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PEDOMAN MEMBACA TERANG ALKITAB
Berdoa

Datangtah ke hadapan Attah dengan persiapan hati datam keheningan.
Masuktah ke dalam hadirat Allah. Berdoalah agar Tuhan dengan Roh
Kudus-Nya menotong Anda untuk mengerti Firman Tuhan hari ini.

2. Baca Firman Tuhan
Bacatah nas hari ini dengan lambat dan bersuara. Renungkan apa saja
yang kubaca:
. Peristiwa apa?
. Ha[ apa?
. Siapa?

.Adakah kaitan dengan nas-nas sebelumnya?

3. Renungkan Firman Tuhan
Bacalah nas hari ini kedua kali dengan lambat dan bersuara. Renungkan
apa pesan yang Attah sampaikan kepadaku melalui nas tadi: janji,
peringatan, teladan, dan seterusnya?

4. Responi Firman Tuhan
Bacalah nas hari ini ketiga kati dengan [ambat dan bersuara.

.Apa responku?
.Adakah hat-hat spesifik datam hidupku saat ini yang disoroti oleh pesan
firman tersebut?
'Apa responku terhadap firman itu agar menjadi bagian dari hidupku?

5. Bandingkanlah
Bandingkantah hasit renungan Terang Atkitab. lni bisa membuat Anda
diperkaya, dipertajam, atau berdiatog tebih lanjut dengan nas maupun
dengan orang lain

6. Berdoa
Serahkan

diri kepada Attah. lngat satu pokok pikiran sepanjang hari.

Berdoalah agar Allah menotong Anda metakukan dan membagikan pesan

firman tersebut.

TERANG ALKITAB
PEDOMAN SAAT TEDUH
JULI . SEPTEMBER 2019

"Surat Kepada Orang lbrani"
oleh
Pdt. Michael Koech

Pdt. Michaet Koech metayani di Kenya, Afrika Timur, sebagai gembata
sidang gereja Kapkwen Africa Gospel Unity, pimpinan dari Bomet Bibte
lnstitute, dan Wakit Uskup dari Africa Gospet Unity Church. la diselamatkan
pada tahun 1974 dari tatar betakang Katotik Roma. Lutusan dari Bibte
Cotlege of EastAfrica (Nairobi) pada tahun 1978, ia melanjutkan studi dan

mendapatkan getar Bachetor of Theotogy (1987), Master of Divinity (2004)
dan Master of Theotogy (2005) dari Far Eastern Bibte Cottege (Singapura).
Menikah dengan Susan Koech, mereka memitiki seorang putri bernama
Martha.

sENIN,

"Lalu Malaikat TUHAN menampakkan diri kepadanya di
dalam nyala api yang keluar dari semak duri."

'

JULI 2019

PESAil DAR| SUBAT I(EPADA oRAlrG rBRAl{r (r}

OSrrut kepada Orang lbrani ditujukan kepada orang-orang percaya Yahudi
yang tetah ketuar dari Yudaisme. Surat ini memberikan interpretasi yang tepat
atas Perjanjian Lama di datam hubungannya dengan kedatangan Kristus. Penutis
menyebutnya "kepada perkembangannya yang penuh" (lbr. 6:1). Dia menegaskan
bahwa Kristus tebih ungguL atau tebih tinggi daripada para malaikat, Musa,
keimaman menurut garis Harun, Taurat, dan para nabi. Semuanya ini adatah
aspek-aspek kunci dari Yudaisme dan Perjanjian Lama. Nama penutis Surat ini
tidak diberikan di datam naskah astinya, tetapi karena Alkitab KJV mengaitkannya
dengan Pautus, maka sang Rasul adalah penutis yang pating mungkin. Tanggat
penulisannya juga tidak jelas, tetapi bukti tidak langsung menyebutkan antara
tahun 64 dan 68 Masehi. Kedalaman rohani dan kualitas isinya memberi kesaksian
bagi pengithamannya. Surat ini mungkin ditutis di Roma (tihat lbr. 13:24). Tema
utamanya adatah keunggulan Kristus. Tiga ayat pertama dimutai dengan tema itu.
Attah berbicara "berulang kati dan datam pelbagai cara" (lbr. 1:1). Attah memilih
cara yang berbeda untuk menyampaikan pesan-Nya. Di dalam Perjanjian Lama,
panggilan formal pertama kepada seorang nabi adatah panggitan kepada Musa.
Sebelumnya Tuhan telah berbicara kepada Nuh dan menggunakan dia untuk
menggenapi sebuah penanda besar di datam sejarah manusia. Musa bukan hanya
menggenapi apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dia juga mqninggatkan
catatan permanen datam bentuk tertutis. Nabi utama yang mengikutinya adatah
Samuet. Dia juga seorang imam dan dia metayani generasinya.

Setetah Samuel, banyak nabi individual dipanggit, dan mereka menyampaikan
pesan-pesan dari Altah. Mateakhi adatah nabi terakhir dari zaman Perjanjian
Lama. Setiap nabi memitiki firman khusus dari Tuhan dan meninggatkan tanda
pada zaman mereka. Delapan belas nabi berkontribusi pada buku-buku Perjanjian
Lama.
RENUNGKAN: Altah berbicara pada zaman

ini melatui Firman yang tertulis.

DOAKAN: Bapa, biartah aku menyimpan Firman-Mu di datam hatiku.

SEUSA,2 JULI 2019

PESAI| DARI SURAT KEPADA 0RAI{G rBRAlil

(il)

L/uhan juga berkomunikasi metalui nabi Etia dan nabi Etisa. Mereka tidak
menutis kitab di datam Perjanjian Lama, tetapi karya mereka dicatat di datam
Kitab Suci oteh penutis [ain. Pesan-pesan dari para nabi itu berisikan firman Atlah

kepada umat. Attah berkomunikasi dengan mereka me[alui ucapan biasa, dan
juga metatui tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Pada waktu-waktu tertentu Attah
berbicara metatui para mataikat dan juga metatui teofani, yaitu penampakan Attah
kepada manusia. Penutis surat kepada Orang lbrani merujuk pada semua cara ini
di datam lbrani 1:1.
Pesan-pesan itu diberikan kepada para nenek moyang orang Yahudi, yang disebut
sebagai "nenek moyong" (lbr. 1:1, KJV: "the fathers" ["para bapa tetuhur"]).
Penu[is Surat lbrani berbicara kepada orang-orang percaya baru yang mengetahui
tentang hubungan Attah dengan bangsa mereka di masa latu. Merupakan hal yang
umum untuk metibatkan para penatua sebagai bagian dari pemimpin-pemimpin
orang Yahudi. Mereka menjalankan otoritas bersama para imam dan ahti Taurat.
Poin utama di sini adatah bukti bahwa Perjanjian Lama merupakan teks yang
diilhami. Perjanjian Lama adatah bagian dari Kitab Suci dan dikutip secara tuas di
datam Surat ini.

Penutis Surat lbrani menyatakan bahwa Attah "pada zoman akhir ini la telah
berbicara kepado kita dengan perantoraan Anak-Nya" (lbr. 1:2). Surat kepada
Orang lbrani adatah bagian dari Perjanjian Baru. Bersama dengan keempat lnjil
dan Kisah Para Rasut, kitab-kitab ini menyatakan secara rinci tentang karya Kristus.
Penutis Surat lbrani menyebutnya sebagai Attah berbicara kepada kita. Di dalam
kitab-kitab ini sama sekati tidak diragukan bahwa Kristus adatah Attah. Perkataan
dan doktrin-Nya adatah suara Altah sendiri. Kitab Wahyu adatah perpanjangan dari
perkataan-Nya ketika Dia berada di bumi. Pesan di kitab Wahyu dipertukan untuk
menje[askan rencana Attah di akhir zaman. Surat-surat di datam Perjanjian Baru
adatah eksposisi para RasuI atas ajaran-ajaran Kristus. lbrani 1:2 dengan demikian
menyatakan keastian catatan Perjanjian Baru sebagai Firman Attah yang diithami.
RENUNGK'AN: Attah tetah berbicara metatui para nabi dan metatui Kristus.

DOAIGN: Bapa, kiranya aku sela[u mendengarkan suara-Mu.

RABU, 3 JULI 2019

"Alailah jalan dan kebenaran dan hidup. Ticlak ada
seolonryun yang datang kepado Bapa, kalau tidek melalui

Aku."

PESAI| DARI SURAT KEPADA oRAltG

tBRAil (Iil)

O6ebagaimana Kristus tebih tinggi daripada para nabi, pesan perjanjian Baru tebih
tinggi daripada pesan Perjanjian Lama di datam hat kejetasan wahyu. Firman Attah
sama-sama berotoritasnya, tetapi Perjanjian Baru memberi tebih banyak datam hal

pengetahuan. Kristus memberi tahu para murid-Nya bahwa para nabi ingin (tetapi
tidak dapat) untuk metihat hat-ha[ yang ditihat para murid (Mat. 13:17).
"Zaman akhir" (lbr. 1 :2) dimutai pada kedatangan Kristus yang pertama dan mengantar

era yang baru. Era ini membawa banyak perubahan di dalam komunikasi Tuhan,
baik kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang dari semua bangsa. Sambil
mengikuti Surat lbrani, kita akan belajar untuk memahami Kitab Suci sebagaimana
diketahui oteh orang-orang Yahudi. Pesan dari Surat lbrani secara khusus membahas
pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh orang-orang percaya lbrani. Anak Attah
tetah berbicara dan Dia adatah kunci di datam menyampaikan pendekatan Atlah untuk
menggenapi rencana kekat-Nya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran
dan hidup. Tidok ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melolui A,ku',
(Yoh. 14:6).

Kita akan melihat bahwa Kristus tebih unggul, daripada keimamam suku Lewi. Dia
adalah pewaris segata sesuatu dan di datam inkarnasi-Nya Dia adalah atat komunikasi

Atlah kepada umat manusia. Dia juga Pencipta karena teks menyatakan bahwa
Allah menciptakan dunia metalui Dia. lni juga ditegaskan datam Yohanes 1:3-4 yang
mengatakan, "Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ado suatupun
yang telah jadi dari segala yang tetah dijadikon. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu
adalah terong manusia,

Oleh karena

itu,

"

Kristuslah yang memil,iki pesan yang finat. Tetapi Dia juga

mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk menghancurkan Taurat, melainkan untuk
menggenapinya.
RENUNGKAN: Yesus Kristus adaLah Al.tah.

DOAKAN: Bapa, kiranya aku setatu mengakui keunggutan-Mu.

KAtnts, 4 JUL| 2019

IERA$ 1:1-3

"Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum

dunia dijadikan.... "

EFESUS 1:&6

I(UAIITAS IIAII KARYA IffiISTUS

O(nr,rs

digambarkan sebagai "cahaya kemuliaan Atlah" (lbr.1:3). Kata yang

diterjemahkan "cahaya" (Yunani: apaugasmo) hanya muncul di sini di daLam
Perjanjian Baru. Kata ini berarti "kemegahan yang dipantutkan", atau sinar yang
terpancar dari tubuh yang bercahaya. Berkas sinar matahari adatah cahayanya,
atau hal yang dengannya matahari ditihat dan dikenati. Kata "kemuliaan"
(Yunani: doxa) berarti "yang tertihat, penampakan" dan kemudian: (1) pujian,
tepuk tangan, kehormatan; (2) martabat, kemegahan, kemutiaan; (3) kecerahan,
cahaya yang menyitaukan; dan (4) keunggutan, kesempurnaan, seperti yang Attah
mitiki dan seperti yang ada di surga (Barnes).

Di sini penutis Surat lbrani metukiskan gambaran tentang posisi Kristus yang
sebenarnya di hadapan Attah Bapa. Dia menambahkan bahwa Kristus adalah
"gambar wujud Allah." Dengan demikian Kristus dan Atlah adatah satu.

itu,

Selain

Kristus bukan hanya menciptakan segata sesuatu, tetapi Dia juga

menopang "segalo yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan." Dengan
demikian, penciptaan dan providensi ditegaskan. Bagian dari tujuan inkarnasiNya adalah pengampunan bagi dosa. Di sini penu[is Surat lbrani menggunakan

kata "penyucian", yang merujuk kepada pemurnian yang dilakukan oleh Kristus
sendiri, dan bukan oteh bayang-bayang (tipe) seperti sapi jantan dan kambing.
Yang terakhir, Kristus terus bersyafaat bagi kaum tebusan-Nya
Sang Mutia

di sebetah

kanan

di tempat tinggi.

Surat ini menjetaskan secara komprehensif rencanaAttah bagi penebusan. Surat ini

menunjukkan bahwa Kristus adatah kuncinya. Maka, Kristus [ebih tinggi daripada
hat apa pun atau siapa pun yang tetah Attah gunakan di datam berhubungan
dengan manusia. Dia adatah Anak Attah, Pencipta, awal dan akhir. Maritah kita
memandang kepada-Nya untuk keselamatan yang utuh.
RENUNGKAN: Kristus, Penebusku, tetah mati di atas satib.

.,.,r,r:x DOAKAN: Bapa, kiranya aku memandang hanya kepada Kristus untuk
iu,,_6_rl

t

"t"t"matanku,

JUA4AT, 5 JULI 2019

"Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup! "

4dt

KRISTUS LEBIH TIlIGGI IOREI{A DIA AIIATAH ALTAH

Eosisi Kristus

sebagai Attah ditekankan dan diitustrasikan datam teks hari
Kristus tebih tinggi daripada para mataikat karena Bapa tetah memberikan
kepada-Nya posisi yang mutia itu. Maka mataikat menyembah Dia. la juga memitiki
semua atribut Attah. Dia tidak tunduk pada kemerosotan atau subordinasi. Karena
itu, Dia dijadikan "jauh lebih tinggi dari pada malaikat-molaikat, sama seperti
nama yang dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah dari pado noma mereka"
(lbr. 1 :4). Demikiantah keunggutannya ditunjukkan.

ini.

Kristus adatah yang diperanakkan secara kekal dari Bapa sementara ma[aikat
adatah makhtuk ciptaan. Kristus seta[u ada, tetapi mataikat memitiki permulaan.
Mataikat adalah utusan yang dikirim untuk memenuhi tugas yang diembankan
kepada mereka. Mereka adatah makhluk supernaturat dan tidak memitiki bentuk
fisik seperti manusia, dan mereka tunduk kepada Kristus. Mereka tidak memitiki
kuasa atas manusia kecuati atas izin dari Attah. Kristus adatah Anak Attah dan
memitiki nama yang tebih indah. Penulis Surat lbrani memitih untuk membandingkan
Dia dengan malaikat karena para utusan ini diketahui menyampaikan pesan-pesan
Attah kepada manusia. Mereka dianggap tebih tinggi daripada manusia. Pada saat
inkarnasi Yesus, orang-orang bingung tentang siapa Dia, banyak orang Yahudi tidak
percaya bahwa Dia adatah Anak Attah. Pada saat yang sama mereka tahu bahwa
Dia bukan seorang manusia biasa. Anggapan terbaik mereka tentang Dia adatah
bahwa Dia adatah seorang nabi atau malaikat.
Attah memberikan kesaksian tentang peninggian-Nya di dalam Mazmur 2:2-7 ketika

Dia berfirman, "Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat
bersama-sama metawan TUHAN dan yang diurapi-Nya: 'lvlarilah kita memutuskan
belenggu-belenggu mereka dan membuang toli-tali mereka dori pada kita!'
Dia, yang bersemoyam di sorga, tertawa; Tuhan mengolok-olok mereka, lvlako
berkatalah la kepada mereka dalam murka-Nya dan mengejutkan mereka dolam
kehangatan amarah-Nya: 'Akulah yang telah melantik raja-Ku di Sion, gunungKu yong kudus!; Aku mau menceritakan tentang ketetapan TUHAN; la berkata
kepadaku: 'Anak-Ku engkau! Engkau teloh Kuperanakkan poda hari ini."'
RENUNGKAN: Tuhan Yesus adatah Anak Attah.

DOAIGN: Bapa, kiranya aku setalu menegaskan keitahian Kristus.

SABTU, 6 JULI 2019
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Yesus berbicara tentang diri-Nya sebagai Yang Diurapi Tuhan ketika la
membaca Yesaya 61:1 di rumah ibadat di Nazaret dan memberi tahu jemaat bahwa
Kitab Suci tetah digenapi. Orang-orang yang mendengarkan Kristus sangat kagum
dan mereka berusaha untuk mengetahui tebih banyak tentang Dia. Dia berada di
kota asatnya Nazaret. Nazaret adatah tempat di mana banyak orang yang merasa
skeptis tentang kedudukan-Nya. Mereka berasumsi bahwa Dia adalah putra Yusuf
karena mereka melihat Dia tumbuh di tengah-tengah mereka. Ter[epas dari apa

yang orang pikirkan dan katakan tentang Dia, kedudukan-Nya tidak berubah. Dia
di atas segalanya.

Kristus, Sang Anak Attah yang berinkarnasi, adatah yang pertama diperanakkan
dari Bapa. Ketika Dia menyampaikan Khotbah di Bukit, "...takjublah orong banyok
itu mendengar pengajaran-Nya, sebob la mengajar mereka sebagoi orang yang
berkuasa, tidok seperti ahli-ahli Taurat mereka. " Mereka mendengarkan Dia
dan benar di datam pengamatan mereka. Dia bukan orang biasa. Banyak yang
menahan diri dari menyembah Dia hanya karena takut kepada orang-orang Yahudi.
Namun mereka yang menginginkan pertotongan dari-Nya, dan yang disembuhkan
oteh-Nya secara spontan, memberi penyembahan kepada-Nya. Ketika ini terjadi,
Dia tidak menotak penyembahan mereka karena Dia layak disembah sebagai Tuhan
dan Pencipta.

Mataikat juga menyembah Dia, tetapi mataikat tidak menerima penyembahan
dari manusia. lni tertihat ketika Yohanes mencoba untuk menyembah seorang
mataikat. Dia bersaksi tentang pertemuan ilu, "Dan aku, Yohones, akulah yang
telah mendengar dan melihot semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan
melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikot, yang telah menunjukkan
semuanya itu kepadaku, untuk menyembahnya. Tetopi ia berkata kepadaku:
'Jangon berbuat demikian! Aku adalah hamba, sama seperti engkou dan saudarasaudoramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataon kitab
ini. Sembahlah Allah!"' (Why. 22:8-9). tAalaikat melayoni Dia, seperti lviazmur
104: 4 mengatakan, "yang membuat ongin sebagoi suruhan-suruhan-lAu, dan api
yang menyaIa sebagai pelayan- pe layan- lvlu. "

Pada saat kelahiran Kristus, banyak mataikat muncul dan memberi kemutiaan
kepada Attah di tempat yang mahatinggi dan memberitakan damai sejahtera di
bumi dan di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. Kristus Lebih tinggi dan
layak disembah.
RENUNGKAN: Tuhan Yesus adalah Sang Firman dan Pencipta.
DOAIzTAN:

Bapa, kiranya aku selatu menyembah Engkau saja.

HARI TUHAN, 7 JULI 2019

''... sebab itu Atlah. Allahmu. relah mengurapi engkau
dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi temanteman sekutumu."

IBRAI{|1:4-14
I'TIAZMUR

45:7-8

KRISTUS MEMITIXI SEMUA ATRIBUT AttAH

O(etundukan kepada

Kristus dan penyembahan yang diberikan kepada-Nya

menegaskan posisi-Nya. Dia adatah Penguasa yang kekat. Atribut

ini hanya dimitiki
oteh ALtah. Penulis Surat lbrani mengutip Perjanjian Lama untuk menunjukkan
bahwa Kristus bertakhta dan menjatankan kebenaran untuk selama-tamanya.
Kebenaran ini diungkapkan di datam Ulangan 33:27: "Allah yong obadi adalah
tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yong kekal. la
mengusir musuh dari depanmu dan berfirman: Punahkanlahl" Kristus ada di atas
ini mengatakan bahwa
pada mutanya la meletakkan dasar bumi, dan tangit ada[ah buatan tangan-Nya.
Yohanes 1:1 dst mengatakan bahwa Dia ada pada mutanya dan dari segala yang
tetah dijadikan tidak ada suatu pun yang tidak Dia jadikan.
segalanya karena Dia adatah Pencipta segala sesuatu. Ayat

Kristus tidak taktuk kepada kebinasaan atau penundukan: ciptaan-ciptaan
binasa, tetapi Dia tetap ada. Sementara waktu menentukan umur manusia dan
hewan (terlepas dari penyakit dan sebab-sebab [ain), Kristus adatah kekat. Dia
tidak berubah dengan ber[alunya waktu. Bahkan ketika Dia mengenakan daging
manusia, kubur tidak bisa menahan tubuh-Nya. Dia bangkit tagi pada hari yang
ketiga. Paulus berbicara tentang kebangkitan Kristus di da[am 1 Korintus 15,
menunjukkan bahwa kematian Kristus adatah untuk sebuah tujuan. Kebangkitan
adalah proklamasi kemenangan atas maut.
Hanya Kristus yang memitiki tempat di sebelah kananAtlah Bapa. lni mengungkapkan

kedudukan-Nya yang ditinggikan di atas semua ciptaan, termasuk para mataikat.
Kristus menang atas kematian dan memegang posisi yang tinggi di Kerajaan BapaNya.
Bahwa Kristus adatah Attah merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Posisi yang

tinggi ini berarti Dia memitiki kuasa dan keunggutan di atas raja-raja di bumi
dan di atas setiap makhtuk ciptaan. Dia adatah Juruselamat dan Penebus umat
manusia. Di datam inkarnasi-Nya Dia mengesampingkan manifestasi eksternal dari
keagungan-Nya yang mulia untuk menyetamatkan Anda dan saya. Sudahkah Anda
menerima tawaran kesetamatan-Nya yang penuh anugerah itu?
RENUNGKAN: Tuhan Yesus adatah Anak Attah yang ditinggikan dan di
datam Dia berdiam segenap kekekatan.
DOAKAN: Kiranya aku hidup bagi kemutiaan-Mu, ya Bapa.

SEN/N, 8 JULI 2019

.1
...

"Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu
di hadapan raja-raja, dan aku tidak akon mendapat molu."

PERIlIGATAII TERHADAP BAHAYA DARI SIKAP MElIGABAIKA]I

O6,nuO mengabaikan atau metataikan bukantah penotakan langsung, namun
sikap ini berbahaya karena bisa menipu. Pada akhirnya sikap mengabaikan
tetap sama dengan penotakan. Pesan sebetumnya memperkenatkan keunggutan
Kristus. Dia adatah Attah yang sejati. Ada upah yang besar di datam berpegang
pada doktrin tentang keitahian Kristus. Ayat ini metanjutkan dengan peringatan
terhadap bahaya mengabaikan janji Attah di datam Kristus. Ayat ini memberikan
perintah tentang pertunya komitmen terhadap janji Attah di datam Kristus, dan
mengutip konsekuensi jika kita mengabaikannya. Kesaksian ini didukung oteh
kesaksian Tuhan metaIui tindakan-tindakan supernaturat.
Tanggapan orang percaya terhadap doktrin ini: kita pertu untuk memberikan
perhatian yang sungguh-sungguh. Kata keterangan yang digunakan untuk
menekankan sifat dari respons ini menunjukkan bahwa pertu perhatian yang sangat
besar dari kita. Ketika Tuhan Yesus Kristus berada di bumi, Dia mengajarkan banyak
hat kepada para murid-Nya, beberapa ajaran-Nya bertawanan dengan tembaga

orang Yahudi. Kadang-kadang Dia akan mengajukan pertanyaan kepada para
murid-Nya untuk menentukan posisi mereka. Karena mereka memitiki keyakinan
bahwa mereka berada di pihak Allah, para murid berbicara dengan sangat tegas
tentang apa yang mereka yakini benar.
Ketika Kristus diangkat ke surga, para murid juga berkhotbah dengan berani.
Mereka reta mati demi apa yang mereka yakini. Stefanus menjadi martir pertama
karena memberitakan Kristus. Di datam Daniel 3, ada pertawanan kuat yang
ditunjukkan oteh ketiga pemuda di datam menotak menyembah berhata. Sang
raja tetah memberikan perintah untuk itu. Namun tiga pemuda tersebut menotak
untuk menaati raja dan memitih untuk menaati Attah. Di datam kedua contoh ini,
ada semangat kesungguhan dan mereka tidak bersikap tatai di datam keyakinan
mereka. Mereka dengan sungguh-sungguh berjuang demi iman.

SEUSA, 9 JULI 2019
"Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar ... "
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'L;eks itu menunjuk kepada "apa yong teloh kita dengar" (lbr. 2:1). lni adatah
rujukan kepada doktrin-doktrin tertentu. Kita perlu memitiki pemahaman yang
komprehensif tentang setiap doktrin. Ketika ada pengabaian, ada kemungkinan

doktrin-doktrin itu tidak dimengerti dengan baik. Setiap anak Attah harus
menghindari bahaya ini. Pengabaian adalah tempat berkembang-biaknya
Kekristenan KTP. Saat ini banyak orang yang hadir di gereja mungkin menganggap

pergi ke gereja sebagai sesuatu hal yang sedang poputer, tanpa kewajiban apa pun
pada mereka. Mereka mungkin tidak menolak pesan yang mereka dengar di gereja,
tetapi roh pengabaian menguasai mereka. Mereka sibuk dengan kekhawatiran
dunia ini dan dalam jangka panjang mereka akan terpisah dari Tuhan. Penutis Surat
lbrani surat ini meramalkan bahwa roh seperti itu datang di antara orang-orang
percaya Yahudi dan dia memberikan peringatan ini. Setiap orang percaya harus
memperhatikan peringatan ini dan memperhatikan langkah-tangkah imannya di
datam kehidupan sehari-hari.

Doktrin yang diucapkan oteh para mataikat itu tetap bertaku (lbr. 2:2). lni
mungkin merujuk kepada mataikat-mataikat yang digunakan oteh At[ah untuk

menyampaikan pesan-Nya kepada para nabi dan hamba-hamba Attah tainnya yang
menulis Kitab Suci. lni memberikan konfirmasi pada kata-kata yang diwahyukan,
bahwa kata-kata itu adatah kata-kata Attah. Ketika Attah berbicara, manusia harus
gemetar dan takut. Jika tidak ada tanggapan seperti itu, manusia belum sungguhsungguh memperhatikan Firman Attah.

Kata-kataAtlah mudah ditanggar dan tidak ditaati. Attah bereaksi dengan tindakan
menghukum. Perhatikan surat-Nya kepada gereja di Laodikia: "Aku tahu segala
pekerjaanmu: engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau
dingin atau panas! Jodi karena engkau suom-suom kuku, dan tidak dingin otou
panas, Aku okan memuntahkon engkau dori mulut-Ku. Karena engkau berkata:
Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidok kekurangan apoapa, dan korena engkau tidak tahu, bahwa engkau melorat, don malong, miskin,
buta dan telonjang, maka Aku menasihotkon engkau, supayo engkau membeli
dori pado-Ku emas yang telah dimurnikan dalam api, agor engkau menjadi kaya,
dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan
ketelonjanganmu yong memalukan; dan lagi minyok untuk melumos matamu,
supoya engkau dapat melihat. Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhojar;
sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatloh!" (Why. 3:15-19).

