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PENGANTAR
Tema yang menjiwai Sidang Sinode Am XXIV Gereja Toraja
adalah “Berakar dalam Kristus,Berbuah Banyak dalam Dunia”.
Metafora akar adalah sebuah simbolisasi yang diharapkan memberi
gambaran kepada setiap orang percaya bahwa titik tancap
keberimanan setiap orang percaya adalah berakar dalam Kristus
itulah Tuhan dan Juruselamat.
Melalui keputusan SSA ke-24di Makale, Gereja Toraja
tetapmencanangkan Gerakan Cinta Alkitab (GCA), Bahwa Gereja
Toraja terus berupaya memotivasi dan menuntun warganya untuk
selalu dan setia mendasarkan hidupnya pada Firman Allah.Melalui
GCA yang dijabarkan dalam bentuk Pelatihan Khotbah, penerbitan
Renungan Harian Toraya (ReHaT),dll,hendak menekankan bahwa
Gereja Toraja menempatkan ajaran sola scriptura (hanya Alkitab)
sebagai basis dan pedoman hidup warganya.
Melalui buku ReHaT edisi September s/d Desember 2017
tersebut,kiranya warga jemaat dan keluarga dituntun supaya setiap
hari ada “waktu indah untuk berwaktu teduh=rehat” di bawah
tuntunan dan pimpinan Firman Tuhan. Setiap warga jemaat
diharapkan menikmati anugerah Tuhan serta bertanggungjawab
menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan dalam perjalanan
hidupnya. ReHaT yang diterbitkan sekaligusmenjabarkan tema
mingguan dalam Membangun Jemaat ke dalam perenungan Firman
Tuhan setiap hari. Dengan demikian, pemberitaan Firman pada hari
Minggu sungguh-sungguh mewarnai hidup warga jemaat sepanjang
minggu sehingga hidup warga jemaat selalu dimotivasi, disemangati,
dan disegarkan oleh Firman Tuhan.
Untuk itu kami menyampaikan terimakasih yang tulus kepada
semua penulis ReHaT yang telah meluangkan waktunya menulis
renungan-renungan sebagaimana yang telah dimuat dalam buku
renungan ini. Terimakasih pula kepada jemaat-jemaat yang sangat
setia mengganti biaya cetak untuk kelancaran penerbitan-penerbitan
edisi-edisi berikutnya. Terpujilah Kristus, Allah dan sumber kekuatan
kita. Selamat membaca. Tuhan memberkati kita.
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Jumat, 1 September 2017
Mazmur 105:1-6
SERUHKANLAH NAMANYA
Tahun 1995 Jerry Silangit menggoreskan rasa syukurnya
kepada Allah dalam syair dan lagu. Ia mengarahkan kehidupannya
untuk bersyukur kepada Allah, sehingga terciptalah pelengkap
Kidung Jemaat no.7 Bersyukurlah Pada Tuhan. Syair ini setidaknya
menjadi perenungan bagi sejumlah orang yang justru lebih banyak
waktu menggerutu bahkan menggugat Tuhan karena apa yang
sedang dialaminya tidak sesuai dengan apa yang mereka
harapkan.
Pada ayat 5 menekankan bahwa: Ingatlah perbuatanperbuatan ajaib yang dilakukan-Nya. Sebenarnya tak ada alasan
bagi umat Tuhan untuk tidak memuji Dia. Betapa tidak, perbuatan
agung dan ajaib Allah di masa lampau telah membangunkan
kesadaran umat manusia, bahwa Dialah Tuhan sejati. Pemazmur
mengajak semua manusia bahwa: Bermegahlah dalam nama-Nya
yang kudus, biarlah bersukahati orang-orang yang mencari Tuhan
(ayat 3). Selain itu, pengalaman beriman yang ditampilkan oleh
para pendahulu kita dalam arak-arakan orang beriman,
merupakan rambu-rambu dan bukti kasih setia Tuhan. Karena itu
seluruh karya keagungan-Nya merupakan sumber pujian utama
umat manusia. Umat yang memuji, bersumber pada karya
keagungan Allah sehingga layaklah bila pujian yang kita naikkan
adalah pujian akan kesadaran penuh terhadap keagungan-Nya.
Bukan dalam kemabukan emosi yang bersumber pada kenikmatan
saraf dan indra tubuh kita sendiri. Iman yang mengerti bahwa
Allah itu akbar, perbuatan-Nya ajaib, sifat-Nya kudus dan setia,
penghukuman-Nya pasti dan perjanjian-Nya kekal.
Karena itu, pujilah Allah akan kebesaran-Nya dalam hidup
kita, nikmatilah kasih-Nya dalam pujian yang kita persembahkan,
karena memuji Allah dengan kesungguhan akan mengantar kita
merasakan kenyamanan batin bersama Allah.Amin
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Sabtu, 2 September 2017
Mazmur 105:23-26
ALLAH YANG MEMBEBASKAN
Mungkin kita memiliki pengalaman masa lalu yang sampai
hari ini masih merupakan pengalaman yang belum kita anggap
selesai. Akibatnya, kita cenderung putus asa sambil berpikir entah
sampai kapan pergumulan itu selesai dalam hidup kita.
Mazmur 105:23-26, setidaknya menggambarkan sebuah
keadaan yang terjadi atas keturunan Yakub yang menetap di
wilayah penindasan di Mesir sebagai orang Asing (ayat 23).
Sebuah penegasan bahwa Allah mengubah hati orang Mesir
sehingga membenci umat-Nya dan memperlakukan hambahamba-Nya dengan curang (ayat 25). Tetapi ketika orang Ibrani
berkembang menjadi lebih kuat karena makin bertambah banyak,
maka merekapun berhadapan dengan orang Mesir sebagai musuh
(ayat 24). Namun dalam beberapa waktu kemudian Tuhan memilih
dan mengutus Musa dan Harun untuk berhadapan dengan Firaun
(ayat 26). Ketika Firaun menolak permintaan Musa dan Harun
maka Allahpun mengirim serangkaian malapetaka ke tanah Mesir.
Melalui perenungan kali ini, kita diajak untuk memaknai
bahwa masa dan waktu adalah perjalanan kehidupan yang harus
kita lalui. Karena itu, kita hanya butuh ketekunan percaya bahwa
akan ada masanya Tuhan melepaskan kita dari masalah yang
sedang kita hadapi. Selama bertahun-tahun orang Israel berada
dalam penindasan tetapi akhirnya Allah membebaskan mereka.
Kitapun mungkin sedang mengalami masalah yang sangat serius
selama bertahun-tahun bahkan sampai hari ini masalah tersebut
masih melekat dalam kehidupan kita, tetapi kita harus yakin
bahwa pertolongan akan datang dari Allah jika kita tetap berserah
kepada-Nya. Kita hanya butuh ketekunan dan keyakinan bahwa
Pertolongan dan pembebasan Allah akan dinyatakan kepada
setiap orang yang setia menanti pertolongan-Nya. Amin
Minggu, 3 September 2017
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Mazmur 26:1-8
SELIDIKILAH AKU
Mungkin anda pernah kecewa karena dituduh melakukan
sesuatu yang tidak pernah anda lakukan, sampai akhirnya
berujung kepada penyelidikan pihak kepolisian.
Mazmur 26:1-8, merupakan sisi kehidupan pemazmur yang
mengalami fitnahan. Rupanya pemazmur telah difinah melakukan
kejahatan walaupun ia tidak pernah melakukannya. Pemazmur
amat yakin bahwa tuduhan itu tidaklah benar sehingga ia
menyerahkan hidupnya dan bersedia untuk di uji (ayat 2).
Pemazmur amat yakin bahwa apa yang difitnahkan kepada dirinya
adalah hal yang tidak benar. Karena itu, ia menyerahkan segala
perkara hidupnya kepada Tuhan bahwa didalam Tuhan ia akan
menerima kebenaran (ayat 3).Dengan pengalaman-pengalaman
seperti itulah pemazmur sangat membenciperkumpulan orang
yang berbuat jahat (ayat 5), lalu mengarahkan hidupnya untuk
lebih dekat dan diam di rumah Tuhan, karena dengan hidup
memuji Tuhan, pemazmur merasakan pemeliharaan Tuhan dalam
hidupnya.
Mungkin anda pernah mengalami pengalaman seperti
pemazmur yang dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah
dilakukannya. Namun disini pemazmur memperlihatkan kepada
kita bahwa dalam menghadapi perkaranya, pemazmur justru
semakin dekat kepada Tuhan, bahkan semakin yakin bahwa di
dalam Tuhan semua perkaranya akan mendapat jalan keluar dari
Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur lebih memilih berkunjung ke
rumah Tuhan daripada berkumpul dengan kelompok penipu.
Karena itu, marilah kita mengarahkan segala perkara kehidupan
kita kepada Allah, sebab hanya didalam Tuhan kita akan beroleh
kebenaran. Janganlah kita membiarkan hidup kita diperhamba
oleh dosa, dan janganlah kita cepat putus asa jika disekitar kita
ada yang membenci kita karena melakukan kebenaran.Amin
Senin, 4 September 2017
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Mazmur 17:1-15
PERHATIKANLAH SERUANKU
Dalam keadaan dan situasi tertentu, kita sering mengalami
tekanan kehidupan yang membuat kita sulit berbuat sesuatu.
Apalagi jika kita mengalami persoalan kehidupan yang amat berat
karena mungkin menyangkut harga diri ataupun menyangkut
relasi kita dengan orang lain yang membuat batin kita terganggu
setiap kali mengingat persoalan kita dengan orang lain. Jika kita
pada posisi salah, mungkin kita memakluminya dalam batin kita,
tetapi jika kita pada posisi benar lalu terus dipersalahkan
bagaimana perasaan anda?
Dalam keadaan seperti itu Pemazmur berseruh kepada
Allah akan segala perkara kehidupan yang sedang dihadapinya. Ia
memohon kepada Allah agar sekiranya mungkin Allah mendengar
seruannya (ayat 1). Pemazmur membangun keyakinan dalam
dirinya bahwa Tuhan pasti berpihak kepada perkara orang yang
benar. Itulah sebabnya pemazmur berseruh dengan sungguh
kepada Allah bahwa perhatikanlah doaku dan berilah telinga akan
doaku (ayat 1).Karena itu, pemazmur berupaya menjaga dirinya
lalu terus menghindari cara hidup orang-orang yang suka
melakukan kekerasan (ayat 4) Pemazmur terus mengikuti
kehendak Tuhan sambil berseruh agar sekiranya mungkin Allah
terus mendengar dan menjawab seruan pemazmur (ayat 6).
Pemazmur terus bermohon kepada Allah agar sekalipun musuh
dan pemberontak mengepung kehidupannya ia tetap
mengandalkan kuasa Tuhan (ayat 15)
Dengan demikian, hiduplah dalam kuasa Tuhan,
berseruhlah padanya setiap saat sekalipun disekitar kita begitu
banyak ancaman dan tekanan kehidupan selalu menghampiri kita.
Yakinlah bahwa dengan berseruh sepenuhnya kepada Allah maka
Allahpun mendengarkan doa kita setiap saat. Terpujilah Allah sang
penolong dalam kehidupan kita.Amin
Selasa, 5 September 2017
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Wahyu 3:1-6
HIDUP PADAHAL MATI
Wahyu Yesus kepada Jemaat Sardis menegaskan bahwa
diri-Nyalahpemilik tujuh Roh Allah dan tujuh binatang. Roh Allah
adalah Roh pemberi hidup yang sanggup membangkitkan jemaat
yang mati. Yesus memperkenalkan Diri-Nya sebagai Roh pemberi
hidup kepada jemaat di Sardis oleh karenakeberadaan mereka
yangkelihatan baik, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan
karena mereka dikatakan “hidup, padahal engkau mati!” (ayat 1).
Jemaat Sardis tidak mengenal keberadaannya dan keadaan
mereka yang sesungguhnya. Karena itu, Tuhan Yesus
menyampaikan agar jemaat ini bangkit kembali dan
seterusnyamembenahi apa yang masih tinggal yang sudah hampir
mati. Kaki dian dan terangnya belum sepenuhnya padam, masih
ada sisa-sisa yang baik yang harus kembali diperjuangkan. Tak satu
pun pekerjaan mereka yang didapati sempurna di hadapan Allah.
Jemaat ini masih menjalankan ibadah, namun tidak lagi memiliki
makna kehidupan sebagai refleksi terdalam dari ibadah yang
dilakukan
Dua hal yang dapat kita renungkan dari pembacaan ini
yaitu. Pertama, jika kita mengamati kehidupan jemaat dimana kita
berada, tidakkah seperti jemaat sardis yang kelihatan hidup tetapi
sebenarnya mati? Kedua: Jika kita meraba diri kita sebagai pribadi,
maka tidakkah kehidupan kita juga kelihatan masih hidup tetapi
sebenarnya kita sedang mengalami kehidupan yang mati rohani.
Kedua hal diatas mengajak kita untuk merenung secara dalam
bahwa kebanggaan bahkan kepongahan tidak memberi dampak
yang positif. Janganlah kita bangga terhadap realitas kehidupan
yang menarik secara tampak namun ternyata tidak memberi arti
apa-apa terhadap pertumbuhan iman kita kepada Kristus, dan
tidak membuat orang lain bertumbuh ke arah Kristus.Amin
Rabu, 6 September 2017
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Wahyu 3:7-13
MEMBERITAKAN INJIL
Berbeda dengan jemaat Sardis yang kelihatan hidup tapi
dinilai mati. Namun jemaat Filadelfia justru dikenal sebagai jemaat
yang tekun menuruti Firman Tuhan. Walaupun jemaat Filadelfia
seringkali dilanda berbagai macam ancaman dan tekanan
kehidupan, tetapi kesetiannya menuruti firman Tuhan merupakan
prinsip iman yang tetapbertahan kepada pengenalan akan Allah
dan tidak menyangkal Kristus.Jemaat Filadelfia adalah jemaat
yang Taat, tabah, dan tekun menantikan Tuhan! Bahkan mereka
tekun memberitakan Injil tentang Kristus. Itulah sebabnya Allah
berpihak kepadanya. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah Iblis,
yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang
sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan Kuserahkan
kepadamu. Sesungguhnya Aku akan menyuruh mereka datang dan
tersungkur di depan kakimu dan mengaku, bahwa Aku mengasihi
engkau. (ayat 9). Allah berjanji akan melindungi mereka dari
malapetaka yang akan melanda seluruh bumi. Maksudnya, adalah
bahwa malapetaka itu tidak akan menghancurkan jemaat
Filadelfia, meski menjadi kengerian bagi sekian banyak umat
manusia. Ketika “pintu” itu sudah dibuka-Nya, maka siapa pun
tidak dapat menutup “pintu pekabaran Injil”. Tidak seorang pun
dapat membungkam Injil. Firman Allah adalah kabar baik bagi
manusia berdosa. Sebab tidak ada satu pun di alam semesta ini
yang memiliki kekuatan yang dapat menandingi Tuhan.
Kita memiliki tanggungjawab untuk terus memberitakan
Injil seperti jemaat Filadelfia. Karena itu mintalah kepada Tuhan
agar kita terus diberikan kepekaan untuk selalu melihat
kesempatan pemberitaan Injil, agar melalui pemberitaan Injil kita
pun dapat menyaksikan penyertaan-Nya dalam sepanjang
perjalanan kehidupan kita.Amin
Kamis, 7 September 2017
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2 Korintus 12:1-10
BERMEGAH DALAM KRISTUS
Paulus bermegah karena telah merasakan peristiwa
pertobatan yang hebat melalui penglihatan-penglihatan dan
penyataan-penyataan yang diterimanya dari Tuhan (ayat 1),
Walaupun demikian Paulus tidak ingin membanggakannya.
Bahkan saatPaulus mengungkapkan kembali penglihatannya, ia
harus berhati-hati dengan kalimat “ada seorang Kristen” bertemu
Tuhan empat belas tahun yang lalu. Disebutkan juga bahwa entah
di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, karena hanya
Allah yang mengetahuinya (ayat 2-3). Lalu Paulus tiba-tiba
terangkat ke Firdaus dan mendengar kata-kata yang tak
terkatakan, yang tidak boleh diucapkan kembali oleh manusia
(ayat 4).Bagi Paulus semua pengalamannya tidak membuatnya
bangga diri. Ia malah membanggakan kelemahannya, dengan
berpendapat supaya dia jangan meninggikan diri karena
pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, (ayat 7).Lebih dari
itu,Paulusberulang kali memohon kepada Tuhan agar beban itu
diangkat dari dirinya. Namun Paulus kembali harus tunduk pada
otoritas Tuhan, karena justru dalam keadaan seperti inilah kuasa
Tuhan semakin disempurnakan di dalam diri Paulus (ayat 8,9).
Paulus sadar bahwa “Jika dia lemah, maka ia justru kuat" dalam
Tuhan (ayat 10b). Pernyataan ini, kita kenal dalam perjalanan rasul
Paulus setelah melampaui banyak penderitaan dalam upaya
penyebaran Injil. Walau Paulus merasa tidak perlu untuk
mengungkapkannya kembali, ia bermaksud agar terhindar dari
sikap tinggi hati. Meskipun Paulus punya banyak alasan untuk
bermegah diri (ayat 11-13).
Bagaimana dengan anda?. Apakah Anda merasa tertekan
dalam pelayanan? Ingatlah bahwa dalam kelemahan manusia,
kuasa pemulihan Tuhan menghasilkan ketaatan yang berlimpah.
Tuhan Yesus memberkati.Amin
Jumat, 8 September 2017
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Yeheizkiel 24:15-27
MURKA ALLAH
Menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, tentu
membutuhkan penyerahan yang utuh akan kehendak Tuhan
terhadap diri kita.Itu artinya semua kehidupan kita
dipersembahkan untuk menyatakan keagungan-Nya. Termasuk
Suami, istri, anak-anak serta apa saja yang kita miliki.
Firman Tuhan datang kepada Yehezkiel menjelaskan
bahwa Tuhanakan mengambil istri Yehezkiel, tetapi Tuhan
melarang Yehezkiel untuk berkabung (ayat 16-18). Hal ini
menimbulkan pertanyaan dari umat Israel (ayat 19). Karena
ituYehezkiel menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan
menghukum bangsa Israel dengan keras karena dosa-dosa
mereka. Mereka akan mengalami kematian, tetapi mereka tidak
akan bisa berkabung. Hukuman ini dinyatakan kepada umat Israel
agar mereka sadar bahwa dosa-dosa mereka tidak dapat ditolerir,
yang terus menerushidup dalam kesombongan, dan kenikmatankenikmatan lahiriah. Karena itukematian isteri Yehezkiel dipakai
oleh Tuhan sebagai gambaran penghukumanakan kematian bagi
bangsa Israel (ayat 24) agar mereka mengetahui bahwa Tuhan-lah
ALLAH (ayat 24 b, 27).
Kesombongan dan cara hidup yang tidak berkenan di
hadapan Tuhan, akan membuat Tuhan menyatakan murkanya
terhadap diri kita. Karena itu sebelum penghukuman dari Tuhan
dinyatakan, dibutuhkan pertobatan yang sungguh sebagai bentuk
penghormatan kita kepada kuasa Tuhan. Tuhan memiliki cara
tersendiri untuk menyatakan murka-Nya terhadap kehidupan kita
sehingga kitapun hendaknya berbenah diri bahwa hanya dengan
kuasa Tuhan segala sesuatu dinyatakan, dan dengan kuasa Tuhan
maka tidak ada yang dapat membantah jika Tuhan ingin
menyatakan murkanya terhadap kehidupan kita. Karena itu,
bertobatlah dan benahilah hidup anda didalam Tuhan.Amin
Sabtu, 9 September 2017
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Yeheizkiel 33:1- 6
DENGARLAH SUARA TUHAN
Mungkin andapernah menerima cemoohan dari orangorang disekitar andasaat anda menyampikan sesuatu, walaupun
berita yang anda sampaikan itu memiliki bukti-bukti pendukung
yang kuat.
Yehezkiel di cemooh oleh bangsa Israel karena
menyampaikan berita mengenai kehancuran Yerusalem setelah
Yehezkiel melayani enam setengah tahun (ayat 21).Peristiwa
tersebut merupakan titik balik di dalam pelayanan Yehezkiel,
karena Ia kembali mendapatkan pemulihan setelah istrinya
meninggal (ayat 24:27). Tuhan menyuruhnya berbicara kembali
bahkan ia dipulihkan akan panggilannya sebagai "pelihat" bagi
Israel (ayat 1- 9). Hal Ini hendak meyakinkan keberadaan dirinya
bahwa dia adalah benar di tengah bangsa yang tegar
tengkuk.Tuhan telah memberikan kesempatan pemulihan kepada
bangsa Israel yang berada di Yerusalem untuk bertobat (ayat 1016). tetapi, Israel menolak tawaran itu dan tetap berkeras hati,
bahkan menyalahkan Tuhan (ayat 17-20). Mereka sombong karena
menganggap bahwa mereka akan memiliki tanah Yerusalem
selama-lamanya (ayat 24), Mereka tidak hanya mencemoohkan
ancaman Tuhan, tetapi juga memandang rendah pengharapan
yang Tuhan berikan.
Melalui perikop ini kita dapat belajar bahwa, dalam
berbagai pengalaman kehidupan kita, Tuhan selalu memberi
kesempatan kepada kita untuk membenahi diri dalam bentuk
pertobatan, tetapi mungkin kita sendirilah yang tidak mau
mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan telah
memberikan pemulihan kepada kita melalui Yesus Kristus yang
telah berkorban untuk untuk memulihkan kita. Karena itu,
janganlah keraskan hatimu tetapi berbenahlah agar murka dari
Tuhan tidak dinyatakan kepada kita. Amin
Minggu, 10 September 2017
GCA: Gerakan Cinta Alkitab

ReHaT- Renungan Harian Toraya

12

Mazmur 119:33-40
BUTUH PETUNJUK
Seorang anggota polisi, dalam pembinaannya kepada
warga kerap berkata:“kita orang Toraja jangan hanya tahu rambu
tuka’ dan rambu solo’ saja, tetapi juga harus tahu rambu-rambu
lalu lintas ! ” pernyataan ini muncul berhubung masih rendahnya
tingkat kesadaran warga terhadap tata cara berlalu lintas. Dimata
pak Polisi tersebut ini bukan hanya soal kepatuhan tetapi juga
demi keselamatan bersama dalam berlalu lintas.
Dalam doa Daud, ia rindu untuk diajar oleh Allah dengan
segala titah, perintah, petunjuk, hukum, kehendak dan ketetapan
Allah. Mengapa? sebab hanya dengan kerelaan untuk diajar dan
diberi petunjuk oleh Allah, Daud akan memperoleh hal yang
sangat bernilai dan berharga dalam hidupnya yaitu dituntun
kepada jalan kehidupan.Untuk memperoleh hal itu, dalam doanya
terungkap niat Daud untuk dengan tekun dan setia mendengar,
mengerti dan memelihara segala petunjuk Ilahi dalam hidupnya.
Dengan kata lain, dalam doanya, Daud memohon bantuan Allah
untuk menghidupi petunjuk-Nya sehingga kebutuhan akan
petunjuk Allah menjadi gaya, tata cara dalam hidupnya.
Bagaimana dengan anda? Seberapa besarkah kerinduan
yang anda miliki terhadap segala petunjuk Allah? Atau janganjangan kepongahan diri telah menutup mata kepala dan mata hati
terhadap segala tuntunan Ilahi.Bila kita sadar akan identitas
keberdosaan kita dan kecenderungan kita untuk berbuat dosa,
mestinya kita seperti Daud, yang sangat rinduterhadap petunjuk
Ilahi sebagai pegangan untuk mengoreksi diri yang telah dinodai
dengan cela.Dengan cara seperti ini, maka kita akan menemukan
kembali jalan menuju kehidupan dalam rancangan Ilahi.Kristus
telah datang menjadi jalan dan kebenaran dan hidup menuju
kekekalan. Karena itu, mendekatlah kepada Allah yang selalu
membuka kesempatan untuk pertobatan kita.Amin
Senin, 11 September 2017
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1 Petrus 2:11-17
HIDUP SEBAGAI HAMBA ALLAH
Kata “Hamba Allah” sudah sangat sering dilekatkan hanya
kepada para yang diurapi seperti pendeta, pastor dan gembala
sidang. Lalu orang Kristen pada umumnya sebagai apa? Penting
untuk disadari bahwa sebagai orang Kristen apapun posisi dan
jabatan kita, kita semua adalah Hamba Allah atau Hamba Kristus.
Sebab dalam sebutan sebagai hamba Allah atau hamba Kristus
menunjukkan siapa kita, yaitu milik Allah atau milik Kristus.
Penulis surat 1 Petrus menggunakan ungkapan hamba
Allah sebagai sapaan kasihnya kepada orang-orang Kristen yang
ada di Asia Kecil bagian utara yang sedang mengalami pergumulan
karena tekanan dari berbagai pihak. Dalam penggembalaannya
kepada jemaat penulis surat 1 Petrus menekankan makna
mendasar dari panggilan hidup sebagai hamba Allah yakni
keteguhan pengharapan yang dimiliki didalam Kristus yang telah
memerdekakan mereka dari akar segala penderitaan yaitu dosa,
serta panggilan untuk menghadirkan diri ditengah-tengah
masyarakat mayoritas dengan sikap, sifat dan tindakan yang
benar yang bercermin dari teladan Krisus sendiri. Dengan kata
lain, penulis menekankan bahwa ditengah pergumulan sekalipun
kualitas iman dan kualitas hidup sebagai milik Allah, sebagai milik
Kristus mesti terus dinampakkan. Hidup yang benar dihadapan
Allah ditengah-tengah masyarakat justru akan membungkamkan
orang-orang yang merancangkan yang tidak baik bagi mereka.
Bagaimana dengan anda? Seperti apakah gaya hidup atau
cara hidup yang sedang dijalani? Dan bagaimana tentang cara
hidup keseharian kita, jangan-jangan kecenderungan kita adalah
seperti orang-orang yang picik, orang-orang yang gemar dengan
dosa karena kejahatan, orang-orang yang gila hormat dan
pemberontak. Ingat, kita adalah hamba Allah, karena itu hiduplah
seperti yang Allah mau. Amin
Selasa, 12 September 2017
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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Roma 13:1-7
MENAKLUKKAN DIRI
Di banyak negara, sering kali muncul kelompok-kelompok
yang berdiri menentang pemerintahan yang sah. Demo–demo
muncul bahkan yang paling ekstrim ialah lahirnya perlawanan
bersenjata. Mengapa hal itu terjadi? Mungkin saja terjadi karena
merasa pemerintah tidak adil. Penting untuk menyimak prinsipprinsip rasul Paulus dalam membangun relasi yang benar dengan
pemerintah. Dalam pandangan iman Paulus, pemerintah adalah
juga hamba Allah, milik Allah yang ditetapkan oleh Allah untuk
melakukan dan mendatangkan kebaikan bagi semua warganya.
Bahkan lebih jauh Paulus menyebut pemerintah itu sebagai
pelayan-pelayan Allah, Dengan kata lain setiap pemerintahan yang
dijalankan dengan baik dan benar mestilah dihormati, didukung
dan tidak perlu ditakuti dan pada sisi yang lain pemerintah juga
harus sadar bahwa mereka hanyalah alat ditangan Allah untuk
melakukan kebenaran dan kebaikan. Paulus mengingatkan umat
Kristen di Roma untuk menunjukkan kualitas iman dan hidup
mereka dengan menampakkan cara hidup sebagai warga negara
yang baik, warga negara yang taat pada hukum, kewajiban
membayar pajak serta takut untuk berbuat jahat, sebab jika tidak
demikian mereka mendatangkan hukuman atas diri mereka. Pola
hidup yang demikian menjadi cerminan bahwa mereka belajar
menaklukan diri kepada Allah dan belajar mengikuti suara hati
nurani mereka yang murni sebagai orang yang percaya.
Penaklukan diri kepada pemerintah bukanlah berarti kita
menyembah pemerintah, tetapi sebagai wujud hormat dan taat
kita kepada Allah yang menetapkan mereka. Pemerintah yang
tidak menjalankan perannya sebagai hamba Allah, pelayanpelayan Allah, mesti kita yakini bahwa Allah sendiri yang akan
bertindak atas mereka.Amin
Rabu, 13 September 2017
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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Matius 21:18-22
TIDAK BERBUAH
Pohon ara, adalah sejenis tanaman rerumputan yang
tingginya bisa mencapai 9 meter. Biasanya berbuah 2 kali
setahun.Dikalangan orang Israel, buahnya sering dikeringkan agar
tahan lama untuk dikonsumsi. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara
hingga menjadi kering karena tidak menghasilkan buah saat ia
butuhkan untuk mengingatkan para murid, bahwa hidup beriman
itu tidaklah mengikuti musim. Kualitas hidup beriman tidak boleh
hanya nampak pada saat–saat tertentu saja, seperti pohon ara
yang hanya berbuah 2 kali setahun. Ya seperti banyak orang
Kristen yang nampak di gereja pada saat-saat tertentu.
Kisah pohon ara ini hendak mengingatkan kita bahwa
hidup mengikut Tuhan tidak sekedar turut ramai, ikut-ikutan atau
asal sudah mengaku percaya, tetapi setiap hari, setiap waktu
orang dapat mengenalinya karena setiap hari, setiap saat hidup
percaya kita menghasilkan buah. Ya, tentu buah yang baik, bukan
buah yang asam apalagi yang busuk, Bahkan lebih jauh, Yesus
mengingatkan bahwa orang-orang Kristen yang tidak berbuah
sangatlah mengecewakan-Nya tetapi yang menghasilkan buah
akan mencengangkan banyak orang, karena pada dirinya ada
kuasa untuk melakukan hal-hal yang ajaib dan besar, ya kuasa
yang dimiliki karena iman yang sungguh pada Kristus.
Bagaimana dengan anda? Sejak menjadi orang Kristen,
seperti apa buah-buah iman yang telah dihasilkan? Atau janganjangan kita lebih senang jadi parasit yang hanya mencari
keuntungan dan senang menghisap kebaikan Allah tanpa sedia
menjadi berkat bagi orang lain?. Penting untuk selalu diingat, Allah
memanggil kita bahkan menjadikan kita milik kepunyaan-Nya
adalah untuk memuliakan-Nya, untuk menyenangkan-Nya.
Hasilkanlah buah yang baik, sebab yang tak berbuah pasti dikerat.
Amin.
Kamis, 14 September 2017
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Ulangan 17:2-7
PERIKSA BAIK-BAIK
Dewasa ini kerap terjadi keributanditengah-tengah
masyarakat akibat dari berita yang tidak benar (hoax) yang
dengan sengaja dilontarkan oleh orang-orang yang mau mencari
untung ditengah kekacauan. Kearifan diri dalam memeriksa
dengan seksama kebenaran setiap berita adalah hal menjadi
penting.
Dalam masa akhir tugasnya memimpin bangsa Israel,
Musa mengingatkan Israel untuk senantiasa memeriksa dengan
baik cara hidup mereka, apalagi ketika mereka masuk ke negeri
perjanjian. Musa ingin Israel saling menjaga, saling mengingatkan
agar mereka tidak mendatangkan murka Allah karena sikap
mendua hati: menyembah Allah dan ilah lain atau
mempersandingkan mezbah Allah dengan berhala! “Periksalah
baik-baik” menjadi isyarat Musa, supaya dalam setiap situasi sulit
yang mereka hadapi mereka tidak terjebak pada sikap saling
tuduh, apalagi asal menuduh yang dapat mengorbankan orang
yang tidak bersalah. “periksalah baik-baik dengan saksi-saksi”
menunjukkan betapa pentingnya bertindak benar dan bersikap
yang seharusnya agar berkenan bagi Allah dan menyelamatkan
kepentingan yang lebih luas.
Dan pesan penting Musa diakhiri dengan sebuah
pernyataan: semua yang jahat harus dihapuskan dari tengahtengah Israel, Karena kejahatan hanya mendatangkan hukuman
dan bukan berkat!
Bagaimana dengan anda? Sudahkah kita memeriksa
dengan baik cara hidup kita sebagai orang percaya? Penting untuk
selalu mawas diri agar kehadiran kita menjadi kesaksian yang
benar sebagai umat Allah. Amin

