rasul Paulus
menegaskan bahwa menanggung kelemahan dan membangun sesama
agar menjadi lebih baik merupakan kewajiban orang kristen.
Rasul Paulus melakukan segala upaya untuk membangun kesadaran
jemaat bahwa setiap orang Kristen memiliki kewajiban untuk membangun sesamanya. Di samping memberi teladan kepada jemaat melalui
cara hidupnya, Rasul Paulus juga mengajak jemaat untuk secara langsung
terlibat dalam pekerjaan misi, yaitu dengan mengantar Rasul Paulus ke
Spanyol (15:24). Secara tidak langsung, Rasul Paulus membangun semangat misi dalam diri jemaat dengan menginformasikan pelayanan yang
dilakukannya (15:18-32). Selain itu, ia secara tidak langsung mendorong
jemaat untuk membantu saudara seiman yang miskin (15:25-28). Rasul
Paulus juga mendorong jemaat untuk ikut mendoakan pelayanan misi
(15:30). [P]
Roma 15:1-2
“Kita, yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat
dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri.
Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita
demi kebaikannya untuk membangunnya.”
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Salah satu ciri pelayanan Rasul Paulus adalah bahwa ia memandang pelayanannya sebagai pelayanan tim yang saling membantu, saling mendorong, dan saling mendukung. Perhatikan bahwa Rasul Paulus selalu
melayani dalam tim. Anggota tim Rasul Paulus antara lain adalah Lukas,
Timotius dan Titus. Dia bukan hanya memikirkan pelayanannya sendiri,
tetapi juga memikirkan pelayanan orang lain. Dalam 16:1, Rasul Paulus
merekomendasikan pelayanan Febe kepada jemaat Roma. Priskila dan
Akwila—yang disebut sebagai teman-teman sekerja oleh Rasul Paulus
(16:3)—nampaknya adalah orang-orang yang dibina oleh Rasul Paulus
(Kisah Para Rasul 18:2-3).
Banyaknya nama yang disapa oleh Rasul Paulus dalam Roma 16 ini
menunjukkan bahwa orang lain itu penting bagi Rasul Paulus. Bila ada
hal positif yang menonjol dalam diri orang-orang yang dikenalnya, ia selalu memberi penjelasan untuk membangun penghargaan orang terhadap mereka. Ia menyebut tentang Febe yang telah membantu banyak
orang (Roma 16:1-2), Priskila dan Akwila yang telah mempertaruhkan
nyawa (16:3-4), Maria yang telah bekerja keras (16:6), Andronikus dan
Yunias yang pernah dipenjarakan bersama Rasul Paulus (16:7), Apeles
yang tahan uji (16:10), dan sebagainya. Disampaikannya salam dari
orang-orang yang bersama dengan Rasul Paulus (16:21-23) menunjukkan bahwa ia menghargai timnya.
Apakah Anda sudah menerapkan karunia yang Anda miliki dalam pelayanan di gereja Anda? Apakah Anda menganggap orang-orang yang
melayani bersama dengan Anda sebagai sesama anggota tim yang harus
dihargai dan didukung? [P]
Pengkhotbah 4:9-10
“Berdua lebih baik dari pada seorang diri, karena mereka menerima
upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh,
yang seorang mengangkat temannya, tetapi wai orang yang jatuh,
yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya!”
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Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.30, 10.00, 17.00
English Worship Service : Minggu, Pk. 10.00
GKY GUANGZHOU

Zion Church (Lantai 2), Ren Ming Zhong Lu No. 392, Guangzhou. Stasiun MTR Ximenkou Exit A.
Mobile : +86 18200679061.
Kebaktian Umum I : Minggu, Pk. 16.00
GKY KARAWACI
- 10 April 2005 Gedung Dynaplast Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Lippo Village, Karawaci 15811. Telp. (021) 93823230
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk.07.30, Pk. 10.00, 17.00
GKY KEBAYORAN BARU
- 26 April 1998 Jl. Kebayoran Baru No. 79, Jakarta 12120. Telp. (021) 72792735. Fax (021) 72793017.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 07.30, 09.30
GKY KELAPA GADING
- 6 Juni 1993 Jl. Boulevard Raya Blok TB II No. 1-4, Jakarta 14240. Telp. (021) 4520563-64
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.00, 09.30, 17.00
GKY KUTA BALI
- 5 Juli 1998 Jl. Sunset Road, Dewi Sri II, Kuta-Bali 80361. Telp. (0361) 488126, 7440078.
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 08.00, 10.00, 18.00
GKY LUBUK LINGGAU
- 30 November 1997 Jl. Bukit Barisan 13, Lubuk Linggau 31622. Telp. (0733) 323989.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 08.00, 17.00
GKY MAKASSAR
- 3 Oktober 1993 Jl. Andalas 57-59, Makassar 90517. Telp. (0411) 3652424, 3652526, 3624466. Fax (0411) 3652444.
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.30, 10.00, 18.00
GKY MANGGA BESAR
- 3 Juni 1945 Jl. Mangga Besar I No. 74, Jakarta 11180. Telp. (021) 6399585. Fax (021) 6499261.
		