DOAKAN: Bapa, kiranya aku mendengarkan dan menaati perintahperintah-Mu.
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RABU, 10 JULI 2019
"Jadikanlah hatiku tahir yo Atlah. dan perbaharuilah
batinbu dengan roh yang teguh! "
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Llidak ada ja[an untuk bisa lotos dari keaditan Attah. Ayat ini mengatakan bahwa
sikap mengabaikan seperti itu akan menerima balasan yang adit. Ketika seseorang
bersatah, batasan dari keadilan Attah bisa sangat menyakitkan. Raja Daud diberi
pelajaran tentang hal ini: dia tatai di datam menjalani hidupnya bersama Altah
dan di datam memenuhi kewajiban-kewajiban dari jabatannya. lni membuatnya
menyimpang dari Firman Attah dan kemudian dia berakhir dengan dosa perzinahan
dan pembunuhan.
Tuhan mengutus nabi Natan untuk mengkonfrontasi dia. Ketika mendengarkan
cerita Natan, Daud menjatuhkan hukuman mati pada orang di dalam cerita itu
(itu adatah keaditan yang pantas diterima orang itu karena dosanya). Tetapi ketika
kebenaran menyadarkan Daud bahwa dialah orang itu, Daud mengakui dosa-dosanya
dan memohon pengampunan dari Tuhan. Pertobatannya dicatat di datam Mazmur
51. Daud diampuni, tetapi keaditan menuntut agar ia membayar hukumannya.
Tuhan memberi tahu Daud bahwa karena dia sengaja metakukan dosa, pedang
tidak akan menyingkir dari keturunannya. Daud tetah membunuh Uria, karena itu
ia akan kehitangan empat putera sewaktu dia masih hidup. Di datam Taurat Musa,
ketika seseorang mencuri seekor domba, dia harus membayarnya empat kati [ipat.
Setiap orang harus mempelajari pelajaran ini dan jangan tatai.
Pengabaian bisa berarti kehitangan keselamatan yang besar dari Atlah. Keselamatan
hanya dapat terjadi setetah adanya kesadaran bahwa semua orang tetah berbuat
dosa dan kehilangan kemuliaan Attah. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi

perwujudan kasih Attah itu. Tuhan sendiri berbicara tentang itu pada mulanya
dan dikukuhkan oteh para Rasu[. Pengetahuan tentang rencana kesetamatan Atlah
tetah diketahui sejak Perjanjian Lama. Rencana itu direalisasikan sepenuhnya
pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. lnjit yang la beritakan sangat jelas,
tetapi itu adalah berita baru bahkan bagi orang Yahudi yang sangat menguasai
Perjanjian Lama.
Para Rasul dipitih untuk pergi dan mengajar orang-orang dari segala bangsa.
Mereka tidak memitiki rencana khusus untuk upaya penjangkauan mereka, tetapi
Roh Kudus membimbing mereka sehingga mereka sehingga menjangkau setiap
tempat yang dimungkinkan. Di sinitah orang Kristen yang peduli harus mengikuti
dan metayani dengan tekun. la harus berjalan bersama Attah dan dengan setia
memperhatikan tugasnya untuk menjangkau. Semua yang taat akan luput dari
konsekuensi ketataian.
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DOAKAN: "Yo Tuhon, bukoloh bibirku, supaya mulutku memberitakan

puji-pujian kepada-Mu!" (Mazmur 51:15)

KAt ts,

11 JUL| 2019

".-. dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran
itu akan memerdekakan kamu."

ASAI MUtA IGAGUilGAI{ IIOI(TRI1{

€erita

lnjit dimutai

dengan Yesus Kristus. lni sudah dinubuatkan oteh para

nabi, dan ketika Dia datang, Dia menyatakan misi-Nya di datam perkataan dan
perbuatan. Tuhan Yesus menyerahkan hidup-Nya untuk menggenapi tuntutan Attah
dengan membayar hukuman atas dosa-dosa manusia. Para Rasul menekankan
fakta ini setiap kati mereka berkhotbah. Surat ini ditutis untuk membangun
tubuh orang-orang percaya baru. Penutis Surat lbrani dengan tepat menafsirkan
Perjanjian Lama sehingga seluruh Kitab Suci dimengerti sebagai pewahyuan yang
utuh.
Attah sendiri memberi kesaksian kepada firman-Nya, dan dengan demikian Diatah
asal muta segenap doktrin. Teotogi yang dangkat timbu[ dari kegagalan untuk
mengenati asat-usul yang itahi dari Kitab Suci. Perhatikan pernyataan yang terkena[
ini; "lngatloh juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat
memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman
kepado Kristus Yesus. Segala tulimn yang diilhamkan Allah memang bermanfaat
untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahon, untuk memperboiki kelakuan dan
untuk mendidik orang dolam kebenoran" (2Tim. 3:15-16).
Campur tangan Attah di dalam hidup dan karya Kristus tidak pertu diragukan.
Tidak pernah ada anak yang lahir dari seorang perawan seperti yang terjadi pada
Tuhan Yesus. Dunia betum pernah menyaksikan mujizat-mujizat seperti yang
Tuhan Yesus tunjukkan. Tuhan Yesus berurusan dengan orang-orang yang sakit,
yang dirasuki oteh roh-roh najis, yang cacat, yang buta, dan yang tuli; dan Dia
juga membangkitkan orang mati. Orang banyak sangat takjub dengan begitu
luasnya mujizat-mujizat-Nya. Attah juga tetah mengaruniakan Roh Kudus seturut
kehendak-Nya. ltu adatah periode yang tuar biasa di datam sejarah manusia.
Kebenaran dari keagungan Kristus berdiri di tengah setiap generasi. Ketundukan
kepada-Nya adatah keselamatan.
Perjatanan hidup orang Kristen menuju kekekatan tertihat jika dia berpegang
pada doktrin yang benar, dan dengan tutus serta sepenuh hati mencamkan setiap
firman. Doktrin tentang Pribadi Kristus membawa kepada kesetamatan yang tidak
pernah bisa diberikan oteh orang [ain. Seorang percaya harus berjuang metawan
ketemahan seperti ketalaian demi mendapatkan upah yang penuh dari doktrin
Kristus. MariLah kita rajin, dan jangan lalai.

DOAKAN: Kiranya berita-berita kebenaran menjadi diketahui oteh semua

orang, ya Bapa.

JUIAAT, 12 JULI 2019
" Engkau

membuqt dia

Urr*r:;;r:;_:;:r::,

KEMAlIUSIAAl{ KRISTUS

e(ristu

digambarkan sebagai sedikit tebih rendah daripada para mataikat,

ini menunjukkan
kemanusiaan-Nya, tetapi pada saat yang sama Dia dimahkotai dengan kemu[iaan
dan kehormatan. Tindakan perendahan diri-Nya menjadikan Dia Jurusetamat umat
manusia. Dia adatah manusia, tetapi tebih tinggi di dalam keberadaan-Nya.
tetapi dijadikan serupa dengan saudara-saudara-Nya. Hat

Kristus sebagai manusia tebih tinggi daripada umat manusia karena Attah tetah
metetakkan dunia di bawah kuasa-Nya. lni adatah rujukan kepada umat manusia.
Kemanusiaan Kristus bersifat paradoks, karena ketika Dia mengenakan rupa
manusia, Dia tidak menyerahkan keitahian-Nya. Dia adatah Attah sekatigus manusia
pada saat yang sama. Akan tetapi, orang tidak bisa membedakan Dia dari manusia
yang [ain. Para mataikat terlihat lebih mutia dan memitiki kuasa yang jauh tebih
besar daripada manusia. Ketika Tuhan Yesus memutai pelayanan-Nya, banyak
orang mutai berubah pikiran mengenai Dia. Perkataan dan mujizat-mujizat-Nya
berbicara bagi-Nya bahwa Dia sungguh adatah Anak Attah. Orang-orang Yahudi
yang tidak percaya sangat marah kepada-Nya karena Dia memposisikan diri-Nya
setara dengan Atlah.

Ayat berikutnya mengatakan bahwa Dia dijadikan sedikit tebih rendah daripada
para mataikat, tetapi dimahkotai dengan kemutiaan dan kehormatan. Pernyataan
ini adalah kutipan dari Mazmur 8:5-7. Jemaat yang menjadi penerima asti surat
ini tidak memitiki gambaran yang jetas tentang kedudukan Kristus di da[am rupa
manusia. Penutis Surat lbrani merujuk kepada Kitab Suci yang mereka kenal
dengan baik untuk menunjukkan bahwa tempat Kristus di datam innkarnasi-Nya
sudah dinyatakan di dalam Kitab Mazmur. Pautus berkata bahwa Kristus setetah
dibangkitkan dari antara orang mati harus bertakhta sampai Dia meletakkan
semua musuh-ya di bawah kaki-Nya. Dan musuh yang terakhir adalah maut.
Pernyataan bahwa Dia dijadikan tebih rendah daripada para mataikat ditunjukkan
Dia dilahirkan datam tubuh manusia, Dia metatui semua
kesutitan dan sengsara yang dialami oteh ciptaan-ciptaan yang lebih rendah.
Pengenaan tubuh manusia dengan rendah hati ini memang pertu karena Dia harus
menggenapi misi-Nya di dunia.

di dalam fakta bahwa
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DOAKAN: Kiranya aku mengenakan pikiran Kristus dan menyembah Tuhan
dengan rendah hati.

SABTU, 13 JULI 2019

"Itulah sebabnya Allah songat meninggikan Dia-..."
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O6"ru"i dengan rencana Attah sajatah Kristus dituduh o[eh orang-orang Yahudi
dan kemudian dtiserahkan ke pangaditan di bawah gubernur Romawi. Dia dijatuhi
hukuman mati meskipun Dia tidak didapati bersalah, tidak metanggar hukum
apa pun. lnitah titik terendah di datam kondisi kehinaan-Nya. Ayat ini berkata
bahwa Dia akan merasakan maut bagi setiap manusia, yang menunjukkan bahwa
kematian-Nya tidak sia-sia. Keunggutan-Nya sekati tagi dinyatakan ketika Dia
bangkit dari antara orang mati.
Dia juga naik ke sorga dengan tubuh mu[ia yang sama itu, dan diberikan janji
bahwa Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. lnilah pemahkotaan yang
mutia dan terhormat bagi-Nya. Dia menjadi satu dengan umat manusia, tetapi
Diatah yang teragung. Kehinaan yang dialami-Nya tidak sia'sia, karena itu adatah
pengorbanan unfuk henebus orang:orang yang tetah Bapa berikan kepada-Nya
i-rntuk mewarisi hidup yang kekat. '1.. supaya setiap orong yang percaya kepoda'
Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekol " (Yoh. 3:1 6).
Tuhan Yesus membawa banyak orang kepada kemuliaan karena Diatah Pemimpin

keselamatan

kita, yang iempurni metatui semua penderitaan. Dia

tjdak

mengenakan bentuk manusia dah merendahkan diri-Nya tanpa tujuan. Tuhan Yesus
memitiki tujuan yang diberikan oleh Bapa di dalam metakukan semua perkara ini.
Dia tetah m'enerima tujuan itu seperti yang Dia nyatakan. Ketika Tuhan Yesus akan
pergi ke sorga, Dia memberi tahu para murid-Nya bahwa Dia akan mempersiapkan

tempat bagi mereka dan akan datang kembati untuk membawa mereka kepada
diri-Nya.
Penderitaan dan kematian-Nya membayar hukuman yang atas dosa manusia. Dia
Bapa akan kekudusan dan
menguduskan
-memitiki kita sehingga kita memenuhi tuntutan
persekutualn-dengan Kristus. lniLah pernyatdan dari ayat ini, "Sebob
bisa
la yang mengiduskan dan meieko yang dikuduskon, mereka.semua berasol dari
Sotu; itulah-sebobnya la tidak molu menyebut mereka saudaro, kata-Nyo: 'Aku
akan memberitakait noma-lAu kepada soudara-saudara-Ku, dan memuji-muji
Engkou di tengah- tengah j emaat"' (lbr. 2: 1 1 - 12\.
Kebenaran ini juga dinyatakan oteh para nabi sebetumnya. Tuhan Yesus memberi

tahu para mtirid-Nya mengapa Dii menyebut mere(a sebagai sahabat:

Dia

memperlakukan mereka sebagai orang-orang yang setara dengan-Nya dan saudarasaudara-Nya. Dia mengidentifikasikan diri-Nya sendiri dengan orang'orang yang
untuknya Dia datang untuk setamatkan. Dia tebih tinggi atau unggul di datam
pekerjaan-Nya karena Dia adatah Tuhan atas segatanya.
RENUNGKAN: "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menoruh
pikiran don perosaan yang terdopat juga dalam Kristus Yesus." (Fitipi 2:5)

HARI TUHAN, 14 JULI 2019

lBRAtll2:5.18
2 YOHANES 6.11

"Barangsiapa tinggal di datam
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KETAATATI

AKTIF KRISTUS

O(etaatan aktif Kristus mendapatkan kesetamatan bagi umat manusia. Bagian
dari ketaatan aktif ini adatah mengenakan daging atau tubuh manusia. Pernyataan
tentang fakta bahwa Dia ada di datam daging atau tubuh manusia ini diutang.
Kebenaran ini menjadi perdebatan pada saat surat ini ditutis. Yohanes di datam
surat-suratnya yang ditulis pada waktu yang kurang lebih sama menekankan
pentingnya memercayai bahwa Yesus Kristus datang di datam daging.
Banyak orang Yahudi yang memegang jabatan berotoritas menyangkut perkara
agama menentang representasi Kristus sebagai Mesias Perjanjian Lama. Mereka
tidak bisa menyetaraskan ha[ ini karena mereka memitiki pandangan yang negatif
tentang Dia dikarenakan sifat kedagingan mereka sendiri. Dengan mengenakan
rupa manusia, Kristus bisa mengatami kematian. Tetapi di dalam keadaan inilah
Dia menunjukkan bahwa Dia bisa memitiki kemenangan atas maut. Kristus
tidak mengenakan rupa mataikat, melainkan rupa keturunan Abraham. Hat ini

disebutkan karena garis keturunan-Nya menurut daging bisa ditetusuri kepada
bapa letuhur ini. Kepada Abrahamtah diberikan janji bahwa metalui dia seturuh
keluarga di dunia akan diberkati. Penggenapan janji ini tiba metatui Yesus Kristus.
Tuhan Yesus melepaskan mereka yang berada di bawah perbudakan. Tawaran hidup

yang kekal meta[ui iman kepada Yesus Kristus dipertukan setelah petanggaran
Adam. Semua keturunan Adam ditahirkan di datam dosa, dan hanya Kristus yang
bisa memerdekakan mereka. Di datam hat ini Dia menjadi lmam BesarAgungyang
setia untuk metakukan perdamaian bagi umat-Nya. Petayanan imam besar sangat
dikenal di datam tatanan penyembahan Perjanjian Lama. Fungsinya adalah bagian
dari hukum upacara, yang oleh Kristus digenapi. Seiring bertanjutnya surat ini,
akan semakin banyak yang dikatakan mengenai fungsi imam besar.
Tuhan Yesus telah mengatami penderitaan dan pencobaan, maka Dia bisa memahami

orang-orang yang dicobai. Jawaban Kristus ketika dicobai adatah "odo tertulis,"
dan dengan demikian menggunakan Firman Attah untuk mengatahkan lbtis. Kristus
juga metewati bentuk-bentuk reaksi negatif lain yang menindas manusia, tetapi
Dia memitiki jawaban untuk semuanya itu. lni membuatnya menjadi pengganti
yang layak bagi orang-orang berdosa, sehingga manusia bisa anugerah Atlah.
RENUNGKAN: Ketaatan adatah kebajikan bagi setiap anak Attah.
.11:i
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lll"-6;t DOAIGN: Bapa, kiranya aku betajar menjadi anak yang taat kepada-Mu.

sEN/N, 75 JULI 2019

"Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan
berkesudahan di atas takhto Daud...."

IGISTUS ITU AGUilG, TETAPI IIIA MEREIIDAHKAI{ DIRIilYA

C(euduun kehinaan, Kristus menyatakan maksud-Nya dengan sangat jetas. Dia
adatah Attah dan Pencipta sejak semuta. Maka, kedudukan tertinggi adatah mitikNya sejak kekaL. Tetapi, Dia menjadi manusia untuk menebus umat manusia dari
dosa. Pautus mengungkapkan keadaan kehinaan Kristus demikian ,,Hendaklah

kamu dalam hidupmu bersamo, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat
Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggop
kesetaraan dengon Allah itu sebagai milikyang harus dipertahankan, melainkan
telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan
menjadi sama dengan monusia. Dan dalom keadoan sebagoi manusia, ta telah
merendahkan diri-Nya dan taat sompai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengoruniakan kepada-Nya
nama di atas segola nama" (Flp.2:5-9\,

juga dalam Kristus

Orang-orang yang percaya kepada-Nya dan menerima tawaran kesetamatan dariNya disetamatkan. Dia memitiki kuasa untuk menyetamatkan dan memperdamaikan
mereka kepada Attah.
Surat ini membahas sebuah permasatahan yang lazim muncuI di antara orang-orang
Yahudi di datam memahami Taurat Musa di datam kaitannya dengan kedatangan
Kristus. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Tuhan Yesus adalah Mesias yang tetah
dinubuatkan di datam Kitab Taurat dan Kitab Para Nabi. Mereka berpandangan
bahwa Musa ada[ah nabi mereka dan Taurat yang dia berikan tebih tinggi daripada
apa pun. Mereka tetap menantikan Mesias untuk datang di masa depan. Hat ini
mengunci pikiran mereka sehingga mereka tidak percaya kepada Tuhan yesus.

Juga orang-orang Yahudi yang percaya memitiki keraguan mengenai berakhirnya
praktik-praktik tertentu dari Taurat yang tetah Kristus genapi dengan kedatanganNya. Ada banyak kontroversi di datam gereja mula-muta mengenai isu ini, dan
para Rasul berupaya menye[esaikan permasatahan tersebut. Tuhan yesus sendiri
mengetahui kesatahpahaman ini karena Dia sendiri sering menghadapi perlawanan
dari para ah[i Taurat dan orang Farisi. Di sejumlah kesempatan Dia dengan sengaja
melawan tradisi-tradisi mereka dengan maksud mengajari mereka. para Rasul
mengikuti ajaran-ajaran-Nya. Perkataan ini ditutiskan agar mereka bisa mengerti.
Perbandingan-perbandingan yang jetas diberikan untuk menegaskan keunggutan
Kristus.

DOAI(AN: Bapa, kiranya aku selatu betajar untuk menyerupai Kristus.

SEUSA, 16 JULI 2019

:.,:

Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri, rempi
Aku berbicara tentang hal-hal. sebagaimana tliajarkan
Bapa kepada-Ku. "

I(RISTUS AIIATAH FOXUS IIARI IMA]I KRISTEiI

@r^nr-orun Kristen adatah kudus dan pengambit bagian dari panggitan sorgawi
di datam Kristus. Di datam khotbah-Nya, Kristus menjadikan diriNya dikenat oleh
para murid-Nya dan juga memberikan janji-janji yang membentuk pengharapan
dari panggitan itu. Memercayai Kristus menempatkan seorang Kristen di datam
kedudukan yang sangat tinggi.
Yohanes 2:16 adatah ayat Atktab yang terkenal karena doktrin agung yang
diajarkannya. Di sana Kristus berfirman, "Kareno begitu besar kasih AIIah akan
dunio ini, sehingga la telah mengaruniakan Anak-Nyo yang tunggal, supaya
setiap orang yang percoya kepoda-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekol. " lni ada[ah hak istimewa yang sangat besar yang orang-orang percaya
mitiki; merespons panggitan Kristus membawa serta janji akan hidup yang kekat.

Janji lainnya terdapat di datam Yohans 1 :1 2, "Tetapi semuo orang yang menerimaNya diberi-Nya kuasa supoya menjadi anak-anak AIIah, yoitu mereka yang percayo
dalam nama-Nya. " lni mengaruniakan kepada orang-orang percaya adopsi sebagai
anak-anak Attah. lni memberi mereka warisan di sorga. Kristus juga menjanjikan
kepada orang-orang percaya bahwa Dia akan mempersiapkan tempat bagi mereka
dan akan datang untuk membawa mereka kepada diri-Nya. Semua janji ini dan
janji-janji lainnya menjadikan mereka kudus dan pengambit bagian dari berkatberkat sorgawi yang datang bersama kepercayaan kepada Kristus.
Kristus juga disebut "Rasul... yang kita akui"

(lbr.3:1). Dia disebut

demikian

karena Dia datang dari sorga dan mengenakan pada diri-Nya sendiri natur
manusia. Khotbah-Nya sepenuhnya baru bagi tradisi-tradisi yang tetah dikenat

o[eh masyarakat Yahudi. Tuhan Yesus banyak kati mengkonfrontasi mereka karena
mereka satah memahami Dia. Akan tetapi, bagi orang yang percaya, itu adatah
karunia yang sangat bernitai, sehingga mereka reta mati bagi iman mereka.

Kristus memiliki pesan yang menyegarkan bagi orang Yahudi yang percaya, dan
mereka sangat menghargai lnjit-Nya. Jabatan nabi adatah salah satu dari jabatan
rangkap tiga yang Kristus mitiki, dan jabatan Rasul tidak banyak berbeda. Kristus
berbicara tentang diri-Nya sendiri sebagai seorang nabi dan membeta diri-Nya

sebagai pembawa berita dari Attah. Dia menubuatkan hat-hat di masa yang
akan datang dan berbicara dengan otoritas yang tiada duanya. Dia datang dan
mendektarasikan kerajaan Attah dan memuridkan banyak orang. Oteh karena
itutah Dia menjadi fokus iman kita.

DOAKAN: Bapa, aku bersyukur kepada-Mu atas kasih-Mu dan pemberian
keselamatan-Mu.

RABU, 17 JULI 2019

lBRANl3:1{
TIJHAN dengan Musa di sana."

KELUARAN 33:8-10

KRISTUS LEBIH BESAR DI IIATAM KARYA]IYA

r-<7

\:/\ristus disebut "lmom Besor yang kita akui" (lbr.3:1). Di datam tatanan
[ama, imam memegang peran yang sangat penting. Segata sesuatu bergantung
pada imam untuk menyempurnakan penyembahan. Kristus menjatankan peran
ini dan Dia adalah lmam Besar yang sempurna. Akan tetapi, petayanan-Nya tidak
pertu diutang. Keagungan-Nya jauh melampaui semua korban dan perayaan yang
tetah dipersembahkan, karena Dia menggenapi dan mengakhiri semua upacara ini.
Ayat kita mengatakan bahwa Dia setia kepada Attah yang te[ah menetapkan-Nya,
sebagaimana Musa juga setia di dalam segenap rumah-Nya. Karena Kristus memitiki

segenap atribut Altah, kesetiaan-Nya tidak bercacat. Musa telah ditetapkan
oteh Attah dan dijadikan bejana yang mutia untuk metayani Tuhan. Attah tetah
memberinya anugerah untuk mampu metakukan apa yang Attah kehendaki agar
dia genapi. Di sisi lain, juga diketahui bahwa Musa memiliki sejumtah kekurangan.
Meskipun demikian, teks ini ditulis untuk menunjukkan keagungan Kristus kepada
orang Yahudi, dan itutah sebabnya Dia dibandingkan dengan Musa. Dunia pada saat

ini mungkin menganggap

masa Atkitab sebagai masa yang tertinggat datam hat
peradaban. lni mungkin benar jika menyangkut cara hidup dan teknotogi. Tetapi
Kristus Lebih maju daripada apa pun karena Dia adatah Pencipta dan tidak ada
yang baru bagi-Nya.
Waktu sangat dihargai di dunia saat ini yang penuh dengan persaingan sengit. Setiap

menit berharga. Tetapi Attahtah yang menciptakan waktu ketika Dia metetakkan
dasar dunia. Matahari dan butan dijadikan untuk menentukan waktu dan musim.
Dia adatah Pembuat jam pertama yang sama sekati tidak pertu diputar utang.
Di datam Atkitab nubuat-nubuat banyak berkaitan dengan waktu. Semua nubuat
yang disampaikan tertebih dahulu dan yang tetah digenapi sangattah akurat. Musa

tidak mengetahui masa depan kecuati apa yang tetah Attah nyatakan kepada-Nya.
Kristus itu agung karena Dia mengetahui segata sesuatu.

DOAKAN: Totongtah aku untuk setia, ya Bapa, sekatipun aku memitiki
banyak kekurangan.

19
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INETUS TEBIH BESAR IIARIPAIIA MUSA DI DATAM PRIBAIIII{YA

G9i

datam hal penebusan, Musa adatah bayang-bayang (tipe) dari Kristus. Dia
dipanggit Attah untuk pergi ke hadapan raja Mesir dan meminta agar anak-anak
lsrae[ dilepaskan dan pergi dari Mesir. Pada awatnya Musa mengira bahwa rute
ke Tanah Perjanjian akan mudah dan hanya memerlukan waktu beberapa hari.
Kenyataannya, perjatanan itu akhirnya memertukan waktu empat putuh tahun dan
dia sendiri bahkan tidak menginjakkan kaki di Tanah Perjanjian itu. Dia meninggal
sebetum menyeberang, tetapi dia te[ah metakukan apa yang mungkin sebagai
seorang manusia untuk menuruti semua yang Attah perintahkan kepadanya. Di
dalam pandangan orang Yahudi, Musa adatah sosok terbesar. Akan tetapi Kristus
dinitai memitiki kemutiaan yang tebih besar daripada Musa.

Di datam Zakharia 6:12-13, Kristus disebut "TUNAS" yang akan bertunas dari
tempat-Nya dan akan mendirikan bait TUHAN. Ditambahkan bahwa Dia akan
mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas takhta-Nya; dan
permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua.
Kontribusi Musa di dalam menulis Kitab Suci tidak ada duanya. Tetapi kesetiaan
kepadanya dan pengaruhnya terbatas pada bangsa Yahudi. lni memang demikian
seturut rancangan Attah. Kristus tidak menu[is kitab apa pun, tetapi Dia mengajar
para murid dan memberi amanat kepada kedua belas murid yang Dia sebut
Rasut itu. Ketompok kecil ini pergi untuk memberitakan lnjiL Kristus. Mereka
melakukannya dengan dedikasi, dan di datam kurun waktu angkatan mereka
sendiri disaksikan bahwa mereka menjungkirbatikkan dunia. Sejak saat itu sampai
sekarang pengaruh Kristus jauh [ebih besar. Kristus itu agung karena Dia adatah
Attah.

Musa adatah seorang hamba untuk sebuah kesaksian akan ha[-ha[ yang akan
diberitakan kemudian. Dia ditetapkan Attah untuk tugas khusus yang tetah dia
genapi. Kristus bukan hamba, metainkan Anak yang mengepatai rumah-Nya
sendiri. "... pujiloh Dia sesuai dengan kebesaran-Nyo yong hebat!" (lr4zm. 1 50:2).
RENU NGKAN
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DOAKAN: Bapa, kiranya aku selatu mengakui keagungan-Mu.

l

JUIIAT, 19 JULI 2019
"Tetapi

jikalau kamu tidak percalta akon apa yang

ditulisnya, bagaimanakah kamtt qkan percaya akan
opa yang Kukatakan? "

SEBUAH PELAJARA]I DARI YESUS UIITUI( GEREJA

O6eUagai sebuah jemaat, orang-orang percaya membentuk rumah Kristus.
Rumah Kristus adalah persekutuan semua orang kudus, semua yang berpegang
teguh pada keyakinan dan sukacita dari pengharapan yang teguh sampai kepada
kesudahannya. Tuhan berkata bahwa orang-orang percaya akan dibenci oleh
semua orang karena Dia: tetapi mereka yang bertahan sampai kesudahannya akan
disetamatkan (Mat. 10:22). Kristus memiliki kuasa untuk menyetamatkan. Dari
sinitah keagungannya berasat, karena tidak ada yang bisa menyetamatkan seperti
Dia.