Jumat, 15 September 2017
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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Kejadian 41:53-57
KELAPARAN
Anda lapar? Kata lapar adalah kata yang sering kita dengar
bahkan merupakan isyarat dari situasi yang tidak menyenangkan,
atau keadaan yang sangat membutuhkan penanganan segera!
Mengapa? Karena lapar bisa mendatangkan bencana,Bahkan
kematian bagi yang tidak beroleh.
Firaun sangat paham situasi kelaparan yang sedang
melanda daerah kekuasaannya bahkan dapat menimbulkan
kekacauan sehingga dengan cepat ia meminta orang-orang pergi
menemui Yusuf. Mengapa harus ke Yusuf? Sebab Yusuf adalah
pribadi yang berkenan kepada Allah dan yang telah diberi kuasa
oleh Firaun untuk mengelola negeri Mesir. Dan memang benar,
kecermatan Yusuf, hikmat Yusuf telah menjadikan Mesir sebagai
lumbung gandum yang besar. Yusuf betul-betul memanfaatkan
waktu yang Tuhan perkenankan untuk berusaha sehingga dimasa
sulit, ia tidak takut akan kekurangan.
Pada satu sisi, kisah diatas sesungguhnya dapat mengajar
kita bahwa dalam hidup ini situasi akan silih berganti yakni sebuah
keadaan dimanakita menghadapi masa-masa senang, masa-masa
berkelimpahan dan juga masa-masa sulit. Kearifan, kesabaran dan
pengandalan akan kuasa Allah dalam mengelola waktu dan hidup
yang Tuhan beri akan selalu menjadi modal yang mencengangkan
ketika kita berada pada masa yang sulit. Dari Firaun kita belajar,
bahwa kekuasaan, jabatan dan kehormatan tidak menjamin dapat
mengatasi semua masalah. Datang kepada pribadi yang tepat!
Adalah solusinya!
Bagaimana dengan anda? Masihkah kita mencoba
bertahan atas nama gengsi dalam mengahadapi kesukaran atau
“kelaparan” hidup? Penting untuk datang kepada pribadi yang
tepat, kepada Allah, kepada yakni kepada Kristus yang adalah
sumber segala berkat. Amin
Sabtu, 16 September 2017
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Kejadian 45:1- 14
MENANGISLAH
Menangis adalah hal yang biasa pada diri setiap orang.
Ada yang menangis karena kesedihan, kedukaan, kekecewaan dan
ada juga yang menangis karena keharuan dan kebahagiaan. Kita
menangis tentu karena ada sebab dan hanya orang yang
menangis tanpa sebablah yang perlu dipertanyakan kesehatan
jiwanya.
Rasa rindu dan “ketidaksanggupan menahan kesedihan”
membuat Yusuf tidak tahan menutupi tetang siapa sesungguhnya
dirinya dihadapan Benyamin adiknya dan semua saudaranya.
Yusuf akhirnya mencurahkan isi hatinya sambil menangis haru
bercampur bahagia. Betapa tidak, sekian lama mereka dipisahkan
akibat ketidaksenangan saudara-saudaranya mengenai sikap dan
mimpi Yusuf, toh pada akhirnya mereka dapat dipertemukan
sekalipun kakak-kakak Yusuf sangat dihinggapi ketakutan akan
pembalasan dari Yusuf. Karena pengenalannya akan Allah, Yusuf
mengerti bahwa Tuhanlah yang menolongnya melewati semua
kesulitan dalam hidupnya supaya pada waktunya ia dapat
menolong keluarganya dan bangsanya. Menangis dan berpelukan
adalah cara Yusuf, Benyamin dan kakak-kakak mereka
menumpahkan keharuan dan kerinduan yang besar sekaligus
kesempatan untuk menghilangkan prasangka negatif agar dapat
menikmati anugerah Allah yang membawa damai sejahtera.
Yusuf menangiskarena terharu melihat saudarasaudaranya yang hidup dalam kekurangan. Namun lebih dari itu
Yusuf menangis karena sekian waktu lamanya ia tak berjumpa
dengan mereka. Yusuf tidak menangisi peristiwa masa lalu yang
membuat dirinya terjual kemesir, namun Ia justru bersyukur dan
seterusnya menjadi berkat bagi saudaranya. Karena itu, marilah
kita terus menghayati bahwa menangis dalam keempatian kiranya
mengantar kita mewujudnyatakan kepedulian kita. Amin
Minggu, 17 September 2017
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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Mazmur 103:6- 14
DIA TAHU SIAPA KITA
Apakah yang terpikirkan dengan ungkapan: “tak kenal
maka tak saying” kalau kalimat ini kita telaah mendalam maka kita
akan beroleh pengertian bahwa betapa penting mengenal
dengan benar agar melahirkan tindakan yang benar. Dengan kata
lain, semakin kita mengenal seseorang maka mestinya semakin
kita tahu bagaimana kita bersikap atau memperlakukannya.
Daud memuji Allah, karena Allah sangat sayang pada umat
ciptaan-Nya.Bagi Daud, Allah tidak pernah toleran dengan
kesalahan dan dosa manusia. Allah marah, Allah geram dan Allah
membenci kesalahan yang berbuah dosa dalam hidup manusia.
Tetapi pada pengalaman hidup Daud, ia menemukan realita
bahwa ternyata Allah itu tahu betapa rapuhnya manusia itu, Allah
ingat bagaimana manusia dibuatnya dari debu tanah, betapa
sangat terbatasnya. Pengenalan Allah, terhadap hidup manusia
yang diciptakan-Nya melahirkan tindakan Allah yang penuh kasih
lewat teguran, ampunan dan tuntunan hidup. Tindakan
pembenaran manusia berdosa dihadapan Allah, dalam
penghayatan Daud adalah wujud nyata dari kasih setia-Nya, belas
kasihan-Nya dan anugerah-Nya terhadap orang yang takut akan
Dia dan terhadap manusia yang adalah debu asalnya. Kepedulian
terbesar dari tindakan kasih Allah terhadap manusia yang diciptaNya dari debu tanah ialah didalam Kristus. Pengorbanan Kristus
adalah reaksi Allah atas ketidakmampuan manusia kembali
kefitranya sebagai makhluk mulia sebagai gambar dan rupa Allah.
Bagaimana dengan anda? Kalau kita sadar kita ini hanyalah
bejana tanah liat yang rapuh, mestinya membuat kita selalu
mawas diri terhadap kecenderungan berbuat dosa.Semakin kita
mengenal diri kita,maka kita pun semakin mengenal Allah.Karena
itu, marilah kita selalu bertindak benar dalam menghidupi
anugerahNya. Amin
Senin, 18 September 2017
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Mazmur 133:1-3
BERKAT KERUKUNAN
Masih ingat kisah Ahok? Apakah yang kemudian
mendatangkan kegelisahan bagi orang-orang yang mencintai
Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika? Ya, ancaman terhadap
harmoni, ancaman terhadap sikap toleransi, ancaman terhadap
kepelbagaian, ya ancaman terhadap kesatuan dan keutuhan NKRI.
Ketika Daud mengungkapkan mazmurnya, Ia sungguh
sadar akan realitas yang terjadi dalam kehidupan keluarganya dan
bangsanya. Kenyataan bahwa dengan banyaknya istri, banyaknya
anak, banyaknya suku Israel yang dipimpinnya sering membawa
dirinya pada pergumulan karena percekcokan, iri hati,
pementingan diri sendiri yang pada akhirnya membuat dirinya sulit
hidup dalam ketenangan dan sukacita. Jika menyimak lebih dalam
mazmur ini, kita dapat memahami bahwa sebagai pemimpin
keluarga dan pemimimpin bangsa, ia menyuarakan pengajaran
tentang kesatuan, persatuan dan persaudaraan. Bahkan dengan
tegas, Daud mau mengatakan kepada dirinya, keluarga dan
bangsanya bahwa syarat untuk beroleh berkat yang membawa
hidup yang berkelimpahan dari Allah ialah persaudaraan yang
harmoni, yang rukun. Keluarga dan bangsa akan mudah hancur
bila tidak hidup dalam kerukunan danjika terus menerus hidup
mengedepan perbedaan, kepentingan diri atau kaum. Dalam
penghayatan Daud, hidup yang rukun tidak hanya mendatangkan
berkat tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain “seperti minyak
yang meleleh..seperti embun yang turun…” hidup yang rukun
mendatangkan bau yang harum, yang wangi dan yang
menyenangkan hati sehingga akan selalu dicari dan dirindukan.
Bagaimana dengan anda? Kalau kita sadar betapa
pentingnya hidup rukun itu dalam keluarga dan masyarakat,
makaJadilah pribadi yang harum seperti minyak dan embun yang
menyegarkan orang lain. Amin
Selasa, 19 September 2017
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Roma 14:1-12
MENGHAKIMI
Dalam pertengahan tahun ini, kasus yang merebak
kepermukaan ialah hal sikap main hakim sendiri (persekusi).
Orang-orang dengan gampang menghakimi pihak lain karena
merasa dihina atau merasa dipojokkan oleh ungkapan atau tulisan
pada media. Keleluasaan untuk berlaku sebagai hakim atas orang
lain dapat pula terjadi karena ketidakpercayaan pada lembaga
peradilan atupun para penegak hukum. Apapun alasannya praktek
main hakim sendiri adalah sebuah tindakan yang tidak terpuji!
Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Kristen di
Roma mengingatkan agar mereka tidak saling menghakimi karena
perbedaan yang ada. Dengan gamblang Paulus mengingatkan
tentang kenyataan yang tidak bisa meraka elakkan yaitu bahwa
persekutuan mereka terdiri dari orang yang kuat iman dan yang
lemah iman.Orang boleh makan apa saja dan yang membatasi diri
serta orang yang memelihara hari-hari tertentu dan mereka yang
menganggap semua hari sama saja. Bagi Paulus yang terpenting
apakah semua hati mereka tertuju kepada Allah atau pada diri
mereka sendiri? adakah mereka tetap bersyukur dan mengakui
kedaulatan Allah atau mengandalkan kekuatan diri sendiri!
Mengapa ini penting? Karena bagi Paulus hidup dan mati
seseorang ada sepenuhnya pada kedaulatan Allah dan benar
tidaknya tindakan seseorang ditentukan oleh Sang Hakim Agung,
yaitu Allah sendiri. Hal lain yang Paulus ajarkan ialah setiap orang
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta belajar
melihat dengan sungguh, apakah makna dari pengorbanan Yesus
dan apa arti taat kepada Allah dengan hati yang sungguh.
Bagaimana dengan anda? Penting untuk diingatbahwa
tugas kita adalah saling mengingatkan dan bukan menghakimi,
sebab Allah sendiri akan menuntut pertanggungjawaban dari tiaptiap orang atas perbuatannya. Amin
Rabu, 20 September 2017
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Roma 14:13-22
BATU SANDUNGAN
Apakah yang sedang dikejar dalam hidup? Kekayaan,
kedudukan, kepandaian, kejayaan dan banyak lagi. Apakah semua
itu telah menghadirkan kegembiraan, sukacita, kebahagiaan, dan
ketentraman lahir dan bathin?
Kepada umat Tuhan di Roma, Paulus menasehatkan
mereka untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera
dan yang berguna untuk membangun kehidupan bukan hanya
pribadi tetapi juga dalam persekutuan. Prinsip hidup tidak menjadi
batu sandungan bagi sesama adalah hal yang dikedepankan oleh
Paulus. Mencegah diri dari keangkuhan akan menolong jemaat
tidak berlaku main hakim sendiri atas sesamanya yang berbeda
cara berpikir dan cara pandang dalam kehidupan. Yang penting
bagi Paulus bagaimana mereka hidup diperkenan Allah dan
dihormati karena penghargaan atas realitas yang berbeda. Paulus
mengingatkan sebuah prinsip iman yaitu bahwa Kerajaan Sorga
bukanlah soal makanan dan minuman; bukan soal hari-hari
tertentu tetapi soal kebenaran, soal sukacita, soal damai sejahtera
oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, Paulus sangat mengedepankan
kualitas hidup yang digerakkan oleh Roh Kudus, yaitu hidup yang
menghasilkan buah-buah Roh yakni kasih, sukacita, damai
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemahlembutan dan penguasaan diri(Gal 5:22,23).
Bagaimana dengan anda? Adakah hidup yang sedang
dijalani telah digerakkan oleh Roh Kudus yang nampak dari buahbuah yang dihasilkan? Ingatlah selalu akan panggilan kita, Allah
menjadikan kita umat-Nya bukan untuk menjadi batu sandungan
karena ketidaksesuian dalam hidup(lain yang diajarkan lain pula
yang dikerjakan) melainkan untuk menjadi batu loncatan(batu
yang hidup), batu untuk membangun kehidupan yang berkenan
dihadapan Allah untuk menjadi berkat. Amin
Kamis, 21 September 2017
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Nahum 1:9-2:2
MEMBUKA BELENGGU
Belenggu? Yang ada dalam pikiran kita mungkin tentang
tali, borgol yang mengikat kedua tangan atau mungkin juga
terlintas tentang segala yang memberatkan, membebani hati,
pikiran, dan hidup. Berkaca pada realitas banyak orang yang tidak
sejahtera karena terbelenggu oleh kemiskinan, kebodohan,
kesakitan, kedukaan atau masa lalu dan juga bisa terbelenggu
dalam kemabukan, kejahatan, narkoba, seks bebas dan yang
lainnya.
Nahum yang berarti penghiburan dalam nubuatan
terhadap umat Allah (Yehuda), menyatakan ketidaksenangan
Allah atas penderitaan, tekanan, intimidasi dan berbagai bentuk
kesukaran yang dialami oleh umat-Nya sebagai bangsa yang
terbuang dan ditindas oleh Asyur. Melalui Nahum, Allah
menyatakan kepeduliaan-Nya, pembelaan-Nya serta yang akan Ia
lakukan baik atas umat-Nya(Yehuda) maupun atas Asyur. Atas
Yehuda, Allah akan segera membuka belenggu mereka
(penjajahan, pengasingan)untuk membawa mereka kembali
menikmati hidup sebagai bangsa yang merdeka, dan atas Asyur
Allah akan bertindak menghancurkan Ninewe, kota kebangggan
mereka dan membuat nama mereka tidak akan diingat lagi(tiada
lagi keturunan dengan namamu). Melalui Nahum, Allah
menghadirkan penghiburan untuk membangkitkan harapan
mereka tentang masa depan yang lebih baik dan meneguhkan
iman mereka tentang kedaulatan Allah Israel atas bangsa-bangsa
lain.
Bagaimana dengan anda? Ingatlah, Allah tidak senang bila
kita terus hidup dalam berbagai hal yang membelenggu hidup kita
terlebih belenggu dosa! Sebab didalam Kristus, Ia pun telah
memerdekakan kita dan meminta kita untuk hidup benar bukan
untuk kembali hidup dalam kejahatan. Amin
Jumat, 22 September 2017
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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2 Korintus 13:1- 10
UJI DAN SELIDIKI
Untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai tinggi dan
bermutu, maka perlu dilakukan pengujian. Emas, uang, berlian dan
barang-barang yang lain mesti diuji keasliaannya agar dapat
bernilai. Seseorang yang akan melakukan suatu pekerjaan mesti
diuji apakah ia cakap untuk bekerja dan cakap untuk
bertanggungjawab atas pekerjaan yang diperhadapkan
kepadanyaagar kelak tidak mendatangkan kerugian dalam
memberi upah. Sebuah berita perlu diselidiki kebenaran
sumbernya, perlu ada saksi yang dapat dipegang kebenaran
kesaksiannya agar kita tidak terjebak dalam kabar bohong yang
dibesar-besarkan(hoax) atau terhindar dari fitnah.
Dua kata ini, uji dan selidiki menjadi pesan penting Paulus
kepada jemaat di Korintus agar mereka tidak terjebak pada cara
berpikir dan cara bertindak yang justru melemahkan iman mereka.
Paulus mengajak orang Kristen di Korintus agartetaptaat
menginstrospeksi diri ditengah-tengah kondisi masyarakat. Paulus
juga menyampaikan kebenaran pemberitaannya mengenai Injil
Kristus. Ia menggarisbawahi bahwa sesungguhnya ia lemah, tetapi
kuasa Allahlah yang menjadi kekuatannya bahkan ia berharap agar
jemaat sadar bahwa jika mereka lemah hendaknya mereka
terusmencari
kekuatan
Allah,sambil
terus
menerus
memperhatikan cara hidup mereka agar tetap berjalan pada
kebenaran yang telah mereka terima.
Melalui renungan kali ini, Paulus mengingatkan kita untuk
terus menerus membangun ketaatan saat iman kita di uji oleh
berbagai macam tantangan kehidupan, khususnya yang terkait
dengan keberimanan kepada Kristus. Apapun masalah kehidupan
yang kita hadapi mesti dilihat dari sudut pandang bahwa
sesungguhnya Allah sedang menguji dan menyelidiki ketaatan kita
kepada Kristus. Amin
Sabtu, 23 September 2017
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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Zefanya 2: 4-15
ALLAH MEMPERHATIKAN
Allah adalah kasih. Allah adalah keadilan dan kebenaran.
Allah adalah pokok selamat dan sumber segala berkat. Karena
hakekat Allah yang seperti itu maka tentulah sangat beralasan bila
Allah menentang kecongkakan, penindasan, praktek ketidakadilan
dan penyimpangan kebenaran. Jadi sangatlah pula beralasan jika
Allah selalu mengklaim keberpihakannya kepada yang menderita,
kepada yang teraniaya dan kepada yang tertindas baik itu
dikalangan umat Israel pun atas bangsa-bangsa lain. Keadilan dan
keberpihakan Allah sangatlah jelas dalam nubuat yang
disampaikan oleh Zefanya yang hidup pada masa Raja Yosia. Ia
menyampaikan, bagaimana Allah akan menghukum para
pemimpin Yehuda yang menyembah berhala dan mementingkan
diri sendiri serta kepada bangsa-bangsa asing yang menindas dan
menghina umat-Nya. Sejumlah kota yang disebut dalam nubuat
Zefanya seperti Gaza, Askelon, Asdod dan yang lain adalah simbol
dari kemegahan bangsa-bangsa asing yang mereka banggakan,
tetapi semua akan binasa karena praktek penindasan dan
penghinaan yang mereka lakukan kepada orang-orang Yehuda.
Hukuman Allah sangatlah gamblang bahwa hukuman mereka
akan seperti hukuman atas Sodom dan Gomora. Menjadi kota
yang ditinggalkan, sunyi dan menjadi kering bahkan menjadi kota
yang diratapi karena tinggal puing-puing (menjadi tempat yang
nyaman bagi burung hantu dan binatang liar. Dan pada sisi yang
lain Allah akan diam ditengah-tengah umat-Nya.
Bagaimana dengan anda? Ia selalu mau bertindak
membela kita ketika kita sungguh “tak berdaya” dan hanya
berharap pada pertolongan-Nya. Perlu untuk selalu diingatbahwa
Allah sangat menentang kecongkakan atau kesombongan. Karena
itu Yesus berpesan: siapa yang meninggikan diri akan direndahkan
dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Amin
Minggu, 24 September 2017.
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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Filipi 1:21-30
BERSUKACITA DALAM IMAN
Mampukah anda bersukacita dan bersyukur dalam
penderitaan yang sedang dialami?.Secara umum tidak seorangpun
ingin merasakan penderitaan, kecuali yang sengaja mencari-cari
penderitaan.Tetapi jika seseorang terlanjur jatuh kedalam
penderitaan, maka seseorangpun memiliki cara tersendiri
merespons penderitaan yang sedang terjadi pada dirinya.
Rasul Paulus dipenjarakan karena meneguhkan pemberitaan
Injil Yesus Kristus (ayat 7) namun ia tetap menginsafi bahwa
“baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan” (ayat
21). Paulus percaya bahwa para pengikut Kristus akan bersamasama dengan Kristus setelah mereka meninggal. Karena itu, ia
memberi kesaksian dari hidupnya supaya Jemaat yang ada di Filipi
tidak gentar terhadap para lawannya yang berusaha
membelokkan Jemaat dari Injil yang telah Paulus beritakan dan
ajarkan. Jemaat di Filipi dinasihatkan untuk tetap berjuang dalam
hidup yang berpadanan dengan Injil, teguh berdiri dalam satu roh,
dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil
itu sendiri. Bagi rasul Paulus Pemberitaan Injil bukanlah
kebinasaan, melainkan keselamatan yang datangnya dari Allah di
dalam Yesus Kristus (ayat.27-28).
Konteks kehidupan Rasul Paulus dan Jemaat di Filipi tentu
berbeda dengan keadaan Gereja Tuhan masa kini dalam
menunaikan misi pelayanan, menyatakan karya penyelamatan dan
kemurahan Allah baik secara pribadi, keluarga, lembaga,
masyarakat maupun kehidupan sosial secara menyeluruh. Satu hal
yang pasti adalah mendasarkan kehidupan dalam Injil Yesus
Kristus. Namun pun demikian kita mesti sadar bahwa
mendasarkan hidup dalam Injil, maka penderitaan batin ataupun
penderitaan fisik dapat saja menjadi bagian dalam kehidupan kita.
Namun yang penting adalah tetaplah bersukacita dalam iman.
Senin,25 September 2017
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ReHaT- Renungan Harian Toraya

27

Roma 16:1-16
SALAM KEPADA KAMU
Mungkinkah kita mengirim salam kepada orang yang pernah
menyakiti hati kita atau kepada seseorang yang tidak dirindukan?
dan sebaliknya, seberapa sering kita mengirim, menitip salam
kepada orang yang dikasihi?. Tentu semuanya dipengaruhi oleh
keakraban, ikatan batin, perasaan hati dalam pelayanan iman.
Paulus berada jauh dari Jemaat di Roma, namun selalu ada
kerinduan untuk bertemu mereka, supaya Paulus berkesempatan
memberitakan Injil, melayani di sana(Rm.1:13-15). Sebab itu ia
mengirim surat kepada Jemaat di Roma. Paulus meminta jemaat
di Roma memperhatikan Febe (Febe, salah seorang perempuan
pada masa gereja perdana memegang “kepemimpinan” pelayanan,
seorang diaken yang tugasnya seperti tugas diaken pada umumnya
membantu kebutuhan materi, kebutuhan rohani sebagai orang
percaya). Paulus berharap supaya Jemaat Tuhan di Roma tetap
menolong Febe dalam keperluannya, sebagaimana Febe sendiri
telah memberikan bantuan kepada banyak orang, seperti dialami
sendiri oleh Paulus (ayat 1-2). Selanjutnya Paulus mengirim salam
kepada 26 orang yang menetap di Roma (ayat 3-15). Salam Paulus
tidak hanya ditujukan kepada pribadi teman sekerjanya,
sepenjaranya, yang mengasihinya, melainkan juga secara umum
kepada Jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing (ayat 5).
Salam tidak sekedar ucapan, melainkan bagian dari penyataan
kemurahan Allah untuk keutuhan persekutuan. Salam adalah
sesuatu yang lazim, yang setidaknya mengantar kita untuk
menciptakan sapaan yang memberi damai kepada orang lain.
Salam adalah ucapan selamat yang merupakan embverian berkat
dan pemberian damai dan selamat kepada setiap orang. Karena
itu, ucapkanlah salam kepada orang lain sebagi perwujudan dari
permulaan pemberian damai sejahtera kepada semua orang yang
di jumpai. Salam di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin
Selasa, 26 September 2017
GCA: Gerakan Cinta Alkitab

ReHaT- Renungan Harian Toraya

28

Bilangan 11:1-9
BERSUNGUT-SUNGUT
Setiap orang menginginkan hidup yang sejahtera dengan
segala kebutuhan hidup yang terpenuhi. Namun dalam
kenyataannya kesukaran dalam hidup sulit dihindari. Adanya
kesukaran dan keinginan yang tidak terpenuhi itulah, yang sering
membuat seseorang bersungut-sungut.
Perjalanan bangas Israel dari Mesir ke tanah Kanaan membuat
bangsa itu bersungut-sungut. Namun apa yang menyebabkan
bangsa Israel bersungut-sungut dan mengeluh kepada Tuhan?
(ayat 1) Karena mereka mengingat masa lalu ketika masih ada di
mesir dibandingkan perjalanannya di padang gurun; “Kita teringat
kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa,
kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan
bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu
apa pun, kecuali manna ini saja yang kita lihat." (ayat 5-6). Sikap
mereka ini membuat Tuhan murka dan menyalahkan api diantara
mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan, tetapi Musa
berdoa kepada Tuhan lalu api itu padam.
Mungkin setiap hari, kita sering bersungut menjalani
kehidupan kita, bahkan mungkin kita mengeluhkan pertolongan
dan kuasa Tuhan ketika berbagai kebutuhan dan tuntutan kita
tidak dipenuhi baik secara pribadi maupun secara keluarga. Kita
mesti sadar bahwa pertolongan Tuhan tidak hanya diukur dari segi
makanan dan minuman melainkan seluruh rangkaian perjalanan
kehidupan kita.Tuhan tidak akan berpihak kepada orang yang
bersungut-sungut karena orang yang bersungut-sungut tidak
dapat menikmati kemurahan Allah. Oleh karena itu, nikmati dan
jalanilah kehidupan anda dengan refleksi rasa syukur, jauhkan cara
hidup yang selalu bersungut-sungut, tetapi hiduplah dalam
sebuah keyakinan bahwa Allah akan menolong anda. Amin
Rabu, 27 September 2017
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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Bilangan 11:18-23
KUDUSKANLAH DIRIMU
“Tidak ada orang yang sempurna. Tetapi orang yang mau
belajar dari kesalahan adalah orang yang bijaksana. Yang
menyedihkan adalah orang yang berkeras dirinya benar, kendati
terbukti salah” (Pepatah kuno). Kemauan berubah dari kesalahan,
kembali menguduskan diri pada kebenaran adalah hal hakiki
sebagai umat Tuhan.
Mengapa bangsa Israel di suruh menguduskan diri? karena
mereka telah bersungut-sungut, menolak Tuhan yang ada di
tengah-tengah mereka dan menangis di hadapan-Nya. Untuk
apakah kita keluar dari Mesir? (ayat 1,20). Pengudusan diri
dengan Roh Tuhan adalah syarat memperoleh berkat, kemurahan
Tuhan untuk kembali memulihkan, memenuhi kebutuhan mereka
makan daging (ayat 18), bukan hanya sehari, seminggu, tetapi
selama dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Enam ratus ribu orang
berjalan kaki, sehingga memunculkan keraguan Musa dari mana
mendapat daging untuk memenuhi kebutuhan jumlah sebesar itu.
Dapatkah sekian banyak kambing domba, lembu sapi disembelih
bagi mereka?, dapatkah ditangkap segala ikan di laut, sehingga
mereka mendapat cukup? (ayat 21-21). Dengan cara Tuhan
“bertiuplah angin yang dari TUHAN asalnya; dibawanyalah burungburung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas
tempat perkemahan dan di sekelilingnya,…”. (ayat 31). Kuasa
Tuhan tidak diragukan memenuhi kebutuhan bangsa Israel.
Kita sebagai orang percaya di dalam Yesus kristus juga banyak
melalukan kesalahan, penolakan terhadap Tuhan, dosa terhadap
sesama dan alam. Karena itu kita diajak oleh Firman Tuhan untuk
kembali menguduskan diri, sehingga semua kesalahan, dosa kita,
tidak menghalangi berkat, kemurahan Tuhan yang selanjutnya
mau dinyatakan kepada kita. Amin
Kamis, 28 September 2017
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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Yakobus 4:11-17
JIKA TUHAN MENGHENDAKINYA
“Rencana manusia, keputusan Tuhan”. Setiap orang memiliki
rencana, selera, keinginan hidup yang berbeda-beda sesuai tujuan
yang ingin dicapai. Namun untuk mencapai tujuannya seringkali
melupakan Tuhan dalam keberadaan hidup, karena menganggap
diri mampu menjalaninya entah disadari atau tidak.
Nasihat Yakobus, kepada kedua belas suku diperantauan (psl
1:1) supaya mereka tetap merendahkan diri, hati dan jangan saling
memfitnah atau menghakimi karena hanya ada satu pembuat
Hukum dan Hakim, yaitu Dia Allah yang menyatakan diri dalam
Yesus kristus yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan
(ayat 10-12).Sebagai orang percaya yang menyebar diberbagai
tempat dari kota ke kota, juga diingatkan untuk tidak melupakan
Tuhan dalam segala rencana-rencana pekerjaan mereka, karena
tidak ada orang yang tahu kehidupan hari esok. Hidup sama
seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.Oleh sebab itu
sepatutnyalah kita berkata "Jika Tuhan menghendakinya, kami
akan hidup dan berbuat ini dan itu" (ayat 14-15), tidak seperti
orang yang memegahkan diri dalam kecongkakan yang tidak tahu
berbuat dan berserah diri kepada Tuhan.
Tidak ada orang yang dapat menentukan hidup maupun
matinya, untung atau malang, mendahului kemauan, kehendak
Tuhan dalam rencana maupun pekerjaannya. Karena itu kita
sebagai orang percaya juga dituntun untuk merendahkan hati
terhadap Tuhan dan sesama serta selalu mengandalkan Tuhan
dalam totalitas kehidupan kita untuk semakin menikmati berkat
dan kemurahan Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan dalam Roh Kudus
membentuk kehidupan kita, agar kehidupan kita selalu dibawa
sorotan kehendak-Nya. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu
yang dimungkinkannya akan terjadi seturut kehendaknya. Karena
itu berserahlah pada Tuhan, dalam Yesus Kristus.Amin
Jumat, 29 September 2017
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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Kisah Para Rasul 13:32-41
KABAR KESUKAAN
Bagaimana kabar?kabar bagaimanakah yang di harapkan
dalam hidup sehari-hari?. Setiap kabar memiliki makna tersendiri
bagi setiap orang yang menerimanya, entah kabar benar atau
tidak benar, atau kabar menyenangkan dan tidak menyenangkan.
Kabar kesukaan yang di beritakan oleh Paulus bersama
beberapa kawan-kawan sekerjanya(ayat 4,13), adalah kabar
kebenaran dan hidup yang tidak binasa di dalam Yesus Kristus.
Memberitakan, menyatakan karya penyelamatan Allah di dalam
Kristus, bahwa Allah tidak membiarkan umat-Nya binasa,
melainkan menyelamatkannya. Janji yang diberikan kepada nenek
moyang kita telah digenapi Allah kepada kita keturunannya, atas
dasar pembebasan dan pengampunan kita dari dosa melalui
Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup. Kita kembali menjadi anakNya (ayat 33; Maz.2:7), dan inilah kabar kesukaan bagi kita. Yesus
tidak binasa oleh kematian-Nya melainkan bangkit kembali. Hanya
manusia yang binasa karena dosa, tetapi Allah mengutus AnakNya yakni dalam diri Yesus Kristus sebagai Juruselamat; yang
binasa diselamatkan, “di dalam Dialah setiap orang yang percaya
memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu
peroleh dari hukum Musa” (ayat 38-39).
Kemuliaan Allah nyata dalam Yesus Kristus. Bersyukurlah
kepada Allah kalau saat ini masih melihat kemuliaan-Nya, dan
mendengar kabar Injil kebenaran-Nya. Hanya tuntunan Roh Kudus
yang mampu membuat kita memahaminya. Bukalah hati untuk
merasakannya, arahkan pikiran untuk mengerti, dan pasanglah
telinga untuk mendengarnya, serta arahkanlah mata untuk
melihat karya-Nya. Karena “Mata yang bersinar-sinar menyukakan
hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang”. (Ams. 15:30).
Tetaplah hidup dalam Kristus. Amin
Sabtu, 30 September 2017
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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Bilangan 27:12-23
PEMIMPIN YANG BERWIBAWA
Orang yang tidak bisa memimpin dirinya, mungkinkah ia dapat
memimpin orang lain?. Oleh karena itu amat penting membenahi
diri dalam pengalaman hidup bersama dengan Tuhan melalui
Firman-Nya. Ketaatan dan kesetiaan pada perintah Tuhan, sangat
menentukan wibawa seorang pemimpin.
Pembacaan kita berbicara mengenai perintah Tuhan kepada
Musa sebelum akhir hidupnya untuk naik ke gunung Abarim atau
gunung Nebo di mana Musa dari kejauhan melihat tanah Kanaan,
negeri yang diberikan Tuhan kepada orang Israel (ayat 12;
Ul.32:49), walau pun Musa tidak sampai ke negeri yang dimaksud.
Musa yang penuh perhatian kepada Bangsa Israel berdoa kepada
Tuhan untuk memohon petunjuk selanjutnya supaya bangsa Israel
tidak seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala (ayat
15-17). Yosua bin Nun, seorang yang penuh Roh Tuhan (ayat 18)
menjadi pengganti Musa untuk melanjutkan memimpin orang
Israel ke tanah perjanjian atas Firman Allah sendiri. Musa dan
Yosua adalah pemimpin yang berwibawa karena Roh Tuhan ada
padanya. Kewibawaan seorang pemimpin bukan dari dirinya
sendiri tetapi dari Tuhan sesuai kehendak-Nya, menghormati dan
patuh terhadap Firman Tuhan.
Kewibawaan (kesesuaian iman, pikiran, pendengaran,
penglihatan, kata-kata, dan perbuatan) seorang pemimpin akan
mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu,
pertanyaan yang perlu direnungkan adalah, apakah kita sebagai
seorang pemimpin telah memiliki wibawa dalam memimpin dirisendiri atupun orang lain. Dengan demikian, marilah kita
menciptakan kewibawaan dalam Tuhan, agar Roh kebenaran dan
Roh kepemimpinan yang benar membuat kita berwibawah
menjalankan kepemimpinan dalam kemurahan kasih Yesus
Kristus. Amin
Minggu, 01 Oktober 2017
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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Mazmur 25:1-9
PETUNJUK KE JALAN KEBENARAN
“Tidak ada manusia yang sempurna” adalah ungkapan
yang sudah lazim kita dengar dan bahkan sering kita ungkapkan
kepada orang lain. Namun hal ini hanyalah sebatas ungkapan yang
bersifat formalitas saja, sebaliknya kita justru menuntut seseorang
untuk melakukan yang sempurna menurut pandangan kita sendiri.
Hal inilah yang menjadi salahsatu penyebab relasi kita dengan
sesama menjadi rusak.
Pemazmur dalam bacaan kita ini mengungkapkan doanya
kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dan perlindungan.
Ia percaya bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak
mendapat malu melainkan akan mendapatkan petunjuk ke jalan
yang benar dan menyelamatkan (ayat 2-5). Ia menyadari akan
kelemahan dan dosanya kepada Tuhan (ayat 7), karena jalannya
sesat sehingga ia mohon petunjuk dan bimbingan kepadaNya
(ayat 8-9). Pemazmur dalam kehidupannya selalu mengandalkan
Tuhan dan hanya kepada Tuhan ia memohon perlindungan.
Ketidaksempurnaan atau keterbatasan setiap manusia
terkadang memotivasi dirinya untuk menjadi lebih baik,
keterbatasan bagaikan suatu batu loncatan yang mengubahkan ke
arah yang lebih baik. Hal ini tergantung sikap dari setiap pribadi
manusia dalam menyikapi diri. Meneladani pemazmur yang
mengalami keterpurukan dalam pergumulan yang mampu bangkit
oleh karena dia menyadari kekurangan yang ada pada dirinya dan
melengkapinya. Hal yang penting adalah pemazmur dengan
kerendahan hati memohon ampun atas dosa dan memohon
petunjuk dari Tuhan. Karena itu, mintalah petunjuk kepada Tuhan
setiap kali anda akan melakukan sesuatu, tetapla berdoa dan
bekerja sambil mengaku dosa, maka Tuhan yang adalah sumber
kebenaran akan terus menolong anda. Terpujilah Tuhan. Amin
Senin, 02 Oktober 2017
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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Filipi 1:1-11
MENGUCAP SYUKUR
Toraja terkenal akan adat dan budayanya. Salah satu yang
unik dari sekian banyak keunikan yaitu ungkapan kurre sumanga’
yang artinya terima kasih. Kata terima kasih dibeberapa daerah
tentu memiliki bahasa tersendiri. Kurre sumanga’ dalam kehidupan
orang Toraja memiliki makna yang sangat mendalam yang telah
diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya. Budaya
ma’kurre sumanga’(ucapan syukur) adalah warisan yang bertujuan
supaya selaku orang Toraja selalu mengucap syukur atas apa yang
telah ia dapatkan. Contohnya orang tua mulai mengajarkan
kepada anaknya untuk berterima kasih ketika mendapatkan
sesuatu dari orang lain.
Ucapan salam dan syukur mengawali surat Paulus kepada
Jemaat di Filipi. Meskipun Paulus saat menulis surat ini dalam
keadaan yang tidak baik karena dia sedang dalam penjara karena
pemberitaan Injil yang dilakukan. Paulus mengucap syukur karena
persekutuan jemaat di Filipi. Paulus mengucap syukur bukan saja
karena mereka berpegang teguh pada iman mula-mula dan tetap
setia bertumbuh dalam iman tersebut tetapi juga karena
semangat mereka untuk terlibat dalam pelayanan rasul Paulus
(ayat 5). Dia juga mendoakan agar mereka bertumbuh dalam
kasih, pengetahuan yang benar dan pengertian sehingga mereka
dapat memilih melakukan kebenaran (ayat 9-11).
Mengucap syukur dalam segala hal adalah hal yang jarang
dilakukan oleh orang percaya, hanya beberapa yang
melakukannya. Yang paling banyak dilakukan ialah justru
mengeluh dan mengeluh. Energinya habis untuk mengeluh.
Sekarang kita kembali diingatkan untuk selalu mengucap
bersyukur atas segala anugerah Tuhan.Karena itu, apa bagaimana
respons kita? Mengeluh atau mengucap syukur. Renungkanlah,
Tuhan memberkati kita.Amin
Selasa, 03 Oktober 2017
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Filipi 1:12-26
KEBENARAN TIDAK TERBELENGGU
Beberapa bulan yang lalu, dunia dihebohkan oleh kasus
yang menimpa Basuki T Purnama alias Ahok. Ketika itu, surat Ahok
dari dalam penjara yang isinya tentang dirinya dan pihak keluarga
memutuskan untuk tidak banding untuk kepentingan bersama.
Salahsatu kutipan surat Ahok: “Tetapi saya telah belajar
mengampuni dan menerima semua ini jika untuk kebaikan
berbangsa dan bernegara.” Pengakuan imannya dalam mazmur
138:8 bahwa Tuhan yang akan menolongnya dalam kehidupannya
“the Lord will work out his plans for my life”.
Reaksi orang ketika Paulus di penjara tidaklah sama, Ada
yang sedih dan prihatin. Itu adalah reaksi yang wajar, sebab dalam
penjara gerak seseorang pastilah terbatas, sehingga kuatir akan
akibat buruk pada pemberitaan Injil. Ada juga yang malah senang
karena tugas penginjilan diambil alih orang lain dengan maksud
dan tujuan tertentu (ayat 17). Tetapi kedua hal itu tidak
menyusahkan Paulus sama sekali, justru ia bersukacita (ayat 18).
Mengapa? Pertama karena meskipun dalam penjara ia bebas
untuk memberitakan Injil (ayat 12). Kedua, ia tidak malu dipenjara
karena Injil bukan karena melakukan kesalahan (ayat 13). Ketiga,
karena keterpenjaraan Paulus membuat orang Kristen berani dan
semangat bersaksi bagi Yesus (ayat 14). Keempat, Karena
meskipun pewartaan Injil dengan berbagai motivasi yang baik dan
yang salah pun tetap dipakai Tuhan untuk mewujudkan karya
keselamatan-Nya.
Pulus bersukacita karena Injil. Dengan demikian, Ketika
kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus, maka
apapun yang terjadi, kita akan kuat karena Yesus yang kita
sembah adalah Allah yang hidup. Ingat, kebenaran itu sendirilah
yang akan membela diri kita. Amin
Rabu, 04 Oktober 2017
GCA: Gerakan Cinta Alkitab

