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edaksi

Salam sejahtera dalam kasih Kristus.

Selamat Tahun Baru! Kiranya berkat TUHAN tercurah kepada para
pembaca GeMA sepanjang tahun ini. Pada tahun ini, GeMA memasuki
tahap ke-7. Para pembaca yang mengikuti program GeMA dengan
setia sejak peluncuran program ini pada tahun 1999 telah membaca
seluruh Alkitab sebanyak enam kali. Pembaca yang teliti akan melihat
bahwa ada perkembangan dalam keenam tahap pembacaan Alkitab
tersebut. GeMA Tahap Pertama hanya dilengkapi petunjuk bacaan
mingguan yang sangat singkat dan seluruh Alkitab selesai dibaca
dalam 22 bulan. Mulai Tahap Ke-2, setiap tahap berlangsung selama
tiga tahun. GeMA Tahap Ke-2 dilengkapi dengan pengantar mingguan
yang lebih terperinci dan pertanyaan pembantu. GeMA dalam wujud
renungan harian dimulai pada tahap ke-3. Penuntun GeMA Tahap Ke-3
bersifat survei Alkitab dengan tujuan agar pembaca mendapatkan
gambaran menyeluruh dari seluruh kitab dalam Alkitab. GeMA Tahap
Ke-4 bersifat menggali masalah-masalah dalam Alkitab. GeMA Tahap
Ke-5 berfokus pada pesan yang terkandung dalam Alkitab. GeMa Tahap Ke-6 berbentuk bebas, tergantung dari gaya setiap penulis.
Pada GeMA edisi ketujuh ini, kami mencoba menampung aspirasi
pembaca dan kami mulai menggunakan pertanyaan untuk mengajak
pembaca ikut berpikir bersama penulis. Dengan demikian, diharapkan bahwa renungan harian GeMA ini juga bisa digunakan sebagai
bahan diskusi. Akan tetapi, karena waktu yang tersedia bagi penulis
relatif singkat, tidak semua renungan dilengkapi dengan pertanyaan
yang bisa didiskusikan. Kami berharap bahwa GeMa Tahap ketujuh ini
bisa menjadi berkat bagi para pembaca. Pembaca diharapkan bersedia memberi masukan tentang perubahan yang kami lakukan ini.
Kami juga menghimbau agar pembaca yang memakai smartphone berbasis Android dan IOS (apple) bisa meng-install (memasang) dan memanfaatkan sarana GeMA Mobile yang kami sediakan,
sehingga bacaan GeMA tidak terlewatkan sekalipun Anda sedang bepergian ke luar negeri!

Tahun Baru
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Hidup Sebagai Anak-anak Terang
Bacaan Alkitab hari ini : Efesus 5:1-21

ahun baru, resolusi baru. Apakah resolusi Anda untuk satu tahun di depan? Paulus menghimbau kita untuk hidup sebagai
anak-anak terang di tengah dunia yang gelap ini. Paulus mengingatkan bahwa dahulu kita adalah kegelapan dan kini kita adalah
terang (5:8) dengan dua implikasi: Pertama, secara status, kita
telah mengalami perubahan total karena kegelapan dan terang
sama sekali berbeda. Kedua, secara praktis, hidup kita harus lebih
baik daripada dunia karena terang selalu mengusir kegelapan.
Menurut Anda, bagaimana kehidupan kita bisa menerangi dunia yang gelap ini? Paulus memberikan dua jawaban. Pertama, Secara pasif, kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Paulus
memberikan beberapa contoh kehidupan dalam kegelapan yang
harus kita jauhi, yaitu percabulan, kecemaran, keserakahan (5:3,
5), perkataan kotor, kosong, sembrono (5:4, 6), dan kemabukan
(5:18). Kerasnya kata-kata yang dipakai (misalnya, “disebut saja
pun jangan”, 5:3, 12; “janganlah kamu berkawan dengan mereka”,
5:7; “janganlah kamu bodoh”, 5:17) menunjukkan betapa seriusnya Paulus memeringatkan umat Tuhan untuk menjauhi dosa-dosa
dalam kehidupan ini. Kedua, secara aktif, kita harus hidup menuruti
teladan Allah. Paulus memberikan beberapa contoh tindakan dan
sikap positif yang harus dimiliki untuk menjadi terang di tengah
kegelapan: hidup di dalam kasih (5:2), selalu mengucap syukur
(5:4, 20), memanfaatkan waktu dengan bijak (5:16), mengucapkan kata-kata yang membangun sesama dan memuliakan Allah
(5:19), dan saling merendahkan hati (5:21).
Sebagai resolusi di awal tahun, sepanjang tahun ini, perilaku
atau sikap positif mana yang perlu Anda tingkatkan, serta perilaku
dan sikap negatif mana yang perlu Anda tinggalkan agar Anda
dapat menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini? [TF]
“Memang dahulu kamu adalah kegelapan,
tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang.”
Efesus 5:8
4

Landasan Bagi Pemikiran Kristen

K

itab Kejadian bukanlah sekumpulan dongeng. Kitab Kejadian
adalah kitab sejarah yang bersifat khusus, yaitu bahwa kitab
ini ada karena Allah memberikan penjelasan (wahyu) kepada
manusia. Tanpa wahyu Allah, kita hanya dapat menduga-duga
dari mana kita berasal dan untuk apa kita ada di dunia ini.
Mereka yang mengesampingkan wahyu Allah harus mengembangkan hipotesa (dugaan) untuk menjelaskan asal-usul dunia
dan seluruh isinya. Hipotesa yang paling populer adalah hipotesa evolusi. Sampai saat ini, evolusi tetap hanya merupakan
hipotesa (dugaan) atau bisa dianggap sebagai filsafat (dan
bukan teori sains) karena asal usul dunia dan seluruh isinya tidak mungkin bisa dibuktikan secara empiris (pembuktian yang
didasarkan pada pengamatan panca indera).
Bagi orang Kristen yang percaya bahwa Kitab Kejadian
berisi sejarah yang diwahyukan Allah, Kitab Kejadian menjadi landasan pemikiran, baik dalam hal keyakinan, maupun
dalam hal praktik hidup. Misalnya, ajaran Kitab Kejadian
bahwa manusia diciptakan Allah berarti bahwa manusia
harus mempertanggungjawabkan cara hidupnya kepada
Allah. Hal kejatuhan manusia ke dalam dosa menunjukkan
bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap ketetapan
Allah dan harus dipertanggungjawabkan. Peristiwa air bah,
terbelahnya bumi pada zaman Peleg, dan peristiwa terbentuknya bahasa-bahasa di dunia merupakan pertimbangan
penting bagi pengembangan sains.
Bila kita mempercayai kesejarahan Kitab Kejadian,
kita akan memiliki landasan pemikiran tentang bagaimana memahami hubungan antara manusia dengan Allah,
bagaimana Allah memperlakukan manusia, dan bagaimana manusia dapat mengenali kehendak Allah dalam hal-hal
mendasar, khususnya dalam praktik berkeluarga. Bila kita
mempercayai kesejarahan kitab Kejadian, kita bisa meyakini bahwa Allah mengawasi segala peristiwa yang terjadi
di dunia ini dan bahwa Dia selalu memiliki rencana yang
terbaik bagi umat pilihan-Nya. [P]
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Sang Pencipta Langit dan Bumi
Bacaan Alkitab hari ini : Kejadian 1

ari ini, kita akan bersama-sama memikirkan pengakuan pertama dari 12 Pengakuan Iman Rasuli yang biasa dibaca setiap hari
Minggu dalam ibadah di gereja-gereja protestan tradisional, yaitu
pengakuan bahwa Allah adalah Khalik (Pencipta) Langit dan Bumi.
Perkataan, “Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang
menjadikan langit dan bumi,” (Mazmur 124:8) adalah pengakuan
yang sangat penting sehingga hampir selalu diucapkan di awal ibadah di gereja-gereja protestan tradisional. Coba pikirkan: Apa yang
membuat pengakuan tentang Allah sebagai Pencipta Langit dan
Bumi dianggap sebagai amat penting?
Pertama, bandingkan pengakuan tentang Allah dengan paham evolusi yang diajarkan di sekolah. Apakah paham tersebut
dilandasi oleh kesadaran tentang adanya Allah Sang Pencipta? Bukankah paham evolusi mengajarkan bahwa segala sesuatu di bumi
ini (termasuk manusia) terbentuk melalui proses alamiah secara
kebetulan tanpa ada Allah yang menciptakan atau mengatur? Apa
tanggapan Anda tentang paham evolusi?
Kedua, Allah bukan hanya menciptakan langit dan bumi,
melainkan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan
manusia. Jadi, jelas bahwa kehidupan di bumi ini merupakan hasil
karya Allah dan bukan terbentuk sebagai hasil proses alamiah yang
berlangsung selama jutaan tahun. Menurut pendapat Anda, apakah
yang menjadi tujuan Allah saat Allah menciptakan manusia? (Kejadian 1:28; Yesaya 43:7). Adanya tujuan Allah ini mengandung
konsekuensi bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan
kehidupannya di hadapan Allah. Bila manusia ada karena proses
alamiah yang berlangsung selama jutaan tahun, apakah manusia
tetap perlu bertanggung jawab kepada Allah? Apakah Anda menganggap bertanggung jawab kepada Allah itu perlu? [P]
“Ya Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa;
sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;
dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan.”
Wahyu 4:11
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Bumi yang Masih Ideal
Bacaan Alkitab hari ini : Kejadian 2

etiap kali Allah menciptakan sesuatu, Allah selalu melihat bahwa
semua ciptaan-Nya itu dalam keadaan baik (1:4, 10, 12, 18,
21, 25, 31). Penjelasan itu merupakan kebalikan dari paham
evolusi yang beranggapan bahwa segala sesuatu dalam
alam semesta ini berkembang dari keadaan yang sederhana (kurang baik) menjadi semakin sempurna (baik). Setelah
pekerjaan penciptaan selama enam hari itu selesai, Allah berhenti
dan memberkati serta menguduskan (mengkhususkan) hari ketujuh itu. Menurut Anda, apakah menyisihkan waktu untuk berhenti
bekerja setelah bekerja keras ini merupakan suatu teladan bagi
kita pada saat ini (bandingkan dengan Keluaran 20:8-11). Menurut
pendapat Anda, apakah persamaan dan perbedaan antara konsep
hari Sabat dan hari Minggu yang kita kenal saat ini?
Adanya tiga macam pohon di taman Eden, yaitu pohon yang
enak (dan bebas) dimakan buahnya, pohon kehidupan di tengah
taman, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat (yang tidak boleh dimakan) menunjukkan bahwa sejak awal
penciptaan, Allah telah memberikan kebebasan dan pembatasan.
Mengapa Allah memberikan kebebasan dan pembatasan?
Allah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin, yaitu
pria dan wanita (1:27). Adanya dua jenis kelamin ini dimaksudkan
agar pria dan wanita bisa menjadi pasangan yang saling tolongmenolong (2:18) dan supaya keduanya dapat bekerja sama untuk
melaksanakan kehendak Allah, yaitu beranak cucu dan bertambah
banyak, serta mengelola bumi dengan kehidupan (tumbuhan dan
binatang) di dalamnya (1:28). Pikirkanlah apakah pernikahan LGBT
(Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) serta pembakaran pohon untuk membuka hutan (sehingga menimbulkan bencana kabut
asap) sesuai dengan kehendak Allah bagi manusia! [P]

“Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik.
Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam.”
Kejadian 1:31
7
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Dosa Masuk ke dalam Dunia
Bacaan Alkitab hari ini : Kejadian 3

ebelum dosa masuk ke dalam dunia, Allah telah memberikan
peringatan keras, “Semua pohon dalam taman ini boleh kaumakan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang
yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab
pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.” (2:16b-17).
Kebebasan dan pembatasan yang ditetapkan Allah seperti dalam
peringatan di atas tetap ada sampai sekarang walaupun dalam
bentuk yang berbeda. Misalnya, Anda bebas menikah dengan siapa
saja, tetapi apakah Anda bebas menikah dengan seorang yang sudah menikah? Apakah Anda bebas menikah dengan saudara kandung? Apakah Anda bebas menikah dengan sesama jenis?
Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka terpengaruh oleh hasutan Iblis yang menyamar dalam wujud ular, sehingga
mereka melewati batas yang ditetapkan Allah. Demokrasi adalah
sistem politik yang baik. Akan tetapi, bila demokrasi itu berarti bahwa rakyat berhak melakukan apa saja tanpa menghiraukan otoritas yang ada (aparat keamanan, aparat penegak hukum, atasan
atau majikan, dan sebagainya), bukankah negara akan kacau? Bila
pendapat pimpinan gereja sudah tidak didengar, apalagi bila perkataan Alkitab sudah tidak dipedulikan, bayangkanlah kekacauan
yang akan terjadi!
Sebagai nenek moyang manusia, Adam dan Hawa mewakili umat manusia melakukan dosa. Oleh karena itu, akibat
dosa yang mereka lakukan berdampak terhadap semua orang. Kematian yang segera terjadi saat mereka berdosa karena mengabaikan larangan Allah adalah kematian rohani, yaitu rusaknya hubungan dengan Allah. Kematian yang menyusul adalah kematian
fisik. Kematian kekal terjadi bila kita tidak mengalami pengampunan dosa. Apakah Anda telah mengalami pengampunan dosa? [P]
“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.”
Roma 5:12
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Dosa Menimbulkan Kerusakan
Bacaan Alkitab hari ini : Kejadian 4-5

ebelum dosa ada, hubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dengan makhluk hidup yang lain (binatang dan
tumbuhan) serta dengan alam tidak ada masalah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dosa merusak hubungan antar manusia.
Mulailah Adam menyalahkan Hawa (3:12) dan Hawa menyalahkan
ular (3:13). Apakah kecenderungan melempar tanggung jawab
ini masih terus berlangsung sampai sekarang (dalam keluarga, di
kantor, dalam pemerintahan, dan sebagainya)? Perhatikan bahwa
sikap tidak bersedia bertanggung jawab ini ternyata menurun kepada umat manusia dan terlihat dari sikap Kain setelah dia membunuh Habel, adiknya sendiri (4:8-10).
Dosa mengakibatkan penderitaan. Pria harus bersusah payah
bekerja dan wanita harus menempuh kesakitan dan ancaman kematian ketika melahirkan. Alam menghasilkan tumbuhan yang bermanfaat, tetapi juga menghasilkan semak duri yang membahayakan dan rumput yang merepotkan (3:16-19). Dosa mengakibatkan
kerusakan karakter, sehingga muncul karakter negatif seperti iri
hati yang menimbulkan kekesalan, dan selanjutnya mengakibatkan
terjadinya pembunuhan dan kebohongan (4:5-9). Dosa juga memunculkan persaingan yang tidak sehat (4:23-24). Karakter negatif apa lagi yang sering Anda jumpai dalam kehidupan Anda?
Masuknya dosa ke dalam dunia membuat sekarang kita
tidak perlu merasa heran saat mengalami penderitaan atau
saat harus berhadapan dengan orang-orang yang berkarakter buruk. Saat menghadapi penderitaan dan pengalaman buruk,
apakah Anda mengingat adanya pengharapan yang telah dijanjikan
Allah akan langit baru dan bumi baru serta keadaan yang bebas
dari incaran dosa dan penderitaan? (Wahyu 21:1-4) [P]

“TUHAN memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia
untuk melihat, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah.
Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat;
tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.”
Mazmur 14:2-3
9
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Peristiwa Besar dalam Sejarah
Bacaan Alkitab hari ini : Kejadian 6-7

ejahatan yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nuh serta kecenderungan mereka untuk melakukan kejahatan membuat TUHAN memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berupa air
bah yang mencakup seluruh dunia. Sekalipun demikian, hukuman
tidak langsung dijatuhkan. Allah masih memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Ada selang waktu selama 120 tahun
antara saat Allah mengumumkan untuk menjatuhkan hukuman
sampai saat hukuman benar-benar dijatuhkan (6:3). Menurut
Anda, mengapa dalam 2 Petrus 2:5, Nuh disebut sebagai “pemberita kebenaran”? Sayangnya, kesabaran Allah terhadap manusia
berdosa membuat manusia terlena dan menyepelekan datangnya
hukuman Allah. Hanya Nuh, istrinya, tiga orang anaknya, dan tiga
orang menantunya yang tidak ikut mati oleh air bah (Kejadian 7:7).
Ada banyak penafsir yang menyangkal bahwa air bah pada
zaman Nuh ini meliputi seluruh bumi. Mereka berkeyakinan bahwa banjir tersebut hanyalah banjir yang bersifat lokal. Akan tetapi, tafsiran tersebut jelas bertentangan dengan teks Alkitab. Ayat
mana saja yang menunjuk kepada banjir yang meliputi seluruh
bumi? Apakah ada ayat Alkitab yang menunjuk kepada banjir lokal? Di samping itu, meyakini terjadinya banjir lokal membuat banyak pertanyaan tak terjawab. Misalnya, mengapa susunan lapisan
tanah di tempat-tempat tertentu berbeda (dan bahkan berkebalikan) dengan susunan lapisan tanah di tempat yang lain? Bila Allah
menciptakan segala sesuatu dalam keadaan baik, mengapa ada
orang yang lahir dalam keadaan cacat? Mengapa pula bisa terjadi
bencana alam? Harus kita sadari pula bahwa menyangkal
kebenaran teks Alkitab merupakan langkah awal yang bisa
membawa kepada penyangkalan terhadap keharusan mematuhi tuntutan-tuntutan Allah dalam kehidupan kita! [P]
“Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi,
dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit,
sampai lima belas hasta di atasnya bertambah-tambah air itu,
sehingga gunung-gunung ditutupinya.”
Kejadian 7:19-20
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Bersandar pada Kesetiaan Allah
Bacaan Alkitab hari ini : Kejadian 8-9