Sementara Altah menggunakan Musa untuk menyatakan diri-Nya kepada lsraet,

nubuat-nubuat Musa menunjukkan bahwa ada Satu Pribadi yang lebih besar
daripada dirinya yang akan datang. Tuhan berkata kepada Musa, "Seorang nabi
dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, some seperti oku, akan
dibangkitkon bogimu oleh TUHAN, Allahmu; dialoh yang horus kamu dengarkan"
(Ut. 18:15). Orang-orang Yahudi mengenat Pribadi ini sebagai Mesias. Akan tetapi,
ketika tiba waktu Attah untuk menyatakan Kristus, mereka menotak-Nya. Meskipun
demikian, sebagian dari mereka percaya.
Para Rasu[ menegaskan penggenapan nubuat ini, dan Petrus di datam khotbahnya
yang kedua di bait Atl.ah menegaskan bahwa nubuat ini digenapi di datam Kristus.
Dia menambahkan sebuah pelajaran praktis bagi kebenaran di datam Kisah 3:19,
dan memberikan maknanya dengan berkata, "Dan akan terjodi, bahwa semua
orangyang tidokmendengorkon nabi itu, akan dibasmi dari umat kita" (Kis. 3:23).

Petrus menegaskan kepada mereka bahwa Musa berbicara tentang Yesus Kristus
dan bahwa perkataannya sudah digenapi. Tuhan Yesus berkata, ".. . yang mendakwa
kamu odalah Alusa, yaitu lAusa, yong kepadanya kamu menaruh pengharapanmu.
Sebab jikolau kamu percaya kepada lvlusa, tentu kamu akan percayo juga kepoda-

Ku, sebab ia telah menulis tentang,Aku" (Yoh. 5:45-46). Semua kebenaran ini
memberikan keagungan kepada Kristus.

ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh adalah Kristus. Musa memitiki
tempatnya di daLam pewahyuan Attah, tetapi Kristus mengajarkan segata sesuatu.
Percaya[ah kepada-Nya, maka kamu akan diselamatkan.

Ayat

RENUNGKAN: Yesus Kristus adatah yang teragung, dan Dia adatah Sang

Jurusetamat.
DOAKAN: Bapa, kiranya aku

di datam Firman-Mu.

tidak metataikan pelajaran-petajaran agung
.i..21',

SABTU,20 JULI 2019
"Sebab TUHAN adalah Alloh yong besar, dan Raja yang
besar mengatasi segala allah. "

BAHAYA DARI KEIGRASAI{ HATI

O(ekeras"n hati dan ketidakpercayaan

menyebabkan hukuman kekat. Firman

Attah berbicara dan karya-Nya termanifestasi setiap hari. Roh Kudus menggunakan
ini untuk membangun iman. Akan tetapi, seperti contoh bangsa lsrael di padang

gurun, kekerasan hati manusia setalu hadir. lni adatah kerusakan hati manusia,
di mana tidak ada yang baik yang bisa muncul dari manusia. Ayat kita hari ini
menekankan hat tersebut. lni adalah bahaya yang membuat kembatinya kita
kepada Kristus menjadi hat yang mutLak dipertukan. Dia memanggil para murid
untuk datang kepada-Nya dan meletakkan beban mereka pada-Nya
Attah berbicara metalui Kitab Suci. Tulisan-tutisan sakrat ini adatah suara-Nya dan
Roh Kudustah yang meneguhkan perkataan Attah di datam hati. Penulis Surat lbrani
mengutip Mazmur 95:7 sebagai suara Roh Kudus. Pesan-Nya yang pada saat itu
bagi bangsa lsraet dan yang pada saat ini bagi gereja adatah agar ketika umat
Attah mendengar suara-Nya, mereka tidak boteh mengeraskan hati mereka. Natur
lama dari dosa menghambat orang lsrael mendengarkan suara Attah. Maka Kitab
Ketuaran bercirikan kisah-kisah tentang pemberontakan demi pemberontakan.

Ayat kita merujuk kepada provokasi di hari terjadinya pencobaan. ltu terjadi di
datam periode empat putuh tahun ketika Musa memimpin bangsa lsrael keluar
dari Mesir dan berada di padang gurun sepanjang tahun-tahun itu. Bangsa lsrael
sebenarnya bisa menyelesaikan perjatanan mereka datam waktu beberapa hari,
tetapi seperti firman Tuhan, Dia bersumpah bahwa mereka tidak akan masuk
ke dalam perhentian-Nya. Bangsa lsrael tetah berpihak kepada seputuh orang
mata-mata yang diutus untuk menyelidiki keadaan di tanah Kanaan. Mereka
dihukum untuk mengembara di padang gurun sampai semua orang dewasa yang
memberontak itu yang umurnya dua putuh tahun dan tebih (kecuati yosua dan
Kateb) sudah mati.
Kekerasan hati membawa kepada bahaya, tetapi siapa pun yang merendahkan

dirinya akan disetamatkan.
RENUNGKAN: Kekerasan hati adatah dosa, dan upah dosa adatah maut.

DOAKAN: Bapa, kiranya aku tidak pernah mengeraskan hatiku ketika
Engkau berbicara kepadaku.

HARI TUHAN,2l JULI 2019

"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak
dilahirkan ketnbali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah. "

;:,;

lBRANl3:7-19
YOHANES 3:1-17

KEIGRASAI{ HATI M EI{GHAMBAT IGSETAMATAII

O6"nl"n,ura masih berada di datam tubuh ini, manusia mungkin berkeinginan
untuk hidup sampai lanjut usia. Mungkin ada juga keinginan akan harta duniawi
yang bertimpah dan kehidupan yang nyaman. lni mungkin sah, tetapi pada akhirnya
penghujung hidup akan tiba. Ada bapa-bapa letuhur yang hidup setama berabadabad dan ada yang hidup sampai usia yang sangat lanjut. Dan ada yang sangat
kaya. Akan tetapi, pada saat kematian, semuanya ini tidak ada artinya. Ha[ yang

tebih penting adatah tujuan akhir dari jiwa seseorang. Dan ini akan ditentukan
oleh hubungan orang itu dengan Attah.
Kekerasan hati seorang manusia adatah penolakannya terhadap Attah dan tawaran

keselamatan-Nya yang penuh anugerah. Tuhan Yesus berbicara tentang karya-Nya
percakapan yang sederhana itu dengan Nikodemus di datam Yohanes
Manusia harus ditahirkan kembali, sebuah transformasi yang radikal yang

di datam

3.

dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Manusia harus percaya kepada Kristus sebagai
Tuhan dan Jurusetamat-Nya, mengakui dosa-dosanya kepada Dia dan memohon
pengampunan. Maka Tuhan Yesus akan menyelamatkan secara sempurna. Dia tetah
mempersembahkan diri-Nya membayar dosa siapa pun yang mau datang kepadaNya di datam iman. Kekerasan hati adalah penghalang bagi berkat ini.
Kekerasan hati seseorang menyebabkan dia mendukakan Attah. Seperti orang tua

di dunia, Attah sangat sedih ketika anak-anak memberontak. Penyebab utama dari
pemberontakan ini adatah natur berdosa. Tidak adanya pengetahuan memperburuk
pemberontakan ini. Tuhan meratap di masa nabi Hosea bahwa umat-Nya binasa

"karena tidak mengenal Allah" (Hos. 4:6). Akibat dari dosa dengan sengaja
mengabaikan pengetahuan. Maka ketidaktahuan tidak akan dianggap sebagai
datih yang baik bagi siapa pun.
RENUNGKAN:

"...apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata

bagi mereka, sebob Alloh telah menyatakannya kepado mereko"
(Rm. 1:19).

DOAIGN: Bapa, jadikantah wahyu-Mu jetas bagiku.

Z3

SENIN, 22 JULI 2019

"Sebab Engkaulah, yo TUHAN, Yang Mahatinggi di atas
seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di otas segala

allah. "

PAIIGGILAT DARI AILAH UI{TUI( KEMBALI KEPADAI{YA

O(embati kepada Attah adatah hat yang muttak dipertukan. Di dalam kasus
lsrael, mereka tidak bisa berpura-pura tidak tahu karena mereka tetah metihat
karya-karya Attah. Mujizat-mujizat besar dan penyediaan makanan yang terusmenerus adatah saksi-saksi bagi Attah. Tetapi Kitab Suci berkata bahwa mereka
telah berdosa bahkan selagi daging masih ada di datam mulut mereka (Bit. 11:33).
Attah memitiki atasan untuk menegaskan bahwa para pemberontak itu tidak
akan masuk ke dalam tempat perhentian-Nya. Kekerasan hati adaLah hat yang
berbahaya.

Attah memanggit umat-Nya untuk kembati kepada-Nya. penutis Surat lbrani
menggunakan informasi latar betakang ini untuk memberikan nasihat berikut:
"Wospadalah, hai saudara-soudore, supaya di antaro kamu jangan terdapat
seorang yang hatinya jahat dan yong tidak percaya oleh karena ia murtad dari
Alloh yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akon yang lain setiop hari, selama
masih dapat dikotakan 'hari ini,' supaya jangan oda di antara kamu yang menjadi
tegar hatinya karena tipu daya dosa" (lbr. 3:12-13). lni adatah panggilan yang
penuh kasih kepada umat Attah untuk tetap mendekat kepada Dia dan mencari
anugerah-Nya untuk membuat mereka mampu bertahan. lni metiputi perhatian
kepada kesejahteraan rohani sesama puta. lni juga metibatkan bantuan langsung
tangsung di datam
memberikan kesaksian yang baik. lni akan memperkuat persekutuan orang-orang
percaya dan akan menjauhkan tipu daya dosa.

di datam memenuhi kebutuhan tertentu dan secara tidak

Ketika orang-orang percaya dijadikan pengambil bagian di dalam Kristus, mereka

akan mampu bertahan sampai kepada kesudahannya. Kesudahan

itu

akan

mengantarkan nasib yang kekal, tempat yang Tuhan janjikan kepada para murid
ketika Dia berkata bahwa Dia akan mempersiapkan tempat bagi mereka dan Dia
akan datang untuk membawa mereka kepada diri-Nya (Yoh. 14:2-3). Maka, tidak
ada atasan bagi mereka untuk menjadi getisah di datam hati mereka.

SEUSA,23 JULI2Ol9
"Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar:
bahwa lausa dari Allah asalnya....

KETI

Au^n

"

IG ALTAH BERFIRMA]I, MA]IUSIA
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DElIGARKA]I

mengulangi pesan-Nya untuk menekankan pentingnya pesan

itu.

Setiap

kati kata-kata yang sama diutangi di datam Kitab Suci, ini berarti bahwa Attah
memberikan arti penting yang tebih besar pada kata-kata tersebut. Nasihatnasihat yang sama tetah diutangi di datam Kitab Suci dengan cara-cara yang
berbeda. Dia mengulangi nisihat-nasihat itu untuk menegaskannya agar jangan
sampai kita tupa. Pendalaman Firman Attah yang terus-menerus akan membuat
umat-Nya setia dan mereka akan terus berjaga-jaga karena Tuhan memberikan
kuasa.

Setiap hari ada bahaya kekerasan hati. Altah berfirman dan umat-Nya seharusnya
mendengarkan suara-Nya. Daud di datam Mazmur-Mazmur mengatakan bahwa
Atlah berfirman satu kali dan dia mendengarnya dua kati. Di datam ayat itu Attah
berfirman dua kati, maka umat-Nya pasti mendengar empat kali. Pendengaran
dalam banyak kati ini berarti hal ini merupakan kebenaran yang tidak pernah
boteh kita lupakan.

Attah bersedih bahwa mereka yang berdosa harus mati di padang belantara.
Mereka yang tidak percaya tidak masuk ke datam tempat perhentian-Nya.
Ketidakpercayaan mereka menghatangi mereka dari menikmati hak istimewa yang
tetah Attah berikan dengan murah hati kepada mereka. Para pemimpin agama
Yahudi pada masa Tuhan Yesus sama keras hatinya. Meskipun orang Yahudi adatah
orang-orang pertama yang bertobat menjadi Kristen dan mereka yang membawa
lnjit ke banyak bangsa, namun bangsa itu secara resmi menotak Tuhan Yesus
sampai hari ini. Atasannya: kekerasan hati.
Bertalunya waktu tidak mengubah kebobrokan hati manusia. Hati manusia selatu
menipu (Yer. 17:9). Kemerosotan ke datam ketidakpercayaan datang dengan
cepat, tetapi orang-orang percaya yang sejati harus melawannya. Pesan ini adatah
bagi Anda pada saat ini. Camkanlah dan bertobatlah.
RENUNGKAN: AtLah berbicara kepada manusia metatui Firman-Nya dan
keadaan.

DOAKAN: Bapa, kiranya aku memberikan perhatian yang lebih besar
ketika Engkau berbicara.
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RABU,24 JULI 2019
"Teropi Yang Maharinggi tidak dian di dalam apo yong
dibuqt oleh tangan manusia. ... "
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"tempat perhention" (KJV= "resf") di datam ayat ini

digunakan

sebagai kata benda. Ada banyak kata yang diterjemahkan menjadi "rest" ini.
Yang pating umum adalah kata Sabat. lni adatah kata lbrani yang biasanya tidak

diterjemahkan. lni adalah nama yang diberikan kepada hari ketika Attah berhenti
dari penciptaan yang Dia takukan dan hari perhentian mingguan. Kata ini juga
diterjemahkan sebagai "damai sejahtera." Penggunaan kata ini di datam ayat kita
berarti perhentian yang kekat. Perhentian Attah dan semua hak istimewa surga
adalah harapan setiap orang percaya. Sebuah tantangan diberikan kepada orang
percaya untuk berusaha masuk ke datam tempat perhentian itu.

Ada tawaran tempat perhentian yang abadi di Tanah Perjanjian surgawi.
Bermukimnya lsrael di tanah Kanaan memitiki kesejajaran dengan tempat kekal
untuk bermukimnya orang-orang percaya. Attah teLah berjanji untuk membawa
mereka ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. ltu adalah deskripsi
"firdaus" di dunia. Ayat di sini mengadopsi paralel itu, tetapi janji yang dirujuk di
sini adalah kepada surga itu sendiri. Surga akan menjadi tempat yang damai dan
tenang. Ketataian dapat menyebabkan tidak tercapainya tempat perhentian itu.
Penu[is Surat lbrani memberikan tantangan agar

masuk ke datam tempat perhentian

itu.

kita gentar dan berusaha untuk

Jangan sampai ada yang gagat. lnjit

diberitakan kepada kita seperti halnya kepada mereka. Namun, ketika Firman

yang dikhotbahkan tidak dipadukan dengan iman, Firman
manfaat kepada mereka yang mendengarnya.

"...

itu tidak

memberi

iman timbul dari pendengaron,

dan pendengaran oleh firman Kristus" (Rm. 10:17). Musa menyampaikan firman
Attah kepada bangsa lsrael, tetapi mereka tidak percaya kepada-Nya, mereka
sering berselisih karena mereka tidak menerima perkataan-Nya dengan iman.

KAtAtS,25 JUL| 2019

"Langit adalah takhto-Ku, dan bumi adalah tumpuan kaki-

Ku...."
GAGAI]IYA MAYORITAS ORAI{G MEMASUKI TEMPAT PERHEI{TIAI{ AttAH

QVnlit yang diberitakan hari ini tidak berbeda dari apa yang Musa beritakan. lnjit
memberikan janji-janji abadi akan hat-hat baik yang akan datang. Upah utamanya
adatah sukacita abadi dan perhentian atau istirahat yang diberikan oteh Attah.
Mayoritas dari bangsa lsrael tidak diizinkan untuk memasuki tanah Kanaan karena
ketidakpercayaan mereka. Kisah ini terjadi di datam Bitangan 13, di mana Musa
telah memitih dua be[as pengintai (satu dari masing-masing suku di lsraet) untuk
pergi menjetajahi negeri itu sebetum bangsa lsrael mendudukinya. Ketika mereka
kembati, mereka membawa laporan yang baik mengenai negeri itu, bahwa itu
adatah negeri yang subur seperti yang tetah Tuhan katakan kepada mereka. Mereka
bahkan membawa buah dari negeri itu untuk membuktikan nitai produktivitasnya.

Namun, seputuh pengintai ragu-ragu. Mereka mengatakan bahwa orang-orang
yang tinggat di negeri itu terla[u kuat bagi mereka dan bahwa tembok kota mereka

sangat tinggi. Mayoritas bangsa itu berpihak kepada mereka dan ingin menunjuk
seorang pemimpin untuk membawa mereka kembati ke Mesir. Musa dengan kuat
menotak usul mereka dan bertanya kepada Tuhan tentang hal itu.

Sementara itu dua orang pengintai, Yosua dan Ka[eb, ingin memasuki tanah
itu karena mereka beriman kepada Atlah, yang tetah berjanji, bahwa la akan
memberikannya kepada mereka. Vonis Tuhan adatah bahwa semua orang dewasa

dari bangsa tersebut, kecuati dua pengintai ini, tidak akan memasuki Tanah
Perjanjian. Tuhan tidak melaksanakan penghakiman itu secara tangsung, akan
tetapi mereka harus mengembara di padang gurun setama empat putuh tahun
sampai mereka semua mati dan hanya anak-anak mereka yang akan mewarisi
Tanah itu. Mereka gagal memasuki tempat perhentian yang telah Attah janjikan
kepada mereka. Mereka tidak percaya kepada Attah, metainkan kepada diri
mereka sendiri. Kegagalan mereka untuk mengakui kedautatan Attah menyebabkan
konsekuensi yang menyedihkan bagi mereka.

RENUNGKAN: Kita

tidak bisa metayani Attah dengan perhatian

yang

terbagi.
DOAKAN: Bapa, kiranya aku setatu metayani-Mu dengan pikiran yang
t:,Ti,:,
butat.

JUITAT,26 JULI 2019
"Dan ke mana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. "

PARA PEWARIS TEMPAT PERHE]ITIA]I YAilG KEIOT

\f-osua

dan Kateb serta angkatan yang tebih muda adatah penerima tangsung
dari warisan-warisan itu. Mereka menerima firman Altah dengan iman, dan Tuhan
selalu setia untuk memenuhi janji-janji-Nya. Semua orang yang percaya akan
masuk ke dalam tempat perhentian itu. lni adatah janji di dalam ayat 3, "lebab

kita yang beriman, akan masuk ke tempot perhentian seperti yang la katakan:
'Sehingga Aku bersumpoh dalam murka-Ku: lvlereka takkan masuk ke tempat
perhentian-Ku,' sekalipun pekerjaan-Nya sudah selesai sejak dunia dijodikan."
Kepastian yang Tuhan berikan sudah cukup, dan semua yang Dia janjikan pasti akan

terjadi. Hari ketujuh di mana Allah berhenti setetah penciBtaan adalah gambaran
dari perhentian tersebut. lni menggambarkan perhentian atau istirahat yang
terbebas dari masalah. lni akan menjadi saat penikmatan penuh akan kemutiaan
surga. Pintu masuk ke tempat perhentian ini masih terbuka. Ketika Tuhan Yesus
Kristus berada di bumi, Dia tetah berjanji bahwa Dia akan mempersiapkan tempat
bagi orang-orang yang percaya kepada-Nya dan akan kembati untuk membawa
mereka kepada-Nya.

Memasuki tempat perhentian Altah, yaitu sorga ini terkait dengan respons
terhadap pemberitaan Firman A[[ah. Gereja dibentuk sebagai lembaga itahi untuk
mengajar dan memberitakan Firman Altah. lni terpenuhi melalui kebaktian reguler
dan ketas-ketas pendalaman Atkitab. Penginjitan di tapangan terbuka maupun dari
rumah ke rumah juga digunakan untuk membawa pesan itu kepada orang-orang
yang belum mendengarnya. Media massa saat ini tetah berkembang sangat pesat.

Jika digunakan dengan tepat, media massa akan sangat membantu di datam
menyebarkan lnjit. Media massa akan memberi banyak orang kesempatan untuk

mendengar lnjil, dan ketika mereka percaya, mereka memitiki harapan akan
tempat perhentian yang kekat itu.
14:2).
J::';';46ji;

i;.28'!.: DOAKAN: Bapa, totongtah aku untuk menantikan rumah di sorga itu.

SABTU, 27 JULI 2019

"Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja

menaruh

pengharapan pada Kristus, maka kita odalah orang-orang
yang paling molang dari segala manusia."

SYARAT.SYARAT UilTUK ITTASUK KE TEMPAT PERHEIITIAI{ ITU

L/uhan Yesus Kristus mengetahui kebutuhan yang besar itu, dan Dia menyediakan
sarana yang metatuinya murid-murid-Nya dapat membawa lnjit kepada sebanyak
mungkin orang yang pertu untuk mendengarnya. Selama berabad-abad Dia tetah
metihat jauh ke depan tentang pelayanan ini dan tetah membangkitkan hambahamba-Nya di setiap generasi untuk membawa lnjit ke semua tempat di bumi.
Orang-orang yang menerimanya akan menikmati karunia Attah yang tetah la
pastikan bagi mereka bahwa mereka akan memasukinya,
Sebagian orang akan masuk karena memercayai Firman yang diberitakan, dan
sebagian tagi tidak akan masuk karena tidak percaya. Kesetamatan Attah datang
hanya dengan oleh anugerah-Nya. Pemberitaan Firman adatah sarana anugerah.
Tuhan Yesus berkata bahwa Kitab Suci

tidak mungkin batat (yoh. 10:35). Mereka
yang berharap untuk memasuki tempat perhentian Attah, yaitu sorga harus
menerima FirmanAttah. Pemberitaan Firman ditakukan dengan memberikan makna
dari Firman sehingga para pendengarnya dapat mengerti. penafsiran Atkitab yang

tepat menghasilkan doktrin yang benar. Penutis Surat lbrani mengutip Mazmur:
"Pada hari ini, jika kamu mendengar suara-Nya, jangantoh keroskan hatimu!,,
(lbr. 4:7b). Ayat ini menguraikan betapa pentingnya untuk percaya. Tuhan yesus
berkata bahwa la akan datang seperti pencuri di matam hari; Dia menyerukan
kebersiapan untuk kedatangan itu. Hari initah yang dimaksudkan. percayatah
kepada Tuhan Yesus Kristus (untuk pengampunan dosa-dosa Anda) dan FirmanNya, dan Anda akan disetamatkan. Anda akan masuk ke datam tempat perhentian
yang kekat itu.
Sebagaimana Sabat mingguan datang, waktu kekekatan juga akan datang. ltu
akan merupakan waktu damai sejahtera dan kebahagiaan. Attah ingin agar anakanak-Nya mendapatkan perhentian

percaya.

ini. Dia tetah menyediakan bagi siapa pun yang

HARI TUHAN, 28 JULI 2019

IBRANl4:9-16
MAZMUR 33:1-9

"Sebab Dia berfirman, maka semttonya jadi; Dia memberi
perintah, maka semuanya ada- ''

TAIIGGUlIG JAWAB DI DALAM MEMASUKI TEMPAT PERHE]ITIAII AttAH

('L;empat

peristirahatan Attah adatah karunia kehidupan kekat yang penuh

anugerah dari-Nya. lni disebut perhentian karena kaum tebusan dibebaskan dari
kekhawatiran duniawi dan dosa ketika babak baru dibuka untuk mereka. Segala
sesuatu yang dipertukan untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu tetah
disediakano[ehAttah. FirmanTuhanmenonjoI sebagai atatdi datammempersiapkan
jatan bagi perhentian itu. Yesus Kristus melayani sebagai Pengantara (lmam Besar)
di datam upaya mereka. ltutah sebabnya ada jaminan ketika seseorang datang
mendekat kepada Takhta Anugerah. Tidak seorang pun bisa gagal untuk memasuki
tempat perhentian itu melalui Kristus.
Ketika ayat kita mengatakan bahwa perhentian masih tersedia untuk umat Atlah,
di sini terdapat gagasan bahwa tempat perhentian itu diperuntukkan bagi umat
AtLah. Tempat itu menunggu mereka untuk ditempati. Attah telah menyiapkan
segatanya, memberikan jaminan bagi kepastiannya. Orang yang masuk ke datam
tempat perhentian ini berhenti dari pekerjaannya sendiri, sebagaimana Atlah
juga berhenti dari pekerjaan-Nya. Jika karya penciptaan menggunakan tenaga
manusia, itu akan menjadi usaha yang mustahit. Dibayangkan di sini (dari sudut
pandang manusia) bahwa Attah menggunakan energi, dan setelah enam hari la
berhenti. Yaitu, Dia berhenti dari kegiatan-Nya. Di datam enam hari itu hat-hat
besar tetah terbentuk, dan pada hari ketujuh semuanya menjadi tenang.
Penutis Surat lbrani menunjukkan perlunya tanggungjawab di datam ayat 1 1, di mana

ia berkata, "Korena itu baikloh kito berusaho untuk masuk ke dalam perhentian
itu, supoyo jangon seorangpun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan

itu juga." Perintah di sini menunjukkan bahwa Allah menuntut tanggung jawab

tertentu dari mereka yang akan masuk ke datam tempat perhentian-Nya. Namun,
perintah ini tidak memberikan kesimpulan bahwa mungkin ada jasa dari pihak
manusia yang berkontribusi sehingga dia bisa masuk ke da[am tempat perhentian

itu, yaitu

sorga. Mereka yang akan diterima adatah mereka yang ditahirkan
kembati dan tetah bertobat dari dosa-dosa mereka. Dimasukkannya mereka di
datam tempat perhentian Al[ah, yaitu sorga adatah karuniaAttah bagi mereka. Ada
jaminan bagi hat tersebut ketika seseorang percaya kepada Kristus.
RENUNGKAN: Yesus Kristus adatah simbol.

dari tempat perhentian yang

kekat itu.
DOAKAN: Bapa, beritah aku anugerah untuk berdiri teguh di datam imanku
sampai pada kesudahannya.

SENIN, 29 JULI 2019

FIRMAI{ AttAH AIIATAH I]ISTRUMEl{ YAI{G PEI{TIl{G
yang tertutis memberi arah untuk masuk ke datam tempat perhentian
Atlah, yaitu sorga. Apa yang dapat dicapai oleh orang percaya bukanlah jasa

Qflrman

diri mereka sendiri, melainkan karunia rahmat Attah.

Ketidakpercayaan adalah
penolakan terhadap Attah, baik dengan menggunakan penyembahan berhala atau
bertindak bertentangan dengan perintah-perintah-Nya. Ada orang tain yang telah
metakukan ini sebelumnya dan tetah menerima pembalasan sesuai dengan dosa
mereka.
Penutis Surat lbrani memikirkan peristiwa-peristiwa Perjanjian Lama ketika ia
mengucapkan kata-kata itu. Ada orang-orang yang percaya dan menunjukkan iman
mereka datam hidup mereka dan Attah menunjukkan pengakuan-Nya atas mereka.

lni adatah contoh dan nasihat bagi kita untuk berusaha mengikuti jejak mereka.
Firman Allah disebut wahyu khusus, dan kapan pun perkataan Allah dibaca, itu
adatah Attah yang sedang berbicara. Attah menyatakan diri-Nya di datam alam,

ini

adatah wahyu umum-Nya. Setiap orang memitiki wahyu umum seperti yang
dikatakan oteh Firman Altah. Respons terhadap wahyu atam ini terlihat di datam
berbagai bentuk ibadah yang telah diciptakan manusia. Bentuk-bentuk ibadah ini
tidak pernah sampai pada pengetahuan akan kebenaran hingga mereka mendengar
Firman Atl.ah yang sejati, wahyu khusus-Nya. Wahyu khusus ini sekarang terdapat
Lama dan Baru di dalam enam putuh
enam kitab. Kitab-kitab bermanfaat untuk mengajar orang-orang yang percaya.
Kata-kata di dalamnya bukanLah kata-kata biasa. Kata-kata itu diberikan dengan
pengilhaman dari Attah. ltutah sebabnya Firman Attah itu hidup dan kuat, dan

di dalam kitab-kitab tertutis Perjanjian

tebih tajam daripada pedang bermata dua mana pun. Deskripsi [ain menunjukkan
kuasanya untuk mencapai bagian terdatam dari

jiwa manusia. Atlah berfirman satu

kati dan Dia terdengar dua kati.
RENUNGKAN: Firman Attah mengetahui semua pemikiran dan

kita.

niat hati

SEUSA, 30 JULI 2019
'i;

"Akulahjalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada
seoranryun yang datang kepada Bopa, kalau tidok melalui
Atcu.