ReHaT- Renungan Harian Toraya

36

Matius 9:1-8
DOSAMU DIAMPUNI
“Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas
dari segala dosa inilah arti hidupku.” Sebuah lirik lagu dari lagu
dengan judul Arti Hidupku. Maksud dari penulis lagu ini hendak
menjelaskan bahwa bebas dari dosa adalah arti hidup yang
sesungguhnya setelah Yesus melakukan pembebasan.
Dosa terjadi ketika manusia memberontak melawan Allah
dan tidak menaati perintah-Nya. Menurut hukum Taurat, dosa
dapat diampuni dengan mempersembahkan lembu jantan muda
pada hari raya pendamaian (Im. 16:1-22). Pada zaman Yesus, para
ahli Taurat mengajarkan bahwa hanya Allah yang dapat
mengampuni dosa. Jadi ketika Yesus berkata kepada orang
lumpuh bahwa dosanya sudah diampuni, para ahli Taurat merasa
terkejut dan marah. Menurut mereka, Yesus tidak menghormati
Allah dan kekuasaan-Nya (ayat 3). Orang lain menjadi takut dan
takjub akan perbuatan Yesus lalu memuliakan Allah karena
perbuatan-Nya. Melalui Keilahian Yesus, Ia melihat iman si lumpuh
serta iman mereka yang membawanya. Dengan Iman yang kuat
dan kokoh bahwa Yesus Kristus mampu dan mau
menyembuhkannya. Yesus berkata: “Dosamu sudah diampuni”.
Dengan ucapan tersebut, si lumpuhsembuh dari keadaan lumpuh
yang dideritanya.
Kita dapat menghayati bahwa pengampunan dari Yesus
telah membuat orang percaya sembuh dari dosa. Karena itu,
marilah kita tetap memelihara dalam jiwa dan kehidupan kita
bahwa pengampunan dari Allah dalam diri Yesus telah membawa
sukacita kedalam kehidupan kita. Kesembuhan si lumpuh telah
membawa pengharapan kepada kita bahwa masalah dan keadaan
apapun yang kita rasakan, akan segera terselesaikan jika iman dan
kehidupan kita dicurahkan sepenuhnya kepada Kristus sang
penyelamat. Tuhan memberkati.Amin
Kamis, 05 Oktober 2017
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Yeremia 2:14-22
BERBALIK PADA ALLAH
Kompas adalah sebuah alat yang berfungsi untuk
menunjukkan arah mata angin secara akurat. Kompas digunakan
untuk navigasi pesawat, kapal laut, dan bahkan pada peluru
kendali. Kompas juga sering digunakan oleh para petualang atau
pendaki gunung. Ketika seseorang melakukan penelusuran
sebuah gunung dan ia tersesat, tentu yang pertama dilakukan
ialah kembali ke jalan utama agar tidak tersesat lebih jauh.
Dalam bacaan kita saat ini, Yeremia memberikan
peringatan kepada umat Allah yang telah menyimpang dari
perjanjian yang diadakan oleh Tuhan Allah dengan Musa dan
nenek moyang mereka di Gunung Sinai. Mereka harus menaati
dan menempatkan hukum Allah di atas segalanya. Namun, mereka
justru berbuat dosa dengan kejahatan dan kemurtadan dengan
beribadah kepada ilah-ilah lain (ayat 19). Israel telah mengalami
kekejian dan kebobrokan dimata Tuhan (ayat 21-22). Yeremia
menyampaikan nubuatan tentang hukuman dan juga masa depan
yang akan penuh dengan pengharapan.
Mungkin kita pernah mengalami hal seperti yang telah
dialami oleh bangsa Israel. Ketika kehidupan mulai terasa suram,
penuh masalah dan tantangan menimpah sehingga kita pun mulai
menyesal dan berbalik arah keluar dari jalan Tuhan. Kita harus
sadar bahwa dinamika kehidupan kita akan selalu diperhadapkan
dengan berbagai masalah kehidupan yang memengaruhi kita
untuk meninggalkan jalan Allah. Oleh karena itu, Berbaliklah pada
Allah dan akuilah segala dosa anda padanya. Ingatlah bahwa,
dihadapan Allah tidak ada yang terselubung melainkan semuanya
tersingkapkan. Hanya kepada Allahlah jalan dan petunjuk yang
akurat, dialah kebenaran yang akan memberi kehidupan, karena
itu berbaliklah kepada Allah jika kita merasa telah menyimpang
dari kehendaknya. Amin
Jumat, 06 Oktober 2017
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Yeremia 2:23-37
CERMIN
Ketika bercermin disebuah cermin pastinya kita pernah
membaca tulisan “sudah rapikah anda?” Apa yang menjadi tujuan
kita ketika bercermin? Tentunya untuk memperhatikan bahwa
apakah anda sudah rapi. Yang diperhatikan ialah bagaimana
wajah, rambut, gigi, penampilan dan lain sebagainya.
Dalam perikop kita kali ini, Allah melalui Yeremia kepada
Israel, Allah memasang cermin di depan mereka agar mereka tau
betapa buruknya perbuatan mereka pada-Nya. Allah menyuruh
mereka untuk segera bertobat agar terbebas dari hukuman (ayat
35). Bangsa Israel pada zaman Yeremia mempunyai sikap yang
sama untuk membenarkan dirinya sendiri tetapi Allah
menelanjangi mereka dengan perbuatan mereka sendiri (ayat 2329).
Gereja Toraja telah mencanangkan Gerakan Cinta Alkitab
(GCA). Hal ini penting oleh karena, membaca alkitab adalah cermin
besar dalam kehidupan kita. Alkitab berisi pengajaran-pengajaran
yang benar,bahkan berisi teguran-teguran yang terkadang keras
dan menyakitkan.Akan tetapi, semuanya itu demi kebaikan kita.
Tidak ada orang yang bercermin lalu menemukan noda di
wajahnya tetapi membiarkannya, melainkan berusaha untuk
menghilangkan dan membersihkan noda tersebut.
Bagaimana dengan kehidupan anda? Apakah ketika kita
tetap membiarkan diri kita hidup dalam keberdosaan jika ternyata
kita telah melakukan hal yang melawan kehendak Allah?. Firman
Allah yang tertulis telah menjadi cermin dalam kehidupan kita. Kita
hanya butuh ketekunan membaca dan menggalinya lebih dalam
agar semakin hari kita semakin mengenal siapa Allah dan
bagainana sesungguhnya kehidupan kita di hadapan Allah. Karena
itu, perbaikilah cara hidup kita dan jangan berkanjang dalam dosa.
Terpujilah Kristus. Amin
Sabtu, 07 Oktober 2017
GCA: Gerakan Cinta Alkitab

ReHaT- Renungan Harian Toraya

39

Keluaran 23:1-13
TIDAK IKUT ARUS
“Bagaikan air di daun talas” adalah peribahasa yang
ditujukan kepada orang yang tidak teguh pendiriannya. Salah satu
hal yang cepat tersebar adalah keburukan orang lain, dan jarang
sekali orang membicarakan tentang kebaikannya. Entah mengapa
keburukan orang lain menjadi topik pembicaraan yang menarik
dibandingkan dengan kebaikannya. Padahal, hal tersebut tidak
ada keuntungan malah menyebabkan banyak kerugian misalnya:
rusaknya hubungan dengan sesama, waktu habis percuma, tidak
ada pekerjaan yang diselesaikan dengan baik, dst..
Tuhan itu benar adanya, Ia ingin agar umat-Nya pun benar
adanya. Tuhan menginginkan agar umat-Nya menghindari dan
menjauhkan diri dari hal yang salah tentang menyebarkan kabar
bohong, menjadi saksi yang tidak benar, dan membelokkan
hukum (ayat 1-2). Meskipun diperhadapkan pada situasi dimana
orang miskin melakukan kesalahan, keadilan tetap ditegakkan,
yang salah tetaplah mendapat hukuman. Kebenaran yang
ditegakkan akan membuat orang lemah dan yang tersingkir
mendapat kembali hak-hak mereka (ayat 3,6,7). Menerima suap,
membuat hati nurani tumpul sehingga memutar balikkan fakta
membuat orang benar menjadi salah (ayat 8). Umat Allah diajak
untuk mengingat semua kebaikan-Nya yang dialami saat keluar
dari Mesir untuk diwujudkan terhadap orang asing (ayat 9).
Pengaruh global sangat mempengaruhi seluruh aspek
kehidupan manusia, hal yang benar kadang dibelokkan dengan
mengatakan “bisa saja”. Hati nurani tidak lagi peka terhadap
kebenaran dan keadilan. Arus dunia ini memang sangat kuat,
dibutuhkan suatu ketegasan iman selaku umat Tuhan untuk
melakukan kebenaran. Kekuatan dari kebenaran yang
sesungguhnya adalah ketika kita memiliki integritas karena
ketaatan kepada firman Tuhan. Amin
Minggu,08 Oktober 2017
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Yesaya 5: 1-7
BUAH YANG DIKEHENDAKI TUHAN
Cinta dan harapan, adalah dua hal yang selalu ada dalam
satu hubungan. Keduanya tidak hanya saling melengkapi
malainkan melekat satu dengan yang lain. Ketika cinta itu semakin
besar, maka harapan pada yang dicintai juga semakin besar dan
semakin kuat. Harapan tentang sesuatu yang lebih baik dimasa
datang, oleh karena cinta yang semakin menyatu antara satu
dengan yang lain.Namun,bagaimana jadinya jika cinta tidak sesuai
dengan harapan, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan
tak sampai.
Allah begitu mengasihi Israel, ibarat tanaman anggur.
Allah merawatnya dengan sangat baik, mengelolah tanahnya
bahkan menempatkan penjaga agar tanaman-Nya aman dari
gangguan, dengan harapan bahwa dengan perlakuan yang
demikian tanaman anggurnya, dapat bertumbuh dengan baik dan
menghasilkan buah yang baik pula ketika dipetik. Namun buah
yang dihasilkan malah buah yang asam (ayat3). Allah
mengharapkan keadilan dan kebenaran tapi yang ada adalah
kelaliman serta keonaran (ayat 7). Karena itu tidak ada jalan lain,
selain memagarinya, membiarkannya terinjak dan menjadi
gersang serta kering (ayat 5-6)
Demikian besar kasih Allah kepada kita sehingga Ia
memelihara setiap kita dengan berkat-Nya. Dijaga-Nya hidup kita
dari berbagai rancangan kecelakaan, diberi-Nya kita hari yang
baru, harapan dari semua itu adalah agar setiap kita menghasilkan
buah yang baik bagi-Nya. Buah yang dikehendaki Tuhan, adalah
perbuatan yang menyatakan keadilan dan kebenaran. Jika
harapaan cinta-Nya tidak sesuai dengan yang Ia dapatkan, maka
tiada jalan lain selain membuang, merendahkan dan membiarkan
hidup ini tanpa perhatian dari-Nya. Jadilah pribadi yang baik, serta
menghasilkan cara hidup yang baik karena itulah buah kehidupan.
Senin, 09 Oktober 2017
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Yesaya 27:1-13
BUAH HASIL PERDAMAIAN
Pulih, adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh setiap
orang ketika mengalami kesakitan. Bahkan untuk mencapai hal
tersebut, seseorang dapat menempuh berbagai macam cara demi
kesembuhannya,Baik dari hal yang paling rasional sampai pada hal
yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain, yang penting segera
sembuh dari penyakit yang dideritanya.
Allah menjanjikan pemilihan total atas umat yang setia
kepada-Nya. Kata “pada waktu itu” menunjukkan dua hal.
Pertama, akan tiba waktunya musuh akan dikalahkan dan umatNya akan merayakan kemenangan (ayat 1). Kedua, tentang hasil
kebun anggur yang telah berbuah, yaitu kebun anggur yang
dinikmati oleh seluruh dunia (ayat 2-6). Pada saat itu Allah akan
memberikan keselamatan kepada mereka (ayat 9), serta
mengumpulkan kembali umat-Nya yang terserak karena kalah
dalam perang menjadi bangsa yang utuh (ayat 11-12). Perbuatan
Allah memulihkan Israel mendatangkan sukacita dan pujian dari
umat-Nya (ayat 13). Namun syarat dari semua itu adalah
pertobatan. Dengan menghancurkan segala berhala-berhala, serta
nafsu zinah.
Pemulihan adalah buah dari pendamaian, antara kita yang
berdosa dengan Allah. Pemulihan itu tidak hanya terjadi antara
Allah dengan kita, tetapi juga antara kita dengan sesamanya.
Ketika terjadi sebuah pemulihan, maka disitulah terjadi sukacita
dan nama Tuhan akan ditinggikan. Tuhan Yesus sudah memilihkan
kita dari dosa, sehingga harusnya pemulihan ini mendorong kita
untuk terus berusaha berjuang, mengupayakan kesucian dan
kekudusan, kebenaran dan keadilan. Kita harus yakin bahwa Allah
melalui Roh Kudus akan terus membantu setiap orang percaya
mewujudkan tekad memperjuangkan pemulihan yang telah ia
terima dari Tuhan Yesus.Amin
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Selasa, 10 Oktber 2017
Ulangan 5:23-33
KIRANYA HATI MEREKA SELALU BEGITU
Saya yakin, masih banyak orang yang mengingat lagu “aku
masih seperti yang dulu”, tertuma mereka yang lahirnya tahun 6070-an. Lagu yang mengisahkan pribadi yang tidak pernah berubah
sejak pertama kali bertemu sampai akhir hidup. Tidak banyak hal
yang dapat mendorong seseorang untuk tetap berlaku setia
kepada kekasihnya, salah satu diantaranya ialah, karena tidak ada
yang didapati berubah dari sang kekasih walaupun zaman sudah
banyak yang berubah dan bahkan sudah lama terpisah.
Ketika bangsa Israel berjumpa dengan Allah, ada
ketakutan yang timbul dari rasa hormat kepada Allah. Orang Israel
tidak berani secara langsung mendekati gunung itu sebab mereka
takut mati kerana kedahsyatan Tuhan (ayat 25-26). Karena itu
mereka meminta kepada Musa agar mendekat dan
mendengarkan mereka serta berjanji akan melakukan apa yang
disampaikan (ayat 27). Dalam pandangan Tuhan, hal itu baik.
Ketakuan seperti itu membuat umat Allah menyadari dengan hati
bahwa Allah sungguh besar dan agung, sehingga dampak dari
ketakutakan itu adalah lahirnya kesadaran untuk tidak melalaikan
perintah-Nya. Ketaatan yang terbagun oleh karena hati yang sadar
akan kuasa Allah. Dan dengan itu mereka akan menikmati
kehidupan yangdijanjikan (ayat 30-33)
Allah meminta kepada kita komitmen yang sungguhsungguh sehingga kita percaya kepada-Nya. Komitmen yang
menyadari kekudusan dan keagungan Allah. Dan Allah ingin agar
hati kita tetap terarah kepada-Nya dan tidak mengalami
perubahan. Iman tidak ditentukan oleh situasi yang kita hadapi,
tapi ditentukan oleh kesungguhan hati untuk takut dan hormat
kepada Allah. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Amin
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Rabu, 11 Oktober 2017
Amsal 8:5-14
TINGGAL BERSAMA-SAMA
Hidup bersama-sama adalah sesuatu yang selalu menjadi
dambaan pasangan suami istri. Tapi hal itu akan sulit diwujudkan
bila keduanya hidup terpisah misalnya terkait dengan tuntutan
pekerjaan masing-masing. Namun jika tinggal bersama-sama,
maka ada banyak hal yang dapat dikerjakan sehingga pekerjaan
yang berat sekalipun, akan terasa lebih ringan. Lebih dari itu, ada
banyak hal yang dapat diberbincangkan untuk mengambil satu
keputusan demi kelangsungan hidup bersama.
Aku, hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan
(ayat 12).Dalam Bahasa Toraja, bersama-sama diterjemahkan
dengan kata “siayoka” artinya berjalan bersama dan lebih dari
sekedar sahabat. Oleh karena hikmat dan kecerdasan tinggal
bersama-sama, maka keduanya melahirkan pengetahuan dan
kebijaksanaan.Hikmat berguna untuk memahami dengan benar
pemeliharaan Allah. Hikmat tidak akan dimiliki orang yang hanya
mengandalkan kekayaan, kekuasaan, kependaian, atau
kedudukannya; tapi hikmat akan dimiliki oleh orang yang takut
akan Tuhan, yang membenci kejahatan, kesombongan,
kecongkakan, dan mulutnya tidak terdapat tipu muslihat. (ayat 510,13)
Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan kehidupan kita
untuk tinggal bersama-sama dengan hikmat Allah, sambil
tetapmeyakini bahwa tinggal bersama-sama dengan hikmatAllah
adalah cara hidup yang akan memberi dampak positif terhadap
kehidupan. Menghidupi hikmat Allah,berarati terus menerus
berupaya menjadi pribadi yang arif dalam membangun relasi
dengan sesama agar melalui kehadiran kita, yang lain akan
semakin mengerti bahwa berelasi dengan jalan hikmat akan
menciptakan
kedamaian
dan
ketentraman.
Terpujilah
Kristus.Amin
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Kamis, 12 Oktober 2017
1 Petrus 5:1-11
DIPERLENGKAPI DALAM PENDERITAAN
Hal penting yang perlu dipersiapkan setiap kali akan
melakukan perjalanan adalah perlengkapan. Tentu perlengkapan
yang dibutuhkan begantung pada perjalanan seperti apa yang
hendak dilakukan. Ketika hendak melakukan perjalanan ke
gunung, tentu berbeda jika hendak menuju ke pantai.
Pelengkapan yang digunakan akan sangat menentukan apakah
perjalanan itu berjalan dengan baik, sukses dan selamat atau
kesasar dan binasa.
Petrus menekankan kepada para penatua dalam jemaat,
bahwa sebagai pemimpin, mereka harus hidup meneladani
Kristus. Petrus yang memandang dirinya sebagai penatua (ayat 1)
menasihatkan agar mereka menjadi gembala bagi kawan domba
Allah. Dalam ayat 2-5, Petrus memaparkan karakteristik seorang
pemimpin gembala yang baik, yaitu: mereka menyadari bahwa
menggembalakan domba Allah bukan milik sendiri, melayani
bukan karena upah, fokus pada yang diberikan bukan pada yang
akan didapatkan, serta memberi teladan bukan perintah. Petrus
mengingatkan penderitan yang akan datang, sehingga mereka
harus berjaga-jaga, dan untuk itulah Allah memperlengkapi
gembala-Nya dengan keteguhan serta kekuatan yang akan
mengokohkan (ayat 10).
Tuhan telah mempercayakan kepada kita tugas dan
jabatan, yang sesuai dengan rencana-Nya bagi dunia ini. Allah tahu
bahwa tugas kita amat sulit dan berat, oleh karena itu ia memilih
untuk memperlengkapi kita. Allah memperlengkapi bukan agar
tugas dan tanggung jawab kita dalam dunia ini menjadi lebih
ringan, tapi agar kita dapat bertahan dengan berbagai beban
kehidupan. Karena itu, Kita membutuhkan perlengkapan dalam
dunia yang keras ini dan perlengkapan itu adalah iman kepada
Yesus Kristus. Amin
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Jumat, 13 Oktober 2017
Yakobus 4:1-10
MENYADARI KEMALANGAN
Pernah satu ketika saya mengalami dua kemalangan
dalam satu hari. Pertama ditabrak dengan motor oleh seorang ibu,
yang mengambil jalur berlawanan arah. Kedua, setelah
memperbaiki motor dibengkel, tak berapa lama saat dalam
perjalanan pulang saya menyadari bahwa dompet terjatuh di jalan
yang bergelombang. Hal ini menjadi kemalangan, oleh karena
terjadi dalam waktu yang tidak berselang lama, dan itu membuat
saya bersedih serta bersusah hati.
Yakobus menegur dengan keras perilaku orang beriman.
Oleh karena, dalam doapun mereka tidak mengusahakan
kehendak Allah, malah memperjuangkan nafsu sendiri (ayat 1-2).
Dalam kerohanian mereka justru berkelahi, iri bahkan membunuh.
Mereka dikuasai oleh nafsu, sehingga justru dengan itu Allah tidak
mendengarkan mereka, sekalipun mereka berdoa, atau bahkan
tidak berdoa sama sekali (ayat 3). Yakobus dengan keras
mengatakan bahwa mereka telah menjadi musuh Allah ketika
bersahabat dengan dunia ini (ayat 4). Tapi sekalipun Allah
menentang orang yang congkak, Ia mengasihi orang yang rendah
hati (ayat 6). Allah menghendaki agar setiap orang mensucikan
hati dan mentahirkan tangan dari dosa (ayat 8)
Betapa kita adalah orang-orang yang malang jika kita tidak
menyadari dosa, oleh karena bersahabat dengan dunia ini, hanya
ingin memuaskan diri sendiri, pikiran bahkan perut kita dengan
segala nafsu yang berkuasa. Musuh kita bukan hanya dari luar diri
tapi juga dari dalam, yaitu nafsu yang senantiasa berjuang agar
kita memenuhi segala keinginannya. Menyadari kemalangan
karena dosa, akan membawa kita kepada kasih karunia Allah, yaitu
pengampunan. Ingat bahwa Ia akan meninggikan orang yang
merendahkan diri dihadapan-Nya dan mengasihi orang yang selalu
menyadari keberdosaannya.Amin
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Sabtu, 14 Oktober 2017
Markus 2:18-22
BAGIAN UNTUK YANG BARU
“nangsusimo iyannato tempon diomai” adalah kalimat
yang sering kali dikatakan oleh mereka yang merasa bahwa tidak
ada yang perlu untuk di ubah. Mereka sudah merasa “cocok”
dengan apa yang telah menjadi kebiasaan selama ini, sekalipun
mungkin hal itu tidak relavan lagi untuk dipertahankan pada masa
sekarang.
Yesus menghadapi hal yang sama, ketika murid-murid-Nya
mendapat teguran dari orang Farisi karena murid-murid Yohanes
dan orang-orang Farisi berpuasa (ayat 18) sementara murid-muridNya tidak. Yesus mengajarkan bahwa kewajiban agama itu harus
dilakukan, pertama dengan waktu yang tepat (ayat 19-20), sebab
tidak mungkin berduka dengan bersukacita dalam waktu yang
bersamaan. Intinya, segala sesuatu dikerjakan bukan karena
kewajiban tapi kerena kesungguhan hati. Kedua, cara yang tepat
(ayat 21).Tidak tepat bila keberdosaan ditambal dengan tindakan
agama semata-mata. Ketiga, tujuan yang tepat (ayat 22) hidup
yang baru bukan diluar tapi juga dari dalam.
Hidup yang baru bukanlah tampak dari cara kita beribadah
tapi hidup yang menampakkan dan dipenuhi dengan sukacita
serta kemerdekaan untuk melakukan apa yang benar. Hidup yang
baru bukan sekedar intensitas jadwal ibadah yang makin padat,
melainkan hidup yang didasari oleh kesungguhan hati untuk
mengubah cara hidup lama dengan hidup yang baru dari anugerah
Allah. Tubuh yang baru bukan lagi tempat bagi roh yang lama, tapi
hendaknya diganti dengan roh yang baru. Dengan demikian, iri
hati, kedengkian, kecemburuan, perseteruan dan sebagainya
semestinya tidak lagi punya tempat dalam hati yang sudah
dibaharui oleh anugerah Allah, karena anugerah Allah adalah
kehidupan yang dipenuhi Roh Kebenaran.
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Minggu, 15 Oktober 2017
Mazmur 34:1-11
TIDAK KEKURANGAN HAL YANG BAIK
Menemukan hal yang nyamandalam himpitan musuh,
adalah hal yang sangat sulit. Yang adahanyalah kekalutan pikiran,
tidak tahu harus berbuat apa sehinggasulit mengambil keputusan
yang baik.
Daud mengahadapi sitausi yang sama ketika ia dihadapkan
pada raja Akhis. Agar tidak dicurigai sebagai mata-mata dalam
merencanakan sesuatu, Daud kemudian berpura-pura gila, sampai
akhirnya dilepaskan. Sebenarnya sangatlah tidak terhormat jika
seorang seperti Daud berpura-pura menjadi orang bodoh dan gila.
Namun, dalam situasi yang sulit, ia akhirnya harus berpura-pura
menjadi orang gila, walaupun pada akhirnya Daud menemukan
kasih Allah yang memelihara hidupnya.Karena itulah ia mengajak
orang untuk memuji Tuhan (ayat 2). Bahkan oleh karena kasih
Allah yang telah membebaskan dia, ia pun bersumpah bahwa dia
telah mendekati Allah yang mendengarkan doanya (ayat 5). Daud
ingin mengajak pendengarnya untuk merenungkan segala yang
baik dan indah tentang Allah (ayat 9). Daud mengajak dan
menggugah jiwanya untuk memuji Allah. Meskipun ia telah
bersalah karena mengubah perilakunya, tapi kasih setia Tuhan
membuat dia terhindar dari bahaya.
Dalam menempuh perjalanan kehidupan kita, setiap orang
memiliki cara tersendiri untuk menggapai masa depannya. Namun
sebagai orang yang percaya, hendaknya kita terus menanamkan
dalamdiri kita bahwa untuk menggapai masa depan, maka hal
yang utama yang harus menjadi pegangan adalah keyakinan atas
pemeliharaan dan petunjuk Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang
dikejar hendaknya diletakkan dalam bingkai kebenaran agar kita
tidak kekurangan kebenaran. Oleh karena itu, kejarlah segala
sesuatu dalam kemuliaan Tuhan dan pujilah Dia dalam kebesaranNya, karena sesungguhnya Dia mengenal maksud setiap orang.
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Senin, 16 Oktober 2017
Yudas 1:17-25
YANG LEBIH BAIK
Orang Toraja punya filosofi, lebih baik bangun daripada
tidur, tapi lebih baik berdiri daripada hanya sekedar bangun, lebih
baik berjalan-jalan daripada berdiri, lebih baik bekerja daripada
hanya sekedar berjalan-jalan. Filosifi ini mengadung arti bahwa
adalah lebih baik mengerjakan atau melakukan sesuatu yang
berguna, sekalipun mungkin sesuatu yang sederhana tapi lebih
bermakna daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali.
Dalam suratnya, Yudas menghendaki kepada orang-orang
kudus untuk melakukan sesuatu, baik bagi diri sendiri maupun
kepada orang seiman untuk menghadapi para pengejek-pengejek
yang akan tampil menjelang akhir zaman. Dimana mereka hanya
hidup menuruti hawa nafsu kefasikananya saja (ayat 1). Lima kata
perintah, yang mewakili tindakan hanya harus diambil, yaitu:
bangunlah (ayat 20), peliharalah (ayat 21), tunjukkanlah (ayat 22),
dan selamatkanlah dan buanglah (ayat 23). Yudas menghendaki
agar pribadi dibangun diatas iman, kemudian memelihara diri
dengan iman yang kudus itu tapi tidak hanya untuk diri sendiri tapi
ditunjukkan kepada yang lain melalui kasih yang tidak ragu-ragu,
sehingga dengan itu mereka menyelamatkan orang-orang yang
telah dirampas oleh dosa.
Orang-orang Kristen tidak hanya membangun iman
sendiri. Iman kristen tidak hanya berhenti hanya pada peningkatan
kualitas diri, tapi harus menjadi sesuatu yang dirasakan oleh orang
lain. Sekalipun mungkin yang kita lakukan adalah sesuatu yang
kecil, misalnya mengajak keluarga kecilibadah malam, berdoa
sebelum melakukan kerja setiap pagi. Sebab dengan demikian kita
juga telah menyelamatkan mereka dari orang fasik. Mengajak
anggota keluarga berdoa bersama-sama lebih baik daripada hanya
sekedar menyuruh mereka untuk melakukannya sendiri. Karena
itu, lakukanlah yang baik karena Tuhan lebih suka yang baik.Amin
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Selasa, 17 Oktober 2017
Amsal 9:7-15
UNDANGAN HIKMAT DAN KEBODOHAN
Pada setiap acara resmi, baik yang diselenggarakan oleh
keluarga atau pemerintah, seseorang akan mendapat undangan
dari pihak penyelenggara untuk menghadiri acara tersebut.
Undangan yang diberikan bukan hanya karena mereka saling
mengenal tapi lebih pada bentuk penghormatan yang ditujukan
kepada yang diundang. Hadir tidaknya kita pada undangan
tersebut,tergantung kepada keputusan kita.
Demikialah hikmat mengundang orang yang mau
mencarinya. Undangan ini ditujukan bagi orang yang tidak
berpengalaman dan orang yang bijak, yang mau mendengarkan
nasihat, sehingga hidup mereka lebih bijak dan berhikmat. Hikmat
dan kebebalan disimbolkan dengan wanita yang bijak dan yang
bebal cerewet. Masing-masing mempersiapkan undangan bagi
yang mau menikmati hidup dengan mereka (bdk ayat 3,13).
Namun hikmat lebihmengarahkan seorang takut akan Tuhan (ayat
7-10). Sementara orang yang mengabaikan hikmat akan diundang
oleh para pencemooh, orang bebal, orang yang tidak berhikmat.
Tetapi orang yang berhikmat tidak akan tergiur oleh undangan
kebodohan yang menarik tapi berujung kepada maut. Itulah
sebabnya umur orang berhikmat diperpanjang (ayat 11).
Dunia ini mengundang kita dengan berbagai hal yang
menggiurkan. Kekayaan, kehormatan, jabatan dan berbagai hal
yang membuat kita berfantasi. Tapi semua itu mengarahkan kita
kepada jurang maut karena dosa. Namun bagi setiap orang yang
kepadanya diberikan undangan hikmat dan menerimanya dengan
setia dan terus belajar dari hikmat tersebut maka orang itu akan
menikmati hidup yang berkemenangan dan memuaskan. Hidup
berhikmat hanya dapat kita lakukan jika hidup ini memiliki
kerinduan yang besar untuk takut akan Tuhan, serta mau belajar
mengenal Dia dari firman-Nya.
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Rabu, 18 Oktober 2017
2 Raja-raja 17:7-23
MENGAPA DIBUANG?
Mengapa dibuang? Mungkin itu satu pertanyaan yang
muncul diawal ketika mengetahui bahwa barang kepunyaan
sudah berada di tempat yang tidak seharusnya, yaitu tempat
sampah. Tentu kita tidak setuju, namun jika ternyata benda itu
tidak lagi berguna, maka kita pun akan setuju jika dibuang saja.
Mengapa Israel dibuang? Padahal bangsa itu adalah umat
kepunyaan Allah, bahkan kesayangan Allah. Hidup perjalanan
bangsa itu sungguh luar biasa, tapi mereka memilih allah yang lain
disetiap jamannya. Mereka mengikuti kebiasaan dan gaya hidup
dunia fasik (ayat 8-11). Mereka menolak nabi-nabi Allah dan berita
kebenaran-Nya (ayat 13-15). Mereka secara terang-terangan
memberontak melawan Allah dan perintah-Nya (ayat 16). Mereka
melakukan tenung, sehir dan berbagai kejahatan (ayat 17). Semua
dosa-dosa tidak berhenti dan sepertinya menjadi turun temurun
ke generasi raja dan rakyat selanjutnya (ayat 19-20). Bangsa Asyur
atau bangsa apa pun hanyalah menjadi alat oleh Allah untuk
menyatakan keadilan-Nya. Tindakan bangsa Israel dan Yehuda
yang tidak setia, adalah tindakan yang membuat Allah membuang
mereka.
Tentu kita tidak ingin Allah melakukan tindakan-Nya untuk
membuang kita karena ketidaksetiaan kita. Karena itu, Allah tidak
ingin kita jauh dari pada-Nya, tetapi jika kita lebih memilih
kehidupan berhala dan tidak menyingkirkan-Nya, bahkan tetap
menutup hati untuk teguran dan firman-Nya serta memberotak
terhadap-Nya maka Allahpun akan bertindak sesuai kehendakNya. Jaman boleh berganti dengan berbagai perkembangan
teknologi dan segala kehebatan dunia ini, namun jangan pernah
mengganti Allah dengan ilah dunia ini sebab itu berarti, kita lebih
memilih untuk terbuang dari hadapan Allah.Lakukanlah kehendak
Allah, turuti firman-Nya agar anda tidak terbuang.Amin
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Kamis, 19 Oktober 2017
Hakim-hakim 17:1-13
KUALITAS HIDUP
Saat sekarang ini, kita dengan mudahnya memperoleh
barang dengan kualitas yang sama tapi dengan nilai harga yang
berbeda.Kualitas barang tidak hanya ditentukan dengan harga
murah atau mahal tetapi bagaimana barang tersebut diproses.
Nama Mikha berarti “siapa yang seperti Tuhan (Yahwe)?”.
Mikha mencuri uang milik ibunya dengan jumlah yang tidak kecil
(ayat 2). Dengan uang itu, seseorang dapat hidup selama setahun
(ayat 10). Ironisnya tidak ada kata maaf dari Mikha, dengan ini ia
telah melanggar hukum “jangan mencuri” dan “hormatilah
ayahmu dan ibumu”. Anehnya ibunya tidak memarahi dia tetapi
justru memberkati Dia. Menjadi semakin parah ketika ia dan
ibunya memakai uang itu untuk membuat patung (ayat 3-5), dan
tentu saja ini melanggar hukum “jangan membuat bagimu
patung”. Dan kesesatan itu semakin bartambah ketika ia
menetapkan seorang Lewi menjadi imam (ayat 9-12). Padahal ia
tidak memiliki otoritas seperti itu, dan mengira Tuhan berkenan
atas semua itu (ayat 13). Mikha tidak sendiri, tapi setap orang
dikota itu melakukan hal yang sama, yakni melakukan yang
menurut pandangan mereka benar (ayat 6). Mikha memiliki nama
yang baik namun tidak memperlihatkan karekter seperti Tuhan.
Menjadi pribadi yang berkualitas tidak hanya ditentukan
dengan kekuasaan, kekuatan bahkan harta yang kita miliki. Akan
tetapi pribadi yang berkualitas adalah cara hidup yang
menggambarkan kehendak Allah. Pribadi yang berkualitas hanya
dapat terbentuk jika seseorang takut akan Tuhan dan mau hidup
dengan firman-Nya, dan tidak hidup menurut kehendak sendiri.
Karena itu, bentuklah dan jalanilah kehidupan ini dengan berbagai
cara hidup yang berkenan dihadapan Tuhan agar kehidupan
keseharaian selalu baik dimata sesama dan benar di mata Tuhan,
karena itulah hidup yang berkualitas. Terpujilah Kristus.Amin
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Jumat, 20 Oktober 2017
Ulangan 17:14-20
HANYA YANG TERPILIH
Tokoh Lord Voldemort di film Harry Potter, penyihir yang
sangat kejam. Tidak ada yang dapat mengalahkannya, bahkan
Professor Albus Dombledore sendiri tidak mampu untuk
mengalahkannya. Dan menurut ramalan Sybill Trelawney, hanya
yang terpilih, yang dapat mengalahkan Voldemort, yaitu Herry
Potter.
Sejumlah syarat diberikan kepada bangsa Israel ketika
hendak dipimpin oleh seorang raja. Allah menghendaki agar raja
yang akan diangkat tidak memiliki banyak istri, tidak hidup dalam
kebiasaan yang lama seperti waktu mereka diperbudak di Mesir
(ayat 16-17). Seorang yang tidak mencintai harta (ayat 17b).
seorang yang setia dengan hukum dan firman yang sudah
disampaikan oleh Allah melalui nabi-Nya.Seorang yang mau
belajar firman Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan yang
berpegang pada Tuhan serta melakukan hukum yang sudah
disampaikan (ayat 19). Semua itu menjadi persyaratan agar raja
yang akan memerintah bukanlah seorang yang tinggi hati
sehingga pemerintahannya akan bertahan lama sampai turuntemurun. Tapi hanya yang terpilih oleh Allah yang dapat diurapi
menjadi raja.
Mungkin kita adalah pribadi yang ingin dipilih oleh Allah,
untuk memimpinorang lain. Namun perlu disadari bahwa Tuhan
mengenal siapa kita, terlebih kedalaman hati dan pikiran yang kita
miliki. Selain itu, orang lain pun dapat melihat batas kemampuan
yang kita miliki jika kita berniat untuk menjadi yang terpilih dalam
setiap agenda kepemimpinan yang kita inginkan. Sekalipun
demikian, rencana demi rencana boleh kita sampaikan tapi hanya
mereka yang dikehendaki Allah yang dapat menjadi yang
terpilih.Tetaplah hidup dihadapan Allah,rancangkan segala yang
benar, maka Tuhanpun akan memilih kita. Amin
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Sabtu, 21 Oktober 2017
Matius 14:1-12
MENEGUR KE-EGOAN
Harga diri (longko’,siri`) adalah satu nilai yang masih
sangat dijaga oleh kebanyakan orang, misalnya orang Toraja dan
Makassar dan suku lainnya. Orang tidak segan-segan melakukan
apa saja demi menjaga agar harga dirinya tetap terpelihara dan
tidak direndahkan oleh orang lain.
Herodes mesti menjaga nama baik dan martabatnya
sebagai raja dihadapan semua rakyatnya, dan raja-raja yang lain.
Karena itu, Yohanes Pembaptis harus ditahannya sebab ia telah
menegur Horedes yang menikahi iparnya sendiri, istri dari Filipus
(ayat 3). Teguran itu memalukan bagi seorang raja. Seorang raja
bebas menentukan kehendak, perkataannya adalah hukum,
karena itu jika menegur raja, maka itu sama dengan menghina
raja. Tidak putus disitu, ketika putrinya menari dan menyenangkan
hatinya, ia memberikan kebebasan memilih kepada putrinya
bahkan itu disertai dengan sumpah. Tujuannnya, supaya ia
kelihatan lebih bermartabat dihadapan yang lain (ayat 9). dan
supaya martabat dan harga dirinya terjaga, ia rela membunuh
Yohanes pembaptis untuk memenuhi permintaan putrinya.
Sebesar apa kecintaan kita terhadap diri sendiri? Apakah
karena kecintaan itu kita rela melakukan apa saja atas nama harga
diri, martabat, kedudukan, agar nama baik tetap terlihat mulia di
mata orang lain?. Sebesar apa pun harga diri tertanam dalam diri,
kita tidak punya hak istimewa, bahkan oleh orang hebat dan
berkuasa sekalipun tidak akan memiliki harga diri jika selalu
melanggar hukum-hukum Allah.
Karena itu, amatilah kehidupan kita bahwa tidakkah
keegoan kita selama ini justru melawan kehendak
Allah?Renungkanlah bahwa seharusnya ke-egoan itu tunduk
dibawa kehendak Allah. Sebab jika tidak demikian berarti hati
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nurani kita sedang lumpuh. Jangan egois namun bersandarlah
pada Tuhan.
Minggu, 22Oktober 2017
Yesaya 45:1-8
KEDAULATAN ALLAH
Kerapkali kita mendengar seseorang berkata: ini hakku,
atau ini milikku. Ucapan tersebuthendak menegaskan kepemilikan
kepada orang lain yang mencoba mengugat kepemilikannya. Sang
pemilik tentu saja berdaulat sepenuhnya pada milik kepunyaannya
dan tidak ingin kalau otoritas pengelolaannya ditentukan oleh
orang lain.
Seperti halnya keterpilihan Koresh raja Persia, bangsa
penyembah berhala, yang tidak mengenal Allah Israel. Tapi justru
dipakai oleh Allah untuk membebaskan umat-Nya dari tangan
penguasa Babel. Bukan Koresh yang meminta atau mengusulkan
dirinya, tapi Tuhan sendiri yang memilih, mengurapi, dan
memimpin Koresh untuk menaklukkan raja bangsa-bangsa yang
berhadapan hendak melawannya.
Mendengar keterpilihan raja Koresh, menginspirasi kita
bahwa Tuhan berdaulat memilih siapa saja sesuai yang
dikehendakinya. Ia dapat memilih siapa saja untuk mewujudkan
kemuliaan atas diri-Nya. Tuhan memiliki pertimbangan sendiri jika
ia menjatuhkan pilihannya kepada seseorang yang ingin
dipakainya.Seperti halnya kita yang telah dipilih Tuhan dalam diri
Yesus untuk menjadi milik kepunyaan-Nya, bahkan kita
diselamatkan dan diutus menjadi saksi-Nya, supaya semua orang
tahu kalau Dia adalah Tuhan dan juruselamat manusia. Karena itu,
marilah kita menyembah dan memuliakan-Nya dalam hidup kita
setiap hari, karena sesunguhnya Tuhan memiliki cara tersendiri
untuk menyatakan kedaulatan-Nya kepada kita. Cara dan
kehendaknya sulit kita jangkau dengan akal dan pikiran kita, tetapi
satu hal yang amat penting kita untuk kita lakukan adalah.
Percayakan hidup kita kepada-Nya, dan baiarlah Dia mengatur
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kehidupan kita karena Dialah yang berdaulat atas segala
perjalanan kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, Amin.
Senin, 23 Oktober 2017
Daniel 3:1-18
IMAN YANG TEGUH
“Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat” (Ibr.11:1). Ayat
ini tentu saja tidak asing bagi kita umat Kristiani. Contoh dan
teladan dapat diperlihatkan oleh Ahok bagi dunia ini menyangkut
soal prinsip yang dipegangnya sebagai pengikut Kristus. Dia
memperkenalkan prinsip iman dalam menyatakan kebenaran,
misalnya, saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai
seorang gubernur dalam struktur pemerintahan. Keberaniannya
menyatakan kebenaran didasari oleh firman Tuhan (Flp.1:21)
“Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah
keuntungan.”
Boleh dikata tidak jauh beda dengan keteguhan iman yang
dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam menjalankan
tugas sebagai pemerintah atas wilayah Babel yang diberikan oleh
raja Nebukadnezar (ayat 12). Meskipun sudah menduduki jabatan
istimewa dalam kepemerintahan tapi mereka tetap konsisten
dengan iman percaya mereka kepada Allah yang disembahnya
yaitu Allah nenek moyangnya Abraham, Isak, dan Yakub.
Keteguhan iman itu dilihat dari cara mereka menolak untuk
menyembah patung berhala buatan raja Nebukadnezar yang
berkuasa waktu itu. Bahkan diancam namun mereka tidak takut
dan goyah dari iman yang dimilikinya. Mereka tidak takut dengan
panasnya perapian yang menyala-nyala sekalipun dipanaskan
tujuh kali panasnya demi mempertahankan imannya.
Belajardari kisah mereka dalam mempertahankan
imannya, maka maukah kita juga memiliki iman yang teguh dalam
mengikut Tuhan Yesus?, dalam menghadapi tantangan dan
godaan yang mau menjatuhkan iman percaya kita, baik ancaman
GCA: Gerakan Cinta Alkitab