aat menghadapi bencana alam, pertanyaan yang hampir selalu muncul adalah apakah Allah ada dan apakah Allah peduli?
Mengapa Allah diam saja? Pertanyaan yang sama mungkin saja
dilontarkan oleh Nuh dan seluruh keluarganya. Hujan lebat mengakibatkan banjir yang mencakup seluruh bumi, termasuk menutupi
gunung-gunung, bahkan air tetap meliputi bumi selama lima bulan
(7:17, 24). Setelah lima bulan, barulah air mulai berangsur-angsur surut (8:1). Sampai sekitar setahun, barulah bumi benar-benar
kering (7:11; 8:13-14). Pembaca yang pernah mengalami banjir
tentu memahami betapa dahsyatnya peristiwa banjir besar ini!
Perhatikanlah bahwa air mulai surut setelah Allah mengingat
Nuh dan semua makhluk hidup yang bersama-sama dengan Nuh
(8:1). Bukankah kadang-kadang kita berteriak memohon pertolongan Allah saat bencana datang, tetapi kita tidak sadar saat Allah
bertindak menolong, sehingga kita lupa untuk mengucap syukur
saat kita benar-benar bebas dari bencana? Tidaklah demikian dengan Nuh. Hal pertama yang dilakukan Nuh setelah keluar
dari bahtera adalah mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah. Salah satu hal penting yang perlu kita ingat dari peristiwa
air bah ini adalah bahwa peristiwa air bah ini tidak akan terulang
lagi (8:21-22; 9:8-17).
Ketaatan Nuh membuat dia masuk dalam daftar pahlawan
iman (Ibrani 11:7). Sayangnya, setelah peristiwa air bah berlalu,
Nuh menjadi petani yang membuat kebun anggur, lalu dia minum
anggur sampai mabuk, sehingga ia sampai telanjang di dalam kemahnya (Kejadian 9:21). Mengapa Ham, si anak bungsu, menerima kutukan, sedangkan Sem dan Yafet (kedua orang kakaknya)
menerima pujian dan berkat (9:22-27)? [P]
“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 ..., sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah
untuk memusnahkan segala yang hidup.”
Kejadian 9:14-15
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Peristiwa Penting
yang Terabaikan dalam Sejarah
Bacaan Alkitab hari ini : Kejadian 10-11

alam bacaan hari ini, ada dua peristiwa penting yang tidak
pernah disebut dalam sejarah umum, yaitu “bumi terbagi”
pada zaman Peleg (10:25) dan pembangunan menara Babel (pembentukan berbagai bahasa, 11:4-9). Para penafsir zaman dulu
menganggap kedua peristiwa tersebut terjadi secara bersamaan
(artinya, bumi terbagi berdasarkan bahasa). Akan tetapi, riset geofisika negara-negara besar menghasilkan kesimpulan pada tahun
1957 bahwa memang pernah terjadi pembentukan benua. Bumi
yang semula terdiri dari satu benua terbelah dan setiap belahan benua bergeser mencari keseimbangan dan membentuk benua baru
(continental drift). Penafsir Alkitab yang meyakini faktor kesejarahan Alkitab beranggapan bahwa pergeseran benua itulah yang dimaksud dengan “bumi terbagi” pada zaman Peleg, sedangkan para
penafsir yang mencurigai faktor kesejarahan Alkitab beranggapan
bahwa pergeseran benua itu terjadi dalam jangka waktu jutaan
tahun dan tidak berkaitan dengan Kejadian 10:25. Mana yang lebih
Anda percayai: Alkitab atau sains modern?
Bila kita mempercayai faktor kesejarahan Alkitab, dengan mudah kita bisa menjelaskan (misalnya) tentang kesesuaian antara
struktur geologis pantai Amerika Selatan dan Afrika serta kemiripan fosil di kedua tempat tersebut. Bila kita tidak mempercayai faktor kesejarahan Alkitab, kita harus membuat anggapan (hipotesa)
bahwa telah terjadi pergeseran benua yang berlangsung selama
jutaan tahun. Menurut Anda, perubahan yang terjadi dalam alam
semesta ini berlangsung secara teratur dan tetap selama jutaan
tahun atau berlangsung secara mendadak (tak terduga) dan cepat
serta ada Allah yang merancang dan melakukan intervensi terhadap alam? Menurut Anda, masuk akalkah bila bahasa-bahasa di
bumi ini berasal dari satu bahasa? [P]

“Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg,
sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan..”
Kejadian 10:25
12

u,
Sabt
9 Jan

A

Hidup oleh Iman
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bram adalah seorang yang dipilih dan dipanggil Allah untuk
menjadi nenek moyang bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa
Israel. Sejak awal panggilan-Nya, Allah telah menuntut agar Abram
hidup oleh iman. Allah meminta Abram meninggalkan negerinya
dan sanak saudaranya, untuk pergi ke tempat yang belum ia kenal. Allah tidak memberi kesempatan kepada Abram untuk
berpikir karena Allah menuntut agar Abram taat secara total kepadanya. Allah ingin agar Abram memercayai Dia sepenuhnya, dan Abram ternyata bersedia untuk menaati Allah. Kesediaan
Abram untuk taat itu membuat Allah menjadikan Abram sebagai
saluran berkat bagi semua bangsa (12:1-3). Sebenarnya, Allah
telah merancang panggilan khusus bagi setiap orang percaya (Efesus 2:10). Apakah Anda sudah mengenali panggilan khusus Allah
bagi diri Anda? Ungkapkanlah dalam satu atau beberapa kalimat!
Kesediaan Abram untuk hidup oleh iman bukan hanya terungkap melalui kesediaan awal untuk menaati panggilan Allah,
tetapi juga tercermin melalui sikapnya saat menghadapi pilihan.
Sebagai paman, Abram lebih berhak menentukan pilihan ketimbang
Lot. Akan tetapi, Abram tidak menggunakan haknya untuk memilih, dan dia memberi kebebasan kepada Lot, keponakannya, untuk memilih. Dengan kata lain, Abram menyerahkan hak mengatur
dirinya sendiri kepada Allah. Dia menganggap hal memilih tempat
yang nampak lebih menguntungkan (lebih subur) sebagai kurang
penting ketimbang pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dia
bersedia mengikuti langkah apa pun yang menjadi pilihan Allah.
Bagaimana dengan Anda? Saat Anda memilih di mana Anda akan
belajar, bekerja, tinggal,dan sebagainya, apakah kehendak Allah
penting bagi diri Anda? [P]

“Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik,
yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya.”
Efesus 2:10
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Memercayai TUHAN
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isah perpisahan antara Abram dan Lot (pasal 13) menunjukkan bahwa Abram adalah seorang yang cinta damai. Dia lebih
suka mengalah daripada harus bertengkar. Sekalipun demikian,
saat dia mendengar bahwa Lot tertawan oleh musuh, ia langsung
mengerahkan orang-orangnya yang terlatih, lalu memimpin sendiri penyerbuan untuk membebaskan Lot. Walaupun tidak disebut
secara langsung, ada dua hal yang menunjukkan bahwa Abram
melakukan hal itu karena dia memercayai TUHAN, yaitu perkataan
Melkisedek dan respons Abram terhadap perkataan Melkisedek
(14:19-20). Saat Anda menghadapi berbagai masalah kehidupan,
apakah orang-orang di sekitar Anda melihat bahwa Anda memercayai atau mengandalkan TUHAN?
Sebagai manusia normal, rasio (nalar) bisa menggoyahkan
rasa percaya Abram kepada Allah. Usia tua membuat Abram ragu
apakah Allah bisa memenuhi janji untuk membuat keturunannya
menjadi bangsa yang besar. Keraguannya membuat dia mempertimbangkan untuk menjadikan salah seorang hambanya menjadi
ahli waris sesuai dengan budaya pada masa itu (15:2-3). Akan
tetapi, Allah menegaskan bahwa yang akan menjadi ahli waris
adalah anak kandungnya, bukan hambanya. Yang mengesankan,
saat terjadi konflik antara akalnya dan imannya kepada janji Allah,
dia melepaskan pertimbangan akalnya dan memilih untuk memercayai Allah, sehingga Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran (15:6). Apakah Anda bersedia melepaskan pertimbangan
akal dan memilih untuk percaya bahwa semua janji Allah benar
dan pasti akan terlaksana? Apakah Anda bersedia memercayai
Allah saat Anda merasa cemas, takut, terancam bahaya, sakit, kuatir, dan sebagainya? Bila Anda memercayai Allah, keyakinan
Anda akan mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda. [P]

“Lalu percayalah Abram kepada TUHAN,
maka TUHAN memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.”
Kejadian 15:6
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Masalah dalam Rumah Tangga
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asalah pasti ada di setiap rumah tangga dan sumber
masalah hampir selalu berkaitan dengan ketidaktaatan
terhadap kehendak Allah. Abram adalah seorang beriman. Iman
Abram tak perlu diragukan lagi. Sarai pun adalah seorang istri yang
baik. Dia menghargai dan taat kepada suaminya (bandingkan dengan 1 Petrus 3:6). Sekalipun demikian, mereka tidak bebas dari
masalah! Masalah mereka berawal dari kondisi Sarai yang mandul
(Kejadian 11:30). Karena sudah puluhan tahun menikah dan Sarai
sudah memasuki masa menopause, akhirnya Sarai menemukan
ide yang diadopsi dari kebiasaan masyarakat pada masa itu, yaitu
menganjurkan Abram untuk melakukan poligami (16:2-3). Walaupun usulan ini kelihatannya menyelesaikan masalah, tetapi karena
ketetapan Allah untuk pernikahan adalah monogami (1 pria dengan
1 wanita), ide Sarai ini menjadi sumber bencana. Coba daftarkan
semua masalah yang terdapat dalam pasal 16, yang muncul karena Abram mengikuti saran istrinya untuk melakukan poligami!
Rencana Allah tidak mungkin digagalkan oleh kelemahan manusia! Allah bisa menepati janji-Nya karena tidak ada yang mustahil
bagi Allah! Abram dua kali mengajukan alternatif yang ditolak oleh
TUHAN, yaitu memberikan hak waris kepada Eliezer—hambanya
(15:2-3)—serta menjadikan Ismael—anak yang dia peroleh dari
gundiknya (17:18)—sebagai ahli waris. Allah menegaskan kembali
bahwa Ia akan menggenapi janji-Nya setahun kemudian, yaitu saat
Abram berumur seratus tahun dan Sara berumur sembilan puluh
tahun, padahal saat itu kondisi fisik Abram telah lemah dan Sara
telah mati haid (17:17-21; 18:10-11). Mengikuti rencana Allah selalu merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan manusia. Periksalah
kehidupan Anda: Apakah Anda pernah mengajukan usulan alternatif untuk menggantikan ketaatan terhadap kehendak Allah? [P]
Dan Abraham berkata kepada Allah: “Ah, sekiranya Ismael diperkenankan
hidup di hadapan-Mu!” Tetapi Allah berfirman: “Tidak, melainkan isterimu
Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan
menamai dia Ishak, dan Aku akan mengadakan perjanjian-Ku dengan dia.”
Kejadian 17:18-19
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ila kita membaca riwayat Abraham dengan pikiran terbuka
(tanpa prasangka), maka kita akan bisa melihat bahwa iman
Abraham tidak selalu stabil. Ada waktunya Abraham (yang sebelumnya disebut sebagai Abram) berani mengambil langkah iman
dengan meninggalkan tanah leluhurnya dan menuju ke Tanah Perjanjian (tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu Tanah Kanaan). Akan
tetapi, Alkitab juga mencatat saat iman Abraham lemah, sehingga
ia memberikan usulan alternatif (yang lebih masuk akal) untuk
menggantikan rencana Allah (yang nampak mustahil terwujud).
Apakah Anda memiliki pengalaman saat iman Anda lemah serta
saat Anda dengan berani mengambil langkah iman?
Riwayat pergaulan Abraham dengan Allah menunjukkan bahwa Allah tidak langsung menjatuhkan hukuman saat iman Abraham lemah. Bahkan, berulang-ulang Allah mengulang janji-Nya
untuk menguatkan iman Abraham (12:1-3, 7; 13:14-17; 15:121; 17;1-21; 18:10-14). Hal ini mengingatkan kita pada masa
kini bahwa iman kita tidak selalu stabil dan kita memerlukan firman Tuhan untuk bisa terus bertumbuh di dalam
iman. Saat ini, kehendak dan rencana Allah secara umum telah
tertuang seluruhnya di dalam Alkitab. Kita bisa membangun iman
kita dengan membaca, mendengar, mempelajari, menghafal, dan
merenungkan firman Tuhan. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Allah
mengemukakan secara pribadi kepada Abraham tentang rencana
penghukuman yang akan Dia timpakan terhadap Sodom dan Gomora. Saat ini, secara umum, Allah telah mengemukakan seluruh
rencana besar-Nya terhadap manusia di dalam firman-Nya. Apakah
Anda ingin memiliki iman yang terus bertumbuh? Apa saja yang
telah Anda usahakan agar Anda bisa terus bertumbuh dalam iman?
Bila Anda tidak mengusahakan apa pun, jangan heran bila iman
Anda lemah! [P]
“Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan,
malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah,
dengan penuh keyakinan, bahwa Allah berkuasa
untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan.”
Roma 4:20-21
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Menghadapi Daya Tarik Dunia
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ekayaan, kekuasaan, kepandaian, dan kecantikan merupakan hal-hal yang bernilai netral, tidak bisa disebut baik
atau buruk. Yang menentukan nilai baik atau buruk adalah sikap
si pemilik kekayaan, kekuasaan, kepandaian, dan kecantikan tersebut. Abraham adalah seorang yang sangat kaya: banyak ternak,
perak dan emasnya (13:2). Akan tetapi , tidak ada masalah yang
muncul karena kekayaannya tersebut. Lot pun juga kaya, tetapi kekayaan menjadi masalah bagi Lot karena dia (dan keluarganya, terutama istrinya) terikat oleh kekayaannya itu. Seharusnya Lot sadar
bahwa walaupun Sodom adalah daerah yang amat subur (13:1011), gaya hidup masyarakat di sana amat buruk dan berbahaya
bagi dirinya dan keluarganya. Setelah menyimak sikap Abraham
(18:2-5) dan sikap Lot (19:1-3) terhadap orang asing yang melalui daerah mereka tinggal, dapatkah Anda mengemukakan sikap
yang umum pada masa itu terhadap tamu yang kebetulan berkunjung atau lewat di daerah mereka? Terlihat dengan jelas bahwa
penduduk Sodom (dan Gomora) tidak memedulikan budaya yang
berlaku umum pada masa itu, bahkan mereka mengembangkan
perilaku seks yang menyimpang (homoseksual). Penyimpangan
seks semacam itu dilakukan secara terang-terangan dan melibatkan segala usia (19:4), sehingga bisa disebut sebagai pergeseran
budaya. Menurut pendapat Anda, pergeseran (penyimpangan) budaya apa saja yang sekarang sedang berlangsung di Indonesia?
Kisah Lot dan keluarganya merupakan cermin bagi kita sebelum kita memberanikan diri memasuki suatu lingkungan baru yang
berbahaya bagi diri kita dan/atau keluarga kita. Bila kita tidak sanggup membawa perubahan yang positif, lebih baik kita menyingkir
agar tidak terseret oleh daya tarik dunia ini. [P]

“Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada
di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia,
yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup,
bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.”
1 Yohanes 2:15b-16
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eharmonisan adalah kunci kebahagiaan rumah tangga. Tidak
mungkin terdapat kebahagiaan bila terus-menerus muncul ketidakpuasan, apalagi bila terjadi konflik yang berkepanjangan dalam
rumah tangga. Kunci keharmonisan adalah sikap dan tindakan yang
tepat. Sikap Sara tepat, yaitu dia menghargai dan taat kepada suami (1 Petrus 3:6). Sayangnya, tindakannya tidak tepat, yaitu dia
menyodorkan budak perempuannya—Hagar—untuk menjadi istri
muda Abraham (Kejadian 16:2-3). Abraham pun orang yang baik.
Dia berani berperang untuk menyelamatkan Lot (pasal 14). Sayangnya, keegoisan Abraham membuat dia sampai dua kali mencari aman dengan tidak mau berterus terang bahwa Sara adalah
istrinya (12:11-13; 20:2). Tindakan Abraham memperistri Hagar
serta ketidakberanian mengakui Sara sebagai istri menimbulkan
berbagai masalah. Menurut Anda, bagaimana perasaan Sara ketika
menghadapi kenyataan bahwa Abraham mementingkan dirinya
sendiri? Apakah Sara merasa aman menjadi istri Abraham? Apakah Sara tidak merasa kesal karena Abraham terlihat lebih sayang
terhadap Lot ketimbang terhadap istrinya sendiri?
Pada masa kini, kemandulan bisa saja disebabkan karena
seorang istri merasa tidak aman, tetapi tidak ada petunjuk dalam
Alkitab bahwa Sara merasa tidak aman. Yang jelas, pilihan dan kasih Allah tidak berubah. Dalam pasal 21, Allah menggenapi janjiNya dan Sara dapat berkata, “Allah telah membuat aku tertawa.”
Kasih dan anugerah Allah telah menutupi ketidakharmonisan
dalam hubungan antara Abraham dan Sara. Bagaimana dengan
kondisi keluarga Anda? Dalam menghadapi masalah apa pun
yang mengancam keharmonisan keluarga Anda, ingatlah
bahwa kasih dan anugerah Allah cukup untuk mengatasi
kekurangan dan kesalahan Anda pada masa lampau! [P]

“Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus,
demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu.
Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat
dan telah menyerahkan diri-Nya baginya”
Efesus 5:24-25
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Iman dalam Perbuatan
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alaupun Abraham adalah seorang yang beriman, dan Allah
telah memperhitungkan imannya sebagai kebenaran (15:6),
iman Abraham masih belum teruji (belum bisa dilihat wujudnya
oleh orang lain). Untuk memperjelas iman Abraham, Allah meminta
Abraham mempersembahkan Ishak—satu-satunya anak Abraham
yang dilahirkan oleh Sara—sebagai korban bakaran (22:1-2). Bila
Anda berada dalam posisi sebagai Abraham, bagaimana perasaan
Anda? Yang amat mengesankan, Abraham taat tanpa membantah sedikit pun. Dia tidak bertanya tentang bagaimana Allah akan
menggenapi janji-Nya bila Ishak dipersembahkan sebagai korban
bakaran. Penulis kitab Ibrani menjelaskan bahwa Abraham taat
karena ia yakin bahwa Allah sanggup membangkitkan Ishak dari
antara orang mati. Iman membuat Abraham memberi penjelasan
kepada Ishak dengan mengatakan bahwa Allah akan menyediakan
anak domba sebagai korban bakaran. Iman pula yang membuat
perkataan Abraham itu menjadi nubuatan yang tak lama kemudian
diwujudkan oleh Allah. Di luar dugaan, Allah benar-benar menyediakan seekor domba jantan untuk menjadi korban bakaran sebagai pengganti Ishak yang hendak dikorbankan.
Domba jantan yang disediakan Allah untuk menggantikan
Ishak merupakan gambaran Tuhan Yesus, Sang Anak Domba Allah,
yang mati di kayu salib untuk menggantikan manusia berdosa.
Sebagaimana tuntutan Allah terhadap Abraham, Allah pun juga
menuntut agar kita memiliki iman terhadap apa yang telah Yesus
Kristus kerjakan bagi kita di kayu salib. Hanya iman yang dituntut
Allah supaya kita dapat diselamatkan. Akan tetapi, iman yang sejati akan terwujud melalui pelayanan dan melalui kerinduan untuk mengenal Allah. Tanpa wujud nyata dalam perbuatan,
bagaimana kita bisa yakin bahwa kita telah diselamatkan? [P]
Tetapi mungkin ada orang berkata: “Padamu ada iman
dan padaku ada perbuatan”, aku akan menjawab dia:
“Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan
menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.”
Yakobus 2:18
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Menentukan Pasangan Hidup
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esulitan mencari menantu, terutama bagi seorang pendatang,
merupakan kesulitan yang telah ada sejak zaman Abraham, dan
masih terus ada sampai sekarang. Bagi Abraham, terdapat banyak
hal yang terasa tidak nyaman menyangkut kebiasaan penduduk
Kanaan. Di pasal 19, kita telah membaca tentang adanya praktik
homoseksual yang boleh dikatakan telah menjadi budaya di kota
Sodom dan Gomora. Walaupun di daerah tempat asal Abraham
juga terdapat banyak berhala, tetapi di sanalah Abraham mengenal Allah. Oleh karena itu, wajar bila Abraham ingin memperoleh
menantu dari sana (24:1-4). Menurut Anda, apa saja keuntungan
dan kerugian menikah dengan pasangan yang memiliki banyak
kesamaan latar belakang?
Mengesankan sekali bila kita mengamati bagaimana hamba
Abraham mencari calon istri untuk anak majikannya, yaitu dia meminta tanda dari Tuhan. Menurut pendapat Anda, apakah tindakan
hamba Abraham ini membuat kita dapat menyimpulkan bahwa
Abraham adalah seorang yang biasa meminta petunjuk Tuhan sebelum mengambil suatu keputusan yang penting?
Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan orang-orang muda yang
sedang mencari pasangan hidup, bahwa pada umumnya, setiap
orang tua akan merasa lebih nyaman bila anak mereka memilih
pasangan hidup yang memiliki banyak kesamaan latar belakang.
Akan tetapi, kesamaan latar belakang bukanlah jaminan
bahwa hubungan antara suami dan istri akan berlangsung
harmonis. Yang lebih penting adalah kesamaan iman. Kesulitan apa saja yang pasti akan dihadapi oleh pasangan yang tidak seiman? Salah satu kesulitan yang pasti akan dihadapi adalah
sulitnya memberi pengarahan dalam hal-hal rohani kepada anak
karena orang tua tidak mungkin bisa menjadi teladan. [P]
Lalu berkatalah ia:
“TUHAN, Allah tuanku Abraham,
buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini,
tunjukkanlah kasih setia-Mu kepada tuanku Abraham.”
Kejadian 24:12
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alaupun Abraham memiliki iman yang membuat dia patut diteladani, Abraham memiliki kelemahan. Dia sudah mengalami
pengalaman pahit ketika dia harus mengusir Hagar, gundiknya bersama dengan Ismail, anak kandungnya yang dia peroleh dari Hagar
(21:10-11). Sungguh tidak terduga bahwa di masa tuanya, dia
mengambil Ketura menjadi istrinya yang ketiga, padahal dia tahu
bahwa yang ditetapkan Allah untuk menjadi ahli warisnya adalah
Ishak, anak yang dia peroleh dari Sara. Bisa kita duga bahwa Abraham tentu sedih ketika untuk kedua kalinya, dia harus “mengusir”
anak-anaknya yang dia peroleh dari Ketura (25:6). Coba sebutkan
bagaimana kondisi anak-anak “kelas dua” (anak-anak yang kurang
disayangi) yang lahir dari pernikahan poligami pada umumnya!
Membangun rumah tangga itu sulit. Rumah tangga monogami antara Ishak dan Ribka pun juga menghadapi kesulitan karena Ishak dan Ribka tidak sehati dalam mendidik anak. Saat Esau
datang dalam keadaan lelah dan meminta masakan kacang merah
yang sedang dimasak oleh Yakub, Yakub tidak mau memberi secara cuma-cuma. Dia menuntut agar Esau menjual hak kesulungannya sebagai ongkos semangkuk kacang merah. Renungkanlah:
Bila Anda menjadi orang tua Esau dan Yakub, apakah hati Anda
tidak sedih melihat peristiwa tersebut?
Kekayaan dan kecantikan bukan faktor terpenting dalam rumah
tangga. Persiapan terpenting untuk membangun rumah
tangga adalah mengalami anugerah Allah dan mengikuti
bimbingan pra-nikah. Tanpa anugerah Allah, kita tak akan sanggup untuk mengampuni pasangan kita dan anak-anak kita, dan
kita tak akan sanggup untuk terus bersikap membangun. Tanpa
bimbingan pra-nikah, kita tak akan mengerti prinsip-prinsip membangun dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga [P]
“Jikalau bukan TUHAN yang membangun rumah,
sia-sialah usaha orang yang membangunnya;
jikalau bukan TUHAN yang mengawal kota,
sia-sialah pengawal berjaga-jaga.”
Mazmur 127:1
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ifat dan kebiasaan (atau teladan) orang tua umumnya amat
berpengaruh terhadap sifat dan kebiasaan anak mereka. Sayangnya, teladan yang sering ditiru bukan hanya teladan yang
baik, tetapi juga teladan yang buruk.
Contoh pertama adalah cara Ishak menghadapi masalah yang
meniru cara Abraham. Saat timbul kelaparan di Tanah Kanaan,
Ishak mengungsi ke Gerar, daerah kekuasaan Abimelekh, raja
orang Filistin. Karena Ribka—istri Ishak—cantik, Ishak kuatir bahwa
dia akan dibunuh dan istrinya dirampas. Untuk melindungi dirinya,
ia tidak berani mengakui Ribka sebagai istri, tetapi ia mengakui
Ribka sebagai saudara (26:7). Cara melindungi diri seperti ini persis
seperti cara Abraham melindungi dirinya terhadap ancaman yang
disebabkan karena dia memiliki istri yang cantik (12:11-13; 20:2).
Ishak mengamankan diri dengan mengorbankan Ribka sama seperti Abraham mengamankan diri dengan mengorbankan Sara!
Pikirkanlah: Ketika Abraham dan/atau Sara menceritakan peristiwa
itu kepada Ishak, apakah kisah itu dimaksudkan supaya Ishak meniru sikap Abraham atau agar Ishak meyakini perlindungan Allah
sehingga tidak perlu merasa takut untuk berterus terang?
Contoh kedua adalah tindakan Esau mengambil Yudit, anak
Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya (26:34), merupakan peniruan terhadap tindakan Abraham
yang mengambil Ketura menjadi istri ketiga (25:1). Kita perlu memahami bahwa walaupun kisah kelahiran Esau (25:20-25) dituliskan sesudah kisah kematian Abraham (25:7-10), sebenarnya Esau
sudah berusia sekitar 15 tahun saat Abraham wafat (Bandingkan
21:5; 25:7; 25:26). Jelas bahwa pernikahan Esau bertentangan
dengan bimbingan orang tuanya (26:35). Ingatlah: Kelakuan (teladan) lebih berpengaruh daripada ajaran! [P]
“Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya,
dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu,
dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.”
1 Timotius 4:12
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erlakuan orang tua terhadap anak lebih berpengaruh daripada
kata-kata (ajaran) yang mereka sampaikan. Ishak dan Ribka
berlaku diskriminatif terhadap anak-anak mereka (25:28). Rasa
sayang Ishak yang terlalu besar terhadap Esau membuat Ishak
mengabaikan Yakub dan rasa sayang Ribka yang terlalu besar
terhadap Yakub membuat Ribka mengabaikan Esau. Perlakuan
yang diskriminatif itu menimbulkan persaingan yang tidak sehat
di antara Esau dan Yakub serta memunculkan sikap dan tindakan
yang buruk. Yakub—dengan bantuan ibunya—menipu ayahnya
dan merebut berkat yang diperuntukkan bagi Esau (27:1-29), sedangkan Esau mengambil dua orang perempuan Het sebagai istri
tanpa meminta pendapat (persetujuan) orang tuanya (26:34-35).
Sikap Ishak dan Ribka yang pilih kasih terhadap anak-anak mereka
membuat Esau dan Yakub merasa diri mereka tidak berharga dan
membuat mereka menambal kekurangan harga diri mereka itu
dengan cara-cara yang tidak wajar. Seandainya keluarga mereka
harmonis, hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Cobalah kemukakan ciri-ciri keluarga yang harmonis dan sebutkan cara-cara praktis
untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis.
Kebiasaan hidup serta nilai-nilai moral dan spiritual
seseorang terbentuk terutama di dalam keluarga. Sayang
sekali bahwa keluarga pada zaman ini banyak yang mengabaikan
pentingnya waktu kebersamaan, padahal dalam kebersamaan itulah nilai-nilai seseorang terbentuk. Kedisiplinan, kejujuran, keterbukaan, perhatian, kepedulian, tanggung jawab, sikap dalam ibadah, dan sebagainya merupakan hal-hal yang umumnya terbentuk
dalam keluarga. Coba sebutkan kebiasaan serta nilai-nilai moral
dan spiritual Anda yang merupakan hasil bentukan keluarga. [P]

“Didiklah anakmu,
maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu,
dan mendatangkan sukacita kepadamu.”
Amsal 29:17
23

,
Rabu
n
20 Ja

B

Pilihan Allah Tak Bisa Dibatalkan
Oleh Kelemahan Manusia
Bacaan Alkitab hari ini : Kejadian 28

anyak orang berpikir bahwa bila Allah memilih seseorang untuk
Dia pakai sebagai alat-Nya, yang Allah pilih pastilah orang yang
baik, bahkan yang kebaikannya sempurna. Akan tetapi, Alkitab
secara jelas menunjukkan bahwa pemilihan Allah sama sekali
tidak tergantung pada kebaikan manusia. Sejak Yakub masih
berada di dalam kandungan, Allah telah memilih Yakub dan Allah
telah mengemukakan pilihannya itu kepada Ishak, ayah Yakub
(25:23). Walaupun Yakub telah menipu ayahnya agar dia bisa menerima berkat (pasal 27), tindakan menipu itu tidak membatalkan
pilihan Allah. Usaha Esau untuk merebut hati kedua orang tuanya
juga tidak bisa membatalkan pilihan Allah. Pikirkanlah: Bila Pemilihan Allah untuk menentukan orang yang hendak Dia pakai sebagai
alat-Nya tidak tergantung dari kondisi manusia, bersediakah Anda
menyambut dengan respons positif bila Allah hendak memakai diri
Anda menjadi alat di tangan-Nya?
Karena Allah memilih orang yang hendak Dia pakai sebagai alatnya tanpa menunggu orang itu menjadi sempurna, maka apa yang dilakukan oleh seorang seperti Yakub tidak selalu bisa dikatakan sebagai teladan bagi kita. Misalnya,
penipuan yang dilakukan oleh Yakub tidak berarti bahwa tindakan
menipu itu dibenarkan oleh Allah. Hal Yakub pergi ke Haran (27:43)
atau ke Padan-Aram (28:2) itu dari sudut pandang Ishak adalah
untuk “mengamankan” Yakub (agar tidak menikah dengan perempuan Kanaan, 28:1-4), tetapi dari sudut pandang Ribka adalah melarikan diri dari ancaman Esau (27:41-45). Jelaslah bahwa Yakub
harus menanggung konsekuensi dari tindakannya menipu ayahnya.
Bila Allah memilih Anda untuk menjadi alat di tangan-Nya, ingatlah
bahwa Anda tetap bisa menerima konsekuensi dari kesalahan yang
pernah Anda lakukan! [P]
Sebab Ia berfirman kepada Musa: “Aku akan menaruh belas kasihan
kepada siapa Aku mau menaruh belas kasihan dan Aku akan bermurah hati
kepada siapa Aku mau bermurah hati.” Jadi hal itu tidak tergantung pada
kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah.
Roma 9:15-16
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akub telah menipu ayahnya (pasal 27), dan dalam bacaan
Alkitab hari ini, Yakub ditipu oleh mertuanya sendiri. Apakah
hal Yakub tertipu itu merupakan suatu kebetulan yang biasa-biasa
saja? Dari satu sisi, memang bisa kita katakan bahwa hal tipumenipu itu adalah pengalaman yang biasa dalam kehidupan seharihari. Kita tidak perlu terperanjat bila suatu hari kita tertipu. Apakah
Anda pernah memiliki pengalaman tertipu? Dari sisi lain, kita pun
juga bisa melihat hal tertipunya Yakub ini sebagai pendidikan Allah
terhadap Yakub, agar Yakub bisa memahami perasaan orang yang
kena tipu (dalam hal ini adalah ayahnya sendiri). Bila kita memperhatikan reaksi Yakub, jelas bahwa Yakub cukup kesal ketika menyadari bahwa dirinya tertipu (29:25). Di masa tuanya pun, Yakub
masih mengalami dirinya ditipu oleh anak-anaknya sendiri (pasal
37). Dari sudut pandang masa depan, kita bisa mengatakan bahwa
Allah membiarkan Yakub tertipu agar Yakub bisa bertahan (secara
psikologis) ketika menghadapi kenyataan bahwa anak-anaknya
telah menipu dia (45:26-28).
Dalam hidup kita, kita harus menyadari bahwa segala
sesuatu yang kita lakukan akan menuai konsekuensi. Bila
kita menabur kebaikan, pada umumnya kita akan menuai kebaikan
juga. Bila kita menabur kebencian, kemungkinan kita akan menuai
kebencian juga. Kebaikan atau keburukan yang kita lakukan terhadap orang tua kita ada kemungkinan akan diulang oleh anak-anak
kita terhadap diri kita. Bila seorang muda belajar dengan sungguhsungguh atau bekerja mati-matian, pada waktunya dia akan menuai hasil atas apa yang dilakukannya. Periksalah kehidupan Anda:
Apakah Anda telah banyak menabur kebaikan? Bila Anda masih
menyimpan perilaku buruk, siapkah Anda saat orang lain meniru
Anda dengan berbuat buruk terhadap diri Anda? [P]
“Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya,
ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya,
tetapi barangsiapa menabur dalam Roh,
ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu.”
Galatia 6:8
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akub melakukan poligami bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena dia telah ditipu oleh Laban, yaitu paman dan
sekaligus mertua dari Yakub sendiri (29:18-28). Walaupun Laban
berlindung di balik tradisi lokal (29:26), perbuatan Laban itu tetap
tidak bisa dibenarkan. Seharusnya Laban berterus terang berterus
terang saat Yakub hendak meminta Rahel menjadi istrinya! Laban
tidak menyadari bahwa taktik yang dilakukannya membuat kedua
putrinya—yaitu Rahel dan Lea—harus bersaing (bukan bekerja
sama) untuk mendapatkan kasih dan perhatian Yakub. Pikirkanlah:
Apakah rasa senang dan bangga karena berhasil memenangkan
persaingan (yang dalam keluarga Yakub berwujud mendapatkan
anak) bisa menghentikan persoalan dan menghasilkan kebahagiaan? Apakah kepuasan yang diperoleh setelah memenangkan
persaingan bersifat permanen (tidak makin menghilang)?
Kemenangan dalam persaingan tak menghasilkan kepuasan
karena kemenangan di satu pihak berarti kekalahan di pihak lain.
Pihak yang kalah bersaing akan berjuang untuk merebut kemenangan sehingga umumnya kemenangan akan berlangsung silih
berganti. Kemenangan dalam persaingan hanya bisa memberikan
kesenangan sementara, bukan kepuasan yang menetap. Kepuasan
yang sesungguhnya hanya bisa diperoleh bila kita bisa bersyukur
atas anugerah Allah yang telah kita terima (bandingkan dengan
1 Timotius 6:6). Bila kita memandang kehidupan sebagai persaingan, kita akan selalu merasa menderita saat melihat orang lain
(keluarga lain) lebih kaya, lebih sukses dalam karir, lebih pandai,
lebih populer, dan sebagainya. Bila kita ingin berbahagia, kita
tidak boleh melihat orang lain sebagai pesaing, melainkan
kita harus merasa bersyukur dan puas terhadap anugerah
yang telah kita terima dari Tuhan. [P]

“Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup,
memberi keuntungan besar.”
1 Timotius 6:6
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indakan Yakub yang melarikan diri bersama dengan seluruh keluarganya dan harta bendanya adalah tindakan menghindar dari
masalah. Jelas bahwa menghindar dari masalah tidak menyelesaikan masalah. Yakub tidak berani menghadapi masalah.
Dengan menghindar dari masalah, Yakub seperti menyimpan bom
waktu. Tidak mengherankan bila Laban merasa kesal terhadap
Yakub. Kisah Yakub selanjutnya akan berbeda bila Allah tidak memberi peringatan kepada Laban agar tidak berlaku (berkata) kasar
terhadap Yakub. Bila kita menyimak perkataan Laban (31:26-30),
jelas bahwa Laban berada di pihak yang benar dan Yakub di pihak
yang salah. Betapapun buruknya perlakuan Laban, jelas bahwa
tindakan Yakub itu berlebihan. Dalam kasus ini, Yakub telah membiarkan dirinya dikuasai oleh ketakutan, sehingga dia tidak bertindak berdasarkan iman. Renungkanlah sejenak: Bila Anda adalah
Yakub, beranikah Anda melawan ketakutan Anda dan kemudian
Anda bertindak berdasarkan iman kepada penyertaan Allah?
Bila kita memusatkan perhatian kepada masalah yang kita hadapi, masalah kita akan terlihat sebagai masalah besar yang tak
mungkin kita atasi. Bila kita mulai takut menghadapi masalah,
kemungkinan besar kita menjadi salah langkah dan melakukan
tindakan yang memperbesar atau memperumit masalah. Bila kita
memandang masalah dengan memakai kacamata iman (dengan
keyakinan bahwa Allah lebih besar daripada masalah yang kita hadapi), masalah kita akan terlihat sebagai masalah biasa yang pasti
bisa kita atasi dengan anugerah Allah. Ingatlah kembali beberapa
masalah besar yang pernah Anda hadapi. Saat menghadapi masalah, apakah biasanya Anda ingat bahwa Anda memiliki Allah yang
lebih besar dari pada masalah Anda? Apa yang bisa Anda lakukan
agar Anda bisa selalu mengandalkan Allah? [P]
“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan
biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia ....
Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar,
sehingga kamu dapat menanggungnya.”
1 Korintus 10:13
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etakutan adalah naluri yang universal. Setiap orang dari segala
bangsa di seluruh dunia pasti pernah mengalami ketakutan, walaupun penyebabnya berbeda-beda. Yang menakutkan bagi seseorang belum tentu menakutkan bagi orang lain, dan sebaliknya.
Sebagian dari hal yang menakutkan bagi kita hanya ada di pikiran
kita dan tidak ada dalam kenyataan. Ketakutan ini terjadi karena
manusia memiliki keterbatasan, baik dalam pengetahuan maupun
dalam hal kemampuan. Coba Anda kemukakan, hal-hal apa saja
yang bisa membuat Anda merasa ketakutan?
Yakub takut bertemu dengan Esau karena dia pernah menipu
Ishak—ayahnya sendiri—sehingga berkat yang diperuntukkan bagi
Esau akhirnya diwariskan kepada Yakub (pasal 27). Kecurangan
yang dilakukan Yakub itu membuat dia selama puluhan tahun
merasa dirinya tidak aman dan dia dicekam oleh ketakutan. Ketakutan itu membuat dia memutar otak mengatur strategi supaya
Esau merasa kasihan kepadanya dan tidak melakukan pembalasan (32:3-21). Apa saja usaha yang pernah Anda lakukan untuk
mengatasi ketakutan yang pernah Anda alami?
Sebelum bertemu Esau, Yakub bergumul (bergulat) sampai
pagi dengan seseorang yang merupakan penampakan diri Allah
(Teofani). Keberanian Yakub untuk bergulat ini kontras dengan ketakutannya terhadap Esau. Melalui peristiwa itu, Allah membangkitkan keberanian Yakub. Setelah pergumulan itu selesai, Allah
mengubah nama Yakub menjadi Israel (artinya Allah ‘bergumul’
atau ‘berjuang’ atau ‘menaklukkan’). Perubahan sebutan ini merupakan janji penyertaan Allah bagi Yakub, sekaligus merupakan
panggilan bagi Yakub untuk beriman (bergantung) kepada Allah.
Penyertaan Allah adalah kunci mengatasi ketakutan. [P]

Tetapi sekarang, beginilah firman TUHAN yang menciptakan engkau, hai
Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel:
“Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau,
Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku.”
Yesaya 43:1
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ebagian ketakutan kita sebenarnya disebabkan oleh
ketidakmengertian kita. Yakub mengira bahwa Esau masih
mendendam kepadanya, padahal sebenarnya tidak. Esau adalah
seorang yang kasar yang sempat berlaku sangat emosional ketika
menyadari bahwa Yakub telah menipu ayah mereka dan merebut
berkat yang sebenarnya diperuntukkan bagi Esau (pasal 27). Akan
tetapi, Esau bukanlah pendendam. Yakub masih dikuasai oleh rasa
ketakutan yang muncul karena kecurangannya sendiri, padahal
Esau sama sekali sudah tidak mengingat-ingat peristiwa tersebut
(33:3-4). Dari perspektif Esau yang sudah menjadi kaya raya, tindakan Yakub yang “menyogok” kakaknya dengan berbagai pemberian itu mengherankan dan mungkin juga menggelikan (33:8-9).
Sebagian ketakutan orang beriman adalah ketakutan yang tidak perlu. Kita tidak perlu takut menghadapi Iblis karena Iblis takut
terhadap Allah yang melindungi kita. Kita tidak perlu takut menghadapi ketidakpastian masa depan karena Allah yang menguasai
masa depan. Kita tidak perlu takut menghadapi kondisi ekonomi
yang nampak memburuk karena Allah memelihara hidup kita. Kita
akan takut bila kita melihat diri kita sendiri, tetapi kita tidak
akan takut bila kita memandang Allah yang menyertai kita.
Sebagai anggota umat Allah, orang beriman tidak boleh membiarkan diri dikuasai oleh ketakutan. Kita perlu meyakini bahwa
Allah lebih besar (berkuasa) daripada semua penyebab ketakutan
kita. Bila kita meyakini bahwa Allah berada di pihak kita, seharusnya tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat kita merasa ketakutan. Daftarkanlah hal-hal yang sampai saat ini masih membuat
Anda merasa ketakutan menghadapi masa depan! Setelah itu,
cobalah renungkan, apakah Allah sanggup menolong Anda untuk
mengatasi hal-hal yang membuat Anda merasa takut itu? [P]
“Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkanNya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan
segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?”
Roma 8:31b-32
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alah satu sifat dasar manusia adalah sifat tidak mau kalah atau
adanya kecenderungan untuk membalas. Dari sisi positif, kecenderungan membalas ini membentuk sifat gotong royong, saling
membantu, saling memberi, saling mendukung, dan seterusnya.
Dari sisi negatif, kecenderungan membalas menghasilkan kecenderungan saling menjatuhkan, saling memukul, saling membunuh,
dan seterusnya. Sebutkan beberapa contoh pembalasan yang
positif serta yang negatif yang ada dalam kehidupan Anda atau
orang-orang di sekitar Anda! Pemerkosaan oleh Sikhem terhadap
Dina—anak perempuan Yakub—membuat anak-anak Yakub—khususnya Simeon dan Lewi—menjadi marah, lalu mereka menyusun
strategi untuk melakukan pembalasan. Masalahnya, pembalasan
ini berlebihan. Mereka bukan hanya membunuh Sikhem, tetapi
juga membunuh semua pria yang tinggal sekota dengan Sikhem.
Membalas budi dan membalas dendam merupakan budaya di
banyak suku. Pembalasan kadang-kadang dilakukan secara berlebihan seperti yang kita baca dalam bacaan Alkitab hari ini. Kecenderungan saling membalas bisa berkembang menjadi permusuhan
yang berlangsung turun-temurun. Permusuhan semacam ini hanya
bisa dihentikan bila salah satu atau kedua pihak bersedia mengampuni dan berhenti membalas. Bagi anak-anak Allah, kecenderungan balas-membalas ini seharusnya segera dihentikan
karena setiap orang percaya telah lebih dulu mengalami
pengampunan di dalam Kristus. Bila Allah telah mengampuni
kita, sewajarnyalah bila kita juga mengampuni orang yang bersalah
terhadap diri kita! Mari kita memeriksa hidup kita: Daftarkanlah nama-nama orang yang sering menjengkelkan kita dan yang membuat kita ingin membalas, kemudian mulailah berdoa memohon
kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengampuni! [P]

“Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan;
lakukanlah apa yang baik bagi semua orang!”
Roma 12:17
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akub menyadari bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah
yang tidak mau diduakan. Dia harus menyembah Allah saja dan
tidak boleh menyembah yang lain. Saat Yakub melarikan diri ke
Haran, dia tahu bahwa ada dewa-dewa asing di sana. Hal ini terlihat
jelas saat Laban mengejar Yakub dan menanyakan dewa-dewanya
yang hilang (31:30). Walaupun Yakub tidak tahu bahwa Rahel telah
mencuri terafim ayahnya (31:32), dia menyadari bahwa ada dewadewa asing yang dibawa oleh rombongannya. Oleh karena itu, dia
meminta agar semua orang yang bersama-sama dengan dia menjauhkan diri dari dewa-dewa asing, menahirkan diri (memenuhi
persyaratan untuk mengikuti ibadah), dan menukar pakaian sebagai simbol dari tindakan menanggalkan semua hal yang najis
dan berdosa (35:2). Anting-anting yang diserahkan kepada Yakub
(35:4) adalah anting-anting yang berfungsi sebagai jimat.
Pada zaman ini, banyak pula orang Kristen yang memiliki latar
belakang sebagai penyembah berhala, pemakai jimat, dan sebagainya. Sisa kebiasaan lama yang sering masih tertinggal adalah
berdoa bagi arwah orang yang sudah meninggal, mengikuti ramalan bintang, menanam kepala kerbau sebelum membangun rumah,
menyimpan jimat, bertanya kepada tukang ramal, dan sebagainya.
Saat menjadi Kristen, tidak selalu sisa-sisa kebiasaan lama
itu bisa langsung ditinggalkan total, sehingga kita perlu
mengevaluasi diri. Seruan Yakub dalam 35:2 itu masih relevan
pada masa kini. Coba sebutkan beberapa contoh tentang hal-hal
yang berkaitan dengan penyembahan berhala yang masih sering
kita jumpai dalam kehidupan orang Kristen! Bila ada, sebutkan pula
hal-hal yang berkaitan dengan ibadah asing yang mempengaruhi
kehidupan Anda? Bila dirasa perlu, diskusikanlah masalah Anda
dengan hamba Tuhan di gereja Anda! [P]
Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya
dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia:
“Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu,
tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu.”
Kejadian 35:2
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alaupun Esau—anak Ishak—tidak mewarisi perjanjian antara
Allah dengan Abraham, catatan tentang keturunan Esau (pasal 36) lebih panjang daripada catatan tentang keturunan Ismael
(25:12-18)—anak Abraham—yang juga tidak mewarisi perjanjian
itu. Panjangnya pembahasan tentang keturunan Esau mungkin
disebabkan karena dalam sejarah Israel, interaksi dengan keturunan Esau lebih banyak ketimbang dengan keturunan Ismael.
Sayangnya, permusuhan antara keturunan Yakub dan Esau
ternyata terus berlangsung selama berabad-abad.
Edom adalah sebutan untuk Esau (25:30), tetapi sebutan
ini bisa juga dikenakan kepada bangsa keturunan Esau (bangsa
Edom) serta bisa dikenakan pada daerah tempat tinggal bangsa
Edom (yang sebelumnya disebut sebagai tanah Seir; 32:3; 36:20,
21, 30). Sebelum Esau berdiam di Tanah Seir, daerah itu telah
berpenghuni. Esau pergi kesana dan kelompok Esau menjadi kelompok terkuat di sana. Saat Yakub kembali, Esau telah menjadi
penguasa di sana. Daerah Edom berbukit-bukit. Saat bangsa Israel
keluar dari Tanah Mesir dan hendak menuju ke Tanah Kanaan di
kemudian hari, telah dibangun sebuah jalan raya di sana. Musa
meminta izin untuk melewati jalan raya tersebut, tetapi bangsa
Edom tidak mengizinkan sehingga terpaksa bangsa Israel menempuh jalan berputar mengitari Tanah Edom. Semula bangsa Israel
bersikap toleran terhadap bangsa Edom, namun pada zaman Raja
Saul, bangsa Israel mulai berperang dengan bangsa Edom (1 Samuel 14:47). Pada zaman Raja Daud, bangsa Edom ditaklukkan
oleh bangsa Israel. Saat Kerajaan Yehuda runtuh, bangsa Edom
bersukacita (Mazmur 137:7). Menurut pendapat Anda, bagaimana cara menghindarkan agar perselisihan dalam keluarga tidak
berkembang menjadi permusuhan turun-temurun? [P]
Firman TUHAN kepadanya: “Dua bangsa ada dalam kandunganmu,
dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu;
suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain,
dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda.”
Kejadian 25:23
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dalam Mengurus Keluarga
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embangun keluarga yang baik dan saling mengasihi itu sulit!
Sebaliknya, kesalahan dalam mengurus keluarga bisa berakibat
fatal! Dalam keluarga Abraham dan keluarga ishak, kita bisa melihat dengan jelas bahwa sumber masalah yang utama adalah
poligami dan sikap orang tua yang pilih kasih. Kedua hal ini—
yaitu poligami dan sikap pilih kasih—membuat para istri dan anakanak kekurangan kasih sayang dan mereka harus berkompetisi
(bersaing) untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang. Coba
sebutkan contoh-contoh yang masih Anda ingat tentang masalah di
atas dalam kehidupan rumah tangga Abraham dan rumah tangga
Ishak! Yang mengherankan, ternyata bahwa Yakub tidak belajar
dari pengalaman keluarga ayah dan kakeknya. Yakub melakukan
poligami (walaupun semula, hal itu dilakukannya karena dijebak
oleh mertuanya) dan dia juga melakukan pilih kasih (Yusuf lebih
disayangi ketimbang saudara-saudaranya). Menurut pendapat
Anda, mengapa Yakub mengulang kesalahan yang dilakukan oleh
Abraham (dalam hal melakukan poligami) dan yang dilakukan oleh
Ishak (dalam hal sikap pilih kasih).
Pada zaman ini, kita bisa menemukan banyak konselor dalam
masalah keluarga. Para pendeta pun umumnya juga dibekali dengan teknik membimbing pasangan yang hendak menikah serta
teknik membimbing keluarga. Akan tetapi, kesalahan yang sama
masih terus berulang dengan bentuk yang berbeda. Poligami diganti dengan perselingkuhan yang mengakibatkan terjadinya
kawin cerai dan menghasilkan anak-anak yang kekurangan kasih
sayang. Akibatnya, banyak anak tidak mendapatkan contoh yang
ideal. Menurut pendapat Anda, apa yang harus Anda lakukan untuk
mencegah salah urus dalam keluarga? [P]

“Karena itu penilik jemaat haruslah
seorang yang tak bercacat, suami dari satu isteri, ...,
seorang kepala keluarga yang baik,
disegani dan dihormati oleh anak-anaknya.”
1 Timotius 3:2, 4
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udaya bisa bersifat positif, tetapi bisa pula bersifat negatif, sehingga budaya harus dinilai secara kritis. Hal-hal
positif dalam sebuah budaya boleh (dan sebaiknya) kita ikuti agar
kita tidak terasing di tengah lingkungan kita. Akan tetapi, budaya
yang negatif, khususnya yang berkaitan dengan penyembahan terhadap roh-roh (yang bukan Roh Allah), harus kita tinggalkan. Coba
sebutkan contoh budaya yang tidak boleh kita ikuti!
Bacaan Alkitab hari ini mencatat unsur budaya yang berkaitan dengan pernikahan. Budaya ini mengandung nilai positif, yaitu
bahwa seorang janda tak boleh ditelantarkan. Saat seorang wanita
menikah, dia harus meninggalkan keluarganya. Bila suaminya meninggal, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap sang janda?
Budaya masa itu mengharuskan saudara pria sang suami untuk
mengambil alih tanggung jawab. Er (anak sulung Yehuda) mengambil Tamar sebagai istri, tetapi Er mati dibunuh Tuhan karena dia
jahat. Onan, adik dari Er, menggantikan kakaknya untuk menikah
dengan Tamar, tetapi tanpa ketulusan, sehingga Tuhan membunuh
Onan. Yehuda enggan memberikan Syela, anak bungsunya, untuk menikahi Tamar karena kuatir bahwa Syela juga akan mati.
Akibatnya, Tamar menyusun taktik untuk tidur dengan mertuanya
sendiri, lalu hamil dan melahirkan anak kembar, yaitu Peres dan
Zerah. Mungkin Anda tak menduga bahwa nama Yehuda, Tamar
dan Peres masuk dalam silsilah Tuhan Yesus (Matius 1:3). Menurut
Anda, mengapa Allah membiarkan kisah yang gelap seperti itu di
dalam silsilah Yesus Kristus? Apakah hal ini berkaitan dengan misi
Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang berdosa? Bila Anda pernah hidup dalam dosa, apakah kisah ini memperkuat keyakinan
Anda bahwa Allah bersedia menerima Anda? [P]

“Sebab Anak Manusia datang untuk mencari
dan menyelamatkan yang hilang.”
Lukas 19:10
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Sukses Mempertahankan Iman
di Tengah Himpitan
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alam pasal 37, kita telah membaca kisah tentang Yusuf yang
dijual sebagai seorang budak oleh saudara-saudaranya. Kisah
memilukan tersebut disebabkan karena Yakub bersikap pilih kasih:
Yusuf jauh lebih disayangi dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Sekalipun dimanjakan oleh ayahnya, ternyata bahwa pada dasarnya, Yusuf memiliki karakter yang baik. Di samping
itu, Yusuf juga mewarisi iman yang diwariskan mulai dari Abraham
kepada Ishak, lalu menurun kepada Yakub, dan selanjutnya kepada
Yusuf. Sebagai pewaris iman Abraham, kita berharap bahwa
Yusuf selalu disertai Allah dalam kehidupannya. Akan tetapi,
ternyata bahwa Yusuf harus mengalami berbagai pengalaman pahit, yaitu dijual sebagai budak (pasal 37), difitnah oleh istri Potifar
dan dijebloskan ke dalam penjara (pasal 39), serta dilupakan oleh
sang kepala juru minuman raja yang tidak ingat untuk berterima
kasih kepadanya (pasal 40). Coba pikirkan: Bila Anda bertemu dengan Yusuf di pasal 40 ini, Anda akan menganggap Yusuf sebagai
seorang yang disertai Allah atau diabaikan oleh Allah?
Kesulitan kita untuk memahami penyertaan Allah disebabkan
karena kita cenderung untuk mengukur penyertaan Allah berdasarkan kesuksesan menurut ukuran duniawi yang didasarkan
pada perolehan materi, jabatan, kesenangan, dan popularitas. Dari
sudut pandang Allah, orang yang sukses adalah orang yang berhasil menaati kehendak Allah. Berdasarkan ukuran ini, Allah menyertai Yusuf sehingga Yusuf berhasil melakukan segala sesuatu yang
dikehendaki Allah, termasuk berani menolak keinginan istri Potifar
yang ingin memuaskan hawa nafsunya. Ingatlah kembali himpitan
terhadap iman yang pernah Anda alami! Saat itu, apa yang Anda
utamakan: ketaatan kepada Allah atau kesuksesan duniawi? [P]

“Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini
dan berbuat dosa terhadap Allah?”
Kejadian 39:9b
35

,
Senin
1 Feb

S

Rancangan Allah
yang Tak Terpikirkan
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ebelum Firaun mengumumkan bahwa Yusuf diangkat menjadi
orang kedua di Mesir, tidak ada seorang pun yang sanggup
membayangkan (memperkirakan) bahwa hal itu akan terjadi! Saat
membaca riwayat Yusuf sebelumnya, dengan kaca mata manusiawi, kita akan mengatakan bahwa Yusuf mengalami kemalangan
demi kemalangan (dijual sebagai budak, difitnah oleh istri Potifar,
dan dilupakan oleh sang kepala juru minuman raja). Kesuksesan
Yusuf dalam melakukan tugas apa pun yang diberikan kepadanya
digilas habis oleh kemalangan yang menimpa dirinya. Akan tetapi,
setelah Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir, barulah kita
bisa memahami maksud dan rencana Allah bagi kehidupan Yusuf.
Yusuf tidak akan memperoleh kemuliaan seandainya dia tidak melewati berbagai pengalaman pahit yang seolah-olah
membuat Yusuf seperti dibuang atau diabaikan oleh Allah.
Membaca kisah Yusuf sampai di pasal ini memberikan kita dua
macam perspektif dalam memandang kehidupan. Bila kita memandang kehidupan dengan perspektif manusiawi (sudut pandang
masa kini), yang kita lihat mungkin hanyalah kemalangan demi
kemalangan yang membuat kita menjadi pesimis dan dikuasai oleh
kepahitan hidup. Akan tetapi, bila kita memandang kehidupan dengan perspektif Allah (sudut pandang masa depan) dan dengan
keyakinan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi anakanak-Nya, kita akan melihat kemalangan dan kegagalan sebagai
batu pijakan yang akan bisa membuat kita meloncat ke tempat
yang lebih baik. Pikirkan kembali cara Anda memandang masalah
atau kesulitan yang saat ini sedang Anda jumpai dalam kehidupan
Anda. Apakah Anda sudah memakai perspektif Allah? Apakah yang
harus Anda perbaiki dalam menyikapi masalah Anda? [P]

“Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu,
dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman TUHAN.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya
jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku dari rancanganmu.”
Yesaya 55:8-9
36

sa,
Sela
2 Feb

M

Apa yang Ditabur Orang,
Itu Juga yang Akan Dituainya
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asa lampau, masa kini, dan masa depan tidak bisa dipisahkan.
Apa yang Anda lakukan pada masa lampau menentukan
apa yang Anda alami pada masa kini, dan apa yang Anda
lakukan sekarang akan menentukan masa depan Anda. Kejahatan saudara-saudara Yusuf yang menjual Yusuf sebagai budak
dari satu sisi merupakan kejahatan luar biasa. Dari sisi yang berbeda, kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf itu justru
dipakai Allah untuk menyiapkan Yusuf menjadi penguasa Mesir, dan
selanjutnya menjadi persiapan bagi bangsa Israel dalam menghadapi masa kelaparan di Tanah Kanaan. Sekalipun tindakan jahat
saudara-saudara Yusuf bisa dipakai Allah untuk menjadi sarana
kebaikan, saudara-saudara Yusuf tetap harus menghadapi konsekuensi dari kejahatan mereka, yaitu rasa bersalah yang membuat
mereka merasa sangat tertekan (stres).
Yakub pun juga menuai kesalahannya memanjakan anak.
Setelah bertahun-tahun lewat, dukacita Yakub karena kehilangan
Yusuf belum juga lenyap. Kesalahannya malahan disusul dengan
kesalahan berikutnya, yaitu memanjakan Benyamin, adik Yusuf
dari satu ibu. Sifat Yakub yang mementingkan diri sendiri membuat dia sulit melepas Benyamin—adik Yusuf—untuk pergi bersama saudara-saudaranya ke Mesir. Akibatnya, mereka semua
harus menderita kelaparan dalam jangka waktu yang lebih lama.
Ruben—anak sulung Yakub—adalah orang yang paling menyesali
tindakan saudara-saudaranya menjual Yusuf sebagai budak. Sesudah tersiksa selama bertahun-tahun. Timbullah jiwa kepahlawanan
Ruben sehingga ia berani menjamin bahwa Benyamin pasti kembali
dan anak-anaknya menjadi jaminan atas janjinya itu. Sebutkanlah
kesalahan pada masa lampau yang membuat Anda dihimpit oleh
penyesalan yang tak kunjung hilang pada masa kini! [P]

“Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan.
Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.”
Galatia 6:7
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Menghadapi Sikap Diskriminatif
(Pembedaan)
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akub adalah seorang ayah yang tidak bijaksana. Sikapnya yang
terlalu memanjakan Yusuf telah membuat Yusuf sendiri menjadi
korban. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya dan dijual sebagai
budak. Saudara-saudara Yusuf berhasil menipu ayah mereka, sehingga Yakub percaya bahwa Yusuf telah mati karena digigit oleh
binatang buas. Setelah Yusuf dianggap mati, Yakub mengalihkan
sasaran sikap memanjakan kepada Benyamin, anak bungsunya.
Yusuf dan Benyamin adalah anak-anak Yakub yang dilahirkan oleh
Rahel, istri kesayangan Yakub. Sikap Yakub ini menunjukkan bahwa dia mengabaikan anak-anaknya yang dilahirkan oleh Lea, Zilpa,
dan Bilha. Akibatnya, tanggung jawab dalam keluarga Yakub menjadi terbalik: Seharusnya Yakub—sebagai seorang ayah—bertanggung jawab atas kesejahteraan anak-anaknya. Akan tetapi, dalam
bacaan Alkitab hari ini, jelas bahwa anak-anak Yakublah yang harus
bertanggung jawab terhadap ayah mereka yang terlalu memikirkan kepentingan atau perasaannya sendiri.
Dari satu sisi, kisah keluarga Yakub merupakan cermin
agar para orang tua tidak bersikap diskriminatif terhadap
anak-anak mereka. Dari sisi lain, kisah keluarga Yakub
mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam dunia berdosa
yang tidak ideal. Anak-anak Yakub harus berjuang untuk bersikap
positif dalam menyikapi sikap diskriminatif terhadap diri mereka.
Mereka telah gagal untuk bersikap positif terhadap Yusuf. Dalam
pasal ini, mereka belajar untuk bersikap positif menghadapi sikap
diskriminatif berupa pemanjaan terhadap Benyamin. Bagaimana cara Anda menghadapi sikap diskriminatif (dalam keluarga,
di sekolah, di tempat kerja, dalam pergaulan, dan sebagainya)?
Bagaimana Anda menjaga diri agar bisa tetap bersikap positif? [P]

“Siapa memanjakan hambanya sejak muda,
akhirnya menjadikan dia keras kepala.”
Amsal 29:21
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i antara anak-anak Yakub, ada dua orang yang menjamin bahwa Benyamin pasti akan kembali dengan selamat, yaitu Ruben
(anak sulung, 42:37) dan Yehuda (anak keempat, 43:8-9). Akan
tetapi, saat bahaya benar-benar datang, Yehudalah yang membela
Benyamin. Sebagai anak sulung, seharusnya Rubenlah yang paling
bertanggung jawab. Akan tetapi, Ruben memang seorang yang
berjiwa pengecut. Kepengecutan Ruben ini nampak jelas saat dia
mencegah saudara-saudaranya membunuh Yusuf. Dia tidak berani
membela Yusuf secara terang-terangan (37:19-22). Dalam pasal
ini, Yehudalah yang menunjukkan jiwa kepemimpinan yang sejati.
Yehuda menepati janjinya untuk membela Yusuf. Mungkin, itulah
sebabnya, di dalam kemahatahuan-Nya, Allah menetapkan Yehuda
sebagai nenek moyang raja-raja Yehuda (Israel Selatan). Bahkan,
Dialah yang masuk dalam silsilah Yesus Kristus, Sang Mesias itu!
Ruben dan Yehuda adalah dua tipe pemimpin yang ada di
sepanjang zaman. Setiap pemimpin pasti ingin diakui kepemimpinannya, tetapi tidak semua pemimpin berani menanggung risiko.
Pemimpin yang bersikap pengecut akan mengorbankan orang lain
saat berhadapan dengan bahaya. Pemimpin yang sejati akan
berdiri di depan saat berhadapan dengan bahaya. Pemimpin
Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, rela mengorbankan diriNya sendiri agar setiap orang yang percaya kepada-nya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dalam kapasitas
kita masing-masing, umumnya kita pernah berperan sebagai pemimpin. Orang tua adalah pemimpin bagi anak-anaknya dan guru
adalah pemimpin bagi murid-muridnya. Coba daftarkan dalam hal
apa saja Anda pernah menjadi pemimpin! Risiko apa yang pernah
Anda ambil untuk menjalankan posisi sebagai pemimpin? [P]

“Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya
bagi domba-dombanya; sedangkan seorang upahan yang bukan gembala,
..., ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari,
sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu.”
Yohanes 10:11-12
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usuf memiliki banyak alasan untuk menyimpan rasa sakit hatinya dan melakukan pembalasan terhadap saudara-saudaranya
yang telah menjual dia sebagai budak karena merasa iri melihat
bahwa Yakub—ayah mereka—telah mengistimewakan Yusuf secara berlebihan. Yusuf bisa mengatakan bahwa pengistimewaan
terhadap dirinya itu adalah tanggung jawab ayahnya dan bukan
kesalahan dirinya. Dia bisa meminta pertanggungjawaban saudara-saudaranya, dan mereka semua tidak akan bisa membantah
karena mereka memang bersalah. Sekalipun demikian, Yusuf tidak membalas karena dia melihat bahwa pengalaman negatif yang
dideritanya adalah bagian dari rencana besar Allah (45:7-8).
Mengenali rencana Allah merupakan salah satu cara untuk
membebaskan kita dari rasa kesal dan dari keinginan membalas.
Kita perlu meyakini bahwa Allah berdaulat atas alam semesta ini. Tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi tanpa
izin dari Allah. Kita juga perlu meyakini bahwa Allah selalu
menginginkan kebaikan kita. Cara pandang seperti itu akan
membuat kita memandang penderitaan kita sebagai jalan yang harus kita tempuh untuk menerima kemuliaan yang disediakan Allah
dan kesulitan yang kita hadapi sebagai ketidakmengertian kita terhadap jalan yang telah disediakan Allah.
Yusuf bukan hanya tidak membalas kejahatan yang dilakukan
oleh saudara-saudaranya terhadap dirinya, tetapi dia bahkan memikirkan kebaikan bagi seluruh keluarga besarnya. Dia menyerahkan dirinya sebagai sarana untuk dipakai oleh Tuhan secara bebas.
Pengalaman apa yang pernah Anda alami yang membuat Anda
merasa sakit hati? Bandingkan pengalaman Anda dengan pengalaman Yusuf! Apakah Anda perlu memperbaiki sikap Anda? [P]

“Kita tahu sekarang,
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.”
Roma 8:28
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Kedewasaan Rohani
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anyak orang berubah sikap setelah sukses secara duniawi (menjadi kaya atau berkedudukan tinggi). Bahkan, ada orang yang
meninggalkan keluarganya setelah sukses karena kuatir bahwa
kehadiran keluarga akan mengganggu kesuksesannya. Akan tetapi, Yusuf tidak bersikap seperti itu. Dia tetap menghormati ayahnya dan menurut ketika ayahnya meminta dia menemui ayahnya
di Gosyen. Terhadap Yakub, Yusuf tetap bersikap seperti seorang
anak, walaupun sesungguhnya dia adalah seorang penguasa.
Sikap Yusuf terhadap keluarga besarnya menunjukkan ciri-ciri
seorang yang dewasa secara rohani, yaitu tidak terpengaruh oleh
kemewahan, jabatan (kuasa), atau gelar yang dia miliki atau yang
dimiliki orang lain. Seorang yang dewasa secara rohani tidak akan
memandang muka karena dia melihat semua orang berdasarkan
cara Tuhan memandang, bukan dengan cara pandang duniawi
yang berdasarkan ukuran kesuksesan duniawi. Orang yang dewasa
secara rohani akan bersedia menanggalkan status sosialnya, sehingga dia bisa melayani orang yang status sosialnya lebih rendah.
Gereja memerlukan orang yang dewasa secara rohani,
bukan orang yang sukses secara duniawi. Orang yang sukses secara duniawi bisa memberikan banyak uang dan berbagai
pemikiran yang cemerlang, tetapi mungkin saja dia menjadi sumber masalah dalam gereja. Orang yang dewasa rohani akan mempersembahkan hatinya dan dirinya untuk dipakai sebagai alat di
tangan Tuhan. Bila Anda memeriksa kehidupan Anda, apakah Anda
termasuk seorang yang dewasa secara rohani? Sebutkan ciri-ciri
kedewasaan rohani menurut pemahaman Anda! Adakah sesuatu
yang perlu ditambahkan dalam kehidupan Anda agar Anda bisa
menjadi semakin dewasa secara rohani? [P]

“sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman
dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh,
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.”
Efesus 4:13
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Gairah Hidup
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da tiga hal yang akan membuat hidup kita bergairah, yaitu adanya objek (sasaran) kasih, pengharapan, dan iman. Kehilangan
Yusuf membuat gairah hidup Yakub hilang (37:31-35). Dalam istilah masa kini, kita bisa mengatakan bahwa kehilangan Yusuf itu
membuat Yakub menjadi depresi. Semangat Yakub perlahan-lahan
mulai pulih setelah posisi Yusuf sebagai objek kasih Yakub ditempati
oleh Benyamin (44:27-31). Depresi berkepanjangan itulah yang
membuat tidak mudah bagi Yakub untuk percaya kepada laporan anak-anaknya bahwa Yusuf masih hidup. Akan tetapi, setelah
dia berhasil diyakinkan, semangat hidup Yakub bangkit kembali
(45:26-28). Dia mulai memiliki pengharapan akan masa depan keluarganya. Sungguh mengesankan membaca bahwa Yakub masih
sanggup bertahan hidup sampai tujuh belas tahun di Tanah Mesir
(47:28). Menjelang akhir hidupnya, Yakub berpesan kepada Yusuf
agar melaksanakan keinginannya yang terakhir, yaitu dikuburkan
di makam keluarga di Tanah Kanaan (47:29-31). Keinginan ini menunjukkan bahwa Yakub memiliki iman yang teguh akan janji Allah
kepadanya (28:13-15)
Sampai saat ini, kasih, pengharapan, dan iman tetap merupakan tiga faktor yang akan menentukan adanya gairah
dalam hidup kita. Bila kita mengasihi sesama kita—baik saudara
seiman maupun jiwa-jiwa yang tersesat—hidup kita akan terus
bergairah untuk mendoakan, membagi Injil, dan mengusahakan
kebaikan sesama. Bila kita memiliki pengharapan, kita tidak akan
putus asa menghadapi semua keterbatasan dan kesulitan pada
masa kini. Bila kita memiliki iman, maka kita tidak akan mudah putus asa. Apakah hidup Anda terasa menggairahkan? Bila ya, hal-hal
apa saja yang membuat hidup Anda terasa bergairah? [P]

“Dan Yakub masih hidup tujuh belas tahun di tanah Mesir,
maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya,
menjadi seratus empat puluh tujuh tahun.”
Kejadian 47:28
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Allah yang Menjatuhkan Pilihan
Bacaan Alkitab hari ini : Kejadian 48

istem hierarki (adanya urutan pangkat dan wewenang)
adalah ketetapan Allah yang sering mendapat tentangan. Sistem hierarki ini berlaku dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain dalam rumah tangga, dalam pendidikan,
dalam pekerjaan, dalam bernegara dan dalam hubungan
antara manusia dengan Allah. Dalam rumah tangga, seorang
istri harus tunduk terhadap kepemimpinan suami dan seorang
anak (khususnya yang belum menikah) harus tunduk terhadap
pengarahan orang tua. Dalam pendidikan, seorang murid harus
tunduk kepada gurunya. Dalam pekerjaan, seorang pekerja harus
tunduk kepada majikannya. Dalam bernegara, seorang warga negara harus tunduk terhadap undang-undang dan pengaturan oleh
pemerintah. Dalam hal hubungan dengan Allah, umat Allah harus
tunduk (taat) kepada kehendak Allah. Akan tetapi, sejak Adam dan
hawa memberontak terhadap ketetapan Allah dengan memakan
buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, manusia
terus-menerus memberontak terhadap ketetapan Allah di dalam
firman-Nya, dan pemberontakan terhadap sistem hierarki terjadi
di segala bidang.
Dalam bacaan Alkitab hari ini, Yusuf berusaha ‘mengatur’
Yakub berkenaan dengan berkat Allah yang hendak diberikan melalui penumpangan tangan oleh Yakub. Akan tetapi, Yakub dengan
tegas mengatakan bahwa pengaturan itu berdasarkan kehendak
Allah yang tidak bisa ditawar (48:9-14, 17-19). Periksalah kehidupan Anda: Apakah Anda bersedia untuk diatur oleh orang-orang
(para pemimpin) yang memang memiliki wewenang untuk mengatur diri Anda? Dalam hal-hal apa Anda merasa sulit untuk bersikap
taat terhadap pengaturan Allah? [P]

“Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan,
dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan-Nya;
karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya,
dan Ia menyesah orang yang diakui-Nya sebagai anak.”
Ibrani 12:5b-6
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Pengaturan Allah yang Sempurna
Bacaan Alkitab hari ini : Kejadian 49

ila kita menyimak berkat Allah yang diberikan kepada
anak-anak Yakub, kita akan bisa melihat pengaturan
Allah yang luar biasa. Pada zaman Perjanjian lama, hak waris
utama selalu diberikan kepada anak sulung. Dalam hal berkat yang
diberikan oleh Yakub kepada anak-anaknya, berkat paling utama
jelas adalah masuk dalam jalur silsilah Yesus Kristus, Sang Mesias
yang telah dijanjikan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Yang
mengesankan dari berkat yang disampaikan oleh Yakub dalam
bacaan Alkitab hari ini, berkat utama justru diberikan kepada Yehuda, anak keempat. Ruben (anak sulung) kehilangan hak utama
karena dia berzina dengan ibu tirinya (35:22a; 49:4). Simeon dan
Lewi (anak ketiga dan keempat) tidak mendapat hak utama karena
mereka telah bertindak berlebihan dengan melakukan kekerasan
(membunuh para pria yang menghuni kota tempat tinggal Sikhem;
34:25-26; 49:5-7). Yehuda adalah anak Abraham yang dipilih menjadi pewaris utama. Pemilihan ini agaknya sesuai dengan tindakan
kepahlawanannya dalam membela Benyamin (44:18-34; 49:9).
Ada satu pertanyaan lagi yang mungkin muncul di pikiran kita, yaitu
mengapa sang pewaris utama itu bukan anak Yakub yang dilahirkan melalui rahim Rahel (istri kesayangan Yakub), yaitu Yusuf atau
Benyamin, melainkan Yehuda, anak Yakub yang dilahirkan melalui
rahim Lea (istri pertama Yakub)? Mungkinkah pengaturan Allah ini
berkaitan dengan kehendak Allah terhadap pernikahan yang sifatnya monogami (satu suami dengan satu istri)?
Pengaturan Allah tidak pernah salah. Pengaturan Allah selalu
lebih baik daripada apa yang sanggup dipikirkan oleh manusia. Dengan pikiran kita yang terbatas, pengaturan yang kita lakukan bisa
saja salah. Oleh karena itu, setiap kali kita merencanakan sesuatu,
kita harus selalu terbuka terhadap kemungkinan yang lain! [P]
“O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah!
Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Nya
dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya!”
Roma 11:33
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Kasih yang Tak Terpahami
Bacaan Alkitab hari ini : Kejadian 50

ifat ingin membalas merupakan sifat yang manusiawi,
sedangkan sifat mengampuni adalah sifat yang berasal
dari Allah sendiri. Waktu kita membaca tentang kisah Yusuf yang
dijual oleh saudara-saudaranya sebagai seorang budak, kita mungkin beranggapan bahwa Yusuf adalah seorang yang sepatutnya dikasihani. Akan tetapi, kelanjutan dijualnya Yusuf sebagai seorang
budak ini menunjukkan bahwa sebenarnya kesusahan Yusuf hanya
berlangsung sebentar, sedangkan saudara-saudara Yusuf dihakimi
oleh rasa bersalah selama bertahun-tahun. Sulit sekali bagi mereka untuk meyakini bahwa kesalahan mereka benar-benar telah
dimaafkan oleh Yusuf. Mereka mengira bahwa Yusuf masih mendendam, padahal Yusuf sudah tidak mengingat kesalahan saudarasaudaranya. Jadi, pertimbangkanlah dengan tenang: Siapa sebenarnya yang patut dikasihani: Yusuf atau saudara-saudaranya?
Kita perlu menyadari bahwa berpikir dengan cara berpikir Allah itu merupakan cara berpikir yang radikal. Yusuf
tidak mau meniru cara berpikir saudara-saudaranya. Yusuf tahu
bahwa tindakan saudara-saudaranya menjual dia sebagai seorang
budak itu semata-mata merupakan tindakan yang jahat. Akan
tetapi, Yusuf melihat bahwa di balik tindakan jahat itu ada Allah
yang memiliki rencana yang baik, sehingga tindakan jahat saudara-saudara Yusuf bisa dipakai Allah sebagai sarana untuk kebaikan Yusuf. Daftarkanlah perlakuan buruk yang pernah Anda alami
dalam kehidupan Anda. Dapatkah Anda menemukan kebaikan yang
Allah berikan kepada Anda melalui perlakuan buruk itu? Jika Anda
sungguh-sungguh mengasihi Allah, beranikah Anda memegang
keyakinan bahwa Allah pasti turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi diri Anda (Roma 8:28)? [P]

“Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku,
tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan,
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini,
yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar..”
Kejadian 50:20
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Kebenaran vs Kefasikan
Bacaan Alkitab hari ini : Mazmur 1-3

itab Mazmur diawali dengan sebuah perikop mengenai perbedaan
antara jalan orang benar dan orang fasik. Jalan orang benar didasarkan kepada Taurat yang direnungkannya setiap waktu. Orang
benar digambarkan seperti pohon yang berbuah pada musimnya
dan tidak layu daunnya. Menurut pendapat Anda, mengapa orang
benar digambarkan seperti pohon di tepi sungai? Benarkah Taurat
Tuhan itu (Alkitab) membawa orang benar kepada keberhasilan?
Mazmur 2 memperlihatkan jalan orang fasik. Raja-raja dunia
dan para pembesar melakukan kefasikan, mereka bermufakat bersama-sama untuk melawan Tuhan dan yang diurapi-Nya. Kefasikan
mereka berujung kepada murka Allah yang menimpa mereka (2:5,
12). Dalam Mazmur 3, Daud memberikan contoh nyata tentang
bagaimana orang benar menghadapi persoalan. Daud menuliskan
mazmur ini ketika dikejar oleh Absalom, anaknya sendiri, dan ia
mendapat perlindungan dari Tuhan. Ungkapan-ungkapan kepercayaan Daud akan pertolongan yang Tuhan janjikan ia ekspresikan
dalam 3:4–9.
Dua pilihan ada di hadapan kita, yaitu jalan orang benar yang
didasarkan kepada firman Tuhan dan yang berujung kepada berkat
Tuhan, serta jalan orang fasik yang berujung kepada kebinasaan.
Tentu saja kita akan memilih jalan orang benar. Akan tetapi, jika
kita melihat kehidupan kita dengan jujur dan terbuka di hadapan
Allah, benarkah kita bersedia menjalani seluruh kehidupan kita
berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan setiap
waktu? Atau sebaliknya, kita ingin menjalani kehidupan sebagai
orang benar, tetapi kita justru memakai nilai-nilai yang dianut oleh
orang fasik? [BP]

“sebab TUHAN mengenal jalan orang benar,
tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.”
Mazmur 1:6
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Mengawali dan Menutup hari
Bersama Allah
Bacaan Alkitab hari ini : Mazmur 4-5

alam Mazmur 4-5, Daud memberi teladan yang baik, yaitu
mengawali dan menutup hari bersama Allah. Daud menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan. Ketika Daud hendak menutup hari (Mazmur 4) ia berefleksi atas apa yang telah dialaminya
sepanjang hari. Tentu ada pergumulan (4:4), tetapi juga ada kesetiaan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa mendengarkan
seruan doanya. Ada dosa yang mengancam (4:5) tetapi juga ada
sukacita yang Tuhan sediakan baginya (4:8). Menurut Anda, manfaat apa yang bisa kita peroleh bila sebelum kita beristirahat, kita
mengingat dan merenungkan kembali apa yang terjadi di sepanjang hari yang kita jalani? Dengan melakukan refleksi (perenungan), Daud menemukan bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama
dengan dia. Itulah yang membuat hatinya tenteram, sehingga saat
membaringkan diri, ia bisa segera tidur (4:9).
Daud bukan hanya menutup hari bersama Allah, tetapi di
pagi hari Daud berseru kepada Allah dan Daud tahu bahwa Allah
mendengar doanya (5:2-4). Mengapa Daud berseru minta tolong
kepada Allah ketika ia akan memulai harinya? Di dalam doanya,
Daud mengingat bahwa Allah membenci dosa. Kenyataan tersebut
menjadi peringatan bagi dirinya bahwa orang berdosa akan binasa,
tetapi orang yang berlindung dan bersandar kepada Tuhan dalam
menjalani hari yang Tuhan percayakan akan bersukacita.
Sudahkah kita menutup hari dengan mengingat perbuatanperbuatan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita mengawali hari
dengan berseru dan bersandar kepada Tuhan serta menjauhi dosa
yang dibenci Tuhan? [BP]

“Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya TUHAN; Engkau
memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai”
Mazmur 5:13
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Pergumulan dan Keadilan Allah
Bacaan Alkitab hari ini : Mazmur 6-7

ergumulan yang dialami Daud begitu menggentarkan hatinya.
Apakah yang saat itu sedang dialami oleh Daud? Apakah ia sudah melakukan dosa tertentu di hadapan Tuhan atau ia sedang
dikejar-kejar oleh musuhnya sehingga ia merasa begitu tertekan?
Walaupun kita tidak tahu pasti apa yang sedang dialami oleh Daud
saat ia menuliskan mazmur ini, yang jelas adalah ia merasa berada di bawah murka Allah. Yang menarik, apa pun yang membuat
Daud begitu gentar, hal itu tidak membuat dia jauh dari Allah. Daud
tetap bisa berdoa dan bahkan meyakini bahwa Allah mendengar
permohonannya (6:10). Marilah kita mengevaluasi diri kita sendiri:
Ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, apakah kita selalu
ingat untuk tetap berdoa kepada Allah? Atau sebaliknya, kita mulai
mengandalkan kekuatan kita sendiri?
Dalam ratapan Daud yang tercatat dalam Mazmur 7, terlihat
bahwa Daud membuka hidupnya kepada Tuhan untuk dikoreksi, bahkan dia bersedia dihukum apabila ada kesalahan yang ia
lakukan di hadapan-Nya (7:4-10). Faktanya adalah justru orang
percaya seringkali menyembunyikan kesalahan yang mereka lakukan di hadapan Allah dan tidak mau mengakuinya. Beranikah kita
mengakui kesalahan kita dan menerima hukuman Allah?
Tuhan adalah Allah yang adil yang akan menghukum orang
yang melakukan dosa. Orang yang benar seharusnya tidak perlu
takut kepada Allah karena Allah justru menjadi pelindung baginya.
Ketika kita berhadapan dengan Allah, adakah rasa takut di dalam
hati kita? Kalau ada rasa takut, mungkin ada dosa yang sedang kita
sembunyikan dari-Nya. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk
mengoreksi kehidupan kita di hadapan Allah! [BP]

“Aku hendak bersyukur kepada TUHAN karena keadilan-Nya, dan
bermazmur bagi nama TUHAN, Yang Mahatinggi.”
Mazmur 7:18
48

Ternyata Naskah Luar Biasa

N

askah novel Laskar Pelangi dan naskah buku Purpose Driven
Life punya kemiripan: sama-sama ditolak saat pertama kali
diajukan pada penerbitnya, dan (ternyata) sama-sama menjadi karya yang mendunia. Kurang lebih demikian pula dengan
surat Roma. Peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam surat ini terjadi 30 tahun sebelumnya. Lokasi kejadian amat jauh dari kota
Roma, dan warga kota Roma begitu sibuk, termasuk sibuk dengan bacaan bagus dan penting (maklumat kaisar, puisi, dan
terutama tulisan para filsuf terkenal).
Tak mengherankan bahwa ketika surat ini tiba di Roma,
respons terhadap surat ini bisa dianggap tak berarti dibandingkan dengan respons terhadap tulisan para filsuf terkenal. Namun, pada masa kini, popularitas surat Roma sudah
mengalahkan popularitas dan signifikansi semua tulisan
yang dibaca warga kota Roma. Jelas bahwa surat ini ini berdampak lebih luas pada diri para pembaca dibandingkan
dengan dampak karya semua penulis di kota Roma.
Paulus menulis surat Roma dengan segenap akal budi
yang dipersembahkan untuk memuliakan Allah. Ia mengumpulkan fakta dari banyak saksi mata. Fakta-fakta itu diyakini kebenarannya oleh banyak orang, yakni bahwa melalui
kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus dari Nazaret,
sejarah dunia memperoleh arah baru, dan kehidupan seluruh umat manusia di bumi disentuh oleh kekekalan. Menurut
Paulus, Allah telah menyingkapkan kuasa dan kasih karuniaNya melalui Kabar Baik tentang Yesus Kristus. Kasih karunia
itu tersedia bagi siapa saja yang percaya.
Walaupun perlu konsentrasi penuh untuk membaca dan
memahami surat Roma, hasilnya tak akan mengecewakan.
Kita akan memperoleh penghiburan dan Iman kita akan dikuatkan. Tak mengherankan bila surat Roma dinilai sebagai
tulisan terbaik Rasul Paulus dan menjadi dokumen utama teologi kristen, yang popularitas dan signifikansinya berdampak luas dalam hidup para pembaca mula-mula maupun
pembaca masa kini. Selamat menikmati Surat Roma! [ICW]
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Kabar Terbaik Di Kota Terbaik
Bacaan Alkitab hari ini : Roma 1

eperti umumnya sebuah surat, pasal pembuka disusun Paulus
untuk menjelaskan siapa dirinya, siapa penerimanya serta fokus
berita suratnya. Fokus surat ini adalah tentang Kabar Baik (Injil)
yang menyatakan bahwa seluruh dunia—termasuk orang Kristen dan
warga kota Roma—tunduk di bawah kedaulatan Yesus Kristus yang
adalah Raja. Isu ini mewarnai dan mendasari semua yang dibahasnya
dalam surat ini.
Pernyataan di atas sangat berani dan berbahaya, khususnya
mengingat bahwa jemaat Roma hidup di kota terbesar tempat kekuasaan orang terkuat di dunia saat itu, yakni kaisar, yang bergelar resmi
“anak Allah,” yang hari kelahirannya diumumkan sebagai “kabar baik,”
dan yang mewajibkan ketundukan dan kesetiaan total dari rakyatnya.
Tepat di kota “terbaik” (bernilai strategis) inilah, Paulus menegaskan
Kabar Baik yang sesungguhnya kepada jemaat, bahwa Yesuslah Raja,
Penguasa dunia, dan Anak Allah sejati yang layak menerima ketundukan dan kesetiaan total manusia.
Injil tentang Yesus Kristus menekankan bahwa kasih dan kuasa
Allah yang menyelamatkan tersedia bagi semua orang (1:16). Hal itu
karena semua manusia telah memberontak kepada Penciptanya, baik
karena status mereka sebagai keturunan Adam maupun karena segala kejahatan mereka yang sungguh nyata. Pemberontakan itu, Paulus tegaskan, membuat manusia layak mati karena dilakukan dalam
kesadaran akan panggilan mereka sebagai “Gambar Allah”, yakni dirancang sebagai wakil Allah untuk memerintah segala ciptaan-Nya.
Apa yang kita baca dalam pasal 1 ini adalah gambaran mengerikan tentang kematian final di masa depan yang sudah mengakibatkan dampak kekacauannya di masa kini. Pembaca tentu akan tertarik
mengetahui solusi apa yang akan Paulus jelaskan dalam pasal-pasal
selanjutnya. [ICW]
“Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil,
karena Injil adalah kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya,
pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.”
Roma 1:16
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Penghakiman Terakhir itu Nyata
Bacaan Alkitab hari ini : Roma 2

antaskah orang yang telah berulangkali diberi kesempatan bertobat akhirnya dihukum? Pantas! Itulah pandangan Paulus di
pasal ini tentang penghakiman terakhir. Allah yang baik dan sabar
itu berulang kali memberi kesempatan kepada manusia untuk berbalik kepada-Nya dan dipulihkan-Nya. Tapi apa yang terjadi bila kesempatan demi kesempatan itu dianggap sepi? Bagi Paulus, orang
seperti itu menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat tepat
untuk menerima hukuman (2:4-5).
Baik agama maupun filsafat Yunani atau Romawi tidak mengenal doktrin penghakiman terakhir, padahal doktrin ini sangat
penting dalam agama Yahudi. Paulus dengan lantang menyatakan
kepada jemaat di kota Roma—pusat dunia kafir kuno—bahwa ada
Allah Pencipta yang peduli dan akan membereskan segala kejahatan dengan keadilan yang tuntas, sehingga akan ada penghakiman
terakhir, yang berlangsung jujur, adil, dan tidak memandang bulu
(2:2, 5, 11).
Ada orang yang mengira bahwa penghakiman itu adalah ciri
khas Perjanjian Lama, sedangkan Perjanjian Baru lebih banyak
berisi “belas kasihan” Allah. Sayangnya, baik orang Yahudi maupun
non-Yahudi—yang kepada mereka Allah berbelas kasihan—terusmenerus menolak kasih Allah, terus berkanjang dalam kejahatan,
padahal mereka punya banyak kesempatan untuk bertobat. Mereka akan menuai murka Allah di penghakiman terakhir (2:8-9).
Bagi Paulus, doktrin pembenaran karena iman tidak meniadakan penghakiman terakhir Allah yang didasarkan pada perbuatan.
Akankah kelak teruji bahwa perbuatan baik di sepanjang hidup kita
sungguh membuktikan kesejatian iman kita? [ICW]

“Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat,
engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana
murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan.
Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.”
Roma 2:5-6
51
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Semua Divonis Bersalah
Bacaan Alkitab hari ini : Roma 3

ebagai bangsa pilihan, tentu Israel menikmati banyak hak istimewa (3:1-2). Namun, berhadapan dengan penghakiman
Allah, Israel tidak punya keistimewaan apa pun. Paulus menegaskan
hal itu dengan menggunakan banyak istilah di ruang persidangan.
Ketika menuliskan “supaya tersumbat setiap mulut” (3:19, suatu
istilah untuk terdakwa yang tidak sanggup berkelit, tak mampu
berkata apa pun untuk membela diri), Paulus menegaskan bahwa
Israel sama dengan bangsa-bangsa lain, yakni divonis bersalah
karena berbuat dosa. Lebih buruk lagi, dinyatakan terbelenggu di
bawah kuasa dosa.
Dan Paulus tegaskan, tidak ada satu orang yahudipun yang
berhak mengira dirinya bisa lolos dari penghakiman Allah dengan
“bermegah” (membela diri) dengan modal perbuatan baik seturut hukum taurat (3:28). Sama seperti bangsa-bangsa kafir, Israel
telah gagal menghormati Allah, sehingga karenanya, hidup mereka
gagal memancarkan kebaikan, hikmat, dan kasih Allah; serta harus
berhadapan dengan penghakiman Allah.
Kesalahan setiap orang dari segala bangsa memang terlalu
gamblang di hadapan Allah (3:10-18). Apa yang dibutuhkan dalam
situasi buruk ini? Kesetiaan Allah! (3:3). Kesetiaan kepada perjanjian-Nya dengan Abraham, leluhur Israel (Kejadian 12). Kesetiaan
yang berujung pada penebusan Kristus (Roma 3:24). Bagaikan film
dengan happy ending, pasal ini ditutup dengan akhir yang membahagiakan.
Sebagai anak-anak Allah, kita menikmati banyak berkat istimewa dari Allah, Bapa kita. Akan tetapi, terkait dengan dosa, kita
tak lebih baik dari orang lain. Mari syukuri dan beritakan solusi
cuma-cuma yang disediakan Allah bagi segala bangsa melalui iman
kepada Yesus Kristus (3:21-31). [ICW]
“Tetapi kita tahu, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Kitab
Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat,
supaya tersumbat setiap mulut
dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah.”
Roma 3:19
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olusi atas keberdosaan total manusia—yakni anugerah Allah
melalui iman kepada Kristus (pasal 3)—tidak hanya terkait dengan keselamatan individu, melainkan juga mengacu pada perjanjian Allah dengan bangsa Israel sebagai “keluarga baru” (keluarga Allah, agen keselamatan Allah). Keluarga baru ini berawal dari
Abraham, dan semua orang berdosa dari segala bangsa diadopsi
menjadi anggota.
Di ayat 3, Paulus menjelaskan pernyataannya dengan mengutip Kejadian 15, saat Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham dan menjanjikan kepadanya sebuah keluarga yang luar biasa.
Abraham mengimani janji Allah itu. Dia percaya bahwa Allah akan
menjadikannya Bapa bagi segala bangsa (4:17-18) walaupun usianya dan usia istrinya sudah sangat lanjut (4:10-20).
Abraham terhisab (terhitung) dalam keluarga Allah bukan berdasarkan perbuatannya (4:4-8), juga bukan karena tanda sunat
(4:10), melainkan karena iman (4:9). Bangsa-bangsa tak bersunat
(kafir, non-Yahudi) atau “banyak bangsa” (4:18) akan mengikuti
jejak Abraham, yakni masuk menjadi anggota keluarga Allah dengan cara persis seperti cara Abraham dibenarkan Allah (4:12, 23),
yakni dengan iman yang terarah pada Yesus dan kebangkitanNya
(4:24-25).
Gereja hari ini, dan di setiap generasi, harus seimbang dalam
menekankan dua hal ini, yaitu memastikan pintunya terbuka lebar
bagi orang percaya dari latar belakang etnis, keluarga, ekonomi,
moralitas apapun, dan memastikan syarat keanggotaannya semata
berdasarkan iman, yakni iman bahwa Yesus itu Tuhan dan bahwa
Allah telah membangkitkan-Nya dari antara orang mati. [ICW]

“Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih
karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan
hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka
yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua.”
Roma 4:16
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etelah meletakkan fondasi tentang pengampunan dosa melalui
iman (pasal 1-4), mulai pasal 5, Paulus mendirikan bangunan
rumah rohani kehidupan kristen. Setelah dibenarkan Allah karena
iman, manusia bisa menikmati hubungan pribadi yang hangat dan
penuh kasih dengan Allah. Itu sebabnya, Paulus mengajak jemaat
untuk merayakan “jalan masuk” ke dalam hadirat Allah (5:1-2)—
bahkan tetap merayakannya di tengah penderitaan—karena hati
kita sudah mengecap kasih Allah dan dipenuhi Roh Kudus (5:3-5).
Jaminan Allah tentang hubungan yang intim dan indah dalam
suka maupun derita adalah kematian Kristus, Mesias, di kayu salib,
yang mendemonstrasikan kasih Allah yang sungguh besar kepada
manusia berdosa, kasih yang menyelamatkan dari murka Allah,
yakni penghakiman terakhir (5:6-11). Paulus bahkan menggarisbawahi jaminan akan kokohnya hubungan ini dengan membandingkan Adam dan Mesias.
Bagi Paulus, karya salib Yesus Kristus itu tidak sekedar “menetralkan” atau memulihkan kondisi yang diakibatkan dosa satu
orang (Adam), melainkan lebih besar dari itu karena “pelanggaran,”
“dosa” dan “maut” itu tidak seimbang dengan (bukan lawan kata
dari) “pembenaran,” “hidup kekal” dan “kasih karunia.” Kematian
dan kebangkitan Kristus melahirkan manusia baru yang jauh lebih
kokoh mengatasi dosa dan maut, serta menghasilkan dunia baru,
Kerajaan Allah yang akan kokoh memerintah hingga kedatangan
Mesias kedua kali. (5:15-21).
Betapa melimpahnya kasih karunia Allah. Hidup terpisah dari
Allah (akibat pelanggaran Adam) dalam dosa dan maut sudah dikalahkan dan karya salib Yesus menjamin hubungan personal yang
intim dan indah dengan Allah. Pertanyaannya, di posisi mana kita
sedang menjalani hidup ini? [ICW]

“Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu,
maka lebih benar lagi mereka, yang telah menerima kelimpahan
kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa
oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. .”
Roma 5:17
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upanya ada keberatan terhadap pengajaran Paulus tentang kasih karunia Allah, yakni anugerah pembenaran dan pengampunan dosa (sebesar apa pun) hanya berdasarkan iman (5:20), karena
ajaran itu dikuatirkan menumbuhkan sikap kesengajaan berbuat
dosa (6:1). Paulus menjawab keberatan itu dengan tegas dan gamblang. Dia mengingatkan bahwa menjadi Kristen berarti berpindah
Tuan, berganti Penguasa hidup kita, termasuk berganti aturan
main. Ditandai oleh baptisan, hidup lama kita turut mati bersama
dengan kematian Kristus dan turut dibangkitkan dalam hidup yang
baru bersama kebangkitan Kristus. Hasilnya, kita berpindah dari
kehidupan lama yang tervonis berdosa di bawah otoritas Hukum
Taurat, ke kehidupan baru yang menikmati pengampunan di bawah
hukum kasih karunia (6:2-14).
Logikanya, kita telah mati (tak bisa dan tak boleh merespons
tunduk) terhadap dosa. Anggota-anggota tubuh kita tak boleh lagi
dipakai untuk berbuat dosa dan menjadi senjata kejahatan, karena kuasa dosa tidak punya hak lagi untuk menuntut ketaatan kita
padanya (6:12). Kebenaran ini menegaskan bahwa bukan hanya
kita tidak lagi wajib mentaati “aturan main” tuan kita yang lama—
iblis—dan tujuan-tujuan jahatnya, tapi sekaligus dengan sukarela dan sukacita menaati aturan main tuan kita yang baru—yakni
Allah—dan tujuan-tujuan kekalnya. Itu sebabnya, Paulus segera
manambahkan: “serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada
Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran” (6:13).
Semua bagian tubuh kita, segala talenta dan setiap milik kita,
bukan hanya haram dipakai lagi untuk kepentingan dosa, melainkan harus semakin dimanfaatkan bagi kepentingan misi Allah di
dalam dunia. Sudahkah hidup Anda demikian? [ICW]

“Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu
menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada
pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal.”
Roma 6:22
55

u,
Sabt
b
20 Fe

B

Mati Bagi Hukum Taurat
Bacaan Alkitab hari ini : Roma 7

agaimana hubungan orang percaya yang sudah dibenarkan
Allah dengan hukum Taurat? Di pasal ini, Paulus dengan tegas
menjawab: Tidak ada hubungan lagi! Orang Kristen bebas dari hukum taurat! Paulus menggunakan ilustrasi dari realitas pernikahan
(7:2-3), yakni kematian itu mengubah hubungan antara suami dan
istri. Istri yang suaminya meninggal tidak lagi terikat dengan suaminya, sekaligus, tidak lagi terikat dengan hukum yang melarangnya menikah dengan pria lain.
Demikian pula kematian orang Kristen bersama dengan Kristus melalui baptisan dan pengakuan imannya itu telah mengubah
hubungannya dengan hukum taurat: ia tak lagi terikat pada kuasa
hukum taurat yang memvonis manusia berdosa, dan hidupnya sekarang menjadi milik Kristus dan ia hidup bagi Kristus (7:4).
Hal itu bukan berarti Taurat itu buruk (7:12, 14, 17, 22). Dosa
(7:7-12) dan kedagingan manusia (7:13-25) itulah yang membuat
Taurat secara tidak langsung menjadi buruk, yakni membuatnya
tidak hanya berperan memberitahu bahwa suatu tindakan adalah
dosa (3:20), tetapi juga “merangsang” atau membangkitkan keinginan untuk melanggar perintah dan larangan dalam hukum
taurat itu (7:6-7). Manusia berdosa di luar Kristus tidak berdaya
menghadapi dilema antara menaati akal budinya atau menaati
dosa dan kedagingannya (7:24).
Mari kita aminkan ajakan Paulus untuk mensyukuri solusi Allah
atas dosa dan kedagingan manusia tersebut (7:25), karena persekutuan kita dengan Kristus yang mati dan bangkit itu telah membuat kita bebas dari kuasa dosa dan kedagingan (juga dari kuasa
hukum Taurat itu), bahkan memampukan kita berbuah bagi Allah
melalui hidup dipimpin Roh Kudus! [ICW]

“Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat,
sebab kita telah mati bagi dia, yang mengurung kita,
sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan
bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat.”
Roma 7:6
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agaimana reaksi seorang terdakwa yang terbukti tidak bersalah
dan divonis bebas atau reaksi seorang budak yang dibebaskan
oleh tuannya? Tentu lega dan senang! Tapi, Paulus menunjukkan
bahwa orang Kristen jauh lebih beruntung, lebih bersukacita, karena ia seperti terdakwa yang terbukti bersalah, namun hakim memvonis, “Tidak ada hukuman!” (8:1); serta seperti budak yang tidak
hanya dibebaskan, tetapi juga diangkat sebagai anak (8:15).
Orang Kristen sebenarnya terbukti berdosa, namun dibebaskan dari hukuman dosa, yakni maut (8:2). Itu terjadi karena
rohnya yang mati telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus (8:2), sehingga ia bisa menyambut tawaran pengampunan dosa yang ditawarkan Allah melalui karya salib Kristus (8:3). Selain itu, Roh
Kudus memimpin hidupnya, meyakinkannya sebagai anak Allah,
sehingga ia berani berseru bahwa dirinya adalah anak Allah (8:1315). Dua status baru yang membahagiakan, bukan?! Tapi, mengulang pandangan sejak pasal 6, vonis bebas dan adopsi bukanlah
tujuan akhir keselamatan, melainkan awal dari proses pengudusan.
Karenanya, Paulus menghendaki agar jemaat Roma menggunakan anugerah kebebasan dan adopsi itu dengan tepat: Pertama,
untuk membayar hutang penebusan hukuman dosa kita (8:12),
dengan cara bersedia dipimpin Roh Kudus dan mematikan perbuatan-perbuatan daging (8:10-13). Kedua, siap menjalani hidup
sesuai status sebagai anak, yakni tunduk pada aturan main orang
tuanya (8:15) serta rela hidup bersama Allah dalam suka dan duka,
dalam keadaan dimuliakan maupun kondisi menderita (8:17).
Anak-anak dunia ini hidup menurut keinginan daging dan diperbudak oleh berbagai kecanduan. Marilah kita bergantung pada
Roh Kudus, agar kita mampu hidup sesuai dengan status kita, yaitu
sebagai orang merdeka dan anak Allah! [ICW]
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu
menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh
yang menjadikan kamu anak Allah.
Oleh Roh itu kita berseru: “ya Abba, ya Bapa!.”
Roma 8:15
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asih dan kepedulian Paulus begitu dalam terhadap saudarasaudara sebangsanya yang seharusnya menyambut keselamatan Allah di dalam Yesus (9:1-3). Ia menegaskan bahwa Israel
sungguh-sungguh dipilih Allah menjadi umat-Nya, pewaris perjanjian Allah dan hukum-hukum Allah, dan menjadi alat berkat-Nya
bagi dunia, yakni membuat nama Allah dimasyhurkan di seluruh
bumi (9:17), membawa bangsa-bangsa kepada Allah (Yesaya
42:6). Bahkan, dari merekalah akan lahir Mesias, Juruselamat dunia. Semua keistimewaan ini tidak diperoleh bangsa-bangsa lain.
Namun, Israel seakan-akan menutup mata terhadap hakhak istimewa sebanyak itu dengan menolak Yesus Kristus, Anak
Allah. Mereka merasa aman dan membanggakan diri sebagai umat
pilihan karena mereka keturunan Abraham, padahal pilihan Allah
bukan berdasarkan keturunan (9:6-10). Paulus membuktikannya
dengan mengingatkan bahwa Allah memilih Ishak dan bukan Ismail, memilih Yakub dan bukan Esau. Jadi, pilihan Allah berdasarkan panggilan Allah (9:11), belas kasihan Allah, dan kasih karunia
Allah saja (9:12-18). Mereka tak hanya menolak, melainkan juga
menyalibkan Mesias yang menyelamatkan mereka. Penolakan itu
membuat kemuliaan mereka menjadi tragedi: Mereka tidak memperoleh kasih karunia Allah yang terbaik, yakni Kristus. Mereka tidak
memperolah kebenaran karena iman (9:30), melainkan mereka
merasakan beratnya usaha mengejar kebenaran melalui menaati
hukum. Mereka akan tersandung dan dipermalukan (9:31-33).
Jangan ulangi kesalahan Israel! Talenta dan berkat Tuhan yang
telah kita nikmati bisa berujung tragedi. Sudahkah Anda menyambut Yesus Kristus, anugrah terbaikNya? Apakah kita seperti Paulus
yang begitu merindukan agar orang yang belum diselamatkan bisa
memperoleh anugrah terbaik Allah? [ICW]
“Tetapi: bahwa Israel, sungguh pun 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,.”
Roma 9:31-32
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embali Paulus menyatakan hasrat hati dan doanya terhadap
saudara sebangsanya yang masih menolak Yesus. Paulus bersimpati, sekaligus bersedih hati melihat kesungguhan orang Yahudi
beribadah, karena Paulus tahu bahwa kesalehan mereka tidak didasarkan pada pengetahuan yang benar (10:1-2).
Bangsa Israel tahu bahwa Allah itu esa dan bahwa Hukum Taurat mengungkapkan sifat dan natur Allah. Namun, mereka tidak
menangkap hakikat sejati dari hukum taurat, melainkan hanya
berfokus pada tuntutan hukum taurat, sampai-sampai mereka luput menyadari penyataan kemurahan Allah yang memuncak dalam
pribadi dan karya Kristus. Akibatnya, mereka merasa diri benar,
dan itu menjadi penghalang untuk merendahkan diri guna menerima anugerah pembenaran di dalam Kristus, yang adalah tujuan
sekaligus penggenap seluruh tuntutan hukum taurat (10:3-5). Sebuah ironi bahwa mereka terancam binasa dalam kesalehan (10:67), padahal yang dibutuhkan untuk selamat hanyalah kerendahan
hati menyambut Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan (10:9-20).
Yang patut diperhatikan oleh kita yang hidup di tengah bangsa
yang majemuk ini bukan hanya simpati Paulus yang mendalam,
namun juga cara dia menyatakan kepedulian kepada saudaranya,
orang Yahudi itu. Perhatikan bahwa di pasal ini, Paulus memakai
bahasa yang simpatik, lebih bernada prihatin daripada menyalahkan atau memaksakan kebenaran. Hasilnya adalah sebuah kesaksian iman yang berisi keyakinan doktrinal yang tegas, sekaligus
mengungkapkan kasihnya yang jelas.
Hidup kita dikelilingi banyak saudara sebangsa yang berbeda
agama. Sikap mengasihi saudara sebangsa, pemahaman yang baik
akan pokok-pokok iman kristen, kiranya mewarnai motivasi dan
cara kita mewartakan kabar baik tentang kebenaran sejati, Tuhan
Yesus Kristus, di bumi nusantara ini. [ICW]
“Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani.
Karena, Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang,
kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya. Sebab,
barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan.”
Roma 10:12-13
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apan terakhir kali kita takjub dan memuji Allah, khususnya saat
merenungkan cara Allah membawa kita masuk dalam anugerah
keselamatan-Nya melalui peristiwa dan cara yang tak terduga di
masa lalu? Pasal penutup pembahasan tentang penyelamatan Allah
terhadap manusia berdosa yang terancam binasa (pasal 1-8) dan
tentang penolakan Israel terhadap Kristus (pasal 9-11) berisi informasi yang mengejutkan, sekaligus menakjubkan! Fakta ketidakpercayaan Israel pada karya keselamatan Allah melalui Yesus dan
sikap Allah yang tidak menolak mereka dan tidak menyesali pilihan
-Nya atas mereka ditegaskan lagi (11:1-10, 29). Paulus merenungkan kasih karunia Allah yang besar dan melihat pengharapan tentang rencana keselamatan yang lebih akbar di masa depan:
Pertama, ketidakpercayaan Israel membuat sejumlah besar
orang dari bangsa-bangsa lain turut mengalami anugerah keselamatan Allah (11:11, 25). Kedua, meskipun Israel menolak Kristus,
Allah setia dan tetap memandang Israel sebagai kekasih pilihan-Nya
(11:28). Ketiga, dalam waktu dan cara-Nya sendiri, Allah sedang
dan terus membentuk Israel hingga akhirnya Israel diselamatkan
juga (11:26). Penyingkapan rahasia Allah ini mengejutkan karena
melampaui jangkauan pengertian kita. Menurut Paulus, respons
terbaik yang bisa kita lakukan hanyalah menghela nafas panjang
penuh takjub dan heran, lalu memuji Allah: O betapa tinggi, dalam,
lebar dan luas kasih Kristus, betapa tak terselami hikmat dan kuasa
Injil (11:33-36).
Kenanglah cara Allah menyelamatkan kita dengan penuh
takjub dan syukur, karena keselamatan yang kita miliki saat ini pun
berasal dari hikmat dan kasih-Nya yang tak terselami. Wujudkanlah lebih jauh rencana penyelamatkan segala bangsa itu dengan
menyaksikan injil kepada sesama kita! [ICW]
“O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah!
Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Nya
dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya!”
Roma 11:33
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emaat Roma memiliki kehidupan yang terhubung dengan Allah
melalui iman kepada Kristus (pasal 1-11). Apa yang terjadi
setelah mereka percaya dan diselamatkan? Sebagai manusia baru,
orang Kristen tidak boleh membiarkan dunia di sekelilingnya mendikte hidup mereka. Sebaliknya, ia harus mulai berpikir, berbicara,
dan berperilaku secara berbeda. Bagaimana caranya?
Kuncinya adalah akal budi atau pikiran yang diubahkan. Artinya, dengan pertolongan Roh Kudus mereka harus bertekun menjalani proses perubahan (pertumbuhan) dari dalam keluar, dimulai
dari pikiran yang bertekad mempersembahkan seluruh aspek hidup kepada Tuhan, baik lewat ibadah maupun melalui kehidupan
sehari-hari yang disebut Paulus sebagai persembahan tubuh, sebagai “ibadah sejati” (12:1-3).
Akal budi yang diubahkan akan mengubah cara hidup bergereja. Mereka akan memandang satu sama lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus (12:4-5) dan akan saling melengkapi, saling
memberkati, dan saling mengasihi dengan karunia rohani masingmasing (12:6-13). Dengan demikian, budaya egois akan terkikis
dan kesatuan mudah diwujudkan. Perubahan keluar ini akan memberkati masyarakat kota Roma yang majemuk, ketika jemaat bersikap sabar, mendoakan, bermurah hati, dan siap menolong siapa
saja, termasuk pihak-pihak yang berbuat jahat terhadap jemaat,
serta berusaha hidup damai dengan semua orang (12:14-21).
Akal budi yang diubahkan itulah yang membuat kita bisa
tampil beda, tidak dipengaruhi melainkan mempengaruhi budayabudaya jahat dunia ini. Mari hidup semakin melekat kepada Allah
dan FirmanNya, agar transformasi akal budi itu semakin kita alami
dan hidup kita menjadi bagian dari solusi berbagai masalah bangsa
ini! [ICW]
“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.”
Roma 12:1
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pa penilaian atau sikap umum masyarakat terhadap polisi, petugas pajak, atau anggota dewan? Antara sinis, takut dan benci!
Uraian Paulus tentang pemerintah di pasal ini mungkin terasa tidak
cocok bagi jemaat Roma yang hidup di kota dengan reputasi aparat
dan pejabat yang begitu buruk. Mungkin lebih cocok jika kita membahas peran pengikut Kristus untuk mengkritik pemerintah Romawi
abad pertama di bawah pimpinan kaisar yang arogan dan jahat,
yaitu Kaisar Nero. Apa maksud Paulus sebenarnya?
Paulus tidak hendak membela penguasa Romawi, namun hanya menegaskan bahwa balas dendam dan main hakim sendiri
tidak boleh ada dalam kamus orang Kristen. Walaupun dianggap
sebagai sampah masyarakat dan diperlakukan tidak baik, Paulus
mau supaya sebisa mungkin mereka tetap menjadi warga kota
yang baik dan taat hukum (13:3-5) serta tetap membayar pajak
(13:6-7).
Mengapa sikap seperti di atas penting? Pertama, karena pemerintah dan penguasa ditetapkan oleh Allah dan merupakan hamba
Allah (13:1, 4). Pandangan ini tentu mengejutkan Kaisar Nero dan
penguasa zaman itu yang mengklaim diri mereka sebagai bersifat
ilahi dan tahtanya merupakan hasil perjuangan diri sendiri, bukan
anugerah dari Allah Israel. Kedua, karena orang Kristen tidak boleh hidup dalam kegelapan dengan perilaku jahat yang merusak
hubungan baik dengan Tuhan dan orang lain, melainkan harus hidup dalam terang melalui menaati hukum dengan motivasi kasih
seperti Kristus, sehingga menjadi daya tarik bagi komunitas kafir
yang mengamati kehidupan mereka (13:8-14). Orang Kristen pada
masa kini perlu terus menghayati apa artinya hidup di bawah hukum dan peraturan pemerintah, sekaligus hidup di bawah pemerintahan Yesus sang Penguasa sorga dan bumi. [ICW]
“Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah,
hanya jika ia berbuat jahat.
Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa
yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari padanya. ”
Roma 13:3
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Pusatnya Kristus, bukan kita!
Bacaan Alkitab hari ini : Roma 14