"

IMETUS ADATAH PETIGAI{TARA DI JATA]I METIUJU TEMPAT PERHEIITIAT{

CLGreXa yang masuk ke datam tempat perhentian Attah, yaitu sorga harus
memitiki firman-Nya sebagai penuntun mereka, yang tanpanya tidak akan ada
pengetahuan penuh tentang Attah dan Kristus sebagai pengantara. Orang-orang

seperti

itu akan ditarang masuk ke datam tempat perhentian itu.

Tanggung

jawabnya adatah mengetahui kehendak Attah dan metakukannya.
Attah metihat sega[a sesuatu karena Diatah Pencipta segatanya. Dia tidak hanya
melihat penampitan fisik, tetapi juga semua pemikiran dan niat dari setiap hati.

Setiap orang harus memberikan pertanggungjawaban kepada-Nya untuk semua
hal ini, entah yang baik atau yang buruk. Pemahaman akan atributAttah ini secara
atamiah mengatakan bahwa kita harus bertindak sesuai dengannya. Semua ini
akan berpengaruh pada tempat perhentian itu.
Tuhan Yesus adatah AnakAltah dan Dia duduk di sebetah kanan Attah Bapa. Dia ada
di sana sebagai lmam Besar. Pekerjaan imam besar sangat penting di datam sistem

penyembahan Perjanjian Lama. Terlepas dari fungsi-fungsi tain, imam besar
secara harfiah menjadi pengantara bagi umat pada Hari pendamaian. lmam besar
harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri dan untuk umat. Namun,
dia hanyatah gambaran dari Sang lmam BesarAgung yang sejati yang tetah masuk
ke dalam surga. Atas dasar ini, penutis Surat lbrani mendesak kita untuk berdiri
teguh di datam pengakuan kita. Tuhan te[ah menempatkan iman di datam hati kita
dan secara eksternal kita harus mengakui iman kita sebagai orang Kristen di datam
berpegang pada dasar-dasar iman. Panggilan kita adatah untuk mempertahankan
iman itu sampai kesudahannya. lni akan mengantar kita pada tempat perhentian
yang dijanjikan itu.
Kristus, yang tetah datang datam daging, adatah lmam Besar yang turut merasakan
kelemahan kita. Dia dicobai datam semua hal seperti kita, hanya saja Dia tidak
berdosa. Di dalam kasus imam duniawi, mereka harus mempersembahkan seekor
domba yang tidak bercacat, sebuah gambar tentang Kristus yang tidak berdosa.

32

DOAKAN: Ya Bapa, segala kemutiaan bagi yesus, pengantaraku.

RABU,31 JULI 2019

"Karena bagiku hidup atlalah Kristus dan ntati arialuh

keuntungan. "

HAI( ATAS TEMPAT PERHEI{TIAI{ DI DAPATIOI{ MELAIUI KRISTUS

L/ujuan inkarnasi Kristus ada di datam jabatan-Nya sebagai lmam Besar. KaryaNya memfasi[itasi jatan masuk ke datam tempat perhentian Attah, yaitu sorga. lni
adatah hak istimewa yang ditawarkan kepada setiap orang yang percaya kepada
Kristus.

Nasihat untuk datang dengan berani ke takhta kasih karunia menekankan fakta
bahwa sebagai anak-anak Attah, orang-orang percaya memitiki hak itu. Kasih
karunia atau anugerah menunjukkan kasih Attah yang tidak bersyarat dan tawaran
kesetamatan yang cuma-cuma. Di datam Kristus, kita juga mendapatkan rahmat
Attah. lni ditunjukkan datam karya Kristus ketika Dia datang dan dijadikan
serupa dengan manusia. Dia metewati semua penderitaan manusia dan akhirnya
menderita penyatiban dan kematian. lni adatah tindakan balas dendam dari
pihak orang Yahudi, tetapi Attah tetah mengizinkannya agar Kristus menanggung
hukuman atas dosa.
Pengampunan atas dosa dan kesetamatan adalah ungkapan kasih Attah bagi orang

berdosa dan la dengan sengaja mengutus Tuhan Yesus untuk menggenapi janji
penebusan. Di daLam hal ini Kristus menjadi imam besar sekatigus korban. Dia
memainkan peran yang unik dan menggenapi gambaran yang direpresentasikan
jabatan itu seturut Taurat Musa. la menjadi Anak Domba Attah yang tidak
berdosa. Maka semua orang yang datang kepada-Nya akan menemukan anugerah
pada saat dibutuhkan. lni memberi hak dan harapan bagi orang percaya untuk
masuk ke datam tempat perhentian Altah, yaitu sorga.

ol.eh

Setiap orang memitiki tanggung jawab untuk menerima tawaran Attah, dan Firman
Attah adatah penuntun mereka. Yesus Kristus telah memenuhi semua persyaratan
dan memberikan hak istimewa yang penuh berkat itu kepada orang-orang percaya
untuk memasuki rumah kekat ini.
RENUNGKAN: Di datam Yesus Kristus ada pengampunan yang
dosa-dosa.

utuh atas

DOAKAN: Bapa, kiranya aku terhitung di antara orang-orang yang akan
memasuki tempat perhentian itu.

33'l

KAIAIS,

1

AGUSTUS 2019

"Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-

lamanya...."

KEIMAMAII GATDA KRISTUS

o

q)abatan

imam besar adatah tipe atau bayang-bayang dari Kristus. Orang-orang

Yahudi akrab dengan keimaman Harun, yang dibandingkan juga dengan keimaman

Metkisedek. Perbandingan ini dibuat atas dua peraturan (ordo) imam, dan masingmasing memiliki paratel dengan keimaman Kristus. Ada petajaran di sini untuk
orang percaya: Kristus adalah lmam Besar tertinggi.
Gambaran keimaman Harun sebagaimana dikatakan

di datam teks kita

adatah

bahwa setiap imam besar diambit dari antara manusia. Keimaman menurut
peraturan Harun ditembagakan selama masa Eksodus. Tuhan memerintahkan Musa

untuk menahbiskan Harun dan putra-putranya menjadi imam. Dia menyatakan
bahwa jabatan imam akan menjadi milik mereka sebagai ketetapan yang abadi
(Ket. 29:9). Anak-anak Harun dan keturunan mereka yang ditahbiskan sebagai imam

dituntut untuk tidak bercacat fisik. Seperti anak domba yang dipersembahkan
untuk korban, persyaratan itu metambangkan kekudusan Kristus yang sempurna.
Seluruh suku Lewi dipisahkan untuk metayani Tuhan. Semua imam diambi( dari

mereka dan ketika warisan tanah diberikan kepada suku-suku lsraet, suku Lewi
disebar di antara mereka. Tidak seperti suku-suku yang [ain, suku Lewi tidak
memitiki warisan individuat (Ut. 10:8-9; Bit. 3:5-9). Asal dan tugas-tugas keimaman
Harun dengan demikian sudah jelas dari Taurat Musa. lmam besar harus berasal

dari bani itu dan mereka harus membawa persembahan dan korban kepada Attah
mewakili bangsa itu. Kristus dapat menanggung dengan wajar orang-orang yang
tidak berpengetahuan, menunjukkan belas kasih kepada mereka yang telah
menyimpang.
RENUNGFTAN: Para imam ditahbiskan

dari antara manusia untuk metayani

di datam pekerjaan Attah.

34'

DOAKAN: Bapa, kiranya harapanku se[atu ada pada Yesus Kristus, lmam
Besar Agung kami.

JUINAT, 2 AGUSTUS 2019

"... Hqrun

mengadakan pendamaian

di otqs tanduk-

tanduknya... di antara kamu turun-temurun.... '

TUGAS.TUGAS IG I TTA}IAII HARU

1I

@

0",u, natur manusiawi-Nya, Kristus berbetaskasihan kepada ketemahan.
Dia adalah imam yang diambiL dari antara orang-orang, seperti Harun, tetapi la
adatah keturunan suku Yehuda. Gambaran keimaman Harun jelas dari pekerjaan
yang ditetapkan bagi-Nya untuk memenuhi tugas seorang imam.
lmam yang ditunjuk menurut peraturan Harun berdiri mewakiti bangsa itu dan
dirinya sendiri untuk mempersembahkan korban bagi dosa. lmam dipanggil oteh
Altah, dan tidak ada orang yang dapat mengambil kehormatan ini untuk dirinya
sendiri. Di datam Taurat Musa, para imam memiliki beragam tugas. Mereka
mengurusi tempat kudus dan dian agar menyala terus-menerus. Mereka menutupi
perabotan dan memindahkannya ketika pertu. Mereka juga membakar ukupan
dan mempersembahkan korban. Setain itu, mereka memberkati orang-orang dan
menahirkan yang najis. Mereka mendiagnosis kusta dan meniup serunai. Ketika
bangsa lsrael harus pindah, mereka membawa Tabut Perjanjian. Tugas utama
para imam dan orang Lewi adalah mengajarkan Taurat. Di lsrael ada orang yang
memegang kedua jabatan ini dan juga jabatan nabi, yang terkenal di antara
mereka adatah Samuet, Yeremia dan Ezra. Tugas-tugas tersebut beberapa kati di
dalam kelima kitab Musa.
Petayanan para imam sangat penting di lsraet dan bangsa itu tidak bisa berfungsi
tanpa mereka. Tuntutan hukum upacara sangat kompleks. Orang-orang percaya
di dalam Kristus (dari masa Perjanjian Baru) hari ini tidak tagi diharuskan untuk
menaati hukum upacara ini karena Kristus telah menggenapi semuanya satu kali

untuk setamanya.
Pautus menyebut karya Kristus sebagai dasar dari kemerdekaan Kristen dan Taurat
sebagai penuntun yang membawa kepada pengetahuan penuh tentang rencana
penebusan Attah (Gat. 3:24). Di datam jabatan imam, Harun adatah contoh dari
Kristus. Setain keimaman ini, ada peraturan tain yang lebih awa[: keimaman
Melkisedek.

RENUNGKAN: Ada kemerdekaan di datam Yesus Kristus.

DOAKAN: Bapa, beritah aku hikmat untuk menggunakan kemerdekaan
Kristen.

3s,

T

SABTU, 3 AGUSTUS 2019

lBRANl5:l-10

"... itulah barang maha kudus bagi TUHAN."

KELUARAN 30:10

IGIMAMAI{ METKISEDEI(

€

Ou,u, hubungannya dengan Kristus, lbrani 5:1-10 menegaskan bahwa
Kristus tidak memutiakan diri-Nya untuk dijadikan imam besar. Dia ditetapkan
untuk jabatan itu oteh Attah Bapa. Metkisedek memberikan gambaran lain tentang
Kristus. Metkisedek disebut raja Salem dan seorang imam Tuhan. Dia menerima
perseputuhan dari Abraham ketika Abraham kembati dari menaktukkan raja-raja.
Kitab Suci tidak mengatakan apa-apa tentang rincian lain mengenai imam ini,
tetapi bahwa Metkisedek secara pribadi bertemu Abraham, menunjukkan bahwa
dia adalah orang yang memang ada dalam sejarah.
Bapa mengatakan

ini

tentang Kristus, "Anak-Ku engkau! Engkau telah

Kuperanakkan pada hari ini" (tlum. 2:7) dan juga dal.am Mazmur yang tain Dia
berkata, "... Engkou adalah imam untuk selama-lamanya, menurut ttelkisedek"
(ivlzm. 110:4). lmam ini tetah ada sebetum Harun, dan pertama kati disebutkan di
datam Kejadian 14:18. Peraturan keimaman Metkisedek ini berbeda dari peraturan
Harun.

Matius Henry mengatakan demikian tentang perikop ini, "Sang Rasul tebih
mendahutukan Kristus daripada Harun, baik di datam cara pemanggitan-Nya
maupun di dalam kekudusan pribadi-Nya. Di dalam cara pemanggitan-Nya...
merujuk pada diperanakkan-Nya Dia secara kekat sebagai Tuhan, konsepsinya yang

ajaib sebagai manusia, dan kuatifikasi-Nya yang sempurna sebagai Pengantara.
Jadi, Attah dengan khidmat menyatakan kasih sayang yang begitu mendatam
kepada Kristus, penetapan-Nya yang resmi atas Kristus untuk jabatan Pengantara,
penempatan dan ujian bagi-Kristus pada jabatan itu, penerimaan-Nya atas Kristus,
dan atas semua yang telah Dia kerjakan atau harus kerjakan dalam metaksanakan

jabatan itu."
Kristus, pada saat Dia menjadi manusia, menaikkan doa dan permohonan seperti
yang ditakukan Metkisedek kepada Attah.

HARI TUHAN, 4 AGUSTUS 2019

lBRANl5:1-10
IMAITIAT 8:34
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pengetahuan tentang Metkisedek

MAMAI{
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ETKISEIIEI(

tidak jetas, Kitab

Suci

menggambarkannya sebagai orang yang memitiki keimaman yang tebih unggut
daripada keimaman Harun. Karakternya dengan pating baik merepresentasikan
lmam Besar kekal yang bersyafaat bagi orang-orang kudus di sebelah kanan takhta
surgawi. Berikut adatah jasa-jasa Kristus sebagaimana tercantum datam teks kita:

(a)

Dia adatah Anak dan Dia tetah betajar menjadi taat dari apa yang tetah

diderita-Nya.

(b)

Dia mencapai kesempurnaan-Nya dan menjadi pokok keselamatan yang
kekat bagi semua orang yang taat.

(c)

Dia dipanggit menjadi lmam Besar oteh Attah menurut

peraturan

Metkisedek.

lni adatah gambaran yang sebenarnya tentang Kristus. Penutis Surat lbrani di
datam perikop ini berbicara kepada orang-orang Yahudi yang akrab dengan kedua
peraturan keimaman itu, karena keduanya tetah tercatat di datam Kitab Suci
Perjanjian Lama. Jadi penutis menggunakan contoh ini dengan bebas.
Keimaman Harun adalah resmi sebagai diketahui di datam Taurat, dan keimaman
Metkisedek datang tebih awal pada masa Abraham. Keimaman Harun memiliki
kemiripan-kemiripan yang jetas dengan keimaman Kristus dan ada hat-hal yang
selatu mengingatkan akan itu di datam petayanan yang diberikan. Keimaman

Metkisedek juga merupakan gambaran tentang keimaman yang sama. Kedua
peraturan itu menunjukkan bahwa pendamaian melalui darah adatah suatu
keharusan. Kristus menggenapi tuntutan ini.
Sudahkah dosa-dosa Anda didamaikan oteh darah Kristus?
RENUNGKAN: Jabatan keimaman Kristus adatah esensiat bagi pendamaian.

DOAKAN: Bapa, totongtah aku untuk selalu mengingat apa yang tetah
Kristus kerjakan

bagiku.

,i,,!7.,,,r,,,

sEN/N, 5 AGUSTUS 2019

BUAH IIARI IGIIIIAIfiAHUAil YAilG IIISETGAJA

Eenutis Surat lbrani sedang berbicara kepada orang-orang yang kupingnya
berat untuk mendengarkan perkataannya. Mereka memitiki pola pikir tertentu dan
mereka telah menutup pikiran mereka dan cenderung kepada penilaian tertentu.
Mereka tidak mau percaya tentang lnjit dan dengan sukareta mengabaikan
kebenarannya.
Penutis Surat lbrani menunjukkan kepada mereka bahwa buah dari ketidaktahuan
mereka adatah mandeknya kehidupan rohani mereka. Mereka akan setatu menjadi
bayi di datam hal iman. Seandainya mereka mendengarkan, mereka akan tumbuh
dewasa dan memakan makanan rohani yang lebih keras sehingga mereka dapat
memahami apa yang benar secara moral dan apa yang satah.
Penulis Surat lbrani mengamati kondisi rohani mereka. Dia mengatakan bahwa dia

memiliki banyak ha[ untuk disampaikan tentang Metkisedek dan Kristus. Dia akrab
dengan Kitab Suci dan mengetahui penafsiran yang benar. Para pendengarnya

tidak setuju dengan presentasinya tentang lnjit. Mereka enggan. Mereka bosan
mendenga6 meskipun mereka memitiki pengetahuan tentang apa yang dikatakan
penutis.
Sikap orang-orang

terhadap

ini tertihat di datam tanggapan umum komunitas orang Yahudi

lnjit Kristus. Mereka berkonfrontasi langsung dengan Kristus,

dan

memusuhi para Rasut setelah Kristus naik ke surga. Petrus (yang menjadi juru
bicara para Rasut) memitiki kata-kata yang sangat tajam terhadap mereka karena

penolakan mereka terhadap Kristus. Stefanus (satah seorang murid awal dan
seorang pemimpin) menyampaikan khotbah yang keras dan memberi tahu mereka
kebenaran tentang Kristus. Mereka merespons dengan merajam dia dengan batu
sampai mati. Mereka bertekad untuk menghentikan penyebaran iman Kristen dan
berpegang dengan fanatik pada pemahaman mereka yang salah tentang Kitab
Suci. Mereka dengan sengaja tidak mau tahu.
RENUNGKAN: Ketidaktahuan yang disengaja adatah dosa.
,,..,,.,r,rr,::
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DOAKAN: Bapa, kiranya aku rajin untuk mendengarkan Firman-Mu dan
betajar dari-Mu.

SEUSA, 6 AGUSTUS 2019

"..-kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima
pengajaran di dalam Dia menurut kebenaren yang nyato

lBRANl5:11.14

dalam Yesus."
SEB
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EFESUS 4:17-21

D
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Eenufis Surat lbrani mengatakan kepada orang-orang lbrani bahwa mereka
seharusnya sudah menjadi guru, tetapi mereka tidak memitiki pemahaman.
Mereka masih membutuhkan orang tain untuk mengajari mereka. Orang-orang
Yahudi tetah menotak lnjil Kristus dan tetah menentang Dia dan akhirnya menuntut
penyatiban-Nya.
Pada masa gereja mula-muta, ada sekte-sekte orang-orang Yahudi yang mengaku
memitiki pengetahuan penuh tentang Kitab Suci. Orang-orang Farisi adatah

yang pating menonjot, dan kemudian ada orang-orang Saduki, ahti-ahti Taurat,
dan tua-tua. Mereka menganggap diri mereka memitiki semua otoritas di datam
pengetahuan tentang Kitab Suci. Orang atau ketompok tain yang menentang sudut
pandang mereka ditotak, dan bahkan diserang secara fisik. Pendirian seperti itu
membuat mereka menolak Kristus dan pada akhirnya mereka menghukum mati
Dia. Mereka juga memusuhi para Rasul dan mereka menganiaya para Rasu[ dan
berusaha untuk memusnahkan mereka.
Penulis Surat lbrani mengatakan di datam teks kita bahwa mereka membutuhkan
seseorang untuk mengajar mereka. Satah satu dari mereka yang menyadari
ketidakmampuan dirinya adatah Nikodemus di datam Yohanes 3, yang sebagai

seorang Farisi adatah guru Thurat yang diakui. Namun, dia metihat sesuatu
yang berbeda di datam Kristus di awal pe[ayanan Tuhan. Dia datang kepadaNya di matam hari dan mengajukan pertanyaan mendasar tentang kesetamatan.
Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus dan dia menjadi orang percaya.
Pertobatannya tutus karena, setetah kematian Kristus, dia membantu Yusuf dari
Arimatea di datam penguburan tubuh Kristus. Dia membawa tima putuh kati
rempah-rempah yang dibutuhkan datam penguburan orang Yahudi. Tindakan ini
merupakan ekspresi dari imannya kepada Kristus.
Langkah ketidaktahuan yang disengaja juga mudah ditakukan oteh orang Kristen
yang mengaku percaya. Orang percaya hari ini harus memetik petajaran dari orang
lbrani ini di masa-masa gereja awa[.
RENUNGKAN: Kristus adatah Guru dan Penafsir yang sejati atas Kitab Suci.
DOAKAN: Bapa, jagatah aku

dari Firman-Mu.

tetap rendah hati sehingga aku bisa betajar

h;!r:1!r;:loii
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RABU,7 AGUSTUS 2019
"Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. "

RESEP OBATI{YA

C6anhedrin telah berunding untuk membunuh Rasut Petrus dan yohanes,
tetapi GamatieL berdiri dan metarang mereka bertindak (Kis. 5:33-39). Dia adatah
anggota dari dewan orang Yahudi ini dan seorang guru Taurat. Dia adatah pemimpin
yang dihormati di Yerusatem. Tidak jetas apakah ia seorang yang percaya kepada
Kristus, tetapi setidaknya ia mengakui bahwa para rasul bukantah orang-orang
biasa tetapi bahwa perkataan mereka memiliki substansi.

itu Rasul Pautus masih menjadi salah satu dari orang-orang Farisi dan
murid Gamatie[. Dia sangat memusuhi gereja, tetapi sekarang sebagai orang yang
mungkin menutis kata-kata teks ini, dia mengerti dengan baik pikiran orangYahudi.
Orang-orang Yahudi perlu mengetahui prinsip-prinsip pertama dari ucapan-ucapan
Attah. lnil.ah yang ditanyakan Nikodemus kepada Tuhan Yesus di datam kunjungan
matam itu. lnitah doktrin-doktrin dasar Kekristenan, tetapi ketidaktahuan yang
disengaja membuat mereka tetap berada di datam kegelapan.
Pada waktu

Saat ini ada paratel dengan tren ini: muncutnya teotogi tiberat datang bersama para

pendeta bergetar tinggi yang dengan sengaja tidak mau mengetahui kebenaran
Atkitab. Pada abad ke-19, tiberatisme menyerbu Gereja Angtikan. Satah satu
uskupnya, seorang yang beriman konservatif, menulis bahwa para uskup gerejanya
tidak tahu apa-apa tentang Kristus kecuati nama-Nya. Tidak mengherankan bahwa
beberapa uskup zaman sekarang mengakui sendiri bahwa mereka adatah ateis!
Banyak gereja arus utama saat ini dipimpin oteh para pendeta tiberat yang tidak
memitiki kebenaran Atkitab. Namun di mata masyarakat umum mereka adalah
pemimpin besar yang kata-katanya diperhitungkan di datam urusan publik.
Gembata-gembala patsu ini memitiki kawanan domba yang mengikuti mereka
dengan bodoh.
Penulis Surat lbrani melihat orang-orang ini sebagai bayi di datam iman dan oteh
karena itu dia hanya bisa meresepkan susu untuk mereka. Dia mengatakan bahwa

mereka tidak terampit di datam Firman. Dia menyuruh mereka memutai dengan
susu karena mereka betum dapat mencerna tebih banyak. Ketika mereka sudah
dewasa, mereka kemudian bisa diberi makanan keras.

,;9:ji::]i!]a;
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DOAKAN: Bapa, kiranya aku selalu "ingin okon
yong rohani" (1Ptr. 2:2).

air

susu yang

murni dan

KATAIS, 8 AGUSTUS 2019

"Takut akan TUHAN adalah permulaon pengetahuan...."

HIIffiAT DI IIATAM APTIKASI FIRMA]I AttAH
L-/uhan menyebut dispensasi lnjit sebagai penggenapan Taurat. Dibutuhkan
intervensi pribadi-Nya untuk meyakinkan beberapa murid-Nya yang utama, yang
sebelumnya adatah anggota dari kubu yang berseberangan. lnilah yang terjadi
dengan Nikodemus dan Pautus. Adatah fakta bahwa makanan yang keras memang
hanya untuk mereka yang sudah dewasa. Namun demikian setiap orang harus
memulai dengan menu dasar. Kecuati orang-orang mendengarkan, pertumbuhan
rohani mereka akan mandek, dan itu akan sangat berbahaya.
Memahami penerapan Taurat bahkan setelah Mesias datang adatah hat yang patut
diupayakan. Mereka yang mau mendengarkan akan menemukan jawabannya.
Mereka memanfaatkan indera rohani mereka. Keharusan untuk menggunakan akaI
sehat diterapkan bahkan di datam masatah non-agama. Faktor utama di sini adatah
mengatakan kebenaran apa adanya. Perhatikan kata-kata dari teks ini: "Sebob
sekalipun kamu, ditinjau dari sudut waktu, sudah sehorusnya menjadi pengojar,
kamu masih perlu lagi diajorkan asos-osos pokok dari penyatoan Allah, dan

kamu mosih memerlukon susu, bukan makanan keras. Sebab borangsiapa masih
memerlukon susu ia tidak memahami ajoran tentang kebenoran, sebab io adoloh
anak kecil" (lbr. 5:12-13). Ketika seseorang jujur di datam semua urusannya, ia
akan memahami pikiran Attah di datam Firman-Nya. Dia akan menemukan harta
karun pengetahuan yang memungkinkan dia untuk membedakan yang baik dan
yang jahat.
Ada begitu banyak harta di datam Firman Tuhan. Pengetahuan akan hal ini harus
mengarah pada pertumbuhan yang berketanjutan. Penutis Surat lbrani mengakhiri
kiasannya sebagai berikut: "Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang
dewasa, yang korena mempunyai pancaindera yang terlatih untuk membedakan
yang

baikdari padayangjahat" (lbr.5:14). Semua ini ditutis untuk menjadi ajaran

bagi Anda.
RENUNGKAN: Berjatan dekat dengan Atlah membuat aku dipenuhi hikmat

surgawi.
DOAKAN: Bapa, kiranya aku setalu betajar untuk mencari pikiran-Mu di
q'*1,;l
dalam memahami Firman-mu.

JUIAAT, 9 AGUSTUS 2019
''... sehingga kita bukan lagi anok-anok. yang diomhang-

ambingkon oleh rupa-rupa angln pengajaran.... "
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CXG,a, dari iman Kristen bukan hanya pengetahuan tentang Kitab Suci,
tetapi kita pertu menerapkan pengetahuan itu datam kehidupan dan menjadi
dewasa secara rohani. lnitah pesan dari teks kita. Penutis Surat lbrani mencegah
kemandekan rohani dan kembali ke cara [ama, yaitu dosa. Mengetahui dasar-dasar
iman Kristen dan mencari pimpinan Attah adatah ha[ yang penting. lni membuat
seseorang dicerahkan dan tidak kembali mundur. Saat bumi membawa hujan, ia
menghasilkan buah yang merupakan berkat dari A[[ah. Kedewasaan rohani adatah
berjatan maju ke depan.

Perlunya doktrin untuk kedewasaan melampaui apa yang dikira manusia.

Pengetahuan tentang prinsip-prinsip utama ajaran Kristus adatah dasarnya.
Namun, pengetahuan sederhana itu tidak cukup, ada kebutuhan untuk terus maju
menuju kesempurnaan. Pada zaman Perjanjian Lama maupun di datam gereja
Perjanjian Baru ada guru-guru Kitab Suci. Di datam pengajaran mereka ada ha[hat yang merupakan pengetahuan umum karena ditekankan sebagai hat-hal yang
esensia[. Kedewasaan membutuhkan sesuatu yang tebih daripada dasar-dasar ini.