ReHaT- Renungan Harian Toraya

56

ditempat kerja, penyakit, kemiskinan, dan situasi terdesak
sekalipun tidaklah meruntuhkan iman kita. Kuatkanlah iman.Amin
Selasa, 24 Oktober 2017
Daniel 3:19-30
KEMAHAKUASAAN TUHAN
“Bahagialah dengan apa yang kamu miliki. Jangan
melepasnya hanya karena rasa takut, karena kamu mungkin tak
akan mendapatkannya kembali.” Pesan ini setidaknya terkait
dengan komiten pribadi untuk tidak melepaskan hal yang telah
menjadi pegangan.
Dalam kemahakuasaan-Nya, Allah membuat Sadrak,
Mesak, dan Abednego tidak terbakar hangus dalam api yang
menyala-nyala, sekalipun dipanaskan sampai tujuh kali lebih
panas. Hal itu, membuat raja Nebukadnezar terkejut (ayat 24)
bahkan amarahnya yang meluap-luap meredam karena keheranan
menyaksikan keajaiban Allah. Bahkan lebih dari itu, kegeraman
berganti menjadi pujian kemuliaan bagi Allahnya Sadrak, Mesak,
dan Abednego (ayat 28). Penyertaan Allahlah yang terjadi,
sekaligus memberi kesadaran bagi Nebukadnezar untuk takluk di
bawah kuasa Tuhan Sang Penciptanya bahwa hanya bagi Allalah
hormat dan kemuliaan diseruhkan.
Dari firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa
mengandalkan kuasa Tuhan dalamsetiap persoalan hidup akan
berakhir dengan sukacita. Karena itu, Janganlah iman kita
berkurang sekalipun menghadapi berbagai macam persoalan
kehidupan. Sadrak, Mesak, dan Abednego telah menunjukkan
kekuatan imannya kepada Nebukadnezar hingga akhirnya
Nebukadnezar mengakui kuasa Tuhan yang disembah oleh
Sadrak,Mesak dan Abednego. Kita hanya butuh keyakinan bahwa
dengan memegang teguh dan menghargai kemahakuasaan Tuhan
dalam hidup kita maka Tuhan sendirilah yang akan berperkara
dalam hidup kita. Tantangan boleh ada tetapi semangat beriman
tidak boleh dipadamkan. Dengan demikian akan semakin nyata
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bahwa Allah yang kepadanya kita sembah akan memberikan jalan
keluar jika kita tetap taat terhadap perintah-Nya. Amin
Rabu, 25 Oktober 2017
Daniel 6: 1-28
TUDUHAN JADI BERKAT
“Ada udang dibalik batu”. Peribahasa ini tentu saja tidak
asing bagi kita. Peribahasa ini selalu muncul ketika seseorang
memiliki maksud yang tersembunyi dari apa yang dikatakan
sesorang
Daniel menjadi korban dari maksud terselubung dari
rekan-rekan kerjanya yang iri dan bersekongkol menjatuhkannya
(ayat 5).Kelicikan mereka dilakukan dengan memanfaatkan
kekuasaan raja Darius, sebab mereka sulit mendapatkan
kesalahan Daniel yang akan dijadikan alasan dakwaan untuk
menjatuhkan kedudukannya. Maka, bermufakatlah mereka untuk
mengusulkan peraturan dan larangan untuk menyembah atau
menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau
manusia kecuali kepada raja Darius. Raja tidak paham kalau dibalik
usulan itu ada maksud yang lain. Kesetiaan berdoa Daniel
dijadikan perangkap untuk menjatuhkan dirinya, sehingga Daniel
dinyatakan bersalah menurut peraturan yang mereka tetapkan.
Sebagai dampaknya raja gelisah dan sedih karena segala upaya
yang dilakukan untuk membebaskan Daniel gagal. Dibalik
kegagalannya ia menaruh harap agar Allah Daniel melepaskannya
dari cengkraman singa-singa buas itu. Harapan raja itu pun
terwujud, ketika pagi-pagi benar ia menemui Daniel di gua singa
dalam keadaan selamat. Tuduhan itu kini berimbas terbalik, semua
rekan sekerjanya yang jahat beserta istri dan anaknya di jebloskan
ke dalam gua singa hingga mati diterkam singa, sedang Daniel
mendapatkan posisi yang lebih baik dihadapan raja.
Makna yang dipetik adalah Allah kita peduli dengan yang
diperlakukan tidak benar. Ia sanggup membuat tuduhan itu
menjadi berkat bagi Daniel. Kiranya kisah ini membuat kita sadar
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bahwa saat kita mendapatkan tuduhan yang tidak benar,maka
dibalik tuduhan itu dapat berubah menjadi berkat. Amin
Kamis, 26 Oktober 2017
Titus 1:5-16
JADILAH TELADAN
Kemampuan untuk berpengaruh adalah unsur yang harus
dimiliki oleh seorang pemimpin. Pengaruh itu diwujudkan lewat
cara hidup dan cara berkata-kata yang dapat membuat seseorang
terpengaruh untuk melakukan atau mencontoh apa yang dilihat
pada diri sang pemimpin. Sebab itu, acapkali ketika mau memilih
seorang pemimpin, ada syarat-syarat yang mesti menjadi ukuran
layak tidaknya pribadi tersebut menjadi pemimpin bagi orang lain.
Demikian halnya ketika Titus mau memilih pemimpin
jemaat yaitu penatua dan penilik jemaat. Ada syarat-syarat yang
mesti menjadi ukuran layak tidaknya pribadi tersebut menjadi
pemimpin bagi jemaat. Semua syarat yang diungkapkan
menekankan soal keteladanan penatua dan penilik jemaat yang
terpilih. Dalam artian ketika mereka tidak kedapatan cacat dalam
perilaku dan ajaran yang mereka ajarkan kepada jemaat. Sebab
sudah ada isu bahwa ada yang hidup tidak tertib, mengajarkan
ajaran yang menyesatkan pikiran jemaat terutama mengenai
sunat bagi semua laki-laki. Itulah yang disebut sebagai omongan
yang sia-sia. Para pengajar sesat dan yang mencari untung tentu
saja tidak layak untuk dipilih menjadi pemimpin dalam jemaat.
Oleh sebab itu, yang harus dipilih adalah yang memuliakan Tuhan
lewat seluruh aspek kehidupannya.
Dengan demikian, bila ada di antara kita yang mau
memuliakan Tuhan lewat pelayanan sebagai penatua atau
pemimpin OIG mestinya menyadari kalau pribadi kita harus siap
menjadi teladan yang sanggup memberi pengaruh supaya yang
dipimpin turut serta memuliakan Tuhan dalam perkataan,
perbuatan dan pelayanan. Jadilah teladan dalam iman,dan
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tunjukkanlah kemuliaan Tuhan dalam hidup anda. Terpujilah
Tuhan. Amin
Jumat, 27 Oktober 2017
Titus 2:1-10
HIDUPKU UNTUK KEMULIAANMU
Seseorang pernah berkata “nantilah kalau saya terpilih
jadi majelis gereja baru saya berhenti main judi” bagaimana
dengan pernyataan ini! bukankah hidup ini harus dijalani untuk
memuliakan Tuhan? Mestinya hidup ini dijalani dengan bersandar
pada
Tuhan,
sehingga
Majelis
gereja
atau
tidakharusnyamenghindariperbuatan judi.
Titus pun dalam pembacaan ini menyampaikan hal-hal
yang harus menjadi kewajiban untuk dilakukan oleh pengikut
Kristus, baik selaku orang tua, pemuda, dan hamba. Sehingga
selaku laki-laki yang sudah tua mesti memuliakan Tuhan dengan
memperhatikan cara hidup yang bijaksana, sehat dalam iman,
hidup sederhana, terhormat, dan juga dalam ketekunannya.
Perempuan tua pun diwajibkan untuk hidup sebagai orang yang
beribadah dan mendidik perempuan-perempuan muda rajin
mengatur rumah tangganyadan taat kepada suaminya. Demikian
pun sebagai pemuda mestinya sanggup menguasai diri dalam
segala hal dan menjadikan diri sebagai teladan dalam perbuatan
baik. Begitupun sebagai hamba, haruslah memiliki nilai ketaatan
kepada tuannya, jujur, dan setia. Dalam hal ini, ia memuliakan
Allah juruselamatnya.
Melalui perikop ini, kitadapat merenungkan bahwa melalui
cara hidup kita setiap saat mesti nampak sebuah sikap hidup yang
mencerminkan bahwa kita adalah pribadi yang terus menerus
memuliakan Allah. Jadikanlah hidup kita sebagai cermin dan
cahayakehidupan yangmemancarkan cara hidup yang memuliakan
Tuhan dalam setiap hal yang kita kerjakan atau yang kita
perbuat,baik itu kepada keluarga, dalam berjemaat dan dalam
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bermasyartakat. Dengan demikian, kita dapat berkata
bahwahidupku memuliakan Tuhan sekarang dan selama-lamanya.
Terpujilah Kristus.Amin
Sabtu, 28 Oktober 2017
Mazmur 1:1-6
KARIB DENGAN TUHAN
Bergaul karib menandakan hubungan yang sangat terjalin
erat. Pergaulan seperti itu dapat terjadi dalam keluarga dan dalam
persahabatan.Kedekatan yang erat membuat mereka selalu
bersama-sama, bertukar pikiran, bekerjasama, seia-sekata, yang
mengedepankan kebersamaan. Semua itu terjadi karena sikap
simpati dan empati yang terbangun karena kuatnya hubungan
emosional dianatara mereka.
Sang pemazmur menggambarkan bahwa orang benar itu
kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Suka dalam arti dekat dengan
Firman Tuhan bahkan tiada hari yang terlewatkan tanpa membaca
dan merenungkan firman Tuhan. Dari caranya memperlakukan
Firman Tuhan hingga merenungkannya siang dan malam
menandakan kuatnyakedekatan yang terjalin dengan Sang Pemilik
Taurat itu, yaitu Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Oleh karena
hubungan emosional yang terbangun dengan Tuhan sangat kuat
sehingga ia dinyatakan sebagai orang benar dimata Tuhan. Ia
menikmati kebahagiaan yang asalnya dari Tuhan. Bahkan apa saja
yang diperbuatnya berhasil oleh karena kemuliaan Allah
dinyatakan baginya.
Bagaimana dengan anda, apakah firman Tuhan sudah
menjadi kesukaan kita? kalau belum, mari belajar meneladani sang
pemazmur, yang mau bergaul karib dengan Tuhan supaya kita pun
dinyatakan sebagai orang benar yang akan menikmati kehadiran
kemuliaan Allah dalam hidup kita. Renungkan ketika apa saja yang
kita perbuat berhasil. Bukankah itu membuat kita bersuka-cita?
Marilah kita merenungkan dan melakukan pesan firman Tuhan
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setiap hari yang menandakan kalau kita pun bergaul karib dengan
Tuhan. Amin