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.00, 09.30, 17.00
English Worship Service : Minggu, Pk. 09.30
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GKY MEDAN

- 10 November 2006 Jl. Thamrin No. 53 No. 13, Medan 20232. Telp. (061) 4550678. Fax (061) 4550677.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 08.00, 10.30
GKY MUARA BARU
- 1 Januari 1995 Jl. Pluit Raya Selatan, Ruko Grand Pluit Mall Blok B No.7-8, Muara Baru, Jakarta 14450. Telp. (021) 6613711
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 09.00, 18.30
GKY NIAS
- 18 Juli 2010 Jl. Baluse No. 6, Km 2,5 Simpang Megahill, Gunung Sitoli, Nias 22815. Telp. (0639) 21253.
Kebaktian Umum I : Minggu, Pk. 09.00
GKY PALEMBANG
- 22 Juli 1984 Jl. Krakatau 445/129, Palembang 30125. Telp. (0711) 314037. Fax (0711) 350476.
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.30, 10.00, 17.00
GKY PALOPO
- 12 Juni 1995 Jl. Durian 79, Palopo 91921. Telp. (0471) 22201.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 08.00, 17.00
GKY PAMULANG
- 14 Februari 1993 Jl. Reny Jaya Blok S-IV/15, Pamulang, Tangerang 15416. Telp. (021) 7434179.
		
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 08.00, 17.00
GKY PANTAI INDAH KAPUK
- 8 Februari 2009 Jl. Pantai Indah Selatan II No. 6C, Pantai Indah Kapuk, Jakarta 14450.Telp. (021) 56947736.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk.07.30, Pk. 10.00
GKY PEKANBARU
- 15 Januari 2006 Jl. Tuanku Tambusai, Komp. Puri Nangka Sari F10-11, Pekanbaru 28000.
Telp. (0761) 571132. Fax (0761) 571142.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 08.00, 10.00
GKY PLUIT
- 13 Januari 1974 Jl. Pluit Permai Dalam I No. 9, Jakarta 14450. Telp. (021) 6696826. Fax (021) 6621312.
Kebaktian Umum I, II, III, IV : Minggu, Pk. 07.00, 09.00, 11.00, 17.00
GKY PONTIANAK
- 18 November 2007 Komp. Ruko Ahmad Yani, Sentra Bisnis Megamal G21-22, Pontianak 78124.
Telp. (0561) 743930. Fax (0561) 743931. 		
Kebaktian Umum Minggu, Pk.10.00
GKY PURI INDAH
- 6 Oktober 1991 Jl. Kembang Elok VI Blok I No. 9, Jakarta 11610. Telp. (021) 58300321 (hunting). Fax (021) 58300320.
Kebaktian Umum I, II, III, IV : Minggu, Pk. 06.30, 08.00, 10.30, 17.00
GKY SIANTAN
- 29 September 1996 Jl. Gusti Situt Machmud Gg. Selat Karimata II Blok G No.7-8, Pontianak 78242, Telp. (0561) 885897
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 08.00, 17.00
GKY SINGAPURA
- 29 Jun 2008 Grace (Singapore Chinese Christian) Church, 14 Queen Street, Singapore 188536. Mobile : +65 9761 0900
Kebaktian Umum I : Minggu, Pk. 14.30
GKY SUNTER
- 13 Juli 1986 Jl. Metro Kencana VI Blok Q No.43, Jakarta 14350. Telp. (021) 65831877. Fax (021) 65831871.
Kebaktian Umum I, II & IV, III : Minggu, Pk. 07.30, 10.00, 17.00
GKY SURABAYA
- 4 November 2007 Jl. Darmahusada Indah Barat III Blok A No.153-155, Surabaya 60285. Telp. (031) 5937719, 5942676
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 07.30, 10.00
GKY SYDNEY
- 8 Maret 2009 UTS Haymarket CM05C.01.31 (Building 5C, Level 1, Lecture Theatre 31), 31 Quay Street - Haymarket
(di sebelah pintu masuk Market City parking). Sydney, Australia, NSW 2000.
Mobile : +61 0425888915. Home : +61 0280655180
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 09.00, 11.00
GKY TELUK GONG
- 2 November 1986 Jl. Teluk Gong Raya No.1, Jakarta 14450. Telp. (021) 6613422/23. Fax (021) 6680882.
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.30, 10.00, 17.00
GKY VILLA TANGERANG INDAH
- 25 Desember 1994 Villa Tangerang Indah Blok EF 1 No. 2-4, Tangerang 15132. Telp. (021) 5513267. Fax (021) 5532852.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 07.30, 18.00
GKY YOGYAKARTA
- 15 September 1996 Auditorium Sekolah Bhinneka Tunggal Ika, Jl. Kranggan No. 11A, Yogyakarta 55233.
Sekretariat : Jl. Kranggan No. 7, Yogyakarta 55233. Telp. (0274) 7110147. Fax (0274) 6415509.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 07.30, 17.00
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