Di datam setiap usaha, pertumbuhan sudah sewajarnya diharapkan. Kemajuan
harus terlihat. Di datam masatah iman pun tidak ada bedanya. Kita tidak dapat
terus mempetajari doktrin yang sama tanpa belajar tebih banyak, seperti
meletakkan kembati dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan
dasar kepercayaan kepada Attah.
Pada pertengahan abad kedua puluh, ada gerakan kebangunan rohani di Afrika
Timur di dalam Gereja Angtikan. Gerakan ini ditandai oteh pengakuan dosa di
muka umum. Itu sampai pada titik di mana beberapa orang dengan pemahaman
sederhana berpikir bahwa adalah hal yang baik untuk metakukan dosa dan
kemudian datang dan mengakui dosa mereka. lni merusak pamor gerakan tersebut.
Kurangnya kedewasaan setatu diikuti dengan kembali ke cara [ama, yaitu dosa.
Beginitah cara Pautus mengungkapkan kedewasaan Kristen: "sampai kita semua
telah mencapai kesatuan imon dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah,
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan
Kristus" (Ef. 4:13). Bagaimanakah kemajuan Anda menuju kesempurnaan?

SABTU, 10 AGUSTUS 2019

lBRAN|6:1{
keselamatan

jiwamu."

1 PETRUS
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@run -orun mengaku beriman kepada Kristus karena berbagai motif. Sebagian
orang mungkin beranggapan bahwa asosiasi seperti itu adatah hat yang poputer.
Orang-orang seperti ini akan melihat Kekristenan dan menilainya berdasarkan
nilai lahiriahnya. Mereka betajar dan mempraktikkan dasar-dasar itu, tetapi
tidak melampaui itu. Mereka tidak akan bisa memberikan penjetasan-penjetasan
konkret tentang pengakuan iman mereka.
Penutis Surat lbrani menyebutkan doktrin tentang baptisan, penumpangan
tangan, kebangkitan orang mati, dan penghakiman kekal sebagai beberapa hal
yang menjadi perhatian orang yang belum dewasa. Tidak ada yang salah dengan
pengajaran doktrin-doktrin ini, tetapi kondisi hati orang percaya juga sama
pentingnya. Praktik-praktik dari doktrin-doktrin ini dapat dianggap sebagai
manifestasi tahiriah dari Kekristenan, dan penulis Surat lbrani metihat bahayanya
doktrin-doktrin ini menjadi ketaatan mekanis yang tidak memitiki unsur iman sama
sekati. Ketika doktrin tetah menjadi ketaatan mekanis, pengakuan iman tidak akan
berarti. Ketika agama menjadi mekanis, agama gagal menjadi agama yang sejati.
Ketaatan tahirah berada datam kekuatan manusia untuk dipenuhi, tetapi hanya
Tuhan yang memberikan berkat untuk setiap praktik retigius. lni harus ditakukan di
da[am iman. lnitah pikiran penutis Surat lbrani ketika dia mengatakan hat-hat ini.
Praktik-praktik tahiriah harus ditakukan sesuai instruksi Tuhan, karena seluruh
rencana keselamatan adatah karunia anugerah Tuhan. Terang yang menyertainya
mengaruniakan kecapan akan karunia surgawi ini. lni adatah kesadaran akan
pengampunan atas dosa-dosa, jaminan akan pembenaran, dan adopsi ke datam

keluarga Attah. Lebih daripada ini, orang percaya dijadikan pengambi[ bagian
dari Roh Kudus. Di gereja mula-muta ini juga disertai dengan manifestasi lahiriah
dari kuasa Attah di datam kehidupan orang-orang percaya. lni adatah bagian dari
penyataan diri Attah sebetum selesainya kanon Kitab Suci.
RENUNGK'AN: Setiap kegiatan retigius harus

memitiki dasar dukungan dari

Kitab Suci.
DOAKAN: Bapa, kiranya aku metayani-Mu dengan makna seperti yang
dinyatakan di datam Firman-Mu yang kudus.
,,,43'.

HARI TUHAN, 11 AGUSTUS 2019

lBRANl6:1{

"... oleh dorongan Roh.Kudus orang-ordng berbicara atas

2 PETRUS 1:19-21

nama

Allah."

AIAT ALTAH U]ITUK MEl{IIEWASAKA]I

(-flrman

yang tertutis adatah wahyu Attah yang sempurna yang diberikan dengan
pEngithaman. Dengan demikian Firman Tuhan memitiki otoritas yang tidak bisa
diganggu-gugat. Firman ALtah menjadi dasar bagi orang Kristen untuk iman dan
perbuatan. Di sinitah orang Kristen menemukan makanan rohani yang membawa
kepada kesempurnaan.

Saat membaca dan mendengarkan pemberitaan Firman Attah, Roh menyentuh
hati sehingga orang dapat memperhatikan kata-kata itu. lnilah kecapan yang
sebenarnya dari Firman Attah yang baik, karena ketika Tuhan menggunakan
Firman-Nya, hidup diubahkan secara yang kasat mata. lnilah langkah pertama
setetah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Jurusetamat. Kemajuan yang mantap
di datam kedewasaan akan mengikuti tangkah awal ini.
Kuasa Firman datang sebagai upah tertinggi bagi setiap orang yang bertekun
sampai kesudahannya. Banyak orang, yang tidak meyakini hat ini, tidak mau
direpotkan otehnya. Namun sikap mereka yang menunda-nunda itu nantinya
pasti akan menjerat mereka, karena akhir hidup akan tiba. Akhir itu tiba kepada
orang kaya seperti yang diceritakan oteh Tuhan Yesus di datam Lukas 16. Matanya
terfokus pada kekayaan dan kenyamanannya yang dia nikmati. Dia mengabaikan
panggilan Attah dan akhir hidupnya tiba. Lazarus, sesamanya yang miskin, yang
takut akan Altah dan menganggap menderita kekurangan harta di dunia sebagai
hat yang layak, memperoleh surga.

Tuhan Yesus memberikan perbandingan itu untuk menunjukkan kesengsaraan
orang-orang yang menolak Attah. Orang kaya itu sangat menderita dan meminta
seorang utusan untuk dikirim kepada saudara-saudaranya yang masih hidup.
Jawabannya adatah bahwa mereka harus mendengarkan Musa dan para nabi maka
mereka akan mendapat upah surgawi.

Semua orang percaya memitiki harapan itu ketika mereka percaya kepada
anugerah Kristus yang menyelamatkan seperti yang dinyatakan di dalam FirmanNya. Firman Attah adatah atat Attah yang membantu mereka bertumbuh di datam
iman mereka. Bagaimanakah Anda menghargai Firman Attah yang tertutis ini?

SENIN, 12AGUSTUS2Ol9

"Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia,
ia berbuuh banvak.... '

|BRANl6:1-8
Y0HANES 15:1-9

BAHAYA KEMURTADAil

OSecara teologis, orang percaya menjadi murtad adatah hatyang tidak mungkin.
Mereka yang akhirnya meninggatkan iman menunjukkan bahwa sesungguhnya dari
awal mereka memang bukan orang beriman. Mereka hanya mengaku beriman,

tetapi tidak memitiki iman itu. lnitah orang-orang yang dimaksudkan di datam
teks kita.

Mereka yang mengeraskan hati mereka dan menjadi murtad menyatibkan Anak
Attah kembati dan menghina Dia di muka umum. Dosa asa[ yang disebabkan oleh
pe[anggaran Adam sudah cukup untuk menempatkan manusia di datam posisi
yang tidak berpengharapan. Kesetamatan yang datang metatui Kristus membawa
pengharapan dan penebusan. Harga bagi penebusan itu adatah penderitaan dan
kematian Kristus di atas sa[ib.
Hukuman mati dengan penyatiban hanya diperuntukkan bagi para penjahat besar,
pembunuh, dan perampok. Anak Attah diperhitungkan bersama para pelanggar
itu untuk membayar hukuman bagi orang yang datang kepada-Nya untuk
pengampunan dosa. Orang yang menotak kese[amatan yang ditawarkan Kristus
adalah sama seperti mereka tetah menyatibkan Kristus kembati.
Penutis Surat lbrani memperingatkan orang-orang yang mengaku percaya tetapi
tidak menghasilkan buah kesetamatan. Dia mengilustrasikannya dengan tanah
yang menghisap hujan dan menghasitkan tumbuh-tumbuhan bagi orang-orang yang
mengerjakannya. Tanah seperti ini, kata penutis Surat lbrani, menerima berkat
dari Atl.ah. Di sisi [ain, ketika tanah menghasi[kan semak duri dan rumput duri,
tanah itu ditotak, dikutuk, dan dibakar. Kontras di sini sangat jelas. Pesannya
adatah bahwa mereka yang benar-benar disetamatkan harus menghasitkan buahbuah kesetamatan dan tumbuh di datam iman yang membawa kepada berkat yang
lebih besar, sementara mereka yang hanya mengaku beriman tetapi tanpa buahbuah kesetamatan akan dikutuk. Pitihannya jetas bagi setiap orang.
Kedewasaan adatah tujuan setiap orang percaya. Untuk mencapainya, orang perlu

terus betajar dan menaati kebenaran Firman Altah. Mengikuti jatan yang benar
membawa buah-buah yang positif. Bahaya yang mengancam orang yang hanya
mengaku percaya adatah nyata, dan ada kebutuhan untuk bertumbuh di datam
anugerah Tuhan Yesus Kristus. Apakah Anda seorang Kristen yang terus bertumbuh?
RENUNGKAN: lman kepada Kristus

tidak bisa dicampuradukkan dengan

keinginan-keinginan duniawi.
DOAKAN: 8apa, beritah aku iman dan keberanian yang sejati untuk ,:a.:e:.!'':' ' .
:|t:4s'ii
bertahan di datam semua keadaan hidupku.

SEUSA,

13 AGUSTUS

2019

lBRANl6:9.20
KISAH PARA RASUL 2:3840

"Sebab bagi kamulahjanji itu dan bagi anak-anahnu dan
bagi orang yang masihjauh.... '

BERIIIRI III ATAS JA]IJI.JAIIJI KRISTUS

'L;eks kita bertanjut

dengan topik tentang kedewasaan. Kedewasaan datang

ketika kita berdiri di atas janji-janji Kristus. lni adatah hat-hat yang pasti akan
terjadi, karena Altah bukan tidak adit sehingga melupakan pelayanan kita kepadaNya dan kepada orang-orang kudus. Kita harus bertekun dan tidak boleh malas.
Metatui iman, pengharapan, dan kesabaran, ada warisan dari janji-janji tesebut.
lni adatah jangkar bagi orang percaya. Tuhan Yesus tetah masuk ke dalam tempat
mahakudus sebagai lmam Besar kita. Dengan demikian, Diatah jaminan bagi orang
percaya.
Di datam kedewasaan mereka, orang-orang percaya meyakini hat-hat yang tebih

baik yang menyertai kesetamatan. Hat-hat ini adatah berkat-berkat dan buah
Roh. Jadi, orang percaya, ketika mereka menjadi dewasa secara rohani, akan
mencita-citakan hat-hat ini. lni adatah satu perbedaan antara orang percaya
dan orang tidak percaya. Dorongan ini dimaksudkan untuk meyakinkan mereka
untuk menunjukkan iman mereka. Harus ada garis yang jetas yang memisahkan
mereka. Pada masa-masa awal di negara Kenya, ketika hanya ada sedikit orang
Kristen, orang-orang percaya dihina karena iman mereka. Ada ritua[-rituat adat
yang harus dipatuhi oteh suku-suku tertentu. ltu adatah penyembahan berhala
dan takhayut, tetapi sangat dihormati o[eh suku-suku itu. Orang-orang Kristen
dipandang sebagai kaum terbuang. Tetapi mereka menyatakan pendirian mereka
dan menunjukkan kehidupan mereka yang berubah yang menyertai kese[amatan
mereka. Attah tetah memberi mereka pengharapan ketika Dia membuat janjijanji-Nya diketahui mereka.
Teks kita dengan indah menyatakan hat ini di datam ayat 10: "Sebab Allah
bukan tidak adil, sehingga la lupa akan pekerjaonmu dan kasihmu yang kamu
tunjukkan terhodap nama-Nya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus,

" Upah bagi orang percaya didasarkan
dengan teguh pada janji-janji Attah. lnitah harta yang luar biasa bagi mereka,
ketika mereka mengenalAllah dan apa yang dapat Dia lakukan bagi mereka. lnilah
jaminan bahwa mereka memitiki sega[a sesuatu sesuai kehendakAttah.
yang masih kamu lakukan sampai sekorang.

RENUNGKAN:

;.! ::iilii,l:l!l

i;,!0::

Janji-janji Kristus adatah sepasti mentari yang merekah

DOAKAN: Bapa, kiranya aku
mengenai kesetamatanku.

tidak pernah meragukan janji-janji-Mu

RABU, 14AGUSTUS 2019

"... dan Aka memberikan hidup yang kekal kepada mereka
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selamalamanya. ... "

/-<

IBRAt'll6:9-20
Y0HANES 10:28-30

JAMITIA]I PEIIUH JAI{JI.JAIIJI ALLAH

'(-uuhan Yesus di datam khotbah-Nya di bukit menekankan fakta tentang jaminan
penuh di datam

janji-janji Attah untuk menunjukkan kepada para murid-Nya bahwa

Attah adatah kecukupan mereka. Terus metayani orang-orang kudus adatah hat
yang layak untuk terus ditakukan. Sebagian besar pelayanan Tuhan Yesus Kristus
terangkum di datam ungkapan bahwa Dia pergi ke mana-mana untuk berbuat baik.
Para Rasul mengikuti jejak Tuhan Yesus dan mendorong semua orang kudus untuk
melakukan haI yang sama. Di datam metayani Tuhan, ketekunan yang patut menjadi
tetadan harus ada secara jelas. Ketekunan ini dimotivasi oteh kasih kepada Kristus
dan dengan demikian anak-anakAttah akan sating menunjukkan kasih kepada satu
sama lain seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada mereka. Para Rasu[ tidak ragu

untuk memberikan bantuan kapan pun mereka dipanggit. Petrus dan Yohanes
pergi ke Samaria untuk membantu orang-orang yang barupercaya , dan pada
kesempatan lain Pautus mengerahkan segenap dayanya untuk memberitakan lnjit
dan juga mengumpulkan sumbangan untuk membantu orang miskin di Yerusatem.
Dia melakukan apa mungkin baginya secara manusiawi demi kesejahteraan rohani
dan jasmani orang-orang kudus. Perbuatan baik seperti itu merupakan demonstrasi
kedewasaan rohani seseorang.
Di datam janji-janji Attah ada jaminan penuh bagi pengharapan sampai kepada
kesudahannya. Penutis Surat lbrani menasihati pembacanya untuk tidak menjadi
matas, metainkan mengikuti mereka yang me[atui iman dan kesabaran mewarisi
janji-janji. Janji itu pasti, tetapi orang harus menanggung ujian a[amiah sebelum
mempero[ehnya. Kelemahan manusia tidak boteh dibiarkan mengurangi apa yang
tetah Attah tawarkan kepada anak-anak-Nya dengan gratis. Attah membuat janjijanji itu dengan bersumpah demi diri-Nya sendiri karena Dia tidak bisa bersumpah
demi yang [ain. Maka tidak ada yang metampaui sumpah-Nya. Tujuan dari janji
itu adalah upah-Nya bagi mereka yang tetah Dia ciptakan; Dia tidak akan gagat di
da[am melakukannya. Attah meneguhkan rencana-Nya yang tidak berubah kepada
ahli waris janji tersebut.
Bagian dari janji-janji ini adatah bahwa Attah akan metipatgandakan keturunan
Abraham menjadi sebanyak bintang-bintang di tangit. Tuhan juga memberi tahu
Abraham bahwa metatui dirinya semua bangsa di bumi akan diberkati. lni adatah
janji-janji yang agung setain janji keamanan dan kesetamatan.

DOAKAN: Bapa, kiranya aku mengikuti-Mu dengan setia dan biartah semua
keraguan tenyap.

47,.

KATAIS, 15 AGUSTUS 2019

lBRANl6:9.20

".-. tetapi rencana TUHAN tetap selama-lamanya,

rancangafi hoti-Nya turufi-temurun. "

MAZMUR 33:9-12

ATLAH TIDAK BERUBAH

ItI DATAM

KARAKTERI{YA

e(arakter Attah yang tidak berubah adatah jaminan bahwa semua janji-Nya
akan dipenuhi. "Dia untuk setamanya adatah sama di datam keberadaan dan
kesempurnaan-kesempurnaan itahi-Nya dan juga di datam tujuan-tujuan dan

janji-janji-Nya" (Berkhof

).

Berikut adatah beberapa contoh dari janji-janji Attah. Dia membuat janji
formal yang pertama kepada Abraham. lni adatah kovenan yang akan tergenapi
melalui banyak generasi. Sang bapa letuhur sendiri tidak hidup untuk metihat
penggenapan penuh dari janji itu. Dia bertahan dengan sabar dan hanya sebagian
kecit yang terpenuhi di masa hidupnya. Tuhan mengukuhkannya dengan sumpah,
dan Abraham meyakini bahwa Attah pasti akan mewujudkannya.

Abraham mati dengan harapan akan penggenapan kovenan itu metatui putranya,
lshak. Tuhan meneguhkan kovenan yang sama metalui lshak. Di datam ketuarga
Yakub (putra lshak) itutah penggenapan yang tebih besar disaksikan. yakub pergi
bersama ke[uarganya yang terdiri dari dua betas putra ke Mesir, dan setetah empat
ratus tahun ketuarga itu memitiki populasi yang cukup besar untuk membentuk
sebuah bangsa. Attah membawa mereka ketuar dari Mesir dan menempatkan
mereka di tanah Kanaan. Bangsa itu disebut lsraet, menurut nama yakub. Janji itu
sudah tergenapi sebagian, tetapi masih banyak yang akan datang.

Attah tidak berubah dan mustahi[ bagi-Nya untuk berdusta. lni memberikan
penghiburan yang kuat untuk pengharapan yang tertetak di depan orang-orang
percaya. Pengharapan ini adatah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa. yesus
Kristus adatah upah tertingginya. Penggenapan dimutai dengan berkat yakub
kepada Yehuda putranya, bahwa tongkat kerajaan tidak akan bertatui dari
kaumnya. Banyak nubuat menyusut. Karena itu, setelah genap waktunya, Attah
mengutus Anak-Nya, yang tahir dari seorang perempuan, sebagaimana dinyatakan
datam Gatatia 4:4. Tuhan Yesus lahir dari Maria. Attah itu setia.
RENUNGKAN: "'Kristus Yesus datong ke dunio untuk menyelamatkon
orang berdoso,' don di antora mereko akulah yang paling berdosa"
(1 Tim 1:15).

A6
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DOAKAN: Bapa, totonglah aku untuk tidak pernah meragukan

Mu.

janji-janji-

JUITAT, 16 AGUSTUS 2019

"supaya komi, yang sebelumnyo telah menaruh harapan
pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-

IBRANI6:$20
EFESUS 1:7-12

Nyo.'

AHtI WARIS JAI{JI.JA]IJI AttAH

@rung beriman adatah ahli waris dari janji-janji Atlah. Warisan ini datang
melalui iman dan kesabaran seperti yang terlihat di datam contoh Abraham. Di
gereja Kristen saat ini satib tetah menjadi simbot bagi iman. Meskipun salib adalah
pengingat akan penderitaan dan kematian Kristus yang mengerikan. Dia adalah
harapan akan keselamatan bagi setiap orang yang percaya.

di

dan persembahan-persembahan korban
datam Taurat
Perjanjian Lama adatah gambaran-gambaran dari karya Kristus. Teks kita merujuk
kepada tabir yang memisahkan ruang kudus dan ruang mahakudus di bait suci.
Hanya imam besar yang diizinkan o[eh Taurat untuk masuk dan metakukan upacara
yang dipertukan. Dia metakukannya mewakili bangsa itu satu kali setiap tahun
pada Hari Pendamaian. Persembahan-persembahan korban yang mereka berikan
sering diutang. Masuknya Yesus Kristus mengakhiri persembahan yang diutang itu.
Dia masuk ke betakang tabir sebanyak satu kati. Pengorbanan dan persembahanNya tidak perlu diutang. Peraturan Harun berguna hanya sebelum datangnya Tuhan
Yesus yang sempurna ini.
Upacara-upacara

Paulus memberikan penitaian tentang satib dengan mengatakan, "Tetapi kami
memberitakon Kristus yang disalibkan: untuk orang-orang Yahudi suatu botu
sandungan dan untuk orang-orong bukan Yohudi suatu kebodohan, tetapi untuk
mereka yong dipanggil, baik orang Yahudi, maupun orang bukan Yahudi, Kristus
adaloh kekuotan Allah dan hikmat Allah" (1Kor. 1:23-24\.
Jatan menuju kedewasaan dimutai dengan iman dan diakhiri dengan iman. Upah
yang datang bersama kesetamatan memitiki nilai yang kekat. Janji-janji Attah
setalu pasti. Orang-orang kudus di datam Atkitab adatah tetadan kita karena
mereka percaya kepada Attah yang tidak berubah. ltutah sebabnya kita berdiri di
atas

janji-janji-Nya. Apakah Anda juga demikian?

t'49,,

SABTU,

17 AGUSTUS

tBRANlT:1.10

2019
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KEJADIAN 14;18-20

"Dan terpujiloh Allah Yang Mahatinggi. yang telah
menyerahkan musuhmu ke tanganmu. "

IGIMAMAl{ i'ETIOSEIIEI(

O(eimaman Kristus dibandingkan dengan keimaman Metkisedek. Keimaman
Metkisedek memitiki kualitas-kuatitas tertentu dari keimaman Kristus. Petayanan
Melkisedek kepada Abraham hanya satu kati dan sitsitah dirinya misterius. Namun

dia adatah imam yang sejati. Dia adalah tipe atau bayang-bayang dari Kristus.
Pikiran Yahudi harus mengakui pelayanan Kristus di datam terang keimaman itu.
ldentitas Metkisedek tidak dapat diverifikasi dengan jetas karena hanya ada sedikit

latar betakang historis tentang dia. Dia disebut raja Satem. (Salem adatah nama
lama untuk Yerusatem. ) Nama itu juga berarti "Raja damai sejahtera." Dia adatah
imam dari Attah yang Mahatinggi. Kisahnya disebutkan satu kati di datam Kejadian

14:18. Dia juga dirujuk di dalam Kitab Mazmur dan kemudian di datam Surat
lbrani. Abraham sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi, tetapi Metkisedek
ditampitkan sebagai yang tebih tinggi daripada Abraham.
Dia juga disebut "Roja kebenaron," gelar yang hanya dimitiki oleh Kristus. Dia

adalah seorang raja tetapi dia juga seorang imam. Di datam perjumpaan di
Kitab Kejadian, dia dikatakan tetah menerima perseputuhan dari Abraham. Hathat khusus yang berkaitan dengan ordo para imam pada zaman Abraham tidak
diketahui. Tidak ada perincian yang diberikan seperti datam kasus keimaman
Harun dan orang-orang Lewi. Namun keimaman yang tebih tua

ini ditunjukkan

sebagai yang tebih tinggi daripada keimaman Harun. Tidak ada Kitab Suci tertutis

pada waktu itu, tetapi orang-orang mengenal Attah dan metayani seperti yang
ditakukan hari ini. Metkisedek memitiki banyak kuatitas Kristus. Oteh karena itu,
dia adatah pengantara yang tebih unggul daripada Harun.
RENUNGKAN: Dosa memisahkan manusia dari Attah dan, dengan demikian,

manusia membutuhkan seorang Pengantara untuk memperdamaikan
dirinya dengan Sang Pencipta.

f

io;i

DOANAN: Bapa, berilah aku anugerah agar aku boteh menjadi kesaksian

dari kebenaran-Mu.

HARI TUHAN, 18 AGUSTUS 2019

IGRAIOER MEt!(lSEIIEI(

O(,tub

Ayub bagaikan sebuah jendeta yang metatuinya kita dapat metihat

hubungan yang orang-orang mitiki dengan Attah. Ayub adalah seorang imam bagi
ketuarganya, tetapi Metkisedek adatah seorang imam bagi lebih banyak orang,
mungkin orang-orang dari kerajaannya. Tidak ada pemisahan antara negara dan
agama. Di datam periode antara Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru,
para imam besar juga memegang jabatan gubernur. Metkisedek memitiki banyak
kesamaan dengan Kristus sehingga penutis Surat lbrani memitih untuk menunjukkan

hat-hal khusus dari dirinya sebagai tipe (bayang-bayang) yang akurat dari Mesias.

Teks

kita memberikan rincian dari kemiripan-kemiripan antara Kristus dan imam

kuno ini. Metkisedek dikatakan tanpa bapa maupun ibu. Ada yang menyarankan

bahwa

ini berarti orang tuanya tidak diketahui, tetapi bukan bahwa

mereka

tidak ada. Karena tidak ada detail [ain yang diberikan mengenai dia, tidak boteh
dibuat spekuLasi yang metampaui apa yang diungkapkan di datam Kitab Suci. Juga
ditambahkan bahwa ia tidak bersitsitah dan harinya tidak berawal dan hidupnya
tidak berkesudahan.

Bahwa dia adatah seorang imam sampai setama-lamanya sangat cocok dengan

keimaman Kristus. Perbandingan keimaman Kristus dan Metkisedek digunakan

untuk meyakinkan pembaca langsung (orang-orang lbrani) bahwa Tuhan

Yesus

memang Sang Mesias dan memegang jabatan imam dan raja serta jabatan nabi.
RENUNGK'AN: Kristus bukan hanya seorang imam. Dia
Domba Attah yang menghapus dosa-dosa dunia.

juga Sang Anak

DOAKAN: Bapa, kiranya aku puas dengan karya perantaraan Yesus Kristus
sebagai Penebusku, karena tidak ada pengantara yang

[ain.

44.,51
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SENIN, 19 AGUSTUS 2019

"... sesungguhnya Aku berikan kepada mereka segala
persembahan persepuluhan di antara orang Israel.... "

KEUl{GGUtAlI METKISEDEK

@rung-or^n Yahudi senang dengan pernyataan-pernyataan tentang Mesias di
datam Perjanjian Lama. Namun mereka kesutitan di datam menerima bahwa Tuhan
Yesus sungguh tetah datang untuk menggenapi Kitab Suci itu. Yohanes 8 mewakiti
posisi umum komunitas orang Yahudi tentang Tuhan Yesus, Mereka berargumen
dan pada akhirnya mereka mengambil batu dan mau metempari Dia. Tuhan Yesus
memitiki argumen yang kredibel tetapi mereka masih tidak yakin.
Surat lbrani ditulis untuk orang-orang Yahudi yang sudah percaya tetapi mereka
membutuhkan pengajaran ini untuk mengonso[idasikan iman mereka. Mereka siap
memberikan jawaban kepada orang-orang yang akan bertanya kepada mereka.
Mereka tidak bisa mempertahankan iman mereka tanpa pengetahuan yang utuh
tentang Kitab Suci.

Metkisedek adalah seorang yang agung. Abraham menyadari hat ini, dan
Abraham menunjukkan ketundukan ketika dia memberikan persepuluhan kepada
Metkisedek. Meskipun ini masih jauh sebetum penetapan resmi jabatan imam,
konsep keimaman telah ada sejak awat. Persembahan Habet adatah tindakan
penyembahan, dan setiap generasi setelah itu metakukan hal yang sama. Ada
tebih banyak hal yang diketahui Abraham tentang keimaman, meskipun itu tidak
diungkapkan di datam Kitab Suci. Tindakan spontan di datam Kejadian 14 dan
pemberian perseputuhannya menyibakkan tebih banyak tentang agama pada masa

itu.