Minggu, 29 Oktober 2017
Matius 22:34-40
KASIH
Kata kasih, tentu tidak asing lagi bagi kita. Kata tersebut
sangat mudah dikatakan tapi acapkali sulitdilakukan. Mengapa?
Karena ia adalah hakekat Allah, sedangkanpada sisi lain kasih yang
benar adalah kasih yang tidak mengharapkan imbalan, murni dan
terbangun dalam ketulusan.
Penekanan ajaran Yesus dalam pembacaan ini,
menekankan bahwa mengasihi Allah dan sesama adalah dasar
semua perintah dalam hukum taurat dan pengajaran para
nabi.Hukum bukan bertitik tolak pada tradisi adat istiadat Yahudi,
melainkan ke hakekat Allah yaitu Kasih. Dalam hal ini, yang harus
dilakukan orang percaya adalah bagaimana membangun relasi
dengan orang lain agar terbangun hubungan yang baik terutama
kepada Tuhan. Hanya atas dasar kasih itulah hidup rukun dan
damai akan tercipta hingga manusia menikmati kebahagiaan
sejati.
Bagaimana dengan anda?apakah andatelah mewujudkan
bahwa kasih yang anda nyatakan kepada Allah tidak terlepas dari
cara kita mengasihi sesama kita?. Yesus berkata: “Kasihilah Tuhan
Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu dan
dengan seluruh akal budimu”.Itulah perintah utama dan yang
terpenting, bahwa mewujudnyatakan kasih terkait dengan
bagaimana pribadi kita menghargai dan mengasihi diri kita, untuk
seterusnya mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita
sendiri. Itu artinya kasih itu tidak cukup jika hanya pada kebenaran
kata-kata tetapi tidak nampak pada kebenaran perilaku.Karena itu
kalimat: Sepenuh hati, sepenuh jiwa,
dan seluruh akal
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budimerupakan sebuah penegasan bahwa mewujudnyatakan
kasih itu tidak setengah hati, tidak setengah jiwa dan tidak
setengah tulus, melainkan dilakukan dengan sepenuh dalam
kebenaran seperti Kristus yang telah menyatakan kasih-Nya.Amin
Senin, 30 Oktober 2017
Yakobus 2:1-13
JANGAN MEMANDANG MUKA
Minggu kemarin ditekankan bahwa Kasihilah sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri. Dalam hukum tersebut, ada
perintah keadilan untuk memperlakukan orang lain sama ketika
kita memperlakukan diri sendiri.
Bacaan
kali
ini
menekankan
bahwa
jangan
mendiskriminasikan orang miskin karena sifat seperti ini
bertentangan dengan hukum Allah. Yakobus menekankan bahwa
kepada setiap orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus
hendaknya menanamkan dalam dirinya untuk tidak mebedabedakan orang (ayat 1). Penekanan pada kaya dan miskinnya
seseorang sesungguhnya tergantung pada konteks seseorang,
tetapi janganlah kita lebih mengutamakan orang yang kaya
daripada orang yang miskin. Mengapa karena ada orang yang
miskin secara harta tetapi sesungguhnya kaya secara iman,
walaupun ada pula orang kaya yang demikian adanya, dan mereka
itulah yang akan menjadi bagian dari anggota umat Allah seperti
yang telah dijanjikan oleh Allah kepada yang mengasihi-Nya
(bnd.ayat 5). Yakobus mengingatkan bahwa: “saudara-saudaraku,
sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita
yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang
muka” agar tidak diklaim bersalah dihadapan Tuhan.
Merespons pesan firman Tuhan saat ini, setidaknya kita
diajak untuk merefleksikan ulang kehidupan kita bahwa tidakkah
selama ini kita selalu membeda-bedakan orang karena kekayaan
dan kemiskinannya? Bahwa kita hanya boleh menjadikan orang
kaya menjadi bagian dalam kehidupan kita, sedangkan orang lain
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yang berkekurangan kita lihat sebagai pribadi yang bukan bagian
dalam kehidupan kita?. Karena itu, marilah kita memperlakuan
orang lain seperti kita memperlakukan diri kita, jangan
memandang muka karena kita adalah keluarga dalam Kritus. Amin
Selasa, 31 Oktober 2017
Ulangan 10:12-22
KESETIAAN
Kesetiaan tanpa komitmen, itu dusta jadinya. Oleh sebab
dibalik Kesetiaan itu ada janji yang butuh komitmen.Karena itu
kesetiaan tidak cukup dikatakan tapi butuh pembuktian. Terkait
dengan hal tersebut di kalangan orang toraja kita sering
mendengar ungkapan buttiri ma’pamanassa. Seorang dikatakan
setia bila ia berpegang teguh pada janjinya meskipun tantangan
sering datang menerpa seiring dengan perjalanan kehidupannya.
Tuhan pun menuntut kesetiaan kepada umat-Nya, supaya
umat tetap menyembah hanya kepada-Nya serta menuruti semua
yang diminta untuk dilakukan oleh umat-Nya. Seperti halnya
mengasihi Dia dengan beribadah kepada Tuhan Allah dengan
segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ini penting oleh karena
berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang disampaikan
akan membuat kehidupan umat akan lebih baik (ayat 12-13)
Bertitik tolak dari firman yang kita baca ini, kita dapat
menghayati bahwa untuk menjadikan keadaan kita lebih baik,
dibutuhkan
kesetiaan
kehidupan
untuk
terusmenerus
membangun dan memelihara komitmen dalam bentuk kesetiaan
menyembah dan menuruti segala yang difirmankan-Nyabagi kita
untuk selamanya, agar janji Tuhan tetap berlaku bagi kita bahwaia
akan setia menuntun, menyertai, dan mengasihi kita sampai pada
keturunan turun-temurun. Karena itu marilah kita tetap
memelihara kesetiaan kita kepada-Nya?, perkuat kesetiaan kita
dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan yang
sering datang mengganggu perjalanan kesetiaan kita, tetaplah
berpegang pada ketetapan Tuhan, karena hanya orang setialah
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yang akan dapat menerima dan merasakan kesetiaan Tuhan
terhadap dirinya. Dia adalah Allah yang setia pada janji-Nya,
sehingga kitapun diajak untuk setia kepada Tuhan.Amin
Rabu, 01 November 2017
Mazmur 119:41-56
ARTI SEBUAH JANJI
Janji merupakan kata sifat yang ketika diucapkan sekaligus
menuntut kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan dan
menghidupinya. Sebab jika tidak diperbuat, berarti janji itu
hanyalah gombalan belaka yang dapat menghadirkan kesan
negatifbahwa ternyata kita adalah pribadi pembohong atau
pendusta.
Allah selalu dan pasti menepati janji-Nya. Ia setia dengan
perjanjian yang diungkapkannya kepada manusia, bahkan janji itu
akan berdampak baik pada manusia selagi umat manusia tetap
berpaut kepada-Nya.Sang pemazmur misalnya, merasakan
penghiburan yang sejati dalam sengsara yang melanda hidupnya,
“inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjiMu
menghidupkan aku”(ayat 50), janji Tuhan tentang keselamatan
dipegang teguh oleh sang pemazmur, sehingga ia menaruh harap
penuh kepada-Nya. Hal itu diungkapkan dengan jelas ketika ia
berkata: “kiranya kasih setiaMu mendatangi aku, ya Tuhan,
keselamatan dari pada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu”.
Jika kita belajar dari sang pemazmur, kitapun diajak
untukmenghayati bahwa dalam menghadapi sengsarara
sekalipunmaka kita butuh kekuatan untuk bersandar kepada
Tuhan. Karena itu, dalam menghadapi pergumulan,kita berkata
seperti pemazmur bahwa: “Kiranya kasih setia-Mu mendatangi
aku, ya Tuhan, keselamatan-Mu dari pada-Mu itu sesuai dengan
janji-Mu (ayat 41). Karena itu Percayalah bahwa, Tuhan kita Yesus
Kristus bukan Tuhan yang ingkar janji, Ia selalu setia dalam
keputusan-Nya, ia pun berjanji menyertai kita sampai akhir zaman
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(Mat.28:20). Karena itu, marilah kita memegang teguh perjanjian
dengan Tuhan? Bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan dan
Juruselamat kita. Kesetiaan dibalik sebuah janji sangatlah
menentukan penilaian diri kita dimata Tuhan dan sesama. Amin
Kamis, 02 November 2017
ISamuel 2:27-36
MENGHORMATI AKAN DIHORMATI
Bicara soal hormat, tidak lepas dari istilah penghargaan.
Karena kita menghargainya, maka kitapun menghormatinya. Pada
intinya, semua manusia butuh dihormati.Namun perlu di
renungkan bahwa jika kita ingin di hormati oleh orang lain maka
hormatilah
orang
lain.Jangan
pernah
mengharapkan
penghormatan dari orang lain jika kita sendiri sulit menghormati
orang lain.
Pernyataan Allah kepada imam Eli yang dipandang salah
oleh Tuhan pun digambarkan demikian, kata Tuhan: “siapa yang
menghormati Aku, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina
Aku, akan dipandang rendah (ayat 30). Imam Eli bersalah di
hadapan Tuhan dalam hal penghormatan, sebab dimata Tuhan ia
menghormati anak-anaknya lebih dari pada Tuhan dalam hal
perlakuan terhadap korban sajian umat kepada Tuhan (ayat 29).
Apa yang diperbuat imam Eli membuat Tuhan mengubah janji-Nya
tentang janji bahwa keluarga dan kaum keluarganya akan hidup di
hadapan Tuhan selamanya, tetapi kini janji itu berubah menjadi
“jauhlah hal itu dari padaku” kata firman Tuhan (ayat 30). Berkat
yang dijanjikan, kini tergantikan menjadi kutuk (ayat 31), yang
dibahasakan dengan pernyataan “akan dipandang rendah”.
Firman Tuhan ini, mengajak kita untuk melihat keberadaan
pribadi kita dan keluarga kita. Apakah kita dan keluarga kita telah
menghargai dan mengutamakan Tuhan sebagai bagian yang
terutama dalam kehidupan kita. Tuhan telah berjanji untuk
menyertai kita, bahkan ia akan hidup dalam kehidupan keluarga
kita jika kita tetap berpegang teguh terhadap kehendaknya.
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Tetapi jika ternyata kita tidak menghormati Tuhan, maka yang
akan terjadi adalah kehidupan diri dan keluarga kita akan
direndahkan dan dipandang rendah oleh Tuhan seperti Eli dan
kaum keluarga-Nya. Hormatilah Tuhan.Amin
Jumat, 03 November 2017
2 Petrus 2:1-10
WASPADALAH
Ibarat “Musuh dalam selimut”demikianlah keberadaan
guru-guru palsu, yang aktif mengajar di tengah-tengah warga
jemaat bahkan sulit diketahui jika kita tidak mendalami tutur kata
dan tindakan mereka dibalik apa yang mereka ajarkan.
Petrus mengingatkan jemaat agar berhati-hati terhadap
kehadiran nabi-nabi dan guru-guru palsu yang menyampaikan
pengajaran-pengajaran sesat dan yang membinasakan (ayat 1).
karena tampil seperti nabi yang sesungguhnya, bahkan lebih
menari dari nabi yang sebenarnya sehingga akan banyak orang
yang mengikutinya (ayat.2) Mereka berupaya mencari keuntungan
dengan berbagai cara yang dapat meyakinkan (ayat.3) namun
diatas semuanya itu, Tuhan akan bersikap keras terhadap orangorang yang demikian. Perbuatan-perbuatan jahat mereka akan
dibalas dengan hukuman sebagai upah kejahatan mereka
(ayat.13). Hal ini ditegaskan supaya jemaat waspada terhadap
mereka. Sebab kehadiran mereka akan mempengaruhi kekudusan
hidup jemaat dengan memalingkan mereka kepada berbagaibagai hawa nafsu dengan berbagai cerita-cerita isapan jempol
mereka. Ironisnya, banyak yang akan tergiring menjadi pengikut
mereka kalau tidak mampu mengenali ajaran mereka.
Dengan demikian sebagai warga jemaat,waspadalah akan
ajaran dari para guru-guru palsu karena mereka akan tampil
menarik dengan berbagai cara yang dapat meyakinkan. Berdoalah
dan mintalah tuntunan hikmat Tuhan untuk memampukan anda
mengenal akan ajaran yang bertentangan dengan iman kepada
Yesus Kristus.Waspadalah menempuh hidup keseharian dan
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berupayalah terus menerus menjaga diri untuk tetap bertahan
dalam kebenaran yang dapat memberi kehidupan. Jangan mudah
terpengaruh dengan berbagai tawaran yang sangat menarik,
karena justru dibalik itu kita akan binasa. Waspadalah.Amin
Sabtu, 04 November 2017
Maleakhi 1:6-14
PERSEMBAHAN YANG SIA-SIA
Kata persembahan berasal dari kata sembah. Itu artinya,
setiap kali kita membawa persembahan di situ pula terbungkus
makna penyembahan dan pengurbanan lewat pemberian kita.
Karena itu, membawa persembahan hendaknya disertai dengan
hati yang tulus dan penuh penghormatan, karena segala yang kita
persembahkankepada Allah adalah wujud sepenuh mengenai
penghormatan kita kepada Allah yang terus mengasihi kita.
Tuhan pun bertanya kepada umat-Nya: “dimanakah
hormat yang kepadaku itu? Pertanyaan ini merupakan sebuah
penegasan bahwa jika Isarel memaknai Tuhan sebagai Bapa maka
dimanakah bentuk penghormatan mereka (ayat 6). Persoalannya
adalah bahwa Israel membawa roti cemar ke atas mezbah Tuhan
seolah-olah mereka tidak tahu bahwa persembahan itu
sesungguhnya cemar di mata Tuhan (bnd.7). Akibat dari semuanya
itu adalah bahwa Melalui Maleakhi, Tuhan pun menyampaikan
bahwa terkutuklah penipu (ayat.14) yang tidak menghargai bahwa
Allah itu adalah Raja yang besar yang namanya ditakuti di antara
bangsa-bangsa (bnd.ayat 14)Persembahan mereka cemar dengan
roti yang cemar dan binatang yang timpang dan sakit.Meja untuk
Tuhan tidak dihargai dengan kehadiran seekor binatang buta yang
dipersembahkan. Bukan hanya dilakukan oleh umat Allahtapi juga
kepada imam-imam, Sebab ternyata, para imam tidak
mempersembahkan kurban dengan cara yang benar.
Dengan demikian, mari kita baharui hidup kita, ta kaka’kaka’ tongan kaleta,(merabah diri) dan selidiki secara mendalam
cara kita memberi persembahan selama ini. Bahwa apakah selama
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ini persembahan kita tidak menjadi persembahan yang sia-sia.
Karena itu persembahkanlah persembahan dengan penuh
hormat, dan berilah yang terbaik agar persembahan kita berkenan
di hadapan Tuhan. Amin
Minggu, 5 Nopember 2017
Mikha 3:1-12
HAKIM SEKALIGUS POLISI
Mengapa seorang anak sepertinya sangat mengandalkan
bapaknya dihadapan teman-temannya? Ketika temannya
memperlakukan dia tidak adil maka dia berkata “nanti aku lapor
sama bapakku. Namun ketika melakukan kesalahan, baik kepada
orang lain, di dalam rumahnya termasuk kepada ibunya atau adikadiknya seorang anak sangat menakuti bapaknya? Siapakah bapak
bagi seorang anak.
Firman Tuhan melalui Mika menegaskan bahwa bangsa
Isarel dan imam Israel menerima teguran dari Tuhan (ayat 1).
Teguran itu ditujukan kepada mereka yang membenci kebaikan
dan kepada mereka yang mencintai kejahatan (ayat 2) serta yang
melakukan perbuatan jahat (ayat 4). Secara khusus kepada para
nabi yang menyesatkan umat Tuhan (ayat 5). Disatu sisi mereka
adalah umat pilihan, tapi di sisi lain mereka juga adalah umat yang
dibenci oleh orang-orang yang ada disekitar mereka.Namun Israel
tetap di tuntun Allah sebagai anak-anaknya ke jalan yang
benar.Tetapi sekalipun mereka adalah umat pilihan dan anak-anak
Allah mereka tetap dihukum ketika mereka memberontak kepada
Allah, walaupun dikemudian hari Allah tetap menjadi penolong
dan juruslamat bagi mereka.
Dalam konteks tertentu Tuhan adalah “bapak” dalam
kehidupan kita yang mungkin bertindak sebagai polisi yang akan
mengadili dan menghukum kita bila kita melakukan kesalahan.
Namun disisi lain Tuhan juga harus bertindak sebagai seorang
“hakim” yang harus membela kita bila kita berada dalam
kebenaran tetapi diperlakukan tidak adil. Tuhan adalah “bapak”
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adalah tempat perlindungan kita anak-anaknyadalam menjalani
kehidupan karena ketidakadilan oleh para pemimpin dan nabi-nabi
palsu yang sering mempengaruhi kehidupan kita.Amin
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Senin, 6 Nopember 2017
1 Tesalonika 2:13-20
TELADAN DAN PENDIDIK
Ada pepatah mengatakan “Guru kencing berdiri, murid
kencing berlari”. Pepatah ini mau menggambarkan peran
seseorang yang bertindak sebagai pembentuk karakter kepada
seseorang yang akan dibentuk karakternya. Misalnya seorang
bapak dalam membentuk karakter anaknya.
Paulus dalam memberitakan Injil keselamatan kepada
orang-orang percaya di Tesalonika memperlihatkan keteladanan
yang akan membentuk karakter orang di Tesalonika menjadi
pengikut Kristus yang bisa diandalkan menjadi contoh di tengahtengah kondisi dan situasi yang tidak nyaman bagi pengikut
Kristus. Paulus dengan penuh ketekunan dan kesetiaan menuntun
dan mendidik mereka bertumbuh dalam iman. Paulus
memperlihatkan pola sikap dalam menghadapi perlakuan dari
berbagai pihak, termasuk ketika mereka dibuat menderita oleh
sebangsanya sendiri karena iman mereka.Berdasarkan
keteladanan dan pola didik yang diperlihatkan oleh Paulus kepada
orang-orang di Tesalonika ini, maka mereka juga memperlihatkan
pola hidup yang mencerminkan identitas sebagai pengikut Kristus
yang setia di tengah kondisi dan situasi yang tidak nyaman. Pola
kehidupan beriman inilah yang menjadi sukacita bagi Paulus dan
rekan-rekan pengabar Injil yang lainnya.
Menjalankan peran dan fungsi sebagai seorang
percayaditengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah konteks
kehadiran kita,hendaknya kita terus memperlihatkan contoh
didikan mengenai cara hidup dari kehidupan kita yang baik seperti
rasul Paulus, terutama yang terkait dengan Ketaatan, kesetiaan,
kejujuran, keiklasan yang amat perlu ditanamkan pada setiap
orang dalam kehidupan kita. Jadilah teladan dalam kebaikan dan
jadilah pendidik dalam kebenaran. Amin
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Selasa, 7 Nopember 2017
Ratapan 2:13-17
ESTAFET SEJARAH
“Ma’ulelean pare” (menceriterakan ceritera rakyat)
adalah salah satu kebiasaan orang toraja dulu, dilakukan dalam
sebuah keluarga sesudah makan malam ataupun sebelum tidur.
Kesempatanitu dilakukan dalam rangka memperkenalkan kepada
anak-anak peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya dengan
sebuah maksud untuk memetik sebuah makna dari cerita
tersebut.
Kitab Ratapan dalam Perjanjian Lama dipahami sebagai
tulisan-tulisan kudus yang di bacakan pada saat-saat tertentu
dalam liturgi Yahudi dengan maksud untuk memperingati
penghancuran kota Yerusalem. Perikop ini berbicara tentang
permohonan Nabi akan belas kasihan atas kesedihan Yerusalem
akibat murka Allah. Sekalipun kitab Ratapan adalah sebuah kisah
kesedihan akibat kehancuran kota Yerusalem tetapi di dalamnya
juga nampak sebuah kepercayaan kepada Tuhan dan harapan
masa depan yang cerah (3:22-23). Secara khusus Nabi Yeremia
sebagai penulis kitab ini memberi kekuatan dan keteguhan
kepada umat Israel untuk masa depan itu dengan tetap
berpengharapan kepada Allah Israel. Bagaimana Yeremia
memberi semangat kepada umat Israel untuk mendapatkan masa
depan yan cerah itu adalah dengan tetap tekun dan setia
melakukan kehendak Allah dan mengakui segala dosa-dosa
mereka.
Ketaatan dan kesetiaan sebagai pengikut Kristus bagi
seseorang harus bertumbuh dari pengalaman-pengalaman iman
yang dilalui bersama dalam hidup baik sebagai pribadi, keluarga
maupun jemaat. Suka duka dari pengalaman iman ini harus
ditanamkan seorang bapak kepada anak-anaknya dengan cara
membagi pengalaman pertumbuhan iman yang dialami dan
dirasakan dalam hidupnya sebagai pengikut Kristus. Amin
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Rabu, 8 Nopember 2017
Amsal 16:21-33
MOTIVATOR
Penanaman dan pembentukan karakter pada diri seorang
anak adalah dimulai dalam sistim pendidikan keluarga. Apa yang
sering dilakukan dalam sebuah rumah tangga akan menjadi
kebiasaan bagi anggota rumah tangga tersebut. Bagaimana
menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik bagi anggota rumah
tangga sangat dipengaruhi oleh motivasi seorang pemimpin
dalam rumah tangga itu.
Kitab Amsal berisi pendekatan pendidikan tradisional yang
digunakan umat Israel sejak masa sebelum kerajaan dan sesudah
pembuangan. Bahan pendidikan Israel ini bersifat teologis, etis
dan praktis, karena itu menjadi pedoman hidup sehari-hari bagi
umat Israel dan juga bagi orang Kristen. Sebagaimana Daud
menjadikan Mazmur itu sebagai bagian dari kehidupannya, maka
Salomo menjadikan amsal sebagai bagian dari hidupnya.
Bagaimana membuat orang Israel berhikmat yaitu dengan
seringnya dibacakan amsal-amsal Salomo ini. Perikop ini berbicara
tentang amsal yang bersifat etis, yaitu mengajar orang untuk
bertindak, bertutur kata dan berperilaku dan apa dampaknya
serta apa yang ditimbulkan.
Berhikmat itu adalah sebuah proses yang secara terus
menerus berjalan dalam hidup setiap pribadi. Karena itu harus
ditanamkan sedini mungkin pada diri setiap pribadi. Bapak sebagai
pemimpin, imam dan pengajar dalam rumah tangga harus
memulai proses ini sejak dini. Bagaimana seorang bapak memulai
menanamkan sebuah proses bagi anak-anak dalam rumah tangga?
Yaitu dengan memperlihatkan akibat serta dampak dari setiap
tindakan, tutur kata dan perilaku dalam hidup kita. Berhikmat
adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah karena berhikmat
adalah perwujudan dari memuliakan Tuhan dan melaksanakan
perintahNya. Amin
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Kamis, 9 Nopember 2017
Mazmur 70:1-6
MENAKLUKKAN KEBENCIAN DAN DENDAM
Ada ungkapan orang Toraja yang sering menjadi petuah
yaitu tae’ ta ma’din untambukkan essun bati’ta artinya tidak boleh
menanamkan pada diri anak-anak kita tentang hal-hal yang negatif
terutama soal kebencian dan dendam.
Mazmur 70 ini adalah doa Daud pada saat musuh-musuh
Daud ingin mencabut nyawanya, mengolok-olok Daud bahkan
mensyukuri penderitaan Daud, secara khusus ketika melintasi
daerah Bahurim yang dihuni oleh sebagian sahabat Saul ketika
dalam pengungsiannya saat dikudeta oleh Absalon anaknya
sendiri. Simei yang adalah sahabat Saul mengejar, mengolok-olok,
menghina Daud bahkan melempari batu. Bahkan Simei menyebut
Daud sebagai penumpah darah dan orang dursila. Sebutan ini
adalah sebuah penghinaan yang luar biasa sehingga wajarlah
kalau seorang pahlawan Daud ingin membunuh Simei tetapi Daud
mencegahnya. Daud memberikan penguatan kepada orang yang
mengikutinya dengan berkata “mungkin Tuhan akan
memperhatikan sengsaraku ini dan Tuhan membalas yang baik
kepadaku sebagai ganti kutuk orang ini pada hari ini”. Sebuah
pengakuan yang luar biasa karena dia menjadikan Tuhan sebagai
pembelanya.
Dalam kehidupan kita sebagai mahluk sosial, entah
sebagai bagian dari masyarakat, keluarga bahkan jemaat, sengaja
atau tidak pasti kita pernah mengalami perlakuan yang sama yang
dialami Daud dan yang mungkin sangat menyakitkan hati kita.
Mungkin kita marah, benci dan dendam karena perlakuan yang
tidak sepantasnya kita terima. Tetapi semoga pengalaman iman
Daud akan menjadi teladan iman kita bahkan memampukan kita
memperlihatkan ketaatan kita kepada Tuhan sehingga kita juga
mampu berkata seperti Daud dalam mengandalkan kuasa dan
kemuliaan-Nya. Amin
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Jumat, 10 Nopember 2017
Amos 3:1-8
BERTOBATLAH
Segala peristiwa dalam kehidupan sehari-hari tidak terjadi
begitu saja atau secara kebetulan. Tentu saja segala peristiwa
yang terjadi itu terkait dengan sebab akibat sesuai dengan
peristiwa tersebut.
Perikop ini berbicara tentang peringatan nabi Amos
tentang penghukuman bagi Israel akibat dosa-dosa mereka kalau
mereka tidak bertobat. Memang bangsa Israel adalah umat pilihan
yang diikat dengan janji tetapi apabila janji itu diingkari maka yang
terjadi adalah penghukuman. Sebagai kaum yang telah di tuntun
oleh Allah keluar dari Mesir, melalui nabi Amos, Allah
berpesanbahwa karena kesalahan bangsa Israel akan dihukum
karena segala kesalahan (ayat 2). Pesan ini tergambar dalam ayat
3-7 mengenai perumpamaan dan gambaran sebab akibat dari
segala sesuatu. Dengan demikian, sebagai penyambung lidah
Allah, nabi Amos berpesan bahwa Israel akan diruntuhkan karena
kejahatan mereka.
Melalui pesan nabi Amos, kita dapat menghayati bahwa
kita adalah umat Allah yang mungkin sampai hari ini kita masih
hidup dalam kungkungan keberdosaan kita. Tentu sebagai umat
percaya kita sadar bahwa semua pelanggaran yang kita lakukan
sudah pasti tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu,
melalui perikop ini seyogianya kita segera meraba kehidupan kita
masing-masing bawa apakah sampai saat ini kehidupan kita masih
berkanjang dalam dosa?. Seperti umat Israel yang telah mendapat
peringatan dari Allah melalui nabi Amos, kiranya juga menjadi
penghayatan bahwa selagi Allah masih memberikan peringatan
kepada kita, maka dibutuhkan sikap dari kita untuk selanjutnya
berbenah diri mengenai keberadaan kehidupan kita, bahwa
apakah kita masih berkanjang dalam dosa ataukah kita segera
memperbaiki cara hidup kita kepada Allah agar tidak di hukum.
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Sabtu, 11 Nopember 2017
Amos 8:5-14
DENGARLAH NASIHAT
Sudah menjadi kebiasaan bagi setiap orang dalam
memberi nasehat, teguran kepada setiap orang yang melakukan
kesalahan bahwa kalau teguran, ajaran dan nasehatnya tidak
diindahkan maka ia tidak akan memberikan nasihat lagi. Dengan
demikian orang itu akan berdiam diri dan tidak akan
mempedulikannya lagi.
Perikop ini berbicara tentang salah satu dari lima
penglihatan nabi Amos mengenai apa yang akan terjadi bagi Israel
dikemudian hari, bila mereka tidak bertobat. Akan ada
penderitaan, ratap tangis dan Tuhan akan berdiam diri
membiarkan mereka dan tidak mempedulikan mereka. Persolan
utama dalam perikop kita ini adalah adanya ketidakadilan dan
ketidakjujuran. ibadah dan pengudusan hari sabat itu hanya
sebagai perhentian dari pekerjaan tetapi mereka tidak
menguduskannya. Perikop kita ini mengajar kita untuk bagaimana
mejalani hidup supaya berkenan kepada Tuhan. Mungkin banyak
hal yang kita lakukan dalam hidup kita yang tidak adil dimata
Tuhan, mungkin juga kita tidak menguduskan hari sabat, hanya
berhenti dari pekerjaan, atau kita ikut menguduskan hari sabat
tetapi hati dan diri kita tidak layak menghadap Tuhan.
Mungkin Tuhan menegur kita dengan cara memakai
banyak orang untuk menegur dan mengingatkan kita. Ataupun
keberadaan kita sebagai pribadi sedang dipakai oleh Tuhan untuk
menegur dan mengingatkan orang lain tentang kehidupannya
yang salah. Karena itu pribadi yang baik adalah pribadi yang
senantiasa mengingatkan, mengajarkan kepada orang lain untuk
tetap mentaati Firman Tuhan, karena bila tidak, maka yang terjadi
adalah Tuhan akan berdiam diri terhadap kehidupan kita. Karena
itu, berbenah dirilah ke arah yang benar, dengarkanlah teguran
dan taatilah firman-Nya. Amin
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Minggu, 12 November 2017
1 Tesalonika 4:13-18
KEDATANGAN TUHAN
Seorang anak biasanya mengekspresikan kegembiraannya
ketika Ayahnya kembali ke rumah “Papa pulang, papa pulang”
sambil melompat-lompat. Bahkan anak tersebut bisa membuka
tas atau barang bawaan Ayahnya dengan harapan ada sesuatu
yang dibawa pulang ke rumah. Mungkin kita pernah mengalami
hal ini di masa kecil. Ekspresi seperti itu terlihat karena adanya
kerinduan dan pengharapan akan kedatangan Ayah ke rumah.
Banyak orang yang memikirkan kedatangan Tuhan dengan
sesuatu yang mengerikan karena hukum Allah. Orang-orang di
Tesalonika cukup bingung dengan keberadaan dan keselamatan
mereka yang sudah terlebih dahulu meninggal. Karena itu melalui
surat ini, Paulus menekankan supaya setiap orang percaya
“jangan berdukacita seperti orang-orang lain yang tidak
mempunyai pengharapan” (1 Tes. 4:13). Kita harus memiliki
pengharapan akan kedatangan Tuhan. Pengharapan yang seperti
apa yang harus kita miliki? Pengharapan yang harus kita miliki
adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena
Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam
Kristus akan lebih dahulu bangkit; sesudah itu, kita yang hidup,
yang masih tinggal, akan bersama-sama dengan mereka dalam
awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan
selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan (ayat 16,17).
Mari menantikan kedatangan Tuhan kembali dengan
penuh sukacita dan pengharapan seperti seorang anak yang
menantikan kedatangan Ayahnya. Jika ada sukacita dan
pengharapan, maka segala kecemasan, kebimbangan dan
dukacita akan berlalu. Bagikanlah sukacita dan pengharapan itu
kepada orang lain agar semakin banyak orang yang menantikan
kedatangan Kristus kembali, penantian tanpa kecemasan. Amin
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Senin, 13 November 2017
Yosua24:19-28
BERIBADAH HANYA KEPADA TUHAN
Pepatah Cina mengatakan “Pada umumnya orang hidup
dalam dualisme, karenanya ada kalah dan menang. Jika
pemandangan bagus maka saya senang, jika pemandangannya
tidak bagus maka saya kecewa.” Setiap kita mungkin seringkali
menghadapi problem kehidupan yang membuat kita kesulitan
untuk menemukan jalan keluar. Akibatnya kita berusaha
menguras pikiran, tenaga, waktu, bahkan hampir seluruh hidup
kita terfokus untuk mencari jalan keluar yang instan. Tidak jarang
orang sampai mengorbankan kesehatannya untuk bisa lepas dari
masalahnya. Seringkali kita mengaku orang percaya tapi kita tidak
mempercayakan diri kepada Tuhan kita. Jika keadaan kita baik
maka kita bersyukur bahwa Tuhan memberkati, tapi jika keadaan
tidak baik maka tidak jarang kita kecewa dan menduakan Tuhan
dengan mencari sumber solusi lain.
Dalam ayat 20, Yosua menegaskan kepada umat Tuhan
“Apabila kamu meninggalkan TUHAN dan beribadah kepada allah
asing, maka Ia akan berbalik dari padamu dan melakukan yang
tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia
melakukan yang baik kepada kamu dahulu.” Tetapi bangsa itu
dengan tegas mengatakan bahwa “Tidak, hanya kepada TUHAN
saja kami akan beribadah” (ayat.21). Bahkan lebih tegas lagi dalam
ayat 24 bangsa itu berkata “Kepada TUHAN, Allah kita, kami akan
beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan.”
Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tentunya banyak
pilihan yang baik tapi belum tentu benar. Pilihlah jalan keluar yang
baik dan benar di dalam Tuhan. Apapun masalahnya dan seberapa
banyak pun pilihan yang ada di depan mata, tetaplah setia
menanti kedatangan TUHAN kembali dengan beribadah hanya
kepada TUHAN. Maka Allah sumber segala berkat dan kasih akan
terus mengarahkan kita kepada sebuah jalan keluar yang terbaik.
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Selasa, 14 November 2017
Yoel 1:1-12
PESAN DARI SEJARAH
Jas Merah: “Jangan sekali-kali melupakan sejarah”
merupakan sebuah akronim yang diwariskan oleh presiden
Soekarno. Ia mengucapkannya dalam pidatonya yang terakhir
pada HUT RI 17 Agustus 1966. Pesan dari akronim ini adalah agar
setiap generasi yang hidup di negeri ini mengetahui dan
memahami sejarah bangsa ini.
Pada perikop ini, Yoel menyampaikan pesan kepada
seluruh generasi Israel, baik itu kepada para tua-tua bahkan
kepada seluruh penduduk negeri (ayat 2). Pesan yang
disampaikan mengenai kenyataan yang dihadapi oleh umat Tuhan
yakni tentang tulah belalang yang telah menghantam kehidupan
semua orang khususnya bidang pertanian. Ladang sudah musnah,
tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur
sudah kering, minyak sudah menipis. Akibatnya, para petani
menjadi malu, tukang kebun anggur meratap (ayat 10,11). Hal ini
dikemukakan nabi Yoel untuk menjadi peringatan bagi umat
Tuhan agar mereka belajar dari sejarah.
Demikian pun dengan kita. Dimanapun kita berada, kita
patut untuk mengingat sejarah. Banyak tragedi dan bencana yang
terjadi di sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Perjalanan sejarah
tentunya berada di tangan TUHAN. Jika kita ada sampai saat ini,
itu semua karena penyertaan TUHAN di sepanjang sejarah hidup
kita. Demikian juga dengan masa kini dan masa depan, semua
berada dalam kuasa dan kendali TUHAN. Jika seluruh hidup kita
berada dalam kendali dan kuasa TUHAN maka mari jadikan sejarah
hidup kita sebagai sebuah perjalanan yang berkenan bagi TUHAN.
Tragedi dan bencana tidak hanya membawa duka tapi juga
membawa pesan yang berarti. Belajar dari setiap pesan sejarah
dan peristiwa merupakan langkah kongkrit untuk maju. Kiranya
peristiwa sejarah membentuk kita semakin dekat dengan Tuhan.
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Rabu, 15 November 2017
Yoel 1:13-20
BERSERU HANYA KEPADA TUHAN
Bagaimana perasaaan anda saat mengalami bencana?
Sesungguhnya, tidak ada manusia yang menginginkan bencana
ataupun malapetaka terjadi dalam kehidupan kita. Semua manusia
menginginkan hidup yang aman dan jauh dari bencana. Tapi
bagaimana jika sesuatu yang tidak diinginkan itu ternyata terjadi
dalam kehidupan kita? Saat ini ada begitu banyak bentuk bencana,
selain dari bencana alam, ada juga bencana politik, ekonomi,
pendidikan, dan sebagainya. Berbagai bencana tersebut dapat
membawa dampak negatif kepada kehidupan umat manusia.
Bencana yang dialami umat Tuhan dalam perikop ini
sungguh amat menyedihkan bahkan membuat mereka merapat
dan berkabung. Betapa mereka kehilangan sumber makanan
sebab tanaman mereka tidak lagi menghasilkan dan gandum
sudah habis. Ternak mereka pun tak dapat makan karena tidak
ada lagi padang rumput (ayat.16-18). Apa yang dapat dilakukan
umat Tuhan dalam menghadapi kenyataan seperti itu? Nabi Yoel
mengingatkan mereka bahwa hari Tuhan sudah dekat. Selain itu
Nabi Yoel juga mengajak mereka untuk berkumpul menghadap
Tuhan, berpuasa, dan berteriak minta tolong kepada Tuhan
(ayat.14,15).
Mungkin kita pernah mengalami banyak hal yang
menyakitkan,
mengecewakan,
menyedihkan
bahkan
mendukakan. Itu semua tak pernah kita inginkan dan bahkan tak
pernah kita duga. Tapi jika itu terjadi dalam hidup kita, jangan
ambil langkah yang keliru atau menjauh dari Tuhan. Jangan fokus
kepada masalahnya tetapi mari ambil waktu khusus untuk
menghadap Tuhan dan berseru memohon pertolongan dari-Nya.
Sebab Dia berkuasa untuk menolong kita untuk menghadapi
setiap bencana kehidupan kita. Apapun masalahnya, berserulah
hanya kepada Tuhan. Amin
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Kamis, 16 November 2017
Wahyu 16:1-7
TERLAMBAT SUDAH KAU DATANG PADAKU
Tema ini mirip dengan lirik lagu yang dipopulerkan oleh
Panbers. Penggalan lirik lagu ini menjadi menarik jika dihubungkan
dengan kalimat berikutnya “kini hatiku tertutup untukmu”.
Pesannya adalah waktu ataupun kesempatan yang kita miliki ini
mempunyai batas. Demikian juga kehidupan yang kita jalani di
dunia ini memiliki batas.
Kasih dan keadilan Tuhan senantiasa dinyatakan, demikian
juga dengan penghukuman Tuhan akan dinyatakan pada
waktunya. Dia memiliki kedaulatan untuk menyatakan
penghukuman ataupun murka kepada segenap ciptaan-Nya.
Perikop ini berisi tentang tujuh cawan murka Allah atas bumi.
Ketika cawan itu ditumpahkan oleh ketujuh malaikat, maka
berbagai malapetaka yang mengerikan terjadi atas kehidupan di
bumi (ayat 2-4). Ya, pada satu sisi gambaran peristiwa yang akan
terjadi sungguh amat mengerihkan. Namun pada sisi lain, justru
disinilah akan semakin nyata kuasa dan kedaulatan Allah atas
seluruh ciptaan di bumi. Bahkan ketika kita dapat melihat dengan
mata iman, maka kita dapat berkata “Ya Tuhan, Allah, Yang
Mahakuasa, benar dan adik segala penghakiman-Mu” (ayat 7).
Gambaran peristiwa kedatangan Tuhan sesungguhnya
sudah tercatat. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan agar
perjalanan kehidupan ini kita tata dan kelola dengan baik sebagai
wujud nyata dari iman kita kepada Yesus Kristus. Waktu dan
kesempatan yang ada untuk hidup dan bekerja dalam dunia ini
jangan kita sia-siakan. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna
supaya kita menjadi pribadi yang bermakna bagi Allah dan
manusia. Masih ada waktu dan kesempatan, bertobatlah dan
datanglah kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan untuk
berubah. Dengan demikian kita tidak termasuk dalam sasaran
perkataan “Terlambat Sudah Kau Datang Pada-Ku”
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Jumat, 17 November 2017
Wahyu 16:8-21
AWAS! “PENCURI” DATANG, WASPADALAH
“Hati-hati! Di daerah ini sering terjadi pencurian motor”.
Kalimat peringatan tersebut seringkali kita lihat di sebuah lorong,
lapangan, ataupun di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Ini
sebuah peringatan penting kepada setiap orang yang lewat, agar
berjaga-jaga dan waspada. Mengapa demikian? Agar jangan ada
yang menjadi korban. Itu berarti peringatan itu penting dan
berharga sekali bagi banyak orang.
Pembacaan kita hari ini menerangkan kepada kita
pentingnya berjaga-jaga. Mengapa penting? Pertama, ini pesan
dan perintah langsung dari Tuhan agar kita berjaga-jaga (Ayat 15).
Kedua, agar kita mempersiapkan hati dan hidup kita menjadi
pribadi yang selalu menjalani kehidupan yang baik dan benar, jauh
dari dosa. Artinya, kesetiaan kita kepada Tuhan perlu dijaga
dengan baik hingga waktunya tiba. Perikop ini, khususnya ayat 18,
cukup jelas menggambarkan peristiwa yang luar biasa pada saat
kedatangan Tuhan. Persoalan paling penting kita pahami adalah
tidak ada orang yang dapat mengetahui persis kapan peristiwa itu
akan terjadi. Itu berarti peristiwa tersebut akan terjadi secara tibatiba, sebagaimana Tuhan katakan bahwa Dia akan datang seperi
pencuri (tidak terduga).
Apa yang harus kita lakukan dalam berjaga-jaga? Jangan
biarkan satu hari berlalu tanpa berkomunikasi dengan Tuhan
lewat doa, agar kita selalu di “protek” atau dilindungi oleh Tuhan.
Ketika kita menyerahkan hidup kita untuk dilindungi, maka
yakinlah bahwa kita dapat melewati satu hari itu dengan baik dan
tidak melanggar kehendak Tuhan. Kerjakan itu setiap hari, maka
tahun-tahun kehidupan kita berjalan dalam sebuah sikap “Berjagajaga”. Awali hari dengan doa dan ingatlah selalu peringatan
penting dan berharga “Awas! Pencuri Datang, Waspadalah”.
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Sabtu, 18 November 2017
Matius 12:43-45
RUMAH BERPENGHUNI
Jika kita melihat rumah kosong, apa dan bagaimana
kesannya? Mungkin kita memberi kesan tidak baik jika rumah itu
dibiarkan kosong. Biasanya rumah kosong itu kotor, pengap,
berbau, bahkan beberapa perabotnya rusak. Tentunya rumah
kosong dan rumah berpenghuni akan jauh berbeda. Rumah
berpenghuni akan nampak lebih bersih, sejuk dan dapat
memberikan kenyamanan.
Pembacaan kita hari ini menjelaskan bahwa roh jahat itu
bisa masuk dan keluar dari dalam diri manusia. Ayat 43 berbunyi
“Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke
tempat-tempat yang tandus mencari perhentian”. Kemudian pada
ayat 43 dijelaskan bahwa ketika ia keluar, ia kemudian mengajak
tujuh roh lain yang lebih jahat untuk kemudian masuk ke dalam
diri manusia. Diri kita diibaratkan seperti rumah yang ketika rumah
kita kosong atau “tak berpenghuni” maka iblis bisa masuk ke
dalam diri kita dan membuat hidup kita menjadi tidak nyaman
bahkan bisa rusak. Iblis bisa membuat kita menjadi manusia yang
bersikap jahat dan melakukan berbagai hal yang tidak dikehendaki
oleh Tuhan.
Bagaimana agar iblis tidak dapat masuk ke dalam “rumah”
kehidupan kita? “Rumah Berpenghuni”. Ya, rumah kehidupan kita
harus berpenghuni. Rumah kita harus dihuni oleh Roh Allah.
Ketika Roh Allah berdiam dalam diri kita, maka iblis atau kuasa
jahat tidak dapat menguasai kehidupan kita. Saudara, ingatlah
selalu bahwa semakin kita berusaha berbuat yang benar dan baik,
iblis pun selalu berusaha masuk dalam diri kita untuk
memengaruhi kita melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan.
Tapi ketika kita memiliki iman dan terus mengandalkan Tuhan,
maka Roh Allah yang berdiam dalam diri kita akan menghalau dan
menolak setiap kuasa iblis yang mencoba masuk ke dalam diri kita.
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Minggu, 19 November 2017
Zefanya 1:7-18
HARI TUHAN
Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah
Yang Maha Kasih dan sekaligus Maha Adil. Adapun kedua tabiat
Allah ini dapat dipersatukan melalui pengorbanan Yesus di Kayu
salib sebagai bukti kasih Allah yang sempurna sekaligus keadilanNya menghukum dosa manusia.
Alkitab banyak menyaksikan tentang keadilan Allah; Adil
dalam putusan-Nya (Maz.51:6c), adil dalam segala jalan-Nya
(Maz.145:17a), adil dalam segala yang dilakukan-Nya (Daniel
11:15b). Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Ada dosa
berarti penghukuman berlaku. Seperti yang tergambar dalam
bacaan kita hari ini(Zef. 1:7-18) yang berisi ancaman mengenai
datangnya hari malapetaka dan kehancuran terhadap Yehuda dan
Yerusalem sebagai hukuman atas dosa mereka melalui pemujaan
kepada dewa-dewa yang dilakukan oleh bangsa itu. Demikian hal
dengan bangsa-bangsa lain.
Hari Tuhan yang dimaksudkan dalam bagian ini, tidak lain
dari hari penghukuman Tuhan. Pada hari itu Allah akan bertindak
sehingga hari itu akan penuh dengan kepedihan, kemarahan,
kesulitan dan kesusahan. Hari keruntuhan dan Penghancuran, hari
kegelapan dan kesuraman,hari kelam dan
berkabut
(lih.Terjemahan BIS). Melalui Pengakuan Iman Kristen, Baik 12
Pengakuan Iman Rasuli maupun Pengakuan Iman Konstantinopel,
kita percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus akan datang
kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Kita semua pasti akan berhadapan dengan meja
penghakiman Tuhan. Itu berarti segala sesuatu yang kita lakukan
dalam hidup ini, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di
hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah dalam hidup yang Tuhan
karuniakan ini kita jalani dalam ketaatan menyembah kepada-Nya
sampai hari Tuhan itu tiba, kita akan didapatinya setia. Amin.
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Senin, 20 November 2017
Zakharia 1:7-17
WAKTUNYA SUDAH TIBA
Nabi Zakharia bernubuat bersama nabi Hagai setelah
pembuangan pada masa pemerintahan Raja Darius. Mereka
bertugas untuk menguatkan sisa bangsa Israel dalam membangun
kembali Bait Suci. Dalam keadaan yang sangat lemah, mereka
perlu dikuatkan dengan janji Kemurahan dan pertolongan Tuhan
sebagaimana yang telah disampaikan oleh nabi sebelumnya
kepada mereka ketika sedang berada di pembuangan, "Apabila
telah genap tujuh puluh tahun bagi Babel, barulah Aku akan
memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiKu itu kepadamu
dengan mengembalikan kamu ke tempat ini" (Yer. 29:10).
Waktunya sudah tiba, Allah akan menunjukkan
kemurahan-Nya kepada umat-Nya sesuai yang terungkap dalam
penglihatan nabi Zakharia. Ungkapan-ungkapan yang terdapat
dalam ayat 14-17; “sangat besar usahaKu untuk Yerusalem dan
Sion", "Aku kembali lagi ke Yerusalem dengan kasih sayang",
"RumahKu akan didirikan di sana", "Tali pengukur akan
dibentangkan lagi di atas Yerusalem", kota-kotaKu akan berlimpah
pula dengan kebajikan". Semuanya ini menggambarkan pemulihan
Tuhan atas bangsa itu karena sesungguhnya rancangan Tuhan
adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan
yang penuh harapan kepada umata-Nya.
Apapun situasi hidup kita saat ini, percayalah bahwa
dibalik semuanya itu ada rancangan Tuhan yang indah yang mau
dinyatakan. Ketika saatnya tiba, Tuhan pasti memulihkan kita dan
membuat semuanya menjadi indah. Terkadang Tuhan menyatakan
didikan kasih-Nya dengan membiarkan kita mengalami
keterpurukan hidup agar kita bisa menyadari akan dosa-dosa kita
dan kembali melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Allah
bertanggungjawab disetiap situasi yang Dia izinkan terjadi dan kita
alami dalam hidup ini. Percayalah! Amin
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Selasa, 21 November 2017
I Tesalonika 5:12-28
AKHIR KATA
Kata-kata terakhir pada sebuah surat, sarat dengan pesanpesan yang merupakan harapan dari sipenulis kepada
pembacanya. Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Tesalonika
berisi dorongan dan keteguhan. Di awal suratnya, Paulus
menyatakan rasa syukurnya atas berita yang ia terima dari
Timotius tentang iman dan kasih mereka (lih. 1 Tes.1:1-3). Dan pada
akhir surat-Nya, Paulus menyampaikan beberapa pesan sebagai
nasehat dan harapannya yakni menghargai dan menghormati
orang-orang yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk
bekerja ditengah-tengah jemaat (ayat 12,13). Dalam relasi satu
dengan yang lainnya, mereka diharapkan hidup saling mengasihi,
saling menguatkan dan tolong menolong serta tidak membalas
kejahatan dengan kejahatan dan berusaha untuk berbuat baik.
Rasul Paulus menasihatkan agat mereka senantiasa
bertekun dalam doa, selalu bersyukur dan bersukacita senantiasa
serta menjauhkan diri dari segala kejahatan sebagai bentuk
pengungkapan ketaatan mereka kepada Tuhan. Mengakhiri
suratnya itu, Paulus meyampaikan doa dan harapannya sekaligus
menyampaikan berkat atas jemaat.
Nasihat, harapan dan berkat berlaku juga bagi kita
sekarang ini dalam hidup berjemaat, dimanapun kita berada.
Hendaknya kita menghargai dan menghormati para pelayan
Tuhan di tengah-tengah jemaat. Hendaknya dalam kehidupan
berjemaat, kita saling mengasihi dan saling membangun bagi
pertumbuhan iman. Hendaknya kita jadikan doa sebagai sarana
komunikasi dengan Tuhan dan dengan sukacita senantiasa kita
bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kiranya kasih karunia
Allah akan memperlengkapi kita dan Damai sejahtera-Nya akan
memenuhi hati dan pikiran kita agar kita bisa menjadi pembawa
damai dimanapun kita berada. Amin
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Rabu, 22 November 2017
Mazmur 9:1-11
KETULUSAN BERSYUKUR
Sejak dari kecil kita sudah diajar untuk bersyukur dengan
mengucapkan "Terima kasih” (Toraja: Kurresumanga’), ketika
menerima pemberian dari org lain. Itulah sebabnya mengucap
syukur dan berterima kasih sudah menjadi ungkapan biasa bahkan
bisa sekedar basah basih belaka. Seperti seorang karyawan yang
melakukan suatu kesalahan dan diminta untuk menghadap
atasannya. Setelah" dimaki-maki, ia pun pamit: "baik pak, terima
kasih", kemudian ia pun pulang sambil menahan sakit hati. Itulah
sebabnya sangat penting bagi kita untuk mengucap syukur
dengan segenap hati.
Hari ini, kita dingatkan dan diajak untuk bersyukur
segenap hati sebagaimana yang dilakukan Raja Daud dalam
mazmur pujiannya. Ada beberapa hal yang patut kita simak dan
sekaligus akan menjadi bahan evaluasi dalam hidup ini: Pertama,
menceriterakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib (ayat 2).
Kedua, bersukaria dan berterima kasih karna Tuhan (ayat 3).
Ketiga, mengakui kebesaran kuasa dan kasih Tuhan (ayat 4-7) dan
terakhir mengandalkan Tuhan saja (ayat 8-11).
Tuhan mengaruniakan kehidupan ini dengan segala berkat
yang dikaruniakan-Nya kepada kita. Keselamatan di dalam Yesus
Kristus menjadi kesempurnaan berkat-Nya bagi kita. Adakah kita
telah mengakui kuasa dan kasih Tuhan itu lalu dengan sukacita
dan gembira kita menyaksikannya bagi orang lain. Seiring dengan
itu, tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan dan terus
mengadalkan-Nya sebagai sumber segala berkat sehingga hanya
kepada-Nya kita. Marilah berbakti dan bersyukur kepada-Nya atas
segala perbuatan-Nya yang ajaib, ”Aku akan bersyukur kepada
TUHAN dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala
perbuatan-Mu yang ajaib” (Mzm. 9:2). Amin
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Kamis, 23 November 2017
Matius 24:45-51
HAMBA YANG SETIA
Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang
jahat adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus tentang akhir
zaman.Ia mengambil perumpamaan yang tidak asing bagi para
pendengarnya, yakni analogi "hamba" (Ibrani, “eved”; Yunani,
“doulos”). Pada saat itu, seorang budak adalah seorang yang
bergantung pada orang lain dan dikontrol penuh oleh tuannya. Ia
harus melayani tuannya baik atau tidak baik waktunya. Walaupun
demikian, tetap saja ada hamba yang jahat yang tidak setia
melayani tuannya seperti yang digambarkan dalam perumpamaan
ini.
Tuhan Yesus mengambil perumpamaan ini untuk mengajar
para pendengar-Nya pada saat itu. Setiap orang yang percaya
kepada-Nya dan telah menerima Dia sebagai Tuhan dan
Juruselamanya karena penebusan yang telah dikerjakan-Nya di
kayu salib, itulah yang disebut hamba Allah. Sebagai hamba Allah,
hendaknya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan setia
melayani-Nya baik atau tidak baik waktunya.
Kita semua adalah hamba Allah yang telah dikaruniai
tanggung jawab masing-masing. Tugas kita adalah melayani
dengan sungguh seperti yang diteladankan-Nya bagi kita.
Pelayanan kasih yang sempurna telah dikerjakan-Nya di Kayu salib.
Pertanyaan kepada kita sebagai hamba Allah, adakah kita telah
setia dan akan tetap setia mengikut dan melayani Dia apapun
yang terjadi, kapanpun dan dimanapun kita berada sesuai dengan
talenta yang kita telah terima dari pada-Nya. Firman Tuhan
berkata "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan
mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan" (Wahyu 2:10b).
Mari tunaikan tugas pelayanan kita dengan sungguh, sampai
Tuhan Yesus datang kembali, Ia akan mendapati kita dalam
kesetiaan memuliakan-Nya. Amin
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Jumat, 24 November 2017
Yesaya 40:1-5
KABAR GEMBIRA
Hidup sebagai tawanan perang tentu tidakah
menyenangkan. Demikianlah yang dialami oleh bangsa Yehuda
selama 70 tahun ketika dibuang ke Babel. Dalam keadaan mereka
yang hancur tanpa harapan itu, Nabi Yesaya menyampaikan berita
gembira bahwa tidak lama lagi Allah akan membebaskan mereka
untuk kembali ke Yerusalem. Inti kabar gembira adalah bahwa
perhambaan mereka sudah berakhir, kesalahan mereka sudah
diampuni dan dosa mereka telah dihukum dua kali lipat (ayat 2).
Karena itu, mereka hendaknya mempersiapkan jalan bagi Tuhan
yang datang untuk meyelamatkan mereka(ayat 3,4) sehingga
kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan
melihatnya bersama-sama (ayat 5).
Allah murka terhadap dosa sebagai bukti bahwa Ia sama
sekali tidak kompromi dengan dosa. Ia adil dalam penghukumanNya namun dalam waktu yang sama Ia-pun tidak ingin umat-Nya
binasa karena dosanya itulah sebabnya Allah bertindak dan
mengutus Yesus Kristus sebagai Injil hidup yang melepaskan kita
dari perbudakan dosa. Berita gembira telah digenapi dalam diriNya melalui pengorbanan-Nya untuk menanggung hukuman atas
dosa setiap pribadi yakni hukuman maut.
Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mengerti
lebih dalam tentang kualitas kasih Allah sehingga kita mampu
meresponinya dengan benar melalui sikap hidup selalu taat dan
setia pada kehendak Tuhan serta berusaha untuk hidup kudus di
hadapan-Nya dalam menyambut dan menikmati kasih yang
sempurna dari Allah. Mari jalani hidup anugerah Tuhan ini dalam
ketaatan agar kita dapat sampai ke Yerusalem baru yang telah
dipersiapkan bagi kita semua. Amin
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Sabtu, 25 Nopember 2017
Yesaya 44:21-28
KESADARAN DIRI
Kata “kesadaran” berasal dari kata dasar “sadar” dengan
pengertian: insaf dan mengerti. “Kesadaran Diri” adalah
kesadaran seseorang atas keadaan dirinya sendiri. Namun apa
yang mesti disadari dari diri kita?
Bacaan Alkitab hari ini memperlihatkan beberapa hal
yakni: Pertama, Tuhan mengingatkan dengan tegas bahwa
keseluruhan umat Israel adalah pilihan Tuhan, “Aku telah
membentuk engkau, engkau adalah hamba-Ku, engkau tidak
kulupakan” (ayat 21). Kedua, Tuhan tetap mengasihi umat pilihanNyadengan
menghapus
dosa
pemberontakannya
dan
menebusnya, “Aku telah menghapus dosa pemberontakanmu
seperti kabut diterbangkan angin ... Kembalilah kepada-Ku, sebab
Aku telah menebus engkau” (ayat 22). Ketiga, Tuhan berdaulat atas
segala yang diciptakan-Nya, “Akulah TUHAN, yang menjadikan
segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang
menghamparkan bumi...” (ayat 24). Ketiga hal tersebut
mengingatkan umat pilihan-Nya untuk mengakui kedaulatan dan
kasih-Nya.
Kini, “Kesadaran Diri” haruslah terbangun dalam
kehidupan setiap umat percaya bahwa dahulu kita adalah
“Pemberontak” di hadapan Tuhan, namun kita telah ditebus oleh
Yesus Kristus, “Karena itu sadarlah dan bertobatlah agar dosamu
dihapuskan” (Kis. 3:19). “Kesadaran Diri” ini pun mengarahkan kita
untuk hidup dalam iman kepada Yesus Kristus dengan “bersoraksorai” memuliakan-Nya, yang terwujud mengasihi sesama dan
kepedulian kepada alam semesta ini. Karena itu, marilah kita hidup
dalam kekudusan dan memuliakan-Nya sepanjang kehidupan ini,
seperti yang diungkapkan Pemazmur, “Aku hendak memuliakan
TUHAN selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku
ada” (Mzm. 146:2). Amin
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Minggu, 26 Nopember 2017
Efesus 1:15-23
MENGASIHI WUJUD IMAN
Ada
syair
lagu:Mengasihi,
mengasihi
lebih
sungguh,Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh.
Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada manusia dalam
Yesus Kristus. Dan hendaklah hal itu diterima dengan penuh rasa
syukur dalam iman serta direspons melalui perbuatan melakukan
setiap kehendak Allah. Roma 3:28 sejalan dengan Yakobus 2:17-18,
menyaksikan bahwa manusia dibenarkan karena iman kepada
Tuhan yang diwujudnyatakan dalam perbuatan melakukan setiap
firman dan kehendak Allah.
Hakikat hidup manusia adalah memuliakan Tuhan. Untuk
mencapai inti atau hal pokok tersebut, maka setiap perbuatannya
hendaklah dilakukan dalam kasih dan kebenaran Allah. Perbuatan
itu menjadi perwujudan iman didalam Tuhan. Perbuatan
mengasihi bukan bertujuan untuk mencari popularitas dan pujian
pada diri sendiri, melainkan dinyatakan bagi kemuliaan Tuhan. Roh
Kudus menolong kita mengimani dan mengenal Yesus Kristus
secara benar, lalu mengerti pengharapan yang terkandung dalam
panggilan-Nya yang terwujud dalam perbuatan mengasihi.
Sungguh menjadi kemuliaan bagi Allah dan sukacita besar, ketika
kita ataupun orang lain memuji dan mengucap syukur kepada
Allah karena suatu penyataan perbuatan mengasihi yang
dilakukan didalam iman kepada Tuhan.
Efesus 1:15-23 mengajarkan tentang perbuatan kasih yang
dinyatakan kepada semua orang kudus karena iman didalam
Tuhan Yesus, membawa sukacita. Sukacita itu dinyatakan dalam
ucapan syukur dan doa. Marilah kita hidup mengasihi wujud iman
didalam Tuhan dan senantiasa saling mendoakan sebagai jemaat
yang adalah tubuh-Nya, yaitu menyatakan kepenuhan Tuhan
Yesus Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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Senin, 27 Nopember 2017
Mazmur 95:1-7
MEMUJI DAN MENYEMBAH TUHAN ALLAH
Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya.
Menyembah Kristus Tuhan. (Lagu PKJ 13:1)