ana yang lebih mahir kita lakukan: menyemangati atau menjatuhkan orang lain? Yang mana bakat alami kita: mengevaluasi atau menghakimi? Paulus menyoroti sikap menghakimi di antara
jemaat Roma, yang disebabkan perbedaan latar belakang jemaat
Yahudi dan non-Yahudi dan dipicu isu terkait makanan dan hari-hari
khusus (14:2, 5).
Letak kesalahan dari sikap menghakimi adalah menjadikan
(kerohanian dan kepentingan) diri sendiri sebagai pusat, patokan,
atau ukuran untuk orang lain. Sikap menghakimi ini hanya membuahkan pertikaian. Akan tetapi, yang dipertaruhkan adalah keutuhan dan kesaksian gereja! Paulus menegaskan bahwa sikap
demikian tidak selaras dengan kasih Kristus (14:15) dan nilai-nilai
Kerajaan Allah (14:17).
Paulus dengan tepat mengingatkan siapa yang berhak menjadi
pusat, acuan pola pikir, dan acuan perilaku semua orang, yakni
Kristus, Tuhan (14:6-9). Secara praktis, yang perlu kita biasakan
adalah memastikan perubahan fokus perhatian kita: dari upaya
membuktikan diri kita lebih benar dibandingkan dengan orang lain
menjadi usaha menjalani hidup yang bisa dipertanggungjawabkan
di hadapan Allah (14:12). Inilah hidup yang selaras dengan nilai-nilai kebenaran, damai sejahtera dan suka cita dalam Kerajaan Allah
serta berdampak membangun orang lain (14:19).
Bakat menghakimi orang lain nampaknya dimiliki siapa saja.
Akan tetapi, bayangkan apa yang akan terjadi jika setiap anak
Tuhan dan setiap gereja berdisiplin mengalihkan pusat perhatian:
bukan pada diri sendiri, melainkan pada Kristus. Maaf, jangan hanya membayangkan. Mari kita praktikkan! [ICW]

“Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati
untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan.
Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi
Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup.”
Roma 14:8-9
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Misi Injil yang Utuh
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ana yang lebih penting, kebutuhan spiritual atau kebutuhan
sosial seseorang? Bagi Paulus, keduanya sama penting. Semangat penginjilan Paulus memang diarahkan untuk keselamatan
jiwa orang non-Yahudi. Namun, kepeduliannya terhadap saudara
seiman yang sedang kesulitan ekonomi juga tinggi. Tak heran,
dalam rangka perjalanan misi ke Spanyol, Paulus memastikan akan
singgah ke Yerusalem untuk menyalurkan dana persembahan dari
jemaat non-Yahudi di Makedonia dan Akhaya untuk jemaat Yahudi
di Yudea (15:25-26). Sebuah rencana yang penuh resiko.
Pertama, risiko “pembegalan.” Pada zaman itu membawa banyak uang dalam perjalanan selalu berbahaya. Kedua, risiko penolakan. Kalangan pemimpin jemaat Yerusalem waktu itu belum bisa
sepenuhnya mendukung panggilan Paulus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi (Galatia 2:12-13). Jemaat Yahudi
sendiri juga bisa meragukan kehalalan uang yang dibawa Paulus
(mencurigai uang itu tercemari penyembahan berhala).
Mengapa Paulus nekad melakukan hal itu? Selain memberi teladan kepedulian sosial, Paulus ingin menyampaikan bahwa orang
Kristen Yahudi dan non-Yahudi itu satu keluarga yang sudah seharusnya saling memberkati (Roma 15:27). Pelayanan diakonia ini
mengingatkan orang Kristen non-Yahudi bahwa akar iman mereka
berasal dari bangsa Yahudi, sekaligus menegaskan kepada jemaat
Yahudi bahwa Mesias itu juga bagi bangsa-bangsa non Yahudi. Buat
jemaat di Roma yang multi-etnis, ini tentu pesan penting!
Sepenting apa isu masalah sosial bagi gereja kita? Seserius
apa kita memandang gereja lain sebagai saudara yang perlu didukung jika butuh bantuan? Jawabannya tergantung pada pemahaman tentang Injil yang kita yakini dan yang kita beritakan. [ICW]

“Sebab, jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani
orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang
Yahudi dengan harta duniawi mereka.”
Roma 15:27
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Peringatan dan Salam
Bacaan Alkitab hari ini : Roma 16

tephen Covey, dalam buku 7 Habits of Highly Effective People,
mengatakan, “Level hubungan tertinggi itu bukan kemandirian,
melainkan kesalingtergantungan.” Pasal penutup surat Roma ini
seolah menjadi contoh terbaik penerapan prinsip tersebut. Rasul
Paulus nampaknya punya naluri bekerja dalam Tim. Setidaknya
ada 28 nama penerima salamnya, dan 8 nama orang yang turut
menitipkan salam melaluinya. Adanya nama-nama perempuan
dalam daftar itu menunjukkan bahwa Paulus tidak menganggap
posisi wanita lebih rendah daripada laki-laki. Dia juga menyebut
dua nama yang bukan orang percaya, yaitu Aristobulus dan Narkisus, yang rumahnya dipakai jemaat untuk berkumpul.
Paulus nampak sangat menghargai sumbangsih setiap pihak
yang disebutnya. Dia menyampaikan salam penghargaan atas
dukungan mereka dalam perjuangan iman. Semua dianggapnya
rekan sekerja dalam Kristus dan mendapat tempat penting di hati
Paulus, walau saat itu ia sendiri belum pernah mengunjungi dan
melayani jemaat di Roma. Nampak jelas bahwa Paulus tidak semata membangun tim kerja, melainkan juga membangun persahabatan dalam pelayanannya.
Naluri bekerja dalam tim ini dimaksudkan Paulus untuk membangun budaya kerja sama yang akan membuahkan sikap kewaspadaan dan hikmat, modal penting untuk menghadapi bahaya
yang selalu mengintai gereja, yakni guru palsu dan ajaran palsu.
Gereja hari ini juga menghadapi bahaya dan tantangan iman
yang tidak kalah beratnya. Oleh karena itu, kita perlu turut menyuburkan budaya kerja sama, agar generasi ini bisa disentuh oleh
pelayanan maupun misi Tubuh Kristus secara maksimal. [ICW]

“Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang.
Sebab itu aku bersukacita tentang kamu.
Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik,
dan bersih terhadap apa yang jahat.”
Roma 16:19
65

DAFTAR GEREJA SINODE GKY
GKY BALIKPAPAN
- 25 Agustus 1996 Jl. Mayjen Sutoyo RT 44 No. 1A (Depan Radar AURI-Gunung Malang), Balikpapan 76113.
Telp. (0542) 441008. Fax (0542) 441108.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 09.00, 17.00
GKY BANDAR LAMPUNG
- 30 Maret 2008 Hotel Grand Anugerah, Jl. Raden Intan No. 132, Bandar Lampung. Telp. (0721) 472474.
Sekretariat : Perum Aman Jaya, Jl. Slamet Riyadi Blok A No.15, Teluk Betung 35228.
Telp. (0721) 472474.
Kebaktian Umum I :  Minggu, Pk. 08.00
GKY BENGKULU
- 20 Mei 2012 Jl.Ahmad Yani No.15A1-B, Bengkulu.
Kebaktian Umum I: Minggu, Pk.17.00
GKY BUMI SERPONG DAMAI
- 7 Februari 1993 Nusa Loka Blok E-8 No. 7, Sektor 14, Serpong, Tangerang 15330.
Telp. (021) 5382274, 5383577. Fax (021) 5381942.
Kebaktian Umum I, II & IV, III : Minggu, Pk. 07.00, 09.30, 17.00
GKY CIBUBUR
- 22 September 2006 Sentra Eropa Blok A No. 18, Kota Wisata Cibubur, Jakarta 16967. Telp. (021) 84931120.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 07.30, 10.00
GKY CIMONE
- 11 September 1983 Cimone Mas Permai I, Jl. Jawa No. 11A, Tangerang 15114. Telp. (021) 5525727.  
Fax (021) 55794389.
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.30, 10.00, 17.00
GKY CITRA GARDEN
- 27 November 1994 Jl. Citra Garden II Blok O9 No. 1, Jakarta 11830. Telp. (021) 5453529, 54398490.
Fax (021) 54398093.
Kebaktian Umum I, II, III, IV : Minggu, Pk. 06.30, 08.00, 10.30, 17.00
GKY GADING SERPONG
- 19 Desember 2010 Ruko L Agricola Blok B8-10, Paramount Serpong, Tangerang 15810.
Telp. (021) 29429530-31. Fax (021) 29429532.
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.30, 09.30, 17.00
GKY GERENDENG
- 24 Agustus 1986 Jl. Pos Gerendeng I, Tangerang 15113. Telp. (021) 5523925. Fax (021) 5589182.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 07.30, 09.30
GKY GREEN VILLE
- 4 Januari 1981 Green Ville Blok AZ No. 1, Jakarta 11510. Telp. (021) 5605586 (Hunting). Fax (021) 5659353
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.30, 10.00, 17.00
English Worship Service : Minggu, Pk. 10.00
GKY GUANGZHOU
- 6 November 2011 Zion Church (Lantai 2), Ren Ming Zhong Lu No. 392, Guangzhou. Stasiun MTR Ximenkou
Exit A.  Mobile : +8613570099579.
Kebaktian Umum I : Minggu, Pk. 16.00
GKY HONGKONG
    - 1 Desember 2013 1 Haven of Hope Road, Tseung Kwan O, New Territories, Hong Kong
Mobile: + 8526 2786171, + 8526 1047093
Kebaktian Umum : Minggu, Pk. 10.30
GKY JAMBI
- 23 Februari 2014 Hotel Aston, Jl. Sultan Agung No. 99, Jambi. Telp. (0711) 922 9168
Kebaktian Umum I: Minggu, Pk.09.00

GKY KARAWACI
- 10 April 2005 Gedung Dynaplast Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Lippo Village, Karawaci 15811.
Telp. (021) 54213176
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk.07.30, 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, 10.00
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) 8947031.
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 08.00, 10.00, 18.00
English Worship Service : Minggu, Pk. 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 90156. 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
APL Tower lt. 15, Central Park, Jl. S.Parman Kav. 28, Jakarta Barat
Kebaktian Umum : Minggu, Pk. 14.00
GKY MEDAN
- 10 November 2006 Jl. Thamrin No. 53 No. 13, Medan 20232. Telp. (061) 4550678. Fax (061) 4550677.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 08.00, 10.30
GKY MUARA BARU
- 1 Januari 1995 Jl. Pluit Raya Selatan, Ruko Grand Pluit Mall Blok B No.7-8, Muara Baru, Jakarta 14450.
Telp. (021) 6613711			
Kebaktian Umum I : Minggu, Pk. 10.00
GKY NIAS
- 18 Juli 2010 Jl. Baluse No. 6, Km 2,5 Simpang Megahill, Gunung Sitoli, Nias 22815. Telp. (0639) 21253.
Kebaktian Umum I : Minggu, Pk. 09.00
GKY PALEMBANG
- 22 Juli 1984 Jl. Krakatau 445/129, Palembang 30125. Telp. (0711) 314037. Fax (0711) 350476.
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.30, 10.00, 17.00
GKY PALOPO
- 12 Juni 1995 Jl. Durian 79, Palopo 91921. Telp. (0471) 22201.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 08.00, 17.00
GKY PAMULANG
- 14 Februari 1993 Jl. Reny Jaya Blok S-IV/15, Pamulang, Tangerang 15416. Telp. (021) 7434179.
		
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 08.00, 17.00
GKY PEKANBARU
- 15 Januari 2006 Jl. Tuanku Tambusai, Komp. Puri Nangka Sari F10-11, Pekanbaru 28000.
Telp. (0761) 571132. Fax (0761) 571142.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 08.00, 10.00
GKY PLUIT
- 13 Januari 1974 Jl. Pluit Permai Dalam I No. 9, Jakarta 14450. Telp. (021) 6696826. Fax (021) 6621312.
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.00, 09.30, 17.00

- 8 Februari 2009 Jl. Pantai Indah Selatan II Blok V No. 1C, Pantai Indah Kapuk, Jakarta 14460. Telp. 0851 00393737
                                                    Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 07.30, 10.00
GKY PONTIANAK
- 18 November 2007 Jl. Ahmad Yani, Kompleks Ruko Ahmad Yani, Sentra Bisnis Megamal G21-22, Pontianak 78124.  
Telp. (0561) 743930. Fax (0561) 743931.                  Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 07.30, 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. 06.15, 08.00, 10.30, 17.00
GKY SIANTAN
- 29 September 1996 Jl. Gusti Situt Machmud Gg. Selat Karimata II Blok G No.7-8, Siantan 78242, Telp. (0561) 885897
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 08.00, 17.00
GKY SINGAPURA

- 29 Jun 2008 -

Sekretariat : Fortune Center # 12-01A, 190 Middle Road, Singapore 188979. Mobile : +65 9761 0900
- Kebaktian Umum I: Minggu, Pk.10.00 di The Cathay Cineplex, Hall 3, Level 6, 2 Handy Road, Singapore
229233, nearest MRT: Dhoby Ghaut MRT, exit A.
- Kebaktian Umum II: Minggu, Pk.14.30 di Grace (Singapore Chinese Christian) Church, 14 Queen Street,
Singapore 188536, nearest MRT: Bras Basah MRT, exit A.

GKY SINGKAWANG
- 22 Maret 2015 Sekolah Kasih Yobel - Jl. Pasar Turi Dalam, Singkawang, Kalimantan Barat .
Kebaktian Umum I : Minggu, Pk. 07.30
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 : Minggu, Pk. 07.00, 10.00; KU III : Minggu Pk. 17.00
GKY SURABAYA
- 4 November 2007 Hotel Garden Palace lt. 4, Ruang Borobudur, Jl. Yos sudarso No.11, Surabaya
(belakang Hotel Garden Surabaya). Telp. (031) 5995399        Kebaktian Umum I : Minggu, Pk. 09.00
GKY SYDNEY
- 8 Maret 2009 142-144 Chalmers Street, Surry Hills 2010 NSW, Sydney, Australia
Mobile : +61 0425888915. ABN : 97861053972       Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 09.00, 11.00
GKY TANJUNG PINANG
Jl. Ir. Sutami No. 59, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
Kebaktian Umum I, II : Minggu, Pk. 09.00, 16.00
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 Ruko Kranggan, Jl. Kranggan No. 11A, Yogyakarta 55233. Telp. (0274) 590491.
Kebaktian Umum I, II, III : Minggu, Pk. 07.30, 10.00, 17.00