Putra-putra Lewi menerima keimaman yang dipetopori oleh Harun. Mereka juga
menerima persepuluhan dari bangsa itu. Petayanan para imam ini dengan jelas
dijabarkan di datam Taurat Musa, dan orang-orang Yahudi sangat mengenat hat ini.
Para imam adatah saudara-saudara mereka dan berasal dari keturunan Abraham.
Metkisedek bukan dari garis keturunan Lewi, tetapi keimamannya lebih tinggi.
Bilangan 18:21 dan 26 berbicara tentang mereka yang menerima persepuluhan
dan juga mempersembahkan persembahan khusus dari apa yang mereka terima.
Metkizedek melampaui semuanya itu. Keimamannya tidak berlanjut secara kasat
mata di datam kehidupan sehari-hari lsraet, tetapi dia dikatakan sebagai imam
yang kekaL.
RENUNGKAN: Keimaman orang Lewi adatah sebuah bayang-bayang dari
keimaman Kristus yang kekat dan tetah menunaikan tujuannya.
,.,.,,,':r:,,,j
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DOAKAN: Kiranya Yesus Kristus dipuji di bibirku sebagai Tuhan dan
Pengantaraku. Aku berdoa di datam nama-Nya.

SEUSA, 20 AGUSTUS 2019
"Dan Ia attolah pendamaian untuk segala dosa kita... juga
dos seluruh dunia. '

unruk

lBRANlT:1-10
1

Y0HANES 2:12

KOilTRAS AIITARA KEDUA IGIMAMAII
,l

Z\d"

kontr"s antara keimamaan Metkisedek dan keimaman Harun. Metkisedek

itu unik dan tidak memitiki silsitah,

sedangkan keimaman Harun berasal dari suku
Lewi, salah satu dari kedua belas putra Yakub. Nama Metkisedek tiba-tiba muncul
tanpa diberikan [atar betakang sejarah apa pun.

Orang-orang Lewi menerima perseputuhan, tetapi mereka tidak hidup melampaui
waktu yang tetah ditentukan bagi kehidupan manusia di bumi. Metkisedek memitiki
deskripsi yang berbeda, dan teks kita menyiratkan bahwa dia tetap hidup. Ada
juga batasan usia di datam keimamam Harun. Seseorang diterima untuk metayani
sebagai imam pada usia tiga putuh tahun dan pensiun pada usia lima putuh tahun,
yaitu bahwa seseorang hanya dapat metayani untuk jangka waktu dua pu[uh
tahun. Jangka waktu ini singkat dan menunjukkan bahwa kehidupan ordo ini
sangat terbatas.
Setetah Kristus datang untuk mengisi jabatan itu, ordo keimaman orang-orang
Lewi dihapuskan sepenuhnya, dan orang-orang Lewi tidak tagi melayani sebagai
imam. Setetah kedatangan Kristus, orang-orang yang memaksakan diri untuk
jabatan itu metayani tanpa tujuan yang berarti. Teks kita juga menyatakan bahwa
Lewi membayar persepuluhan kepada Metkisedek metatui Abraham.
Penutis Surat lbrani mengatakan ini tentang Metkisedek: "Tidak berbapa, tidak
beribu, tidok bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan,
don karena ia dijadikan sama dengan Anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai
selama-lomanvo. " Dalam hal tersebut keimamannya adatah kekat dan panggitan
bahwa orang percaya harus datang hanya kepada Kristus demi kesetamatan
ditekankan. Hanya Tuhan Yesus yang menye[amatkan.

Berkhof menambahkan ha[ ini mengenai jabatan keimaman Kristus, "Setain
membawa persembahan korban yang besar untuk dosa, Kristus sebagai imam
juga bersyafaat bagi umat-Nya. Dia disebut parakletos kita dengan imptikasi di
datam Yohanes 14:16, dan secara eksptisit di datam 1 Yohanes 2: 2. lstitah ini
berarti 'orang yang dipanggiI untuk membantu, seorang penasihat, seorang yang
memohon demi orang lain."'

RABU,21 AGUSTUS 2019
lBRANlT:11-28
2 YOHANES 8.9

(-L/eks kita

i:,:
i;
)t:

"Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan opa yang
telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat
upahmu sepenuhnya. "

IGTI IIA I(SE [I PU RI{AAI{

KE I IIIA

MATI

O RA 1{

G I. EWI

terus memberikan argumen dan perbandingan untuk menunjukkan
bahwa keimaman orang Lewi bersifat sementara dan juga tebih rendah daripada
keimaman Kristus. Keimaman Metkisedektah yang pating baik mewakiti yang
sempurna itu. Keimaman orang Lewi tidak sempurna tetapi hanya gambaran dari
keimaman kekat Anak Attah. Dia hidup setamanya untuk bersyafaat bagi orang
percaya. Dia memitiki semua kuatitas yang dipertukan, dan pengorbanan-Nya
tidak diutangi tetapi ditawari sekati karena Dia dikuduskan untuk setama-tamanya.
Karena keimaman orang Lewi tidak sempurna, maka pertu bagi imam lain untuk
bangkit menurut peraturan Metkisedek. Keimaman Harun yang berasat dari kaum
Lewi memiliki keterbatasan dan tidak dapat memenuhi tuntutan ALtah. penutis
Surat lbrani mengajukan persoatan bahwa di bawah peraturan keimaman orang
Lewi, orang-orang menerima hukum upacara, sehingga dibutuhkan keimaman [ain

menurut peraturan Metkisedek. Dia menegaskan bahwa karena keimaman tetah
berubah, Taurat pun pertu berubah. Pada kenyataannya ini bukan semata-mata
perubahan, tetapi menempatkan Taurat Musa pada tempatnya yang sah.
Vatiditas Taurat versus lnjit adatah faktor utama di sini. Kedatangan yesus Kristus
membawa kepada kegenapan apa yang tetah ditetapkan sebetumnya di datam

Taurat Musa. Taurat dikatakan berubah karena pelayanan keimaman Harun
berakhir dan sebagai akibatnya mengubah Taurat. Kristus sekarang menduduki
jabatan imam. Di datam daging Dia ditahirkan bukan dari kaum Lewi, tetapi dari
sebuah suku yang tentangnya Musa tidak mengatakan apa pun tentang keimaman.

Penutis Surat lbrani mengatakan bahwa Tuhan kita berasal dari suku yehuda.
Argumen di sini adatah untuk mengakhiri keimaman Harun yang tetah mencapai
tujuannya dan untuk menyetujui keimaman Kristus. Dia direpresentasikan
dengan pating baik di datam keimaman Metkisedek. lni menggambarkan karakter
keimaman yang sempurna, sedangkan keimaman Harun tidak cukup.

.

ilir,!:1.1,i!

i:54ti

DOAKAN: Bapa, kiranya aku setatu yakin akan Kristus sebagai lmam
Besarku yang kekat.

KAt ts,22 AGUSTUS 2019
"secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah,
maka Allah memperhitungkan ha! itu kepadanya sebagai
kebenaran. "

KRISTUS HARUS

(fakta-fakta

ME[IItIIfl

lBRANlT:11-28
GtrLAIlA3:G18

PERATURA]I YA]IG

tAIlI

tentang Yesus Kristus adatah hal-hat yang diperdebatkan orang-

oi6ng Yahudi berutang-utang dan mereka menolak Dia sebagai Mesias yang
dijanjikan, Anak Attah. Para Rasul meneruskan pemberitaan lnjit Kristus setelah
kenaikan-Nya ke surga, tetapi dicemooh dan dianiaya karena pemberitaan mereka.
Penerimaan negatif itu adatah satah satu alasan penutisan surat ini. Orang-orang

Kristen Yahudi mengatami kesulitan untuk menjawab pertanyaan tentang iman
mereka yang baru. Dengan demikian surat ini berguna untuk membantu mereka
menghadapi lawan mereka.
Kristus menjadi imam dengan cara yang mirip dengan Metkisedek dan tidak dibuat
menurut peraturan-peraturan duniawi. Tetapi banyak yang telah dikatakan tentang
Metkisedek dan hubungannya dengan Abraham. Bapa leluhur itu mengenalinya
sebagai seorang imam Attah dan dengan mempersembahkan perseputuhan,
Abraham menunjukkan imannya kepada Attah. Tindakan Abraham menunjukkan
bahwa dia sangat memahami tentang kekudusan dari melayani A[[ah dengan cara
rohani.

Tuhan Yesus mengakui bahwa Abraham metihat-Nya. Keimaman itu dibuat
menurut kuasa kehidupan yang tanpa akhir. Yaitu, keimaman-Nya akan bertahan
untuk selamanya. Hat ini direpresentasikan dengan pating baik oleh peraturan
Metkisedek. Taurat tidak menjadikan apa pun sempurna, tetapi pengharapan yang
tebih baik diharapkan akan datang. Pengharapan itu datang di datam Yesus Kristus,
dan melalui Dia kita mendekat kepada Attah.

Ketika Pautus menutis kepada jemaat di Gatatia tentang hat yang sama, dia
menekankan bahwaAbraham percaya kepadaAttah dan itu diperhitungkan sebagai
kebenaran. Dia menambahkan bahwa orang-orang yang beriman adatah anak-anak
Abraham dan diberkati bersamanya. Faktor utama adatah iman, dan objek iman
adalah Kristus. Abraham memitiki iman ini ketika dia bertemu dengan Metkisedek.
Orang benar akan hidup oteh iman itu. Taurat disebut penuntun yang membawa
kita kepada iman. Orang-orang dari segata bangsa dibawa menuju iman kepada
Kristus.
RENUNGKAN: Orang dibenarkan ketika
adatah Mesias yang dijanjikan itu.

dia percaya bahwa Yesus Kristus

DOAKAN: Bapa, kiranya aku tunduk kepada Dia yang bisa bersyafaat
bagiku.

'.55,'

JUITAT, 23 AGUSTUS 2019
lBRANlT:11.28
MAZMUR 110

"Tongkat kekuatanmtr akan diulurkan TUHAN dari Sion:

memerintahlah di antara musuhmu!"

I(OI{TRAS AI{TARA KEIIUA PERATURAl{

Kara imam Lewi dibuat tanpa sumpah; Kristus dijadikan imam dengan sumpah
(Alzm. 110:4). dengan demikian, Kristus menjadi jaminan akan perjanjian yang
tebih baik. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adatah jatan, kebenaran dan
kehidupan, Dia menunjukkan tempat-Nya sebagai imam dari kovenan yang kekat.
Ketika lnjit diberitakan haii ini, kebenaran ini harus ditekankan dan orang percaya
harus ditahirkan kembati dan harus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus.
Para imam Harun banyak jumtahnya, dan mereka sudah mati. lni menunjukkan
bahwa mereka bersifat sementara. Mereka telah mencapai tujuan yang untuknya

mereka ditahbiskan dan itulah akhirnya. Perbandingan dan penjetasan ini
dipertukan karena pikiran manusia cenderung memercayai apa yang mereka tihat.
Petayanan para imam Harun tetah mencengkeram kuat pikiran orang yahudi karena
para imam itu hidup di antara mereka, sehingga mereka tidak mudah diyakinkan
untuk menerima keimaman Kristus. Namun kebenaran itu tetap berdiri.
Keimaman Kristus tidak dapat berubah dan Dia terus metanjutkan sebagai imam.
Dia mampu menyetamatkan dengan sempurna orang-orang yang datang kepada
Attah oteh-Nya, karena Dia hidup untuk bersyafaat bagi mereka. Di datam hat
ini Dia menjatankan tanggung jawab jabatan-Nya. Jabatan imam besar menuntut
beberapa kuatitas, dan kredensial rohani yang tinggi ini tertihat di datam Kristus.
Dia kudus, tanpa salah, dan tanpa noda, serta terpisah dari orang berdosa dan
Lebih tinggi daripada surga. Dia tidak pertu mempersembahkan korban setiap hari,
tetapi Dia mempersembahkan diri-Nya satu kali.

lni juga merupakan titik perbedaan [ain dengan para imam Harun. Hukum Taurat
tentang imam menetapkan persembahan korban yang berbeda yang diutang setiap
hari. lni karena tidak ada pengorbanan hewan yang memadai. Sebaliknya, Kristus
adalah imam seka[igus korban. Dia mempersembahkan tubuh-Nya sendiri. Kristus
adalah yang sempurna, dan Dia tetah menggenapi janji Attah.
RENUNGKAN: Para imam di bumi dijadikan oleh hukum, tetapi Sang Anak
dikuduskan untuk setamanya.

is6ri

DOAIGN: Bapa, kiranya Yesus Kristus setatu menjadi jaminanku.

SABTU, 24 AGUSTUS 2019

"TIJHAN telah bersumpah, dan Ia tidak akan menyesal. ... "

KOVEI{A]I YATG BARU DAI{ TEBIH BAIK

d(or"n.n

adatah perjanjian yang diikat dengan sumpah. Di datam konteks
perikop kita di sini, Attah mengikat kovenan dengan para bapa leluhur bangsa lsraet.
Di datam kovenan-Nya, Attah menjabarkan bagaimana Dia akan bekerja dengan
umat-Nya. Kovenan itu dimu[ai secara [isan dengan Abraham, dan ditanjutkan
menjadi tertutis lewat tangan Musa. Taurat yang Tuhan berikan menjadi pedoman
untuk hubungan yang Dia mitiki dengan umat-Nya. Dia memitih bangsa lsrael untuk
menyatakan kemutiaan-Nya. Sekarang Attah berbicara tentang kovenan yang baru
dan tebih baik. Attah berjanji lewat para nabi.
Bacaan hari ini memberikan kita rangkuman dari hal.-ha[ yang tetah dibicarakan. ltu
adatah untuk memperkenalkan kovenan baru kepada orang-orang yang berpegang
pada kovenan lama sebagai tradisi dan bukan demi a[asan dari Kitab Suci. Seluruh
kovenan baru ini berkaitan dengan Yesus Kristus. Dia diperkenalkan di dalam teks
kita sebagai berikut: "... kita mempunyai lmam Besar yang demikian, yang duduk
di sebelah kanan tokhta Yang llahabesar di sorga, dan yong melayani ibadah di
tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan
oleh manusia" (lbr. 8:1-2).

lmam besar adatah petayan yang sangat penting di datam penyembahan Perjanjian

Lama. Orang-orang begitu terbiasa dengan rutinitas petayanan mereka, dan
dengan pengetahuan mereka yang sedikit itu, mereka tidak mengharapkan
perubahan pada orde itu. Deskripsi tentang imam besar di sini menunjukkan
bahwa Dia sama sekati berbeda dari apa yang diketahui bangsa itu. Kesamaan di
sini adatah bahwa kedua imam mempersembahkan korban sesuai tuntutan Taurat.
lmam besar yang baru ini tidak metayani di Kemah Suci dunia. Para imam duniawi
metakukan seperti yang ditetapkan oteh Taurat.
lmam baru ini adatah imam yang istimewa dan wahyu di sini menunjukkan bahwa
Dia tidak lain adatah Anak Attah. Fakta-fakta yang berkaitan dengan imam besar
ini mungkin bisa diterima oleh orang-orang Yahudi, tetapi mereka gaga[ mengenali
Tuhan Yesus yang berjatan di antara mereka. Tuhan Yesus mengajar di bait suci
dan di rumah-rumah ibadat mereka. Namun, mereka gagal menghubungkan Dia
dengan nubuat.
RENUNGKAN: "Dan Engkou teloh membuat mereka menjadi suatu
kerajoon, dan menjadi imam-imam..." (Why. 5:10)
DOAKAN: Bapa, kiranya aku mengakui hanya Yesus Kristus sebagai lmam
Besarku.

a:;a))"': ': ':

:i".5:7,,,:'

HARI TUHAN,25 AGUSTUS 2019
IBRAI{18:1.13

i

KELUARAN 25:40

|i:l

ti

"

...ingatlah... membuat semuanya itu menurut contoh yang
telah ditunjukkan kepadamu di otas gunung itu."

lll LAI l(ovElrAlr tAIrtA
O(eOatang"n Tuhan Yesus menghapuskan jabatan yang ditetapkan oteh Thurat,
yang merupakan kovenan [ama. lni menjadi titik persetisihan yang besal tetapi
kebenaran tetap bertahan. lmam besar manusia berfungsi sebagai contoh dan
bayang-bayang dari hat-hat surgawi. Tuhan menuntut petaksanaan ketetapanketetapan itu untuk mengajar umat-Nya demi menuntun mereka kepada Sang
lmam Besar yang sempurna.
Ketika Musa membangun kemah suci dan perabotannya, dia mengikuti pola yang
tetah diberikan Attah kepadanya di atas gunung. Altah tetah menyatakan pola itu
kepadanya dan memberi hikmat kepada pembangun yang mampu membangunnya
tepat seperti yang Attah tunjukkan. Ciri-ciri fisik dan bentuk penyembahan di
Kemah Suci ini menggambarkan pelayanan yang tebih baik. Semuanya adalah
gambaran dan bukan reatitas. Tuhan memerintahkan bangsa lsraeI untuk mematuhi

ketetapan-ketetapan itu dan Dia terus mengajar mereka dan memberi tahu
mereka tentang sebuah kovenan yang tebih baik yang akan datang. Sang Mesias
adalah Pengantara dari kovenan yang tebih baik ini berdasarkan pada janji-janji
tersebut. Semua berjalan baik bagi bangsa lsraet sejauh menyangkut janji-janji
itu, tetapi mereka tidak siap ketika tiba saatnya untuk penggenapan janji-janji

itu.
Penutis Surat lbrani di dalam teks ini membuktikan bahwa Attah tetah memenuhi
janji-janji-Nya mengenai kovenan baru. Kristus ditahirkan dari seorang perawan
seperti yang disampaikan oleh para nabi. Yohanes Pembaptis diutus untuk
mempersiapkan jatan di hadapan-Nya, dan ini juga sudah dinubuatkan oteh para
nabi. Ketika Tuhan Yesus mulai mengajar dan metakukan banyak perkara besar
yang tidak pernah disaksikan sebetumnya, Dia terus-menerus berkonflik dengan

orang-orang Yahudi. Ada minoritas yang percaya dan menjadi murid-Nya, tetapi
posisi resmi dari bangsa Yahudi itu negatif. Mereka menotak Dia dan menyatibkan
Dia. Namun, kebenarannya adalah bahwa Dia adatah Mesias, dan Dia datang untuk
menggenapi janji-janji kovenan baru. Pesan dari-Nya bersifat universa( dan tidak
dibatasi pada bangsa lsrael seperti saat berada di bawah kovenan lama. Para Rasu[
ditugasi untuk mengkhotbahkan pesan ini.
RENUNGF"AN: Tuhan Yesus sungguh adatah lmam Besar surgawi.

_^
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DOAKAN: Bapa, berilah aku pemahaman yang

ini.

jernih tentang kebenaran

SENIN, 26 AGUSTUS 2019

"Dan tidak usah lagi orang

seslmanya atau

IBRANIS:1-13

KenallahruHAN!
Sebob mereka semua, besar kecil , akan mengenal Aku

. .

.

YEREMIA 31:31-34

"
TUJ

UAl{

KOVE

1'lAll

KE DUA

Herjaianan waktu tetah membuktikan bahwa Yesus Kristus sesungguhnya
adatah Pengantara dari kovenan baru. Pesan r-asuti telah menyebar ke setiap
benua di dunia seperti yang Attah janjikan. Kovenan pertama tidak sempurna dan
ada kebutuhan akan kovenan kedua. Fakta ini tetah ditegaskan datam surat ini.
lbrani 7:18 mengatakan bahwa ada pembatalan hukum jika hukum itu lemah
dan tidak berguna. Penetitian yang tepat atas Kitab Suci seharusnya sudah
mempersiapkan bangsa Yahudi untuk perubahan yang akan datang. Penulis di

dalam lbrani 8:8-13 mengingatkan pembacanya tentang janji yang Attah berikan
melalui para nabi. Dia mengutip dari Yeremia 31:31-34 untuk menunjukkan bahwa
orde baru seharusnya tidaklah asing.

lni adalah bagian dari janji itu, "'Sesungguhnya, akan datang waktunya,'
demikianlah firman Tuhan, 'Aku okan mengadakan perjanjian bcru dengan kaum
lsrael dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang teiah Kuadckan
dengan nenek moyang mereka, pada waktu Aku memegang tangan mereka untuk
membowo mereka keluar dori tanah l{esir. Sebab mereka tidak setia kepodo
perjanjion-Ku, dan Aku menolok mereka,' demikian firman Tuhon" (lbr. 8:8-9).
Atlah mengadakan kovenan baru dengan mengatakan bahwa Dia akan menjadi Attah
mereka dan mereka akan menjadi umat-Nya. Dia menambahkan bahwa mereka
akan mengenal Dia tanpa ada yang mengajar mereka. Attah akan menunjukkan
anugerah-Nya karena Dia akan berbelas kasih kepada mereka dan melupakan
kefasikan mereka dan kesalahan mereka. lni akan datang atas dasar pendamaian
melatui Kristus, Pengantara dari kovenan tersebut. Kesetamatan yang hanya oleh
anugerah akan se[a[u bertahan.
Munculnya kovenan baru membuat kovenan pertama menjadi usang dan dengan
demikian tidak pertu lagi menuruti spesifikasi-spesifikasinya, melainkan semua
orang harus merangku[ kovenan baru. Semua hal ini ada di datam rencana kekal
A[ah. Orang-orang percaya dipitih di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan.
Apakah Anda terpitih?
RENUNGK'AN: Kesetamatan oteh anugerah ada di awat dan akan

tetap ada

sampai kesudahannya.
DOAKAN: Bapa, kiranya aku menerima tawaran-Mu yang penuh

di datam Yesus

Kristui.

anugerah
-

_

-
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SEUSA, 27 AGUSTUS 2019
"Mereka hants mengerjakan tugas-htgos bagi... bagi segenap
tmat Israel di depan Kemah Pertemuon. ... "

HAI.HAL KHUSUS IIARI I(OVE]IAII IAMA

d@ Ou,urn Taurat Musa, hat-hat khusus dari ketaatan tahiriah kepada kovenan
tama dijabarkan. Pola struktur tempat kudus dan perabotannya diberikan secara
rinci. Juga persembahan korban dan cara pelayanan para imam juga dipertihatkan.
lni diutangi di sini untuk menunjukkan signifikansi dari ha[-hal khusus itu dan
penantian akan pembaruan hal-hat itu.
Struktur tempat kudus tama memitiki ketetapan-ketetapan petayanan ilahi
dan merupakan tempat kudus di dunia. Semua ini adalah pedoman tentang
bagaimana para imam melaksanakan pelayanan mereka. Tempat kudus itu ada[ah
sebuah Kemah Suci (kemah yang dapat dipindahkan); semua bagian strukturnya
didefinisikan dengan jetas, termasuk ukuran dan warnanya.
Di datam perintah astinya Tuhan mengatakan ini kepada Musa, "Don mereka harus
membuat tempat kudus bagi-Ku, supaya Aku okan diam di tengah-tengah mereka.
lvlenurut segala apayang Kutunjukkon kepadamu sebagai contoh Kemah Suci dan
sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus komu membuatnyo"

(Ket. 25:8-9).
Perintah Tuhan bahwa tempat kudus itu harus berupa sebuah kemah adatah hat
yang [ogis pada waktu itu, karena lsrael sedang berada di datam perjatanan
dan tidak memitiki tempat yang permanen. Orang-orang Lewi ditugaskan untuk
membongkar dan membawa bagian-bagian dari Kemah Suci dan perabotannya
setiap kati mereka bergerak (Bit. 3:6-8, 21-37).
Kemudian, ketika mereka tetah menetap di Tanah Perjanjian, mereka metanjutkan
selama beberapa tahun menggunakan kemah itu sebagai tempat kudus. Ketika
Daud menjadi raja, dia merasa pertu mendirikan sebuah bangunan yang permanen.
Dia menyiapkan batu dan kayu bangunan untuk kepertuan itu. Tuhan menyetujui

keinginannya

tetapi tidak mengizinkannya untuk membangunnya.

Salomo

menyetesaikan bangunan itu dan mentahbiskannya. Potanya persis seperti Kemah
Suci baik di datam ukuran maupun perabotannya. Mereka memastikan bahwa hatha[ khusus dari kovenan dipertahankan seperti dalam Taurat Musa. lni adatah atat
bantu betajar ketika mereka menantikan kovenan baru.
RENUNGKAN: Kovenan lama dan kovenan baru adatah kovenan-kovenan
yang sating metengkapi yang dibuat oleh Tuhan yang sama.
.;),,ik.1ii..

i,P"o;l

DOAKAN: Bapa, bantutah aku untuk memahami nitai dari kovenankovenan-Mu.

RABU, 28 AGUSTUS 2019

"... sekali setahun mengadakan pendamaian bagi me:bah
itu di antara kamu turun-temurun. ... "
PETAYANAI{ TEMPAT I(UDUS YA]IG TAMA

/-\1V

\:Aemah

Suci memiliki dua ruang, yang dipisahkan oteh sebuah tabir: ruang

kudus dan ruang maha kudus. Di dalam ruang kudus, perabot pertama adatah
meja yang terbuat dari kayu penaga. Di atasnya terus-menerus ada roti sajian. ltu
adalah roti yang dikuduskan yang hanya boteh dimakan oteh para imam. Perabot
dan roti ini ditetakkan di datam ruang kudus yang pertama bersama kandil emas
yang memitiki satu batang utama dan enam cabang, tiga di setiap sisi. Detail
desainnya diberikan di datam Kitab Ketuaran.
Di hataman Kemah Suci, ada juga sebuah mezbah yang terbuat dari kayu penaga
dan ditapisi dengan tembaga. Ada juga bejana tembaga berukuran besar, yang
digunakan oleh para imam untuk membasuh (Ket. 30:17-21). Bagian Kemah Suci
ini digunakan oteh para imam setiap hari.
Bagian kedua, yang pating kudus dari semuanya, memiliki ukupan emas dan Tabut

Perjanjian yang terbuat dari emas. Di datam Tabut Perjanjian ada bu[i-buti emas
yang berisi contoh manna, tongkat Harun yang bertunas, dan toh-loh batu yang
bertuliskan perjanjian. Kerubim menaungi tutup pendamaian yang menutupi Tabut
Perjanjian. lni adatah tempat yang pating sakrat dan penggunaan perabotannya

minimal, kehadiran mereka bersifat simbolis. Tabut Perjanjian dipandang sebagai
perabot yang pating penting. Dan tetap ada sampai Bait Suci dihancurkan oleh
bangsa Babet.
Para imam mempersembahkan korban kovenan lama setiap hari di bagian pertama

dari Kemah Suci. lmam Besar memasuki bagian kedua dari Kemah Suci satu kali
setahun pada Hari Pendamaian "dan harus dengan dorah yang ia persembahkan
karena dirinya sendiri dan korena pelanggaran-pelanggaran, yang dibuat oleh
umatnyo" (lbr. 9:7). Penutis di dalam ayat dari Surat lbrani ini berkomentar bahwa
Roh Kudus menyatakan bahwa jatan ke tempat yang kudus itu "belum terbuka,
selama kemah yang pertama itu masih ado" (lbr. 9:8).
RENUNGK'AN: Kekudusan selalu merupakan persyaratan

tertinggi.

DOAKAN: Bapa, kiranya aku selalu berjuang untuk menjadi kudus.

ot

KAtilS, 29 AGUSTUS 2019
lBRANl9:1.10
1

Y0HAltlES 1:5-9

1!

:!

"...dan darah

,:.