Pernahkah saudara mengajak seseorang untuk pergi
beribadah? Bagaimana respons atas ajakan saudara? Atukah
sebaliknya bahwa seseorang pernah mengajak saudara untuk
beribadah? Bagaimana respons saudara saat itu? Apakah dengan
segera mengikuti ajakan itu atau dengan beberapa alasan
menolak ajakan tersebut?
Pemazmur mengajak kita untuk bersorak-sorai bagi
TUHAN yang adalah gunung batu keselamatan kita.Dia adalah
pemilik bagian bumi yang paling dalam dan puncak-puncak
gunung serta laut dan darat. Bukan hanya itu, melainkan dengan
tegas sang pemazmur menyatakan bahwa Dialah Allah kita
sehingga kita menjadi umat gembalaan-Nya dan kawanan domba
tuntunan
tangan-Nya.
Pernyataan
tersebut
hendak
menggambarkan kemahakuasaan Allah, kekuasaan-Nya yang
sangat besar dan agung, kasih Allah yang sungguh luar biasa. Jadi,
sangat jelas alasan mengapa sang pemazmur mau menyatakan
puji-pujian kepada TUHAN.
Di dalam karya Tuhan Yesus Kristus, ALLAH telah
memperlihatkan dengan nyata naungan kemuliaan kasih-Nya
kepada kita umat ciptaan-Nya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah
telah menyelamatkan kita dan memberikan jaminan kehidupan
yang berbahagia kepada kita. Oleh sebab itu dalam iman kepada
TUHAN melalui Yesus Kristus, patutlah kita senantiasa memuji
memuliakan TUHAN, bersorak-sorai untuk TUHAN gunung batu
keselamatan kita. Amin
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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Selasa, 28 Nopember 2017
Matius 12:46-50
MENJADI SAUDARA YESUS
Pernahkah memperhatikan lukisan Perjamuan Tuhan
Yesus dan murid-Nya yang diberi nama “The Last Supper” atau
Perjamuan malam? Karya seni Leonardo Da Vinci tersebut begitu
fenomenal dan unik serta penuh dengan ceritera yang dahsyat.
Namun dibalik setiap pemaknaan yang diungkapkan setiap orang,
tentu sang pelukis hendak menyampaikan pesan mengenai
pemahaman imannya kepada Allah didalam Tuhan Yesus Kristus.
Bagaimana anda memaknai lukisan tersebut?
Matius 12:46-50 mempunyai pesan yang sangat penting.
Ketika Yesus bersama murid-Nya melakukan pelayanan kasih,
datanglah ibu-Nya dan saudara-saudara-Nya untuk menemui Dia,
namun tidak dapat menemui-Nya. Lalu mereka menyampaikan
pesan kepada Yesus, mereka hendak bertemu. Setelah pesan itu
sampai kepada Yesus, Dia pun menyampaikan jawaban yang
sungguh di luar dugaan mereka. Yesus tidak menolak mereka,
sebaliknya Yesus menyampaikan substansi dasar mengenai hidup
dan kehidupan orang yang disebut sebagai ibu dan saudara Yesus.
Dengan jelas Yesus menyatakan dalam ayat 50 “Sebab siapa pun
yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudara-Ku lakilaki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah ibu-Ku."
Sungguh menjadi kebahagian disebut sebagai saudara
Yesus. Yesus adalah Anak Allah. Dia menyebut kita saudara-Nya,
itu berarti kita pun adalah anak Allah. Menjadi anak Allah bukan
harapan yang sia-sia, karena Kristus telah menebus kita dan
menghapuskan segala dosa kita serta menjaminkan kehidupan
kekal kita bersama Bapa di Sorga, Allah telah menjadikan kita
sebagai anak-Nya. Rindukah saudara duduk sehidangan dengan
Yesus dalam meja Perjamuan Bapa di Sorga? Marilah kita
melakukan kehendak Bapa di sorga menjadi wujud nyata
kehidupan sebagai anak-anak Allah saudara Yesus. Amin
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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Rabu, 29 Nopember 2017
Yehezkiel 34:25-31
PERJANJIAN DAMAI
Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak
atau lebih. Masing-masing pihak memiliki tanggung jawab
menaatinya. Sedangkan damai dapat diartikan aman, tenteram,
tenang. Damai dapat dinikmati ketika tidak ada permusuhan.
Firman TUHAN menggambarkan suatu Perjanjian Damai
yang telah disampaikan oleh Allah kepada umat-Nya. Dengan jelas
Allah mengatakan bahwa Dia akan meniadakan binatang buas
(ayat 25) dan memberikan berkat-Nya (ayat 26-27) serta
menjaminkan kehidupan yang aman tenteram (ayat 28). Allah
sendiri akan menyediakan dan membangun suatu tempat yang
membuat umat-Nya senantiasa bahagia (ayat 29) yang
menjaminkan kebutuhan jasmani dan kerohanian mereka dan
digambarkan dalam keadaan tidak lapar, tidak menanggung noda
(dosa) yang ditimbulkan bangsa-bangsa lain. Dalam ayat 30-31,
Allah mendeklarasikan bahwa TUHAN ALLAH menyebut bangsa
Israel sebagai umat-Nya yang menjadi domba gembalan-Nya.
Firman tersebut merupakan jaminan bahwa mereka senantiasa
disertainya, sehingga akan hidup dinegeri diam dengan tenteram.
Bagaimana respons kita ketika Allah telah mengikat
Perjanjian Damai dengan kita? Yohanes 3:16 menyatakan “Karena
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal.” Didalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memberikan
anugerah penebusan dan pengudusan bagi umat-Nya.
Karena itu, marilah kita merespons kasih Allah melalui
Perjanjian damai-Nya dengan sukacita, hidup taat dan setia sesuai
firman dan kehendak-Nya. Allah berfirman dan menjamin, kita
akan hidup aman tenteram. Amin
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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Kamis, 30 Nopember 2017
Mazmur 100:1-5
PUNYA DIALAH KITA
Memiliki sesuatu yang berharga membuat kita senantiasa
menjaganya dengan baik. Semua itu akan dilakukan oleh karena
manfaat atau kegunaannya yang begitu penting. Bagi seorang
penjahit, jarum dan benang merupakan barang yang sangat
penting, dan bagi seorang tukang kayu, ia sangat membutuhkan
alat-alat pertukangan berupa gergaji, palu, ketam, pahat, dan alat
lainnya. Demikian juga dengan berbagai profesi dan pekerjaan
lainnya. Betapa berbahagianya ketika hal yang dimiliki itu dapat
dipergunakan sesuai fungsi dan manfaatnya dengan baik.
Mazmur 100, merupakan ajakan kepada segenap manusia
untuk menaikkan syukur bagi TUHAN ALLAH (ayat 1-2,4). Suatu
pengakuan iman sejati bahwa TUHAN ALLAH yang telah
menjadikan manusia, sehingga manusia itu sendiri menjadi milik
kepunyaan-Nya, kawanan domba gembalaan-Nya (ayat 3). TUHAN
ALLAH begitu menyayangi dan memperhatikannya. Betapa
sungguh sangat indah kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan
kesetiaan-Nya tetap turun-temurun dinyatakannya kepada umat
manusia (ayat 5). Hendak dinyatakan pula dalam hal ini bahwa,
manusia sebagai ciptaan dan sekaligus milik kepunyaan TUHAN
ALLAH, semestinya menyadari peran dan fungsinya. Hal tersebut
dengan jelas dinyatakan dalam ayat 4, yakni masuk ke dalam
pelataran TUHAN ALLAH melalui pintu gerbang-Nya menyanyikan
pujian dan menyatakan syukur kepada-Nya.
Marilah kita masuk ke dalam pelataran-Nya melalui pintu
gerbang-Nya menyanyikan pujian dan syukur kepada-Nya.Kita
menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja (Yak. 1:22)
sebab manusia yang melakukan firman Tuhan, Yesus
menerimanya menjadi saudara (Mat. 12:50). Siapa yang ada di
dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru (2 Kor. 5:17) dan menjadi
ciptaan baru, itulah yang ada artinya (Gal. 6:15). Amin
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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Jumat, 1 Desember 2017
Zakharia 14:1-9
KETIKA TUHAN BERTINDAK
Di zaman yang serba modern ini, kita menyaksikan dan
membaca di berbagai media elektronik (Televisi, Radio, HP dan
lainnya) beragam berita yang memprihatinkan, seperti korupsi,
pembunuhan, perselingkuhan, perjudian, pertikaian antar etnis,
bahkan perseteruan sesama saudara. Mengapa situasi yang
memprihatinkan ini terjadi? Bukankah Tuhan dapat menghentikan
semuanya ini?
Manusia sering berpikir bahwa seakan-akan Tuhan
membiarkan beragam kejahatan terjadi di muka bumi ini.
Kedaulatan Tuhan tidak terselami oleh akal manusia. Allah akan
menyatakan tindakan-Nya sesuai dengan maksud dan rencanaNya, seperti kesaksian nabi Zakaria dalam perikop ini. “Kemudian
TUHAN akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti Ia
berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kaki-Nya akan
berjejak di bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah
Timur”(Zak.14:3-4). Teks ini menegaskan bahwa ada waktu yang
ditetapkan oleh Allah menurut kedaulatan-Nya. Pada masa itu, Ia
akan menjadi Raja, “Maka TUHAN akan menjadi Raja atas seluruh
bumi; pada waktu itu TUHAN adalah satu-satunya dan nama-Nya
satu-satunya” (ayat 9).
Bila kita sering mendengar dan diperhadapkan beragam
situasi yang memprihatinkan di sekitar kita maka kita tidak perlu
gelisah, takut dan putus harapan. Tetaplah percaya dan berharap
kepada Allah. Ia akan bertindak tepat pada waktunya. TindakanNya tidak pernah terlambat. Tanggung jawab kita adalah
memuliakan DIA sepanjang kehidupan kita, selebihnya Allah yang
akan bertindak.“Takut akan TUHAN ialah membenci kejahatan; aku
benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat,
dan mulut yang penuh tipu muslihat” (Ams. 8:13). Amin.
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Sabtu, 2 Desember 2017
Matius 24:15-28
TIDAK TERSESAT
Kehidupan umat percaya tidaklah selamanya berjalan
mulus, karena di waktu tertentu akan berhadapan dengan
keadaan yang membingungkan. Begitu banyak ajaran-ajaran yang
awalnya baik, namun akhirnya menyimpang dari kebenaran
firman-Nya. Hal seperti ini, terlihat dalam nubuatan yang
disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui bacaan Alkitab hari ini.
Tuhan Yesus menyampaikan munculnya “Pembinasa keji
berdiri di tempat kudus” (ayat 15; Daniel 9:27) yang menunjuk
pada tindakan raja Siria bernama Antiokhus IV Efifanes yang
mendirikan mezbah di dalam Bait Allah di Yerusalem untuk dewa
Yunani (Zeus) pada tahun 168 Sesudah Masehi. Mezbah untuk
Zeus tersebut berada di Bait Allah selama tiga setengah tahun,
kemudian diruntuhkan dan dikuasai kembali oleh orang Yudea dan
kembali dikuduskan. Hal ini merupakan bagian dari kesukaran
yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang adanya tawarantawaran yang merupakan kepalsuaan, “Sebab Mesias-mesias palsu
dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan
tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya
mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga” (ayat 24).
Tuhan Yesus mengingatkan untuk “tetap berdoa” dalam
menghadapi kesukaran pada musim dingin dan pada hari Sabat
(ayat 20), oleh karena menurut kekudusan hukum Taurat, orang
Yahudi tidak boleh bepergian sejauh 800 meter pada musim
dingin dan di hari Sabat. Karena itu, mereka akan sulit untuk lolos
dari kejaran musuh.
Melalui renungan saat ini, kita diingatkan agar senantiasa
teguh dalam iman dan senantiasa berdoa kepada-Nya di dalam
menghadapi kesukaran hidup, agar kita tidak tersesat. Rasul
Paulus pun mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan berpegang
teguh pada iman percaya kepada Tuhan Yesus (I Kor. 16:13). Amin
GCA: Gerakan Cinta Alkitab

ReHaT- Renungan Harian Toraya

97

Minggu, 3 Desember 2017
Mikha 2 : 1-13
RANCANGAN HUKUMAN DAN KESELAMATAN
Merancang hukuman bagi orang yang melanggar aturan,
terjadi di mana-mana. Bukan hanya oleh penegak hukum (polisi,
jaksa dan hakim) tetapi bisa terjadi kepada siapa saja. Seorang
suami bisa merancang hukuman terhadap istri yang kedapatan
selingkuh, misalnya. Seorang ibu merancang hukuman
(pendisiplinan) kepada anaknya yang mencuri, dsb.
Demikianlah Tuhan merancang hukuman (pendisiplinan)
terhadap Samaria (di Utara) dan Yerusalem (di Selatan) karena
pelanggaran mereka (1:5). Orang-orang itu merancang kejahatan
kepada sesamanya di atas tempat tidur mereka (2:1) di waktu
malam dan melaksanakan rencana tersebut di waktu pagi. Sebab
itu, Tuhan pun bertindak. Melalui nabi Mikha disampaikan bahwa
Tuhan pun merancang malapetaka bagi orang-orang jahat
tersebut (ayat 3), sehingga mereka tidak akan dapat lagi berbuat
sesuka hati dan sombong. Mereka akan ditawan dan dibuang dari
negerinya (ayat 4 dan 1:16), tetapi Tuhan akan menyelamatkan sisa
orang Israel (ayat 12b) dan memimpin mereka kembali dari
pembuangan (ayat 12-13).
Jelas bahwa Tuhan tidak suka dengan kejahatan yang
dilakukan manusia. Tuhan mengusir Adam dari taman Eden karena
pelanggaran yakni memakan buah yang dilarang oleh Tuhan.
Syukur kepada Allah, kita telah diampuni di dalam penebusan
Tuhan Yesus Kristus. Siapa pun yang percaya kepada-Nya, pasti
mewujudkan kasih Kristus dalam hidupnya sehari-hari dan
diselamatkan. Sebaliknya yang tidak percaya, dan terus
berkanjangdalam kejahatan pasti akan dihukum oleh Allah. Soli
Deo Gloria.
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Senin, 4 Desember 2017
Mikha 4 : 1-5
NUBUAT PASTI TERJADI
Banyak orang berusaha meramal masa depan. Ada
ramalan yang terpenuhi misalnya ahli yang meramalkan tentang
era teknologi informasi, namun ada yang tidak terpenuhi misalnya
ramalan tentang hari kiamat yang dilakukan oleh beberapa
kelompok keagamaan dalam sejarah di masa lalu.
Berbeda dengan manusia, Tuhan sendiri tidak meramal.
Tetapi menyampaikan apa yang akan terjadi (=nubuat) melalui
para nabi-Nya. Tuhan adalah Alfa (yang awal) dan Omega (yang
akhir) dan pencipta alam semesta sehingga Ia tahu apa yang akan
terjadi dan apa yang akan Ia lakukan. Dalam pasal 4:1-5 ini, Tuhan
memberitahukan apa yang akan terjadi “pada hari-hari yang
terakhir” (ayat 1). Nubuatan ini disampaikan saat orang Israel
belum dibuang ke Babel. Tetapi belum terjadi juga saat mereka
kembali dari pembuangan. Nubuatan ini terlaksana atau menunjuk
pada zaman Yesus karena Dialah yang “mengajar” (ayat 4) ; Dialah
“Firman Tuhan dari Yerusalem (Israel)”, Firman yang menjadi
manusia (ayat 4) serta Dialah yang menjadi Hakim (ayat 3). Di
zaman Yesus, orang datang dari berbagai penjuru mendengar
pengajaran-Nya. Yesus Kristuslah pendamai, yang mendamaikan
manusia dengan manusia serta manusia dengan Tuhan.
kedatangan-Nya telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya
dan Allah telah menepatinya.
Jika Allah tidak pernah ingkar janji dengan memenuhi
nubuatan-Nya melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia
menebus dosa manusia maka Ia yang telah juga menjanjikan
kedatangan-Nya yang kedua pasti akan menggenapi-Nya. Oleh
karena itu, jangan ragukan janji-Nya. Percaya dan tetaplah
berharap akan janji-Nya. Soli Deo Gloria.
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Selasa, 5 Desember 2017
Mikha 4 : 6-12
DIHUKUM TETAPI AKAN DIBEBASKAN
Banyak sekali pelaku-pelaku kejahatan (criminal) yang
dihukum dengan cara dipenjarakan tetapi dalam waktu tertentu
mereka akan dibebaskan. Hukuman penjara diberikan agar
mereka menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan.
Begitulah rancangan Tuhan untuk Israel yang akan
dibuang ke Babel agar mereka sadar tentang kesalahan mereka
(ayat 10-12). Setelah masa tertentu di pembuangan, mereka akan
dituntun Tuhan kembali ke negerinya (ayat 12). Tuhan sendirilah
yang akan menyelamatkan mereka. Walaupun musuh berkumpul
untuk melawan Israel (ayat 9) tetapi Tuhanlah yang berdaulat
membebaskan umat-Nya. Dalam catatan sejarah, Israel benarbenar kembali dari pembuangan Babel (dikisahkan di Kitab Ezra
dan Nehemia) sesuai rancangan Tuhan.
Semua manusia termasuk kita juga sebenarnya telah
terbuang dari hadirat Allah karena dosa dan pelanggaran yang kita
lakukan. Tetapi Tuhan telah bertindak membebaskan manusia dari
hukuman kekal karena dosa melalui pembebasan/penebusan
Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sekalipun kita telah ditebus oleh
Allah di dalam Yesus Kristus namun seringkali pula masih ada saja
pemberontakan kepada Allah. Dalam kondisi yang demikian
tersebut Allah memberi hukuman dengan tujuan untuk
menyadarkan manusia agar berbalik kepada Tuhan. Bersyukurlah
bila sampai saat ini, Tuhan masih memberi ruang dan waktu
kepada kita untuk bertobat. Manfaatkanlah kesempatan itu
dengan baik. Barangsiapa yang percaya kepada-nya, tidak akan
dihukum melainkan akan dibebaskan dan masuk ke dalam
kerajaan sorga bersama dengan Tuhan, tetapi siapa yang tidak
percaya pasti akan dihukum dalam kebinasaan selama-lamanya
(bnd. Markus 16:16). Percayalah. Soli Deo Gloria.
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Rabu, 6 Desember 2017
Lukas 21 : 34-38
BERJAGA DAN BERDOA
Manusia memiliki kecenderungan besar untuk berusaha
memiliki harta/uang yang banyak; menduduki jabatan tinggi,
populer dll. Segala daya, upaya, dana dan kesempatan digunakan
semaksimal mungkin untuk meraih semua hal tersebut.
Bacaan ini pun menjelaskan bagaimana Yesus memberi
peringatan kepada para murid-Nya agar berjaga-jaga atau
waspada dengan urusan perut dan soal-soal hidup lain di dunia ini
agar tidak terlenasehingga siap ketika hari Tuhan (hari
penghakiman) tiba. Sebab pada hari itu akan terjadi tiba-tiba (ayat
34-35) seperti pada zaman Nuh, orang-orang makan, minum,
kawin dan mengawinkan dan mereka tidak tahu hingga mereka
semua lenyap (Mat.24:37-39). Seperti itulah yang akan terjadi pada
saat Yesus Kristus datang kembali untuk menghakimi dunia ini.
Tidak ada manusia yang tahu waktunya. Sebab itu, Tuhan Yesus
memberi peringatan sebelum semua itu terjadi. Kita harus
berjaga-jaga sambil berdoa kepada Tuhan supaya diberi kekuatan
oleh Tuhan agar luput dari semua apa yang terjadi pada
waktunyaserta mampu berdiri menyambut kedatangan Anak
Manusia (ayat 36).
Jika demikian, apakah mengejar harta/uang, kedudukan,
popularitas dan lain-lain adalah salah? Tidak. Boleh mengejar
segala mimpi, tetapi ingatlah semua itu (harta/uang; kedudukan;
popularitas, dst.) akan ditinggalkan. Dahulukanlah Kerajaan Allah
dari semua mimpi tersebut. Berjaga-jagalah dan berdoalah
senantiasa sebagai bukti kesiapan menyambut kedatangan Anak
Manusia. Ingatlah! Yesus Kristus akan datang membawa
pemisahan: Yang percaya kepada-Nya akan diselamatkan ke
dalam kerajaan Sorga, sebaliknya yang tidak percaya akan
dibinasakan di dalam api neraka. Orang percaya yang sungguhsungguh, pasti berjaga dan berdoa. Soli Deo Gloria.
GCA: Gerakan Cinta Alkitab
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Kamis, 7 Desember 2017
1 Tesalonika 1:1-10
8 CARA MENANTI KEDATANGAN YESUS KRISTUS
Berbagai macam cara dapat dilakukan oleh manusia untuk
menanti terlaksananya hari kiamat. Ada yang makin gencar
berbuat amal; ada yang makin gencar menyebarkan agamanya
dengan cara halus maupun kasar bahkan dengan teror; ada yang
menjual harta bendanya dan meninggalkan pekerjaannya untuk
pergi ke suatu tempat menanti hari kiamat terjadi; dst.
Dalam perikop ini, kita bisa belajar bagaimana pola hidup
jemaat di Tesalonika (ayat 1) menantikan kedatangan hari
penghakiman:
1. Menunjukkan dalam perbuatan bahwa mereka percaya
kepada Yesus Kristus (ayat 2)
2. Mengasihi orang lain sehingga melayani mereka (ayat 2)
3. Berharap dengan teguh kepada Tuhan Yesus Kristus (ayat 2)
4. Mengikuti teladan rasul-rasul dan teladan Tuhan (ayat 6)
5. Meskipun menderita mereka menyambut dengan gembira
injil Yesus Kristus (ayat 6)
6. Meninggalkan berhala dan datang kepada satu-satunya Allah
yang hidup untuk mengabdi kepada-Nya (ayat9)
7. Menantikan kedatangan Anak Allah dari surga yaitu Yesus
yang telah dibangkitkan dari kematian, yang akan
menyelamatkan dari murka Allah yang akan datang (ayat 10).
8. Kesaksian yang hidup dari jemaat orang-orang Tesalonika ini,
tersebar ke berbagai tempat (ayat 7-9).
Dengan belajar mempraktekkan pola hidup dari jemaat di
Tesalonika tersebut di atas, maka kita pun tidak mudah disesatkan
bagaimana menanti kedatangan Kristus nantinya. Intinya, jalani
hidup ini dengan iman yang terbukti melalui kata, sikap dan
perbuatan sehari-hari. Hidup yang berintegritas (menyatunya kata
dengan perbuatan). Soli Deo Gloria.
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Jumat, 8 Desember 2017
Yeremia 1:1-10
PEMILIHAN TUHAN
Kita manusia suka dengan “Jaminan”. Banyak orang yang
mengasuransikan
jiwanya,
kesehatannya,
pendidikannya,
rumahnya, mobilnya, dll. Karena jika ada malapetaka menimpa
maka ada asuransi yang bisa mengganti segala kerugian material
yang ada. Jika ada jaminan uang di Bank, maka hidup terasa aman.
Jika anak-anak sudah bekerja, maka ada jaminan hari tua yang
baik. Dan sebagainya.
Yeremia ketika dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang
Nabi, rupanya juga butuh jaminan dari Tuhan. Mengapa? Karena ia
enggan menerima penugasan dari Tuhan dengan alasan ia tidak
pandai bicara sebab ia masih muda (ayat 6) walau Tuhan sudah
mengatakan sebelumnya bahwa ia telah dikenal oleh Tuhan
bahkan sebelum ia terbentuk dalam rahim ibunya (ayat 5a) bahwa
ia telah dikuduskan dan ditetapkan menjadi nabi sebelum ia keluar
dari kandungan (ayat 5b). Menanggapi penolakan Yeremia, Tuhan
memberi jaminan kepada Yeremia. Jaminan penyertaan untuk
melepaskan dia dari berbagai ancaman (ayat 8) bahkan keluhan
Yeremia bahwa ia tidak pandai bicara segera dijawab oleh Tuhan
dengan menjamah mulut Yeremia dan menaruh perkataanperkataan Tuhan ke dalam mulut Yeremia (ayat 9). Jadi tidak ada
alasan lagi untuk menolak. Bahkan Yeremia diberi bonus : kuasa
atas bangsa-bangsa atau kerajaan untuk mencabut dan
merobohkan, untuk membangu dan menanam. Artinya melalui
perkataan-perkataan Yeremia, sebuah bangsa bisa hancur jika
mereka tidak mendengar dan sebaliknya terbangun jika
mendengarkan perkataan Yeremia (ayat 10).
Tuhan pun telah memilih kita sebagai anak-anak-Nya. Dia
juga menjamin bahwa Ia akan menyelenggarakan hidup kita
selamanya.Bukan hanya di dunia ini tetapi juga di dunia yang akan
datang. Amin.
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Sabtu, 9 Desember 2017
Yehezkiel 36:20-32
KUDUSKAN NAMA TUHAN
Pada dasarnya kebanyakan orang “suka cari nama”,
artinya mau disanjung-sanjung, mau dikenal, mau populer, dst.
Karena itu selalu ada upaya yang kuat dari siapa saja meraihnya.
Ironisnya dengan menghalalkan segala cara.
Popularitas dan ketenaran manusia tidak boleh melampaui
nama Allah. Hanya Dia yang layak disanjung dan dihormati. Dialah
Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta alam semesta termasuk
manusia. Maka saat umat Israel menajiskan nama Tuhan, karena
pembuangan yang dialami mereka, Tuhan sendirilah yang
bertindak. Bukan karena orang Israel sudah bertobat dan hidup
lebih baik (ayat 22 dan 32). Tuhan bertindak untuk membebaskan
umat-Nya kembali ke negerinya dan memelihara mereka bahkan
Roh-Nya akan tinggal dalam batin orang-orang itu (ayat 27) karena
Tuhan ingin memulihkan nama-Nya yang telah dinajiskan oleh
orang Israel. Supaya bangsa-bangsa lain tahu, bahwa Tuhan Allah
Israel adalah Allah yang sejati, yang berdaulat untuk hidup seluruh
umat manusia. Hanya Dialah Allah yang sejati. Dialah yang layak di
tinggikan oleh seluruh umat manusia di muka bumi.
Demikian juga dengan kita. Yesus datang ke dunia
berkorban sampai mati terhina bukan karena manusia saat itu
telah bertobat atau tidak berdosa lagi. Yesus rela mati saat
manusia masih berdosa (Rm. 5:9-10). Yesus tidak menunggu
manusia bersih dulu, baru Ia mau mati untuk mereka. Itulah kasih
karunia karena nama-Nya yang kudus. Bila Allah melalui Kristus
telah menguduskan Kita maka seyogianya kita hidup dalam
kekudusan. Hanya dengan itu, maka kita memperkenalkan namaNya yang kudus. “ Kuduslah kamu, sebab Aku kudus”(1 Ptr.1:16).
Soli Deo Gloria.

GCA: Gerakan Cinta Alkitab

ReHaT- Renungan Harian Toraya 104

Minggu, 10 Desember 2017
Markus 1:1-8
NABRAK MOBIL JENDERAL
Irjen Umar Saptono, mantan Kapolda NTB, ketika
melakukan patroli mudik tgl 23 Juni, ditabrak mobil Pak Suyatim
dari belakang. Sang Irjen meminta ajudannya turun dan memotret
mobil dinasnya dan mobil yang menabraknya. Tanggal 4 Juni Pak
Suyatim mendapat telpon, bahwa ada seseorang akan
bersilaturahmi. Tamu yang ditunggu datang. Namun ia kaget,
yang datang rombongan polisi, ada Jenderal. Ternyata yang
datang, Irjen Usman Saptono, yang mobilnya ditabrak di tol waktu
mudik. Pak Suyatim minta maaf atas kejadian itu. Dan pak
Jenderal menjawab, sebelum bapak minta maaf, saya sudah
maafkan. Tindakan sang Jenderal ini sungguh mengagumkan.
Bacaan ini juga mengungkapkan bagaimana Kedatangan
Yesus ke dalam dunia telah dinubuatkan dalam PL oleh nabi
Yesaya (ayat 2,3). Akan datang utusan yang mendahului-Nya yakni
Yohanes Pembaptis. Ia datang dengan berita, “Bertobatlah dan
berilah dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni dosamu (ayat 4).
Mendengar berita ini, penduduk dari Yudea dan Yerusalem
mendengar dan mempercayai seruan ini. Mereka mengakui
dosanya, bertobat, dibaptis dan diselamatkan. Yohanes
melanjutkan beritanya, “…bahwa sesudah ia, akan datang yang
lebih berkuasa, yang akan membaptis dengan Roh
Kudus”…Dialah Yesus yang akan kita rayakan hari kelahiran-Nya
di bulan ini.
Jika, Jenderal polisi yang mobilnya ditabrak, mendatangi
orang yang menabraknya…bukan untuk menuntut namun datang
memberi maaf. Terlebih kehadiran Allah dalam Yesus Kristus. Allah
yang mendatangi kita, mencari dan memanggil kita untuk
menerima pengampuan dosa dan keselamatan kekal di dalam
Anak-Nya, Yesus Kristus. Terimalah dan hiduplah dalam sukacita
keselamatan yang Allah telah anugerahkan tersebut.
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Senin, 11 Desember 2017
Kisah Rasul 2:37-40
PAKE SABUK PENGAMAN
Sekarang ini, yang namanya naik pesawat bukan barang
langka lagi. Mari kita perhatikan sejenak. Setiap pesawat yang
bersiap untuk take off, pramugari atau pramugara menyampaikan
hal
penting
kepada
para
penumpang.Coba
kita
ingat…”Penumpang sekalian, keselamatan dalam penerbangan
ini adalah prioritas kami”. Sesudah itu pramugari atau pramugara
mulai mengajar kita “menyelamatkan diri” dan memperagakan
bagaimana menggunakan alat keselamatan jika situasi darurat
terjadi. Pernahkah kita merenungkan dan memperhatikan hal ini?
Hal ini memberikan kesadaran bahwa keselamatan
memang penting oleh manusia. Pertanyaan penting ialah apakah
hanya keselamatan dalam penerbangan yang kita butuhkan?
Petrus menjelaskan kepada Orang Yahudi bahwa Allah sangat
mengasihi umatNya dengan mengutus Anak-Nya yang telah
disalibkan (ayat 33-36). Mendengar khotbah itu, mereka
merasakan bahwa keselamatan sungguh ada dari Allah yang
diberikan kepada manusia. “Apa yang akan kami
lakukan?”…merupakan respon yang luar biasa dari manusia.
“Bertobatlah, …berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus
untuk pengampunan dosamu (ayat. 38), karena janji keselamatan
itu bagi kamu dan anak-anakmu dan orang lain yang dipanggil
Allah (ayat 39). Itulah kepastian keselamatan yang Allah nyatakan
kepada manusia.
Keselamatan dalam dunia penerbangan menjadi prioritas
setiap maskapai. Setiap penumpang sangat dihargai, tidak peduli
statusnya. Peralatan keselamatan dipersiapkan untuk semua.
Terlebih lagi kasih Allah kepada umat-Nya. Keselamatan di dalam
Yesus adalah jawaban Allah kepada semua manusia. Apakah kita
telah membagikannya kepada semua orang agar mereka juga
menikmati keselamatan tersebut.
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Selasa, 12 Desember 2017
Kisah Rasul 11:1-18
ALMAIDAH 51
Kita pasti mengingat kisahnya. Jadi terkenal karena pidato
Ahok, “…dibohongi pakai Almaidah 51”. Pidato ini menimbukan
ketidaksenagan beberapa kalangan bahkan memicu demo yang
menolak Ahok bahkan mengakibatkan ia masuk penjara. Kasus itu
mempertegas kembali bahwa memang ada paham bahwa hanya
kita, yang baik dan benar di hadapan Allah, yang lain kafir. Yang
lain tidak berkenan.
Cara pandang demikian juga jelas dari pembacaan kita.
Ada penolakan, bahkan dari para murid Yesus, bahwa Kornelius
yang adalah bangsa lain tidak pantas untuk menerima
keselamatan dalam Yesus (ayat 1). Hal ini menimbulkan
perselisihan di antara orang percaya saat itu (ayat 2). Apakah
keselamatan itu hanya bagi yang bersunat (untuk orang Yahudi
saja) atau kepada bangsa lain juga? Petrus menceritakan
bagaimana Roh memimpinnya dan mengarahkan untuk makan
makanan yang dinyatakan halal oleh Allah (ayat 5-10) dan bertemu
dengan utusan dari Kaisarea yang datang menjemputnya karena
suruhan seorang malaikat (ayat 13). Atas petunjuk inilah Petrus
yakin bahwa Allah menyatakan keselamatan kepada bangsa lain
(Kornelius dan keluarganya-bukan orang Yahudi)…bagaimana
mungkin aku mencegah Dia?”. Penjelasan Petrus membuat murid
yang lain mengerti bahwa keselamatan dari Allah juga
diperuntukkan bagi bangsa lain (ayat. 18).
Almaidah 51, menjadi alasan yang lain menganggap kita
kafir dan menolak Ahok sebagai pemimpin Jakarta. Namun Firman
Tuhan ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa
keselamatan dari Allah bukan hanya milik kita saja. Allah membuka
dan menyatakan keselamatan itu bagi semua bangsa. Untuk itu
mari kita menyatakan keselamatan itu seperti Petrus. Allah
membuka pintu kasih-Nya kepada semua orang. Amin
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Rabu, 13 Desember 2017
Maleakhi 2:17-3:5
NENEK PENCURI UBI
Seorang nenek miskin yang kelaparan mencuri ubi di area
perusahaan perkebunan. Di hadapan hakim, ia mengakui
perbuatannya. Sang hakim dilema, nenek mencuri karena
kelaparan dan tidak punya uang. Di sisi lain, hukum harus
ditegakkan. Ia memvonisnya 2 tahun dan atau denda 1 juta rupiah.
Sebelum ia mengetuk palu, ia berdiri mengambil uang di
dompetnya 1 juta dan berkata, “Demi kemanusiaan, saya
memvonis semua yang hadir dengan denda 50 ribu rupiah per
orang karena kita semua membiarkan nenek ini hidup dalam
kemiskinan dan kelaparan”. Tok…tok…tok. Sang nenek
membayar dendanya, bebas, bahkan pulang dengan sisa uang
yang terkumpul.
Demikianlah situasi manusia di hadapan Allah dalam
pemberitaan nabi Maleakhi. Tidak ada yang benar, setiap orang
melakukan kejahatan namun merasa hidup dalam kebenaran (ayat
17). Tuhan tidak akan tinggal berdiam diri. Ia akan masuk ke dalam
Bait-Nya untuk menyucikan kembali Bait Kudus yang najis oleh
karena adanya berhala asing (ayat 1). Malaikat perjanjian sungguh
tidak seorang pun sanggup bertahan pada hari kedatangan-Nya
(ayat 2). Pada hari penghakiman-Nya, Ia akan memurnikan dan
menyucikan orang Lewi sehingga mereka menjadi kudus untuk
mempersembahkan kurban kepada Allah (ayat 3).Persembahan
yang diberikan umat-Nya akan menyenangkan hati Tuhan seperti
dahulu kala (ayat 4).
Nenek yang mencuri tetap dihukum namun sekaligus
dibebaskan. Allah tidak suka akan kecemaran umat-Nya. Ia
menghukum yang berdosa sekaligus memurnikannya kembali.
Sehingga semuanya berkenan kepadaNya. Allah menghukum kita
karena dosa namun menyelamatkan kita dari kebinasaan dosa
dengan jalan mengutus anak-Nya, Yesus Kristus.
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Kamis, 14 Desember 2017
Habakuk 2:1-5
BERDOA DAN BERHARAP
Teringat masa kecil. Kami sering ke pasar bersama ibu
menjual bermacam-macam sayuran. Saat itu mobil masih jarang
sehingga kita sering jalan kaki dengan beban di pundak. Ditengah
jalan, panas terik matahari seakan membakar kulit. Haus, capek,
beban berat, perjalanan panjang, itu sudah biasa. Dalam keadaan
itu, saya sering mengeluh. Dalam keadaan itu, ibu sering mengajak
untuk mencari tempat berteduh untuk istirahat. Dalam suasana
itu, ia mengajak, “Ta massambayang anak na den oto lendu’, tanii”
(berdoalah nak, semoga ada mobil lewat dan kita bisa naik).
Kenangan itu,mengajariku beriman dan berharap.
Nabi Habakuk juga dalam penantian dan harapan. Ia
menantikan apa yang akan Tuhan katakan kepada umat-Nya
melalui dia dan apa jawaban Tuhan atas doanya (ayat 1). Sebuah
sikap yang dipenuhi keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan
respon dan tidak tinggal diam (ayat 2). Nyatakanlah apa yang
Tuhan sampaikan dan jangan ditunda lagi. Waktunya akan segera
tiba (ayat 3). Orang yang membusungkan dadanya, tidak lurus
hatinya namun orang benar hidup oleh percayanya (ayat 4). Inilah
dasar hidup setiap umat Tuhan. Dalam menjalani hidup ini, sikap
menanti dan berharap kepada Tuhan adalah dasar yang kuat.
Tetapi orang sombong tidak akan mendapat apa-apa (ayat 5).
Banyak kali terjadi bahwa sesudah berdoa, memang benar
ada mobil lewat dan kami pun naik. Semua beban lepas,
menikmati perjalanan dengan sukacita. Inilah gambaran hidup
orang percaya. Hidup dalam iman kepada Allah bahwa Ia
bertindak dan memberi jawab atas setiap permohonan kita. Setia
menantikan jawaban Tuhan adalah saat terindah bagi orang
percaya.Berharaplah kepada Tuhan senantiasa maka ia akan
bertindak tepat pada waktunya. Amin.
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Jumat, 15 Desember 2017
Habakuk 3:1-6
ITU RUMAHNYA AYAH
Kami biasa berkunjung ke rumah teman, yang istrinya
sedang mengandung anak pertama. Anak kami yang kedua
senang mendengar cerita bahwa ada “dedek” perempuan. Saat
istrinya melahirkan, kami berkunjung lagi. Betapa senangnya anak
kami melihat “dedek” perempuan. Ia ingin membawanya pulang.
Senang dan gemas, bahkan ia ingin tidur bersamanya. “Kusuka
sekali itu adek”. Beberapa waktu kemudian, kami melewati rumah
itu. “Itu rumahnya adek, ayah”…saya merenung…bahwa anak
kami ini mengingat rumah dan adik perempuan dengan perasaan
gembira dan senang.
Kenangan dan ingatan kepada perbuatan Tuhan di masa
lampau, diungkapkan oleh Nabi Habakuk dalam doanya. “Tuhan,
telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu ya
Tuhan, kutakuti! (ayat 2). Perbuatan Allah yang dahsyat saat
menuntun Bangsa Israel dari Tanah Mesir. Nabi berdoa dalam
keadaan tertekan karena hukuman Tuhan begitu berat kepada
Yehuda. Allah seakan jauh dan tidak peduli dengan umat-Nya.
Dengan mengingat perbuatan Tuhan itu, imannya diteguhkan.
Walaupun Tuhan murka, nabi mengharapkan kasih sayang-Nya
kepada Yehuda (ayat 2). ketika Allah menyatakan perbuatan yang
dahsyat, bumi pun penuh pujian kepada-Nya (ayat 4).
Anak kami mengingat “adek perempuan” dan rumah
tempat ia tinggal. Mengapa? Karena ada perasaan senang,
gembira dalam hatinya. Demikian cara nabi berdoa. Saat Tuhan
menghukum, bangsa itu kehilangan sukacita, kehilangan harapan.
Ia mengungkapkan kebaikan Tuhan dan perbuatan dahsyat
kepada Bangsa Israel masa lampau. Hal itulah yang menghibur
hatinya sekaligus memohon kasih sayang Tuhan. Karya Allah di
masa lampau menjadi dasar bagi kita untuk terus menaruh harap
kepada-Nya, menghibur kita walaupun dalam keadaaa sulit.
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Sabtu, 16 Desember 2017
Habakuk 3:13-19
BUNUH DIRI ISIS
Peperangan hebat terjadi di kota Mosul antara pasukan
Irak dan pasukan militan ISIS. Dalam pertempuran itu, pasukan
Irak yang dibantu sekutu, mengambil alih daerah yang menjadi
pusat perlawanan ISIS. Banyak militan yang terbunuh. Dalam
keadaan terdesak, mereka bukannya menyerah. Mereka melilitkan
bom di tubuhnya, menunggu pasukan Irak datang mendekat dan
kemudian meledakkan dirinya. Dalam keadaan terdesak mereka
telah kehilangan harapan. Dalam kekalahannya, memilih lebih baik
mati dari pada ditangkap oleh musuh.
Situasi buruk juga diungkapkan dalam bacaan hari ini. Nabi
Habakuk menjelaskan situasi tanpa harapan. Namun dalam situasi
itu ia berharap pada Allah, “Engkau berjalan maju untuk
menyelamatkan umat-Mu, (ayat 13), Engkau menusuk dengan
anak panahnya sendiri (ayat 14), dengan Kuda-Mu, Engkau
menginjak laut (ayat 15). Melihat perbuatan Allah yang dahsyat
itu, sang nabi menyampaikan pengharapan. “Sekalipun pohon ara
tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,…kambing domba
terhalau…aku akan bersorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah
yang menyelamatkan aku…Allah, Tuhanku dan kekuaanku…”.
Sang nabi tetap berpengharpan dalam Tuhan dan memberikan
kekuatan kepada umat Tuhan walaupun kadang hidup
mengecewakan dan tidak ada harapan.
Pasukan ISIS yang dikalah kehilangan harapan dan memilih
bunuh diri. Umat Allah pun banyak kali berjumpa dengan situasi
kalah dan tanpa pengharapan. Berita Nabi Habakuk kembali
meneguhkan kita untuk melihat perbuatan Allah dan tetap
mempercayai-Nya pun dalam kesulitan hidup yang dialami. Iman
demikian menjadi tempat Allah menabur dan menyatakan
perkara-perkara besar. Yang membuat kita kuat bukan karena
tidak ada masalah, namun dalam masalah Allah menguatkan kita.
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Minggu, 17 Desember 2017
Mazmur 126:1-5
DOAKAN IBU BIDAN
“Tolong doakan ibu bidan..dalam proses melahirkan. Bayi
dalam kandungan sehat namun ibu sudah tidak kuat, mau
menyerah”. Pesan dalam group, saat istri sahabat yang adalah
seorang bidan dalam proses melahirkan. Teman membalas, “Ibu
bidan pasti dikuatkan dan akan melahirkan dengan selamat”,
demikian teman yang lain memberi penguatan. Keesokan harinya,
masuk pesan, “Selamat, kamu menjadi ayah sekarang. Selamat
atas kelahiran putri pertama”. Bahagia akhirnya. Sukacita
dinyatakan. Yang awalnya penuh penderitaan dan kesakitan.
Gambaran yang sama dinyatakan oleh Pemazmur 126 ini.
Ketika Allah melepaskan mereka dari pembuangan, memulihkan
Sion kota kudus, mereka seakan bermimpi (ayat 1). Kesukaran,
penderitaan, hal-hal yang memalukan telah berlalu. Kekalahan
dan penindasan tidak diingat lagi. Semua perkara besar yang
mereka alami menjadi kesaksian diantara bangsa-bangsa, bahwa
Allah telah melakukan perkara besar kepada mereka (ayat 2). Dan
Bangsa Israel pun bersorak-sorai tanda sukacita dan kegembiraan.
Pengakuan keluar dari mulut mereka, Allah telah melakukan
perkara besar kepada kita (ayat 3). Pengakuan ini memberikan
kekuatan rohani untuk memohon pertolongan Tuhan atas
kehidupan mereka selanjutnya. Pulihkanlah keadaan kami, ya
Tuhan (ayat 4). Permohonan ini memperlihatkan kesadaran
bahwa sumber keselamatan, kelepasan dan sukacita hanya dari
Allah.
Kehidupan manusia seperti gambaran ibu yang sementara
melahirkan. Mengalami penderitaan dan kesakitan, kegagalan
bahkan kehancuran. Namun tindakan Allah mampu mengubah
situasi buruk manusia. Ia sanggup mengubah penderitaan menjadi
kebahagiaan. Mari memohon dan menyerahkan hidup kita
kepadaNya. Penderitaan bukanlah akhir namun proses yang
diizinkan Allah agar kita mengalami kasihNya yang sejati.
GCA: Gerakan Cinta Alkitab