TTIAKTIA

Yesus,

Anak-Nya itu, menyucikan kita dari
pada segala dosa. "

IIARI PEBSETTIBAHAI{ KORBA]I ITU

Eenutis Surat lbrani menganggap bermanfaat untuk mengulangi spesifikasispesifikasi kovenan lama karena initah yang diketahui dengan baik oteh para
pembacanya dan mereka pertu memahami signifikansi rohaninya. Kovenan tama
merupakan kewajiban yang berat dan spesifikasi-spesifikasinya harus diperhatikan
secara akurat. Atbert Barnes (Notes on the Bible) memberikan ringkasan dari pasal
ini dengan kata-kata berikut,
"Desain umum dari lbrani pasal 9 ini sama dengan dua pasal sebelumnya, yaitu
untuk menunjukkan bahwa Kristus sebagai imam besar adatah tebih tinggi

daripada imam besar bangsa Yahudi. Hat ini tetah dibenarkan oteh sang rasul
sehubungan dengan derajat Tuhan Yesus, dan dengan dispensasi di mana Dia adatah
'Pengantara'-nya. Sang rasut metanjutkan sekarang untuk menunjukkan bahwa ini

juga benar sehubungan dengan keampuhan persembahan korban yang Dia buat;

dan untuk itu, dia memaparkan tentang persembahan korban orang yahudi kuno,
dan membandingkannya dengan yang dibuat oteh Sang penebus. poin yang penting
adatah bahwa dispensasi yang pertama hanyatah bayangan, tipe, atau gambaran,
sedangkan yang terakhir itu nyata dan ampuh.,,

lbrani 9: 9 mengatakan bahwa persembahan korban kovenan lama adatah kiasan
dari masa sekarang. lni merupakan indikasi bahwa persembahan korban tersebut
memitiki makna simbotis dan interpretasi yang membuatnya bermakna. Orangorang lbrani memberikan persembahan di mana mereka memberikan nyawa
binatang sebagai pengganti nyawa mereka sendiri. pengganti ini menunjuk kepada
pengorbanan lain yang tertinggi, yaitu Yesus Kristus, yang menyerahkan nyawaNya bagi dosa semua orang.

Korban-korban yang dipersembahkan oteh para imam tidak bisa membuat mereka
sempurna. Sistem persembahan korban termasuk daging, minuman, dan beragam
pembasuhan dan berbagai peraturan untuk hidup manusia. Teks kita menunjukkan
pertunya memberikan makna yang tepat untuk persembahan-persembahan
korban ini di masa pembaruan. Saat pembaruan telah tiba, sebab Kristus tetah
menggenapi semua yang ditandakan oteh Taurat dan tidak ada tagi kebutuhan
untuk metaksanakan persembahan-persembahan korban itu.

JUIAAT, 30 AGUSTUS 2019

"sesudah

Yesus meminum

'Sudah selesai.

"'

anggur asam itu, berkataloh Ia:

lBRAlllg:11-28
YOHANES 19:2&37

REATITAS YA]IG IIITU]IJUKIOTI

III DATAM

I(OVETIAII BARU

OSementara kovenan tama adatah sebuah gambaran tentang hat-hat

baik

yang akan datang, maknanya sekarang dinyatakan dan ditegaskan sebagai sudah
digenapi di datam Kristus. Penumpahan darah adatah faktor kunci yang membawa
pengudusan dan pengampunan bagi dosa. Sementara rituat-ritual kovenan lama
diutang, Kristus mempersembahkan diri-Nya hanya sekati dan tetap menjadi
Pengantara secara terus-menerus.

Orde lama digenapi di datam Kristus karena Dia adatah lmam Besar dari Attah
untuk hat-hat baik yang akan datang. Sebuah gambar berbeda dari reatitas. Ribuan
korban yang dipersembahkan setiap tahun metambangkan Kristus. Kristus adatah
satu-satunya lmam Besar yang sejati dan persembahan-Nya adatah satu-satunya
persembahan yang benar. Ketika Dia mati di kayu satib, Dia menyatakan, "Sudoh

selesoi" (Yoh. 19:30). lni untuk menandakan bahwa misi yang Dia datang untuk
genapi di dunia telah setesai. ltu bukan akhir dari misi-Nya, tetapi itu adatah
harga yang dibayar untuk pengampunan bagi dosa untuk memuaskan tuntutan
Al.tah dan mewujudkan penebusan manusia. Teks
Yesus memperoleh penebusan kekal bagi

kita mengatakan bahwa Tuhan

kita. lni adatah tonggak sejarah di datam

tujuan kedatangan Kristus yang pertama.

Teks kita memberitahukan tentang superioritas darah Kristus dibandingkan
dengan darah hewan: "Sebab, jika darah domba jonton dan darah lembu jantan
don percikan obu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka
disucikan secara lahiriah, betopa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal
teloh mempersembahkan diri-Nya sendiri kepada Allah sebagai persembahan
yang tak bercocot, akon menyucikan hoti nurani kita dari perbuaton-perbuatan
yang sia-sia, supaya kito dapot beribadah kepoda Allah yang hidup" (lbr. 9:1 3-14).
Kedatangan Kristus adatah transformasi dari kovenan tama ke kovenan baru.
RENUNGKAN: Kristus menjadi lmam sekatigus korban untuk menggenapi
karya penebusan.
DOAKAN: Bapa, aku percaya kepada Anak-Mu untuk penebusanku.

i;,0:,:

SABTU, 31 AGUSTUS 2019

HARUS AIIA DARAH BAGI PEI{GUIIUSA]I
sebetum pe[embagaan Taurat Musa, manusia sudah mengetahui kebenaran
J.,n
perlunya
tentang
persembahan korban yang berdarah. Habet adatah yang pertama

metakukannya. Yang lain yang disebutkan di zaman sebetum Musa adatah Nuh dan
Ayub.
Penumpahan darah merupakan unsur yang harus ada

di datam kovenan pertama.

jantan untuk dipercikkan
pada kitab dan seturuh umat. Dia juga memerciki Kemah Suci dan perabotanperabotan. Pemahaman tentang pengorbanan hewan adatah bahwa mereka
menguduskan daging. lni adatah ritual yang mendominasi bentuk penyembahan

Musa sendiri menggunakan darah anak lembu dan domba

yang [ama. Para imam secara permanen tertibat di datam memberikan petayanan

persembahan korban berdarah. lmam besar juga mempersembahkan korban
pating suci sekati setiap tahun. lni harus diutang sampai Mesias datang.
Para Rasu[ membahas rincian perubahan yang harus terjadi dengan adanya
kovenan baru sejauh menyangkut petaksanaan tahiriah. Orang-orang yang terbiasa
dengan orde lama tidak mudah diyakinkan untuk menerima cara yang baru. Hanya
Roh Attah yang

dapat menerangi pemahaman mereka. Mereka yang menerima juga

pertu mengetahui hat-hat khusus dan penerapan orde baru itu.
Sebuah surat wasiat ditutis oteh orang yang memberikan wasiat, dan wasiat
itu tetap berlaku bahkan setetah kematian pemberinya. Semua ini disimputkan

di datam lbrani 9:22: "Dan hampir segala sesuatu

disucikan menurut hukum

Tourat dengan darah, dan tonpa penumpahon dorah tidak ada pengampunan.,,
lni diperintahkan di datam Ketuaran 29:12 dan lmamat 8:15. Musa mengoteskan
darah pada tanduk-tanduk mezbah dan mencurahkan semuanya di sebetah bawah
mezbah untuk memurnikan dan menguduskan, dan untuk metakukan rekonsitiasi.
RENUNGXAN: "Apakah yang dapat membasuh dosaku? Tiada tain kecuati
darah Tuhan Yesus."

i,g4-i

DOAKAN: Bapa, aku bersyukur kepada-Mu bahwa aku bisa menjadi tebih
putih daripada satju.

HARI TUHAN, 1 SEPTEIABER 2019

"Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang
ada tertulis tentong Dia.... "

t,1,,,,
1:

IBRANI 9:11'28
MATIUS 26:24-29

IffiISTUS ADATAH PElIGA]ITARA PERJA]IJIA]I YAI{G BARU

O(.istu

disebut "Pengantera dari suatu perjanjian yang baru" (lbr. 9:15). lni
terjadi seperti yang Attah janjikan. Sebagai Pengantara, Kristus memenuhi semua
persyaratan Taurat sehingga memperoteh janji-janji akan warisan kekat. Karya
Kristus ini disampaikan berutang kati di datam Surat lbrani karena itu[ah tujuan

terpenting dari kedatangan-Nya.
Ketika Tuhan Yesus Kristus menetapkan Perjamuan Tuhan, Dia berkata tentang

itu adatah darah-Nya, darah Perjanjian Baru yang ditumpahkan bagi

anggur bahwa

banyak orang untuk pengampunan dosa. lnilah yang Dia perintahkan agar Gereja
[akukan untuk mengingat akan Dia. Pada matam yang sama itu Dia ditangkap dan
kemudian disatibkan. Darah-Nya mengatir ketuar ketika seorang prajurit menikam
lambung-Nya. Orang Romawi dan orang Yahudi yang menuduh-Nya metihat Dia
sebagai penjahat biasa yang harus mati. Namun, tanpa mereka ketahui, mereka
menggenapkan

janji Attah.

ini ketika Dia mengatakan bahwa Anak Manusia akan
pergi sesuai dengan yang ada tertulis, tetapi kutuk dinyatakan atas orang yang
mengkhianati Dia. Dia menambahkan bahwa tebih baik jika orang itu tidak pernah

Tuhan menjelaskan paradoks

ditahirkan.

Seturuh episode penyatiban dan kematian Kristus adatah untuk memenuhi
persyaratan darah bagi pengampunan dosa. Ketika Petrus berkhotbah di

ia

mendesak para pendengarnya, "Bertobatlah dan hendakloh
kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dolam nama Yesus Kristus untuk
Pentakosta,

pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus" (Kis.

2:38). Kesetamatan hanya bisa terjadi karena darah Tuhan Yesus yang tercurah.

sEN/N,

2

SEPTEITBER 2019

lBRANl9:11.28
2 K0RINTUS 5:1&21

ffin

KEBUTUHA]I AKA]I XORBA]I YA]IG LEBIH BAIK

hat yang ada di surga pertu ditahirkan dengan sebuah korban yang tebih
baik daripada pola duniawinya. Tidak ada pengorbanan yang tebih baik daripada
pengorbanan Kristus. Dia memasuki tempat yang bukan dibuat dengan tangan
manusia dan hadir di hadapan Attah untuk kita. Dia mempersembahkan diri-Nya
satu kati, tidak seperti persembahan kovenan [ama yang harus ditakukan beru[angulang. Persembahan-Nya yang satu kati saja sudah cukup. la menyingkirkan dosa
dengan pengorbanan diri-Nya. Pola persembahan korban di Perjanjian Lama akan
menjadi teguran bagi orang-orang yang mendapat manfaat dari persembahan

Kristus.
Akhir dari segata sesuatu ada di datam deklarasi bahwa manusia ditetapkan untuk
mati satu kati dan setelah itu menghadapi penghakiman. Penghakiman ini akan
didasarkan pada apakah mereka memercayai Kristus atau tidak. Kristus satu kati
dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Dia akan muncu[ untuk
kedua katinya bagi mereka mendapatkan kesetamatan karena percaya kepadaNya.
Persembahan diri Kristus untuk dosa-dosa dunia tetah ditetapkan sejak kekat oteh
Attah. lni pertama kati dinyatakan di datam Kejadian 3:15 setetah kejatuhan:
"Aku akan mengadakon permusuhan antara engkau don perempuon ini, antaro

keturunonmu dan keturunannya; keturunannya okon meremukkan kepalamu, don
engkau okan meremukkan tumitnya." lni biasanya disebut sebagai proto-evanget.
Atlah menggenapi janji-janji kovenan [ama pada saat kedatangan Kristus yang
pertama.
Kedatangan Kedua Kristus akan menyatakan upah terakhir. Akan ada penghakiman

untuk upah, dan juga penghakiman untuk hukuman. Apakah upah yang Anda
harapkan? Setiap kati seseorang menghadap Tuhan, dia perlu memeriksa hatinya
sendiri berdasarkan kebenaran Firman Tuhan. "Ketiko Yesus datang untuk memberi
upah kepada para hamba-Nyo. .. " upah apakah yang akan Anda dapatkan?

DOAKAN: Bapa, aku bersyukur kepada-Mu atas persembahan korban-Mu

i96,!

yang baik.

SEUSA, 3 SEPTEilBER 2019

"sekarang inan itu telah datang, karena itu kita tidak

lBRANll0:1-18

berada lagi di bowah pengowasan penuntun."

GALATIA3:24-25

KESEMPURI|AA]{ rmrSTUS (r)

L/eks kita sekarang menekankan pada kesempurnaan Kristus

dibandingkan

dengan Taurat yang tidak sempurna. Taurat merujuk kepada ketetapan-ketetapan
dan perintah-perintah yang diberikan di bawah Musa yang membentuk kovenan
lama. Semuanya itu disebut bayangan atau gambar dari hat-hat yang tebih baik

yang akan datang, yaitu kovenan yang tebih baik. Kovenan yang sempurna itu
datang oteh Yesus Kristus. lnitah arti dari wahyu ini.

Jasa Taurat ada[ah bahwa Taurat merupakan bayangan dari kovenan yang

sempurna, namun Taurat bukanlah kovenan yang sempurna itu. Tempat yang
diberikan untuk Taurat adalah perbandingannya dengan penuntun (Gat. 3:24-25).
Kata Yunaninya adatah paidagogos, yang berarti guru dari seorang anak. Setiap
pendidik tahu keefektifan menggunakan gambar sebagai atat bantu mengajar.
Gambar mewakili kenyataan di benak anak yang masih kecit. Mainan dan aktivitas
anak-anak juga dapat mengitustrasikan poin ini. Anak-anak "memasak" di lumpur,
"membangun" rumah, mereka "memiliki" mobil atau "memitiki" bayi. Namun
ketika hujan mereka tidak dapat berlindung di "rumah" mereka, dan "mobit" itu
tidak dapat membawa mereka ke rumah sakit ketika mereka sakit. Namun mainan
ini sangat berarti bagi anak-anak.
Demikian juga persembahan-persembahan korban diutangi tetapi tidak bisa
membuat orang sempurna. Persembahan-persembahan korban tidak efektif,
tetapi mereka membawa kesadaran akan dosa. Hari Pendamaian yang ditaksanakan
setiap tahun adatah pengingat yang terus-menerus. Orang-orang Yahudi yang tidak
percaya kepada Tuhan Yesus sampai hari ini masih merayakan hari pendamaian
itu, yang secara umum dikenat dalam bahasa lbrani sebagai Yom Kippur. Hari itu
disorot di datam sejarah baru-baru ini oteh perang Arab-lsrae[ ketika orang Arab
mengambi[ keuntungan dari hari perhentian itu. Di datam buku-buku sejarah,
perang itu dinamai menurut Hari Pendamaian tersebut, dikenal dengan nama
Perang Yom Kippur.

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan upacara-upacara itu tetah dicatat di
datam Kitab Suci sebagai pengingat akan apa yang tetah dicapai metalui Kristus.
Perbandingan itu membantu kita untuk menghargai jasa-jasa karya Kristus. Di
datam praktiknya, upacara-upacara itu tetah ditiadakan karena Kristus telah
menggenapi tujuan diberikannya upacara-upacara itu.
RENUNGKAN: Hari Pendamaian menjadi bayang-bayang dari hari di mana

Kristus disatibkan.

DOAKAN; "Buatlah
(l,lum. 119:27).

aku mengerti petunjuk

titah-titoh-ltu

67

RABU,

4
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lBRANll0:1-18

yong
orang. ...

MATIUS 26:28

(ESEMPUR]{AA]{ rmrSTUS

*,,ur"nu

"

([)

Kristus tetah datang membawa kesempurnaan, maka jabatan imam

manusia dihapuskan dan persembahan-persembahan korban tidak tagi dipertukan.

Hari-hari raya juga dihapuskan. Hanya hari Sabat (yang datam agama Yahudi jatuh
pada hari Sabtu, red) yang dipertahankan karena merupakan bagian dari hukum
morat yang kekat. Sabat di gereja Kristen telah diubah menjadi hari pertama dari

satu minggu, yaitu hari Minggu. lni menghasilkan perbedaan antara Gereja dan
Yudaisme, agama orang Yahudi.

Kelemahan dari persembahan-persembahan korban hewan ada[ah bahwa mereka
pada akhirnya tidak bisa menghapus dosa. Mereka tidak memenuhi tuntutan A[lah.
Daud membuat pernyataan

ini: "Engkau tidak berkenan kepada korbon sembelihan

dan korbon mjian, tetapi Engkou telah membuka telingaku; korban bokoran dan

korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata: 'Sungguh, aku
dotang; dalom gulungan kitab ada tertulis tentong oku"' (llum 40:7-8).

lbadah yang diterima Attah tidak tergantung pada jasa dari tindakan lahiriah,

tetapi pada anugerah Attah. Attah meniadakan kovenan pertama dan menegakkan
yang kedua. Daud menyatakan lagi bahwa dia senang metakukan kehendakAtlah.
Disebutkannya hat

ini tepat setetah pengakuannya bahwa persembahan

korban

bukanlah yang diinginkan oteh Attah menunjukkan bahwa persembahan korban itu
tebih dari sekadar ketaatan lahiriah.
RENUNGKAN: Nitai Kovenan Baru tidak terhingga.

DOAKAN: "Perlihatkanlah kepodaku,
i;98.ii ketetopan-Mu...." (Mzm. 1 1 9:33).
,-,!r.1

r:r!i!;il

ya

TUHAN, petunjuk ketetapan-

KAIAIS, 5 SEPTEITBER 2019
"Aku percaya, bahwa Yesus Kristus qdalah Anak Allah.

"

ri:
I

lBRANl10:1.18

xIsnH pARARASUL 8:2640

KOVEilAI{ BARU IIIGE]IAPI

eGb"n"."n bahwa akan datang sebuah kovenan baru diketahui oteh semua
guru agama Yahudi, tetapi ketika tiba saat penggenapannya, mereka tidak bisa
menerimanya. Satah satu atasan mengapa teks kita membahas masatah ini adatah
karena ada penolakan oteh orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Kedua, gereja
juga harus mampu menjetaskan kovenan baru datam hubungannya dengan kovenan
[ama. lni harus dijabarkan dengan jetas.
Kesempurnaan yang datang melatui Kristus adalah pengudusan sejati ketika orang
menerima kebenaran yang ada di datam Dia. Di dalam Firman-Nya, Dia menyatakan
kebenaran. Di datam satah satu nubuat tentang Mesias, Yesaya menutis kata-kata
Tuhan sebagai berikut: "Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang'orang
besar sebagai rampasan, dan io akan memperoleh orang-orang kuat sebagai
jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawonya ke dalam

maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia
menanggung dosa bonyok orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak"
(Yes.53:12).

lni adatah tanda bagi orang-orang percaya yang cermat bahwa perubahan harus
datang, dan ketika itu datang mereka akan mengenatinya. Pasal yang sama di
datam Kitab Yesaya initah yang dibaca oteh sida-sida dari Etiopia ketika Fitipus
bertemu dengannya. Dia mutai dari teks itu untuk memberi tahu sida-sida itu
tentang Yesus Kristus. Anak Attah mempersembahkan satu korban dan duduk di
sebetah kanan ALlah. lni benar-benar ditegaskan berutang kati di datam Atkitab
sebagai kebenaran, dan Dia bersyafaat bagi orang berdosa di sana. Dia akan
berada di sana sampai Dia membuat musuh-musuh-Nya menjadi tumpuan kakiNya. Dengan persembahan-Nya, Dia tetah menyempurnakan dan menguduskan
orang-orang yang percaya,

Kristus menduduki jabatan imam dan Dia adatah imam yang kekal, dengan
demikian menjadi Pengantara antara At[ah Bapa dan orang-orang yang tetah Dia
tebus. Dia sempurna dan tidak pertu mempersembahkan yang lain setain diri-Nya
atau mengu[angi pengorbanan-Nya. Ketika Dia menyatakan datam lnjit Yohanes
bahwa Dia adatah jatan, kebenaran dan hidup, Dia membuat pernyataan yang
komprehensif. lni menempatkan Dia pada posisi yang superior, posisi yang lengkap,

tidak memertukan tambahan.
RENUNGKAN: Tuhan Yesus membayar segata dosaku,

kita

berutang

segatanya kepada Dia.

DOAKAN: "...

ya

(/vlzm. 119:107).

TLIHAN, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-ltlu"

::j::,-,',,:t,,.

i'p9;;

JUTIAT,
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"... tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orong
berbicora atas namo Allah. "
ROH KUDUS MEI{YATAKAII KEBE]IARAil

O(ristus berjanji kepada murid-murid-Nya bahwa Dia akan mengutus kepada
mereka Penghibur yang akan mengingatkan mereka tentang semua hal yang tetah
Dia ajarkan kepada mereka. Penghibur ini adatah saksi di hati orang-orang yang
percaya, dan Dia juga mengarahkan orang-orang yang digunakan Attah untuk
menghasitkan Firman yang tertutis.
lni adatah kata-kata janji dari Kristus:

"Namun benar yang Kukatakon ini

kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku
tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datong kepadamu, tetapi jikatau Aku pergi ,
Aku okan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau to dotang, la okan menginsafkon
dunia akan dosa, kebenaran dan penghakimon; akan dosa, karena mereka tetap
tidak percaya kepado-Ku; akan kebenaran, karena Aku pergi kepada Bapo dan
komu tidak melihat Aku lagi; akan penghakiman, karena penguasa dunio ini telah

dihukum" (Yoh. 16:7-1 1 ).
Dengan demikian pelayanan Kristus diteruskan oteh Roh Kudus. pencapaian yang

tertihat adatah penyetesaian Firman tertutis yang orang-orang kudus Attah tutis
ketika mereka digerakkan oleh Roh Kudus (2Ptr. 1:21). Kovenan baru dinyatakan
dengan sangat jelas.

Tuhan berjanji untuk mengajari mereka Firman-Nya dan bahwa Dia akan
metetakkan firman-Nya di datam batin mereka dan menuliskan kata-kata-Nya di
datam hati mereka. Semua orang, dari yang terkecit sampai yang terbesar, akan
mengena[ Tuhan, dan Dia tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka (yer. 31:33-

34). Tidak pertu untuk persembahan korban tain untuk dosa, karena Kristus tetah
mempersembahkan diri-Nya dan Dia adatah korban yang mahacukup.

Jaminan keselamatan datang hanya metalui Firman Kristus dan pengorbananNya yang sempurna. Taurat tetah menjatankan perannya dan Attah membuat lnjit
diketahui dan digenapi di datam Kristus. Hanya yesus Kristus dengan darah-Nya
yang bisa menghapus dosa kita.

jetas metatui

Roh

:,.',,r,: DOAKAN: "... ya TUHAN; berilah oku pengertian sesuoi dengon firmana,.70,,. Mu" (/vlzm. 119:169).

SABTU, 7 SEPTEIABER 201 9

"semogct Allah domai sejahtera menguduskan komtt

lBRANll0:19-25

seluruhnya. ... "

I TESAL0NlKA5:23

MEMEGA]IG TEGUH PETIGAKUAI{ IMA]I

O("r"rrrrnaan yang ada di datam Kristus memperkuat pengakuan iman.
Penutis Surat lbrani menasihati tentang pertunya memegang teguh iman. Dia
memberikan pedoman tentang penerapan kebenaran di datam Kristus.
Atasan untuk memegang teguh pengakuan iman, katanya, adatah bahwa sekarang
orang percaya memitiki keberanian untuk masuk ke datam tempat kudus

oteh darah Yesus Kristus. Di datam masa Perjanjian Lama, memasuki tempat
mahakudus hanya boteh ditakukan oteh imam besar. ltu ada[ah saat yang khidmat
dan menakutkan, sebab bahkan imam sendiri tidak yakin apakah persembahannya
akan diterima. Mereka semua harus mengutangi ritual yang sama setiap tahun'
Pengutangan itu merupakan tanda bahwa persembahan-persembahan reguter
mereka tidaktah cukup.
Penutis Surat lbrani menyoroti bahwa cara yang baru dan hidup tetah ditahbiskan

bagi orang-orang percaya. Cara ini datang dengan upah yang besar: kepastian
bahwa semua dosa diampuni metalui darah Kristus yang tercurah dan tidak
dipertukan persembahan korban yang berulang. Tabir memisahkan ruang kudus
dan ruang mahakudus, tetapi "oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian
dapat masuk ke dalam tempat kudus" (lbr. 10:19). lni sekati lagi menegaskan
gambaran tentang penebusan di datam Kristus seperti yang direpresentasikan di
datam upacara-upacara keimaman Lewi itu.
lmam besar adatah pelayan di bait suci yang melaksanakan tuntutan Taurat' Ketika
Tuhan Yesus Kristus datang, Dia menggenapi semua representasi di datam upacara-

upacara tama. Dia adatah lmam Besar sekatigus korban yang dipersembahkan.
Penggenapan ini adatah penggenapan dari gambaran yang diberikan tentang
kehidupan dan karya Kristus di datam Taurat.
Penutis Surat lbrani menutis pada saat komunitas Yahudi masih menolak Kristus.
Ketika tidak ada bimbingan Roh Kudus, pemberitaan lnjit diterima secara
kedagingan dan dengan demikian tidak akan bermanfaat bagi pendengar' Namun,
karya Kristus memberkati mereka yang merespons secara positif metatui pekerjaan
Roh Kudus.

RENUNGKAN: Ada jaminan pengudusan yang utuh di datam Kristus.

DOAIGN: Bapa, kuduskantah aku setatu di datam darah Kristus'
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&,^rruKristus memberkati orang-orang yang merespons secara positif metatui
anugerah Al.tah yang tidak bisa ditolak. Dengan memegang teguh pengakuan iman,
orang-orang percaya harus bertindak dengan berani untuk membawa perubahan.

Meskipun orang-orang Kristen muta-muta adatah minoritas, para kebanyakan
perintis adatah orang Yahudi. Datam waktu singkat mereka tetah mengambil
tangkah-tangkah penting yang membuat diri mereka dikenat sebagai orang-orang
yang mengacaukan dunia. Perubahan yang nyata dan kasat mata harus terjadi.

Penutis Surat lbrani menyampaikan panggitan ini kepada orang-orang yang
percaya: "Karena itu marilah kita menghadop Alloh dengan hati yang tulus ikhtos
dan keyakinan iman yang teguh, oleh kareno hati kita teloh dibersihkan dari hati
nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengon air yang murni,, (lbr. 10:72).
Sekati tagi ini adatah pembasuhan simbotis, tetapi pekerjaan membersihkan hati
dari dosa adatah pekerjaan yang ditakukan di datam Kristus. lman adatah elemen
yang wajib ada, transformasi tahiriah memberikan bukti bagi perubahan batin.
Orang yang dibasuh di datam darah Kristus diajar oteh Roh Kudus untuk menjadi
serupa dengan kehendak Attah metatui ajaran yang diterima dari Firman Attah
yang tertutis dan diteguhkan di datam hati oteh Roh Ail.ah. pembasuhan ini (lbr.
10:22) juga mirip dengan apa yang dikatakan Tuhan bahwa orang harus ditahirkan
kembati dari air dan Roh untuk mewarisi hidup yang kekat.
Penutis Surat lbrani menasihati mereka yang tetah mengatami perubahan itu
untuk berdiri teguh di datam iman tanpa keraguan. poin ini ditekankan dua kati
di sini. ltu ditakukan karena kita mudah tergoda untuk menyangkat iman sampai
taraf tertentu ketika diuji. Ujian iman bisa berupa penganiayaan atau pencobaan
alamiah. O[eh karena itu, orang-orang percaya harus .,salfng memperhotikan
supaya kita saling mendorong dalam kasih don dolam pekerjaan baik. Janganlah
kito menjouhkan diri dari pertemuon-pertemuan ibadah kito,, (lbr. 10:24-25\.
Dorongan timbat batik di datam Tuhan untuk memegang teguh iman kita sangat
dibutuhkan, dan tidak boteh diabaikan.

SENIN, 9 SEPTEA(BER 2019

"Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila

saudara-saudara diam bersama dengan rukun! "

l:l

lBRANll0:19-25
MAZMUR 133

PERSEI(UTUAiI MEI{OPAI{G PE]IGAKUAI{ IMAl{

Gunyuk orang yang disebutkan Pautus dalam surat-suratnya diberkati di
datam persekutuan mereka. Lidia adatah satah satu contohnya. Segera setetah
dia percaya, dia mengundang Pautus ke rumahnya. Di datam lnjit ada juga Maria,
Marta, dan Lazarus yang menyambut Tuhan Yesus ke rumah mereka dan mereka
juga sama-sama diberkati. Perbuatan baik kepada orang lain juga merupakan
manifestasi dari iman. Orang-orang yang memberikan petayanan yang baik kepada
orang lain di daLam Tuhan diberkati se[amanya.
Salah satu manifestasi tahiriah dari iman adalah kerinduan untuk bersekutu dengan

saudara-saudara seiman. Penulis Surat lbrani berkata, "Dan marilah kita saling
memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalom pekerjoan
boik" (lbr. 10:24). lni adatah satu tangkah yang membangun iman. Orang percaya
harus rindu untuk memitiki kebersamaan ini. Penulis Surat lbrani menambahkan

bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang
ditakukan oleh sebagian orang, dan bahwa kita harus saling menasihati karena
hari kedatangan Tuhan sudah dekat. lni memanggit partisipasi orang percaya di
gereja tokat.
"Atasan utama mengapa kita harus berpartisipasi di dalam gereja tokat adatah
karena hal itu secara khusus diperintahkan oteh Attah. Bahkan pada zaman
Perjanjian Baru ada orang-orang yang menyerah kepada pencobaan untuk tidak
hadir di datam ibadah-ibadah di gereja lokat. Penulis Surat lbrani menunjukkan
bahwa anggota gereja lokat memitiki kewajiban kepada satu sama [ain. Mereka
harus sating mendorong untuk melakukan pekerjaan baik dan untuk saling
menasihati untuk hidup konsisten yang tayak bagi Attah. lni pating baik ditakukan
da[am konteks gereja tokat; jadi orang-orang percaya diperintahkan untuk tidak
meninggatkan pertemuan ibadah mereka sendiri" (The King James Open Bibte).
Kristus tetah menempatkan kita di jatan iman. Kita harus memperhatikan nasihat-

nasihat yang Dia berikan di datam Firman-Nya. Dia memitiki alasan yang baik
untuk instruksi-Nya kepada kita, dan untuk mengarahkan kita ke arah tertentu.
Kita tidak bisa berdiri seorang diri, kita membutuhkan persekutuan orang percaya
yang berpikiran sama. lni dimungkinkan ketika kami datang beribadah bersama
pada Hari Tuhan dan membangun ikatan-ikatan yang lebih kuat.

SELASA, 10 SEPTEAABER 2019
manusis dibenorkan karena
ia melakukan huktun Taurat. "

BAHAYA DARI MU]IDUR ROHAIII
.F

L-lantangan dan dorongan yang diberikan di datam teks saat ini dimaksudkan
untuk menunjukkan kepada anak-anak A[tah cara untuk mengikuti dan bagaimana
mengatasi tantangan-tantangan di datam menjatani kehidupan iman. Kemungkinan

terjadinya mundur rohani (lbr. 10:38) sangat nyata. lbtis setalu hadir untuk menipu
orang percaya. Teks kita menyebutkan akibat dari tindakan seperti itu. Penutis
Surat lbrani menunjukkan pertunya takut akan Attah saja. Penutis membagikan
kesaksiannya bahwa dia harus menderita, tetapi dia tidak undur diri. Ada
kebutuhan untuk bertahan dan percaya sampai kepada kesudahannya karena kita
telah disetamatkan.

Ada dampak-dampaknya bagi mereka yang undur diri. SebeLumnya tetah
diperhatikan bahwa Kristus sebagai lmam Besar kita mempersembahkan diriNya di atas salib dan menjadi korban bagi kita. Persembahan korban ini adatah
untuk pendamaian bagi mereka yang percaya kepada kuasa penyelamatan-Nya.
Kebenaran ini adatah jantung dari lnjit keselamatan. Setiap orang percaya akan
memitiki pengetahuan tentang hat ini.

Penulis Surat lbrani mengatakan bahwa tidak ada lagi pengorbanan untuk dosa
dengan sengaja setetah kita menerima pengetahuan
tentang kebenaran ini. Sebatiknya akan ada ketakutan, penghakiman, dan murka.
Karena pesan tersebut terutama ditujukan kepada orang Kristen lbrani, penulis
Surat lbrani menggunakan contoh Taurat Musa. Dia mengatakan bahwa Taurat
menetapkan hukuman mati bagi mereka yang membencinya dengan kesaksian dari
dua atau tiga orang.

jika kita melakukan dosa

itu, juga benar bahwa setiap petanggaran memitiki hukumannya
sendiri. Upah dosa adalah maut, demikian penutis Surat lbrani menambahkan,
Senada dengan

"Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yong menginjokinjok Anok Allah , yang menganggap najis dorah perjanjian yang menguduskannyo,
dan yang menghina Roh kasih korunio?" (lbr. 10:29). Bahkan dalam keadaan
seperti itu, Attah tidak menutup pintu anugerah. Ter[epas dari ancaman hukuman,
karunia kehidupan kekal dari-Nya melatui Yesus Kristus tetap bertaku. Oteh karena
itu, setiap orang berdosa harus bertobat.
Pemuridan adalah

hidup dengan Tuhan

Yesus.
;#;%riES
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sampai kepada
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O(etit<a orang percaya tetah mengetahui kebenaran dan tetah disetamatkan,
mereka pertu tetap berada di datam kebenaran itu. Rasa takut akan undur diri
tertihat di datam konsekuensi yang menyertainya. Tuhan Yesus berkata bahwa
kembatinya roh jahat yang tetah keluar dari manusia akan membuat kondisi orang
itu tebih buruk daripada sebetum roh itu pergi.

Di datam situasi apa pun, Attah adatah Hakim, dan kita perlu takut hanya kepadaNya. Teks yang dikutip dari Taurat Musa bahwa Attah, sebagai Hakim tertinggi,
adal.ah yang akan menuntut balas. la menambahkan bahwa merupakan hal yang
menakutkan untuk jatuh ke tangan Attah yang hidup (lbr. 10:31 ). Oteh karena itu,
adatah penting untuk diperdamaikan dengan-Nya sehingga orang tidak pertu hidup
di datam ketakutan yang mengerikan.

lnitah nasihat penutis Surat lbrani pada poin ini: "lngatlah akan masa yang
lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena
kamu bertahon dalam perjuangan yang berot" (lbr. 10:32). Karena ada banyak

pertentangan terhadap iman pada masa-masa awa[ itu, sikap masyarakat umum
adatah memandang rendah orang-orang Kristen. Orang-orang percaya memang
dijadikan "tontonan oteh cercaan dan penderitaan" (lbr. 10:33), namun mereka
tetah berdiri dengan orang-orang percaya lainnya di datam penderitaan yang
sama. Dia mengatakan kepada mereka untuk mengingat hari-hari itu dan apa yang
tetah mereka atami. lman mereka tidak sia-sia. ltutah sebabnya penutis Surat
lbrani mendorong mereka untuk tetap teguh.
Penutis Surat lbrani menggunakan kesaksiannya sebagai dorongan kepada orangorang Kristen lbrani. Hamba Attah ini dipenjara karena imannya dan mereka
berbetas kasih kepadanya. Mereka berdiri bersamanya dengan penuh sukacita dan
tidak matu karena iman atau karena gembala mereka. Penganiayaan terhadap
orang-orang percaya bertanjut pada masa-masa awal itu dengan banyak bentuk.
Penjara, perampasan harta benda mereka, dan pertakuan buruk secara umum
adatah hat biasa. Penulis Surat lbrani memuji mereka karena dengan sukacita
menerima terjadinya perampasan barang-barang mereka, karena mereka memitiki
upah yang tebih baik dan langgeng di surga. Namun demikian semuanya ini tidak
akan memisahkan mereka dari kasih Kristus.
RENUNGKAN: "Bangkittah, bangkittah bagi Yesus."

DOAKAN: Bapa kiranya aku menghargai kesetamatan metebihi segata

hartaku.
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"

Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang

jahat
ini. "

l\4ATlUS 5:11-12

BERTAHAI{ SAMPAI IGSU DAHAII ]IYA

(*)

.Kenganiayaan menyebabkan ketakutan, tetapi sisi positifnya adatah janji
Kristus akan upah yang besar yang tersedia bagi mereka yang bertahan. Penulis
Surat lbrani juga merujuk kepada upah itu ketika dia memberi tahu para
pembacanya untuk tidak membuang iman mereka yang upahnya besar.
Konteks dorongan ini berkaitan dengan aspek-aspek doktrinat yang tetah dibahas
penulis Surat lbrani di datam surat ini. Semuanya ini diarahkan untuk memberikan
fondasi yang kuat bagi gereja Kristen. Orang-orang percaya lbrani harus diubahkan
dari orde lama kepada memeluk iman Tuhan dan Jurusetamat mereka Yesus
Kristus. Seruan penutis Surat lbrani di datam lbrani 12:1-2 juga bertaku di datam
konteks saat ini. Sangat memuaskan ketika mengetahui bahwa Attah setia kepada
janji-janji-Nya, dan penulis Surat lbrani merujuk kepada kesetiaan itu. Pesan di
sini juga memiliki daya tarik universal karena pesan ini dipetihara di datam teks
yang diithami. Pesan ini adalah Firman Attah dan mitik Gereja Kristus. Pesan ini
masih terus berbicara hari ini.
Penulis Surat lbrani memberi mereka arahan untuk bertahan sampai kesudahannya:

orang percaya lbrani pertu bersabar. Lakukanlah kehendak Attah dan terimalah
janji itu. Musuh akan mencemooh dan menganiaya mereka untuk membuat
mereka menyerah. Mempetajari Firman AtLah akan memberi mereka arahan dan
Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Teks kita mengatakan bahwa Tuhan tidak
menunda kedatangan-Nya. Sementara

"...

itu

oreng-KtJ yang benar akan hidup oleh

kebenaran Attah setatu berdiri teguh:

iman..." (lbr. 10:38).

Orang percaya lbrani pertu berpegang pada iman itu dan metihat apa yang dapat
Attah takukan. Sementara berusaha untuk bertahan sampai kepada kesudahannya,

bahaya undur

diri adatah nyata. Penulis Surat lbrani menutup dengan

nada

harapan. Dia berkata, "Tetapi kita bukanlah orang-orang yong mengundurkan diri
don binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yong beroleh hidup" (lbr. 10:39).
Bisakah kita bergabung bersama penu[is Surat lbrani untuk menegaskan tekad ini?
keberadaan-Nya akan setalu

.].:rr;r:i!1!i
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kesudahannya dan
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"... maka TUHAN
persembahannya

mengindahkan

lBRANlll:1.20

Habel dan korban

itu."

KEJADIAN 4:1-5

PUJIAI{ BAGI IMAII

Vi datam bacaan hari ini, iman diberikan definisi yang jetas datam beberapa
kata dan juga diitustrasikan dengan banyak contoh. Contoh-contoh ini adatah para
pahlawan iman. lman adatah titik awal keselamatan seseorang dan bergerak maju
karena dibangun di hati orang'orang percaya.
kita dibuka dengan definisi yang tepat ini:
"lman odaloh dasor dari segola sesuatu yong kita horapkan dan bukti dori segala
sesuatu yang tidak kita lihat" (lbr. 11:1). Kemudian penulis Surat lbrani mulai
mengikuti jalan iman di datam kehidupan orang-orang kudus Perjanjian Lama. Dia
mengatakan bahwa dengan iman para tua-tua itu memperoteh penilaian yang baik.
lni secara umum mungkin merujuk kepada wahyu Attah sebagaimana tertulis di
datam Kitab Suci. Dia kemudian merujuk kepada kisah tentang penciptaan, bahwa
dengan iman kita memahami bahwa dunia dijadikan oleh firman Attah. Tidak ada
Di datam dektarasi awal akan iman, teks

saksi bagi tindakan penciptaan Attah. Altah mewahyukan kisah penciptaan kepada
Musa dan dia mencatatnya.

Penciptaan tetah menjadi bahan perdebatan karena pemahaman yang kedagingan

tidak sesuai dengan iman. Tuhan me[alui sejarah tetah membuktikan bahwa kita
dapat beriman kepada janji-janji-Nya karena Dia menggenapi semua janji-Nya.
Percaya Attah itu ada juga berasa[ dari iman, dan perbuatan-perbuatan-Nya
terbukti di datam hat-hat yang tetah Dia jadikan maupun di datam hati nurani.
Teks ini memberikan beberapa contoh tentang orang-orang yang bertindak
menurut iman, dan Attah kemudian membenarkan kepercayaan mereka. Contoh
Al.tah sejak masa
awat itu. Karena itu, Habe[ mempersembahkan seekor domba untuk korban,
tetapi saudaranya mempersembahkan hasit ladang. Tidak diungkapkan tentang
siapa yang tetah mengajari Habet untuk mempersembahkan korban yang lebih

ini dimutai dengan Habe[. Manusia belajar untuk menyembah

baik. Attah menghormati Habe[ dan imannya masih berbicara sampai sekarang.
Contoh tain di dunia kuno adalah Henokh. Teks kita mengatakan bahwa dia tetah
diangkat dan tidak mengalami kematian. Perbuatan-perbuatannya menyenangkan
Attah dan dia diberi hak istimewa untuk pergi ke surga secara langsung tanpa
me[alui rasa sakit karena kematian. lni adalah upah yang luar biasa bagi iman.
RENUNGKAN: Perjatanan iman adalah perjatanan kesetamatan.
DOAKAN: Bapa, kiranya aku memitiki iman Habel dan Henokh.
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PERISTIWA.PERISTIWA SEJARAH IIILIHAT DEIIGAI{ IMAil

Penutis Surat lbrani menekankan pekerjaan iman ketika ia berkata, ,,Tetapi
tanpa iman tidok mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebob borangsiapa
berpaling kepada Allah, ia harus percayo bohwa Allah ado, dan bahwa Allah
memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencori Dia,, (lbr. 11:6). lman
adatah bahasa yang menyentuh hati Attah.

Attah tetah memperingatkan Nuh tentang matapetaka yang akan datang yang
be[um pernah ditihatnya. Dia memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah
bahtera untuk menyetamatkan ketuarganya. Nuh dengan iman menaati Attah.
Tuhan mendatangkan ke atas bumi sebuah malapetaka penghukuman karena dosa.
Namun, Nuh menjadi pewaris kebenaran oleh iman.

Ukuran yang diberikan untuk bahtera itu sebanding dengan kapat taut modern
yang mengangkut kargo besar. Nuh harus membawa sepasang dari semua binatang
darat, jantan dan betina, dan tujuh pasang hewan yang hatat. Oteh karena

itu, bahtera

harus cukup besar untuk menampung semuanya. Ketika Tuhan

mendatangkan air bah ke bumi, Nuh dan ketuarganya disetamatkan, sedangkan
semua manusia [ainnya binasa. Umat manusia dimutai kembati dari detapan orang
dari rumah tangga Nuh dan menjadi orang yang begitu banyak seperti yang ada
sekarang ini. Nuh percaya kepada Attah di datam semua hat ini.
Komunikasi berikutnya yang datang dari surga adalah kepada Abraham. ALtah
menyuruhnya pindah dari negeri nenek moyangnya ke negeri asing yang akan
Tuhan tunjukkan kepadanya. Abraham menantikan kota yang pembangun dan
pembuatnya adatah AtLah. Dia pindah ke tanah Kanaan yang Attah janjikan untuk
diberikan kepada keturunannya. Abraham adatah orang asing di negeri ini dan
bahkan harus memohon untuk membeti tanah untuk menguburkan istrinya ketika
dia meninggat.

Abraham memercayai janji Attah dan mendapatkan perkenanan dari penduduk
Kanaan. Attah berjanji kepadanya dan istrinya Sara bahwa mereka akan memitiki
seorang putra di usia tua mereka. Altah menjanjikan kepadanya keturunan
sebanyak bintang di tangit dan pasir di pantai melalui putra yang satu itu. Maka

dari satu orang jaditah banyak seka[i orang. Meskipun Abraham meninggat dunia
tanpa me[ihat semua ini terjadi, dia tetah melihat semuanya dengan iman.

HARI TUHAN, 15 SEPTEATBER 2019

JAI{JI SURGA BERTAKU OIEH IMATI

Eara

pahtawan iman mati tanpa menerima penggenapan janji-janji itu karena

mereka mengetahui bahwa mereka adatah "orang asing dan pendatang" di
bumi ini. Mereka tahu bahwa ada rumah abadi yang ditetapkan untuk mereka.
Petrus menggunakan istitah yang sama (tih. 1Ptr. 2:11). Tuhan Yesus juga secara
eksptisit menyatakan bahwa Dia akan mempersiapkan tempat bagi para muridNya. Di datam narasi Atkitab ada juga adegan-adegan yang menggambarkan surga,
menegaskan bahwa surga adatah tempat yang

tertentu.

Abraham dan semua bapa [etuhur memercayai rumah surgawi

itu dan mereka

menantikannya. Kepergian dari bumi adatah tangkah maju. BaikAbraham maupun

lsrael merindukan kota yang tebih baik yang tetah disiapkan Attah bagi mereka.
Tuhan berjanji kepada Abraham dan kepada bangsa lsraet bahwa Dia akan
memberikan suatu negeri, dan Attah menggambarkannya sebagai negeri yang
bertimpah dengan susu dan madu. Di dalam sejarah Atkitab, Yerusatem menjadi
ibukota negeri ini. Sejak itu, Yerusalem tetah menjadi simbol surga, sehingga di
datam Kitab Wahyu, kota suci yang turun dari surga disebut Yerusatem Baru. lni
adatah kota yang tebih baik dan Attah tidak matu disebut Altah mereka.

lman kepada Kristus juga dimitiki oteh para pahlawan ini, ketika penutis Surat
lbrani menyampaikan babak tentang pengorbanan lshak. Janji Attah ada di dalam
lshak dan dengan demikian Kristus adatah keturunannya. Abraham percaya kepada

kebangkitan dan dia tahu bahwa Attah dapat membangkitkan putranya dari
kematian. Pada akhirnya dia tidak perlu mempersembahkan lshak karena Atlah
tetah menyediakan pengganti. lshak hidup, dan Kristus ditahirkan sebagai satah

satu keturunannya. Kristus bersaksi bahwa Abraham bersukacita melihat hariNya dan dia telah metihat itu. Abraham percaya kepada Kristus dengan iman. Dia
disetamatkan dengan cara yang sama seperti orang Kristen disetamatkan hari ini.
RENUNGKAN: Abraham pergi ke surga karena dia percaya kepada Attah.
DOAKAN: Bapa, kiranya aku menantikan kota surgawi

itu dengan iman.

?',1"0r::
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IBRANIll:21.{0

"... Malaikat yang telah melepaskan oku dari segalo

KEJADIAN 48:16-22

bahaya. "

IMAI{ YAKUB DAl{ YUSUF

G"gian ini dimutai dengan Yakub, bapa bangsa lsraet. Nama lsrael diberikan
kepada bangsa itu. Nama ini menyentuh tokoh-tokoh kunci di datam perjanjian
Lama dan tokoh-tokoh lainnya yang tidak disebutkan namanya. Namun mereka
memiliki satu kesamaan: mereka beriman dan berhasit. Mereka mendemonstrasikan
apa yang dapat ditakukan oteh iman, dan Atl.ah menggunakan mereka dengan luar
biasa di masa hidup mereka.
Dikatakan tentang Yakub bahwa dengan iman dia memberkati anak-anak yusuf.
lni adalah rujukan kepada Kejadian 48, di mana Yakub mengadopsi Efraim dan
Manasye sebagai putra-putranya. Ketika Yusuf membawa putra-putranya ke
hadapan Yakub, dia menempatkan putra sutung itu di tangan kanan yakub dan
yang bungsu di kiri. Namun, Yakub menyitangkan tangannya dalam memberkati
kedua anak taki-taki itu: yang tebih muda akan tebih besar daripada yang tebih
tua. Dia tetah menubuatkan ini dengan iman.

lni bukan satu-satunya berkat profetik yang disampaikan yakub. Di datam Kejadian
49, ia memberkati masing-masing dari kedua betas putranya. yang pating menonjot
adalah karunia kerajaan untuk kaum Yehuda. Tuhan datang untuk menggenapi
janji-janji kovenan-Nya metalui suku Yehuda. Yesus Kristus tahir dari suku ini.
Efraim tebih besar daripada Manasye seperti yang dinubuatkan oteh yakub.
Yusuf juga menyebutkan kepergian anak-anak lsrae[ dan dia memberi perintah
tentang tulang-tutangnya. Yusuf meningga[ pada usia 1 10 tahun, 80 tahun setetah
kedatangan ayahnya Yakub di Mesir. ltu sekitar dari tiga ratus tahun sebetum
Eksodus yang dinubuatkan akan terjadi. Yusuf metihat semua ini dengan iman

dan memerintahkan agar tutang-tutangnya harus dikuburkan di tanah Kanaan.
Orang Mesir dikenat dengan seni membalsem tubuh yang bisa bertahan setama
berabad-abad tanpa kerusakan. Tubuh Yusuf dibatsem ketika dia meninggat dan
dimasukkan ke dalam peti mati. Ketika bangsa lsrael meninggatkan Mesir, mereka
metakukan seperti yang diperintahkan Yusuf dan menguburkan tulang-tutangnya
di tanah warisan Efraim, putra bungsunya. Hari yang dinubuatkan yusuf tergenapi.
KAN: lman para bapa lel.uhur kita tetap hidup saat ini.
::;
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OOIXIN: Bapa, kiranya hari Tuhan tiba sebagai berkat bagiku.
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"... berserulah Allah
kepadonyo...."

dari tengah-tengoh semak duri itu
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IBRANIll:2140
KELUARAN

IMA]I MUSA DI DALAM

3:1{

EKSOITUS

AUunmempersiapkan Musa dengan cara yang khusus untuk memimpin bangsa
lsrael keluar dari Mesir. Oteh iman orang tuanya, Musa disetamatkan dari kematian
pada masa bayi dan diberi pertindungan kerajaan sehingga terhindar dari perintah
untuk membunuh semua bayi.
Pada tahap setanjutnya dari hidupnya, dia meninggatkan Mesir dengan iman,
dan menolak disebut anak dari putri Firaun. Ketika dia bertumbuh dewasa, dia
memitih untuk menderita bersama umat Attah daripada menikmati kesenangan
dosa yang hanya sesaat. Dia menjadi gembata di tanah Midian tanpa mengetahui
apa yang akan terjadi pada dirinya nanti. Dengan iman dia memercayai Altah
bahwa segata sesuatu akan baik-baik saja baginya dan segata sesuatu terjadi
melampaui harapannya.
Eksodus secara keseturuhan adatah peristiwa yang sangat penting di datam sejarah
lsraeI dan dunia. Attah memanggit Musa ketika dia sedang menggembatakan domba-

domba di Midian. Sudah tiba waktunya bagi bangsa lsraet untuk pergi dari Mesir di
bawah kepemimpinannya. Rintangan utama ada[ah Firaun yang tidak mengizinkan

mereka pergi meskipun tutah-tutah yang mematikan tetah ditimpakan Tuhan
terhadap negeri itu. Tuhan akhirnya harus membunuh semua anak su[ung di tanah
Mesir. Bangsa lsrael diminta untuk me[aksanakan Paskah sebagai saranaAltah untuk
me[indungi mereka dari musibah itu. Setiap rumah tangga harus menyembetih
seekor anak domba dan melaburkan darahnya di tiang pintu. Mereka melakukan
ini dengan iman dan mereka setamat. Kejadian ini mematahkan kehendak Firaun
dan dia membiarkan mereka pergi.
Rintangan berikutnya yang mereka temui pada kepergian mereka adatah Laut
Merah. Mereka ketakutan ketika tentara Mesir mengejar mereka untuk membawa
mereka kembati ke Mesir. Mereka menge[uh terhadap Musa, tetapi Musa memitiki
iman yang besar kepada Attah. Musa menyuruh bangsa lsrael untuk berdiri diam
dan metihat keselamatan yang dari Tuhan. Dalam satu malam [aut itu terbetah
dan bangsa lsrael berjatan metintasinya seperti daratan. Ketika orang-orang Mesir
mencoba untuk mengikuti, mereka tenggelam ketika air kembati menerjang
mereka. lman Musa terbukti di hadapan seturuh bangsa lsraet. Mereka menyanyikan
lagu kemenangan dan memuji Tuhan atas ketepasan yang ajaib itu.
mentar!, kila,,,ketika klta:]!!da['rh,:n("n,l,ot ...ll
,*tlah,
l,l
DOAKAN: Bapa, kiranya aku menantikan hari kemenangan rohaniku.
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Allah kita. "
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IMA]I IGTIKA BERMUKIM DI IGIIAAI{

Kenaktukan dan pemukiman di tanah Kanaan juga merupakan tindakan iman.
Yosua memenangkan pertempuran pertama dengan iman. Runtuhnya tembok

Yerikho mengkonfirmasi tangan Attah. Mereka tidak harus berperang, tetapi
Yosua metakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. lsrael dengan mudah
merebut kota Yerikho, dan mereka mematuhi apa yang diperintahkan Attah kepada
Yosua, yaitu membinasakan semua orang di kota itu. Hanya Rahab dan keluarganya
yang se[amat karena dia telah menyelamatkan mata-mata yang dikirim yosua.
Mereka te[ah bersumpah kepada Rahab bahwa mereka tidak akan membunuhnya
dan ketuarganya ketika Tuhan memberi mereka kota itu. Rahab disebutkan datam
teks kita sebagai orang yang percaya kepada Al.tah.
Masa hakim-hakim menyusul zaman Yosua, dan teks kita menyebutkan Gideon,
Barak, dan Simson sebagai orang-orang yang beriman. Gideon dipanggit Tuhan
untuk menjadi pemimpin lsrael ketika sedang mengirik gandum ayahnya, dan
meskipun awalnya Gideon takut untuk menerima tanggung jawab itu, akhirnya
dia menang. Altah memberinya petunjuk dan dia memenangkan perang metatui
strategi yang sederhana.
Barak juga, dengan dorongan Debora sang nabiah, membawa kemenangan bagi
pasukan lsraet. Simson diberi kekuatan fisik yang besar dan dia metakukan banyak
perjuangan pada masanya sebagai hakim. Setama periode kerajaan di datam
sejarah lsraet, Daud, Samuel dan nabi-nabi lainnya menonjot sebagai orang-orang
yang percaya dan beriman kepadaA[[ah, dan Tuhan menggunakan mereka dengan
dahsyat.

Ada banyak orang [ain yang namanya tidak disebutkan. Mereka menaklukkan
kerajaan-kerajaan dan melakukan kebenaran. Mereka memadamkan kekerasan api
dan lotos dari ujung pedang. lbu