ReHaT- Renungan Harian Toraya 112

Senin, 18 Desember 2017
Efesus 6:10-17
PELURU KENDALI NUKLIR
Kim Jong Un menjadi sosok perhatian dunia, bahkan
dianggap ancaman. Pemimpin dunia dibuat cemas, termasuk
Presiden Donald Trump. Dia adalah pemimpin Korea Utara. Ia
sangat berambisi untuk memiliki senjata nuklir dan peluru kendali
antar benua. Strateginya jelas. Dengan memiliki senjata nuklir,ia
menjadi ancaman negara lain bahkan bisa menjadi penguasa.
Perlengkapan
perang
sangat
menentukanuntuk
memberikan kemenangan. Paulus berpesan“…hendaklah kamu
kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasaNya,…(ayat 10)
untuk menguatkan Jemaat di Roma dalam pergumulan iman
menghadapi pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu dunia
yang gelap ini (menentang kuasa dan keberadaan Allah), melawan
roh-roh jahat di udara (ayat 12). Orang percaya membutuhkan
perlengkapan rohani yang berasal dari senjata Allah, agar dapat
mengadakan perlawanan bahkan membawa kemenangan (ayat
13,14). Ajaran Kristus dianggap melawan pemerintah dan
penguasa adalah tuduhan yang harus dihadapi dengan iman (ayat
15,16) bukan dengan kepandaian dan akal manusia namun dengan
pedang Roh, yaitu Firman Allah disertai dengan doa dan
permohanan yang tidak ada putus-putusnya. Dengan
perlengkapan rohani ini, orang percaya dapat memenangkan
peperangan rohani.
Setiap orang mengandalkan apa yang dimiliki untuk
mencapai tujuannya. Kim Jong Un mengembangkan senjata nuklir
dan rudal antar benua supaya ditakuti. Orang percaya dalam
menghadapi pergumulan hidup pun membutuhkan perlengkapan
rohani untuk meneguhkan iman dalam pergumulan dan kesulitan
hidup sekaligus menguatkan dalam memberitakan berita
keselamatan dan kabar gembira mengenai Kristus kepada dunia.
Tujuan kita ditentukan dengan apa yang kita pikirkan dan miliki.
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Selasa, 19 Desember 2017
Kisah Para Rasul 3:17-26
MELIPAT SELIMUT SENDIRI
Anak pertama, kami memberi tugas merapikan tempat
tidur termasuk melipat selimutnya setiap bangun pagi. Suatu pagi
dia bangun tetapi tidak melipat selimutnya. Bundanya, “Joshua,
kenapa tidak lipat selimutmu? “Ei, kenapa saya mau lipat selimut.
Waktu tidur saya tidak pake selimut…” ia membela diri. Bunda,
“E, itu salah nak. Waktu tidur, Jo lupa pake selimut kemudian
bunda selimuti”. Joshua, “A, tidak mau. Saya tidak rasa kalau
bunda selimuti”…Ia tidak merasakan waktu bundanya selimuti
karena tidur nyenyak.
Hal ketidaktahuan juga terjadi dalam perikop yang
kitabaca ini. Sebagian orang Yahudi “tidak tahu” mengenai siapa
Yesus itu. Karena ketidaktahuan mereka menolak dan tidak
percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan Juruselamat bahkan
mereka menyiksa dan menyalibkan-Nya (ayat 17). Namun semua
sikap mereka justru telah menggenapi semua yang difirmankan
oleh nabi bahwa Mesias harus menderita (ayat 18). Namun kasih
Allah melampaui semua sikap manusia terhadap Anak TunggalNya. Bukannya menghukum, Allah menawarkan pertobatan
sebagai jalan untuk menerima anugerah Allah (ayat 19). Beritanya
jelas, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu, dan mendapat
bagian dalam anugerah Allah itu. Ia mengutus Hamba-Nya supaya
memberkati dan memimpin umat-Nya kembali dari segala
kejahatan (ayat 25,26).
Demikian iman kita di hadapan Allah. Banyak hal yang
kadang tidak kita tahu yang Allah buat bagi kita. Allah mengasihi
kita. Mungkin kita tidak merasakan bahkan mengabaikannya.
Namun sekarang dalam kesadaran bahwa Allah begitu
menyayangi kita dan menyatakan rahmat-Nya dalam Yesus
Kristus, percayalah dan hiduplah dalam kebenaran sesuai
kehendak-Nya.
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Rabu, 20 Desember 2017
Markus 9:9-13
DOKUMEN PENTING, RAHASIA
Saya mengantar ibu ke kantor untuk keperluan dinas.
Sementara menunggu, perhatian saya tiba-tiba terarah pada
sebuah komputer. Sepintas tidak ada yang special dibanding
dengan yang lainnya. Namun tulisan yang terpampang jelas di
komputer itu yang lain, sangat special. “Dokumen penting milik
Negara. Sangat Rahasia”. Saya tidak tahu apa isinya. Sepertinya
komputer itu diperlakukan khusus. Dioperasikan oleh orang yang
khusus, paling tidak yang bisa menjaga atau menempatkan rahasia
itu sebagaimana mestinya. Jika tidak, maka rahasia milik Negara
itu bisa disalahgunakan atau dijadikan orang untuk kepentingan
dan keuntungan pribadinya.
Pesan untuk menyimpan rahasia ini sangat penting. Tidak
hanya dalam hubungan antar manusia namun juga dalam
hubungan dengan Tuhan. Yesus memberikan pesan yang amat
penting kepada murid tertentu. Hanya kepada Petrus, Yakobus
dan Yohanes yang diperkenankan melihat dan mengalami sebuah
rahasia besar mengenai Yesus (ayat 2,9). Tidak boleh hal inagurasi
Yesus diceritakan dan diungkapan ke publik sebelum Ia bangkit
dari antara orang mati. Hal itu bertujuan agar mareka melihat dan
meyaksikan semua proses pelayanan dan kehidupan Yesus sampai
pada kesempurnaannya. Dengan demikian mereka tidak akan
disesatkan dan dapat memberikan pertangungjawaban iman itu.
Akhirnya mereka yang menerima amanat ini telah memegang
dengan tepat rahasia itu sampai Ia bangkit dari antara orang mati
(ayat 10).
Bahwa rahasia itu telah dinyatakan dan bahwa kita telah
dipercayakan juga untuk mengenal rahasia itu adalah hal yang
sangat istimewa. Kita mengenal dan mengetahui isinya dan juga
diberikan tanggug jawab untuk menyampaikan isi kebenaran akan
keselamatan itu sehingga diketahui dan dipercayai oleh orang lain.
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Kamis, 21 Desember 2017
Ibrani 1:1-4
BANYAK BERITA HOAX
Akhir-akhir ini sejak penggunaan hand phone canggih
hampir merata di semua kalangan masyarakat, mulai dari bapakbapak sampai anak sekolah dasar membuat orang dengan sangat
gampang mendapatkan informasi dan juga membagi informasi.
Begitu mudahnya, kemudian muncul sebuah istilah “berita hoax”
yang kalau diartikan “berita bohong”, berita yang tidak terjadi,
atau sesuatu yang terjadi namun tidak persis seperti yang
diberitakan. Hal ini berdampak buruk dan bisa memicu kesalah
pahaman, ketidaknyamanan, pertengkaran bahkan pertikaian.
Allah juga menjalin komunikasi dengan manusia namun
tidak sama dengan cara manusia sekarang berkomuikasi dengan
memakai alat canggih namun kadang berisi berita bohong. Allah
dalam Yesus Kristus dinyatakan dan benar terjadi. Awalnya, Allah
datang melalui perantaraan para nabi dan kemudian dalam diri
Yesus Kristus (ayat 1,2). Ia datang menyatakan kasih-Nya,
kepedulian-Nya dan rahmat-Nya kepada manusia agar manusia
menemukan jalan kembali kepada-Nya. Allah tidak menggunakan
alat tertentu “yang bisa disalahgunakan” namun Ia datang dalam
diri Anak-Nya, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud
Allah…(ayat 3). Ia datang dengan tugas suci, yakni penyucian
dosa umat manusia dan kemudian diberikan tempat di sebelah
kanan Yang Maha Besar (ayat 3).
Berita kedatangan-Nya bukan berita hoax, bukan berita
bohong seperti yang biasa kita terima melalui handphone canggih.
Ia sungguh datang untuk kita. Kesempatan baik yang kita miliki
ialah berbagi berita suka cita itu kepada dunia, kepada sesama dan
kepada setiap orang yang kita jumpai. Bahwa Yesus datang
menghapus dosa dunia. Dan keselamatan itu untuk semua.
Terpujilah Kristus, Amin
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Jumat, 22 Desember 2017
Ibrani 1:5-14
ANGGOTA DPR DAN KPK
Sekelompok anggota DPR “menggugat” KPK yang
sementara mengusut dugaan mega korupsi E-KTP. Anggota
dewan menuduh KPK hanya sandiwara, mengangkat kasus yang
tidak benar. Ia malah mengusulkan sebaiknya KPK dibubarkan
atau paling tidak bisa dilemahkan. Sementara fakta persidangan
memperlihatkan bahwa kasus yang ditangnai KPK benar terjadi
dan melibatkan beberapa anggota DPR periode yang lalu.
Mengapa ada saling “menggugat?”. Saling klaim kebenaran dan
saling menunjukkan kekuatan masing-masing. Siapa yang paling
benar dan berkuasa? Anggota DPR atau KPK?
Pembacaan kita hari ini membahas sebuah pertanyaan,
siapakah Yesus itu? Apakah Dia layak dipercaya…atau ada yang
lain? Penyataan Allah sendiri yang menegaskan hal itu bahwa
“Anak-Ku, Engkau!...”Aku akan menjadi Bapa-Nya, dan Ia akan
menjadi Anak-Ku. Bahkan semua malaikat Allah harus menyembah
Dia!” (ayat 5,6). Penyataan ini sudah sangat jelas memperlihatkan
siapa Yesus itu. Tahta-Mu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan
selamanya dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran
(ayat 8). Langit akan lenyap tetapi Engkau tetap ada…semuanya
akan menjadi usang seperti pakaian namun Engkau tetap sama
(ayat 11,12). Jelaslah bahwa Yesus adalah Allah yang telah
menerima kuasa dari Bapa menjadi penguasa di dalam dunia dan
memberikan keselamatan kepada yang memperolehnya (ayat 14).
Jika ada yang merasa lebih berkuasa memperlihatkan
kekuatannya, itu berlaku sementara. Namun bagi yang orang
percaya, Yesuslah yang berkuasa. Tidak ada yang lain. Ia telah
datang sebagai utusan Allah untuk menyatakan keselamatan
kepada setiap yang percaya. Sehingga kita diajak untuk
mempercayakan hidup kita kepada-Nya sebagai Tuhan dan
Juruselamat.
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Sabtu, 23 Desember 2017
Hakim-Hakim 13:1-25
INGIN JADI PENDETA
Saya duduk berdampingan dengan seorang ibu muda saat
kami pergi melayat bersama jemaat. Sementara kami menikmati
minuman dan kue khas Toraja, kami bercerita mengenai anakanak. Tibalah saatnya ibu muda ini berkata, “Ia, saya berharap
anak saya nanti seperti yang duduk di samping saya”.Saya
mengerti maksudnya. Ibu ini ingin anaknya nanti menjadi seorang
pendeta. Ungkpaan ini membuat saya merenung. Mengapa ya ibu
ini tidak bercita-cita anaknya jadi dokter, atau jadi pelaut seperti
yang disukai banyak anak dan orang tua, termasuk di Toraja.
Mengapa justru ia menginginkan anaknya jadi pendeta?
Inilah yang terjadi dalam keluarga Manoah. Namun hak
yang luar biasa, bukan kehendak orang tuanya, bukan pula
keinginan anak itu. Namun hal menjadi hamba Allah atau nazir
Allah adalah kehendak Allah sendiri (ayat 2-5). Mendengar hal ini,
Manoah mengambil sikap taat akan berita itu. Ia meminta
petunjuk dan bimbingan dari Tuhan seperti apa rencana-Nya itu
(ayat 8). Keluarga Manoah mengikuti kehendak Allah dan bersedia
hidup dalam ketaatan akan kehendak Allah atas anak yang akan
lahir
kelak.
(ayat
12-15)
Dalam
ketaatan,
mereka
mempersembahkan kurban bakaran dan berlutut menyembah
dan Tuhan berkenan atas kurban itu (ayat 2-21). Allah kemudian
menepati janjiNya. Sang anak yang dijanjikan lahir, ia diberkati
Tuhan dan Roh Tuhan ada padanya (ayat 24,25).
Itulah kemungkinan suasana yang dirindukan ibu muda itu.
Anaknya kelak, dipakai Allah luar biasa untuk menyatakan kasih
dan rencana Allah. Adakah kerinduan itu juga ada dalam keluarga
kita?. Mungkin kita memiliki rencana mengenai anak-anak kita,
namun ijinkan Tuhan menyatakan kehendak-Nya atas setiap anak
kita. Sikap kita ialah hidup dalam ketaatan dan kesetiaan akan
rancangan Allah itu.
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Minggu 24 Desember 2017
Mazmur 121:1-8
SIAPA YANG “JAGANA”?
“Siapa yang jagana’?”, ini adalah pertanyaan seorang anak
kecil usia 4 tahun kepada ibunya yang adalah pendeta setiap kali
sang ibu akan keluar pelayanan. Ibunya akan selalu memberi
jawaban yang akan membuat anak tersebut merasa tenang.
Namun sang ibu bukan hanya memberikan jawaban Si anu atau
tante anu yang jaga, tetapi meyakinkan dengan ajaran: Tuhan
Yesus yang jaga. Saat sang anak mendengar kata-kata pamungkas
itu akan terdiam dengan wajah puas sebab keyakinannya sudah
terbentuk dengan kata-kata yang selalu ia dengar dari ibunya itu.
Mazmur 121 ini adalah nyanyian ziarah. Kata Ibrani dari
‘nyanyian ziarah’ adalah “naik”. Yerusalem didirikan di atas
perbukitan dan bait Allah ada di atas bukit bernama Sion.
Kumpulan mazmur ini mungkin digunakan oleh umat, ketika
mereka naik ke Yerusalem untuk merayakan suatu hari raya
tertentu yang telah ditetapkan. Dalam perjalanan ziarah=naik itu,
umat menempuh perjalanan yang tentu penuh dengan tantangan
dan marah bahaya yang mengancam jiwa. Pertolongan dalam
perjalanan ziarah tersebut bukan datangnya dari gunung-gunung
tempat bersemayamnya roh-roh yang oleh bangsa-bangsa lain
yakini, melainkan pertolongan datang dari TUHAN yang
menjadikan langit dan bumi. TUHAN disebut Penjaga. Sebagai
Penjaga, sungguh! Ia tidak akan terlelap dan tertidur baik siang
maupun malam. TUHAN menjaga keluar masukmu sampai selamalamanya. Penjagaannya bukan hanya secara kontemporer atau
sewaktu-waktu, tetapi penjagaan-Nya adalah kekal.
Jika seorang anak 4 tahun sudah mengerti dan dapat
membuatnya tenang ketika sang ibu katakan Tuhan Yesus yang
jaga, maka tentu terlebih lagi bagi orang-orang percaya yang
dewasa. Dalam ziarah kehidupan kita di dunia ini, kenallah dan
yakinilah TUHAN adalah Penjaga kita.
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Senin 25 Desember 2017
Zefanya 3: 8-13
PERLINDUNGAN TUHAN
Seseorang menceritakan pengalamannya bagaimana ia
diberi keringanan dari hukuman yang seharusnya ia tanggung.
Tidak kebetulan dia mempunyai relasi yang sangat baik dengan
seorang anggota keamanan di wilayah tersebut. Karena jaminan
dengan nama itu, ia kemudian mendapat keringanan. Mungkin
anda adalah salah satu yang pernah mengalami hal yang sama:
mendapatkan perlindungan dari sebuah nama, walaupun dengan
pengalaman yang berbeda. Orang yang rendah hati tentu akan
berterima kasih dan menghargai orang yang melindunginya
dengan berupaya agar tidak mengulangi kesalahan lagi.
Yerusalem dikisahkan oleh kitab Zefanya sebagai si
pemberontak, si cemar, kota yang penuh penindasan dan tidak
mau mendengarkan teguran siapa pun dan tidak mempedulikan
kecaman; kepada TUHAN ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia
tidak menghadap (ayat 1). TUHAN akan menghukum dengan
keadilan-Nya, namun setelah penghukuman kepada orang-orang
pemberontak itu, Ia akan membiarkan hidup suatu umat yang
rendah hati dan lemah (ayat 12). Umat inilah yang akan mencari
perlindungan pada nama TUHAN. Mereka tidak akan berlindung
pada kekuatan manusia yang bisa saja bertabiat binatang buas
memangsa binatang yang lebih lemah atau berkhianat, atau
memperkosa kebenaran (lihat di ayat 3-4). Dalam kesadaran akan
kelemahan dan sifat rendah hati, mereka akan mencari
perlindungan dalam nama TUHAN.
Siapakah pelindung anda? Mungkin kita memiliki orangorang yang punya nama besar, yang dapat memberi perlindungan,
namun ketahuilah semua itu hanya bersifat sementara. Hanya di
dalam nama TUHANlah ada perlindungan yang sejati bagi orangorang yang rendah hati dan berharap pada-Nya.
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Selasa, 26 Desember 2017
Zefanya 3: 14-20
TUHAN ADA DI ANTARAMU
Kehadiran seseorang yang ditokohkan dalam acara-acara
ma’parampo pangngan (pelamaran) tentu menjadi wibawa
tersendiri bagi pelamar maupun yang dilamar. Kehadiran mereka
adalah nilai sosial bagi keluarga dan pihak yang hadir.
TUHAN ada di antara orang-orang percaya yang setia.
Dalam bacaan ini disebut “kaum sisa yang setia”. Kepada mereka
firman diserukan: “Bersorak-soraklah hai puteri Sion, bertempik
soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan
segenap hati, hai puteri Yerusalem.” (ayat 14). Apa yang menjadi
alasan bagi kaum sisa ini untuk melakukan hal tersebut? Karena
TUHAN ada di antaramu. Tuhan ada di antara mereka bukan
secara pasif, tetapi bertindak: menyingkirkan hukuman, menebas
binasa musuh-musuh mereka, dan melenyapkan segala ketakutan.
TUHAN Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi
kemenangan (ayat 17).
Kalau seseorang yang ditokohkan yang adalah juga
manusia memberi kita keyakinan dan keberanian dalam urusanurusan kita ketika dia ada bersama kita, terlebih lagi dengan jika
TUHAN ada di antara kita. Namun persoalannya, adalah apakah
kita menyadari hal ini? Seringkali rasa aman, kita letakkan dan
jaminkan pada sesama manusia yang punya nama, punya jabatan,
punya kuasa pada hal sesungguhnya semua itu hanyalah
sementara lalu kita lupa ada TUHAN di antara kita. Bila respon
yaang diharapkan dari kaum sisa adalah “bersorak-sorak,
bersukacita, dan beria-ria”. Bersukacita bukanlah semata respon
yang lahir sebagai tanggapan alami atas apa yang kita sukai,
melainkan sebuah ungkapan yang dihasilkan oleh Roh Kudus
dalam diri seseorang yang sungguh mengaminkan kemahahadiran
Allah dalam seluruh hidupnya.
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Rabu,27 Desember 2017
Yeremia 26:1-15
SUARA TUHAN
Suatu waktu seorang warga jemaat keberatan dan bahkan
marah karena doa saya seperti ini: “Biarlah orang yang tidak mau
mendengarkan firman-Mu, yang telah mengeras dan menutup
hati terhadap kebenaran-Mu tetap dalam keadaan mereka jika
memang itu adalah hal yang mereka pandang baik. Orang yang
suka mendendam dan tidak mau mengampuni biarlah hidup
sebagai pendendam sampai keturunan mereka, orang yang
berjudi dan tidak mau meninggalkan judi, biarlah mereka sampai
keturunannya hidup sebagai penjudi......Doa ini dijiwai dari
Mazmur 109, yaitu doa seorang yang kena fitnah. Ada
pemahaman sebagian besar orang percaya yang hanya
menekankan TUHAN Allah itu Pengasih dan Penyayang! Tetapi
meniadakan sisi bahwa, TUHAN Allah kita adalah adil, yang murka
dan pasti akan menghukum setiap dosa dari setiap umat-Nya. Nabi
Yeremia disuruh oleh TUHAN untuk menyampaikan nubuat
tentang Yerusalem, yakni akan menjadikannya kota yang terkutuk
bagi segala bangsa di bumi (ayat 6). Mendengar nubuat ini para
imam, para nabi, dan seluruh rakyat menangkap nabi Yeremia
serta berkata: “Engkau harus mati!” (ayat 8). Mereka tidak
menerima nubuat yang buruk yang pasti akan terjadi atas kota
yang bebal yang tidak mau lagi mendengarkan suara TUHAN
Allah.
Suara siapakah yang kita suka dengar? Jika kita jujur,
seringkali kita cenderung mengarahkan telinga kita pada suarasuara yang memihak diri kita, yang menyanjung dan tidak
mengkritik kita. Tanpa atau memang juga kita sadari akhirnya kita
bebal dalam kesalahan, merasa kesalahan adalah kebenaran.
“Dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, dengarkanlah perkataan
hamba-hamba-Ku para nabi yang terus-menurus Kuutus
kepadamu!”(ayat 4,5)
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Kamis 28 Desember 2017
Yeremia 31:15-20
KASIH SAYANG TUHAN
Air mata yang murni dapat menyentuh hati yang berbelas
kasih. Beginilah firman TUHAN: Dengar di Rama terdengar ratapan
tangisan yang pahit pedih: Rahel menangisi anak-anaknya,...(ayat
15). Rahel adalah salah seorang dari istri Yakub, ibu Yusuf dan
Benyamin; dia melambangkan Israel yang menangisi orang-orang
yang dibawa ke dalam pembuangan. Allah menyatakan bahwa ia
tidak perlu menangis lagi, karena bangsa itu akan kembali.
Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucuran
air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran,...mereka akan
kembali dari negeri musuh (ayat 16). Hati TUHAN tergerak oleh
ratapan dan tangisan penyesalan dan pertobatan karena sadar
akan dosa-dosanya. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim
meratap...(ayat 18). Efraim adalah suatu sinonim untuk Israel
utara. Kasih sayang TUHAN kepada Efraim dinyatakan pada ayat
20 “Anak kesayangankah Efraim bagi-Ku atau anak kesukaan?
Sebab setiap kali Aku menghardik dia, tak putus-putusnya Aku
terkenang kepadanya, sebab itu hatiku terharu terhadap dia; tak
dapat tidak Aku akan menyayanginya, demikianlah firman
TUHAN.”
Sama seperti umat Israel sadar akan dosa-dosanya ketika
TUHAN membawa dan menghajar mereka di tempat
pembuangan. Hal yang sama bisa juga berlaku pada kita masa kini.
Kasih sayang Tuhan dinyatakan-Nya kepada kita bukan hanya
dengan cara yang oleh kita menyukakan hati, tetapi bisa juga
dinyatakan-Nya dengan menghajar untuk memberi peringatan dan
kesadaran akan dosa-dosa kita. Jangan tunggu TUHAN menghajar
kita baru kita sadar dari dosa-dosa kita, namun lihatlah dan
nikmatilah kasih sayang TUHAN sekarang juga, setiap saat, sebab
di dalam segala perkara Ia menyatakan kasih sayang-Nya.
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Jumat 29 Desember 2017
Yesaya 49:5-7
HAMBA SEBAGAI TERANG INJIL
“Tetapi Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi
bangsa-bangsa supaya keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke
ujung bumi." (Yesaya 49:6b).Setiap orang tentu tahu, bahwa
dirinya diciptakan oleh Allah di dalam dunia ini dan diberi tugas
dan tanggung jawab. Ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juruselamat, apakah Anda menyakini bahwa
Anda adalah pemilik kerajaan Sorga dan kehidupan kekal? Anda
Hebat Sekali! Anda tak boleh egois dan hanya menikmati sendiri
berkat dari Allah tersebut. Anda harus membagikannya kepada
orang lain juga sebagai berkat.
Inilah misi Mesias yaitu agar semua bangsa bahkan sampai
ke ujung bumi mendengar Injil dan mempunyai kesempatan untuk
percaya kepada Anak, Hamba Allah. Ayat ini seringkali dianggap
sebagai “Amanat Agung Perjanjian Lama”, yang setara dalam Injil
Matius 28:16-20. Amanat ini tidak akan tergenapi sebelum Injil
diberitakan secara memadai kepada seluruh dunia; ketika hal ini
terjadi “barulah tiba kesudahannya” (Mat. 24:14). Tanggung jawab
orang percaya pada zaman ini yakni memberitakan Injil dengan
setia, membawanya kepada semua bangsa hingga Tuhan datang
kembali.
Walaupun dalam pemberitaan Injil akan mendapatkan
banyak tantangan bahkan penolakan dan penghinaan. Kristus
sudah mengalaminya: Ia dihina dan dibenci oleh orang banyak
karena menanggung setiap dosa dan beban yang ada.Sebagai
tugas dan tanggung jawab kita orang percaya, jangan takut
memberitakan Injil. Karena kepada Yesus telah diberikan “segala
kuasa di sorga dan di bumi”. Yesus Kristus adalah Tuhan dan
Juruselamat yang berkuasa atas semunya dan ada jaminan dari
Yesus sendiri yaitu penyertaan sampai kepada akhir zaman.
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Sabtu, 30 Desember 2017
2 Petrus 3:8-16
TUHAN TIDAK LALAI
Saya masih ingat waktu tanggal 9-9-1999, diberitakan baik
dari stasiun-stasiun radio, televisi dan koran-koran, ramalan bahwa
akan terjadi sesuatu yang dahsyat pada jam 9, menit ke-9 dan
detik ke-9. Saya sama sekali tidak memercayai ramalan tersebut
karena firman Tuhan jelas dan manusia pada umumnya hanyalah
dipengaruhi oleh angka-angka yang bersamaan. Dan benar tidak
ada hal dahsyat yang terjadi pada waktu itu. Banyak orang tidak
terkecuali orang Kristen masih suka menghitung-hitung tanggal,
hari, bulan dengan angka-angka yang dipercayai “keramat” atau
membawa ‘hoki’, misalnya menentukan tanggal pernikahan,
membangun rumah, perjalanan dan lain-lain.
Firman Tuhan yang menjadi perikop saat ini sangat jelas:
“di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu
tahun sama seperti satu hari” (ayat 8 bnd. Mz. 90:4). Allah
memandang waktu dari sudut kekekalan bukan dari sudut
pandang manusia yang berhitung-hitung lama atau singkat. Dia
dapat menyelesaikan dalam satu hari apa yang menurut manusia
memerlukan seribu tahun, atau Dia bisa mengambil waktu seribu
tahun untuk melakukan sesuatu yang kita ingin agar dilakukan
hanya dalam sehari. Ingat perjalanan bangsa Israel keluar dari
Mesir yang sesungguhnya hanya dapat ditempuh beberapa hari
(kira-kira 1 minggu), tetapi Tuhan memerlukan waktu 40 tahun
untuk mendidik karakter umat-Nya dari mental budak kepada
mental bangsa pilihan.
Pandangan Allah terhadap waktu sangat berbeda dengan
manusia. Hari Tuhan tidak diketahui dan akan terjadi dengan tibatiba dan tak terduga (Mat.24:37-44). Maka tugas terpenting kita
ialah setia kepada-Nya dan tidak lalai mengerjakan apa yang
sepatutnya di hadapan-Nya.
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Minggu 31 Desember 2017
Yohanes 8:12-20
AKULAH TERANG DUNIA
“Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya:
"Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan
berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang
hidup." (Yoh. 8:12).Pernahkah kita pergi ke suatu tempat dan
berjalan dalam keadaan yang gelap gulita? Bagaimana perasaan
Saudara? Tentu itu adalah perjalanan yang penuh ketegangan
bahkan menyiksa. Kita membutuhkan terang dalam keadaan
gelap gulita agar langkah-langkah kita terarah sampai di tujuan.
Dalam kehidupan orang Percaya, Yesus adalah terang
yang sesungguhnya (1:9). Dia melenyapkan kegelapan dan
penipuan dengan menerangi jalan yang benar kepada Allah dan
keselamatan. Dengan terang yang telah diberikan oleh Yesus
dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka semua yang
mengikuti Yesus dibebaskan dari kegelapan dosa, dunia, dan Iblis.
Terang di dalam Yesus akan memberikan kita cahaya dan
menuntun kehidupan yang sangat bertujuan dan benar dalam
kehidupan kita baik di dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan di
mana saja.
Dengan terang yang diberikan oleh Yesus itu, kita
mengetahui jalan kepada Bapa yang telah mengutus Yesus
sebagai Tuhan dan Juruselamat. Namun jika kita tetap hidup di
dalam kegelapan, itu berarti kita berdusta dan kita tidak
melakukan kebenaran (bnd. 1 Yoh. 1:6). Tetapi ketika kita hidup di
dalam Dia tidak ada kegelapan namun terang yang akan diberikan
oleh Dia untuk menyambut hari-hari yang baru di penghujung
tahun ini. Pakailah Firman Tuhan sebagai suluh dan terang dalam
kehidupan kita untuk menempuh hidup setiap hari, setiap minggu,
bulan dan tahun dari saat ke saat sejauh yang masih Tuhan
karuniakan kepada kita.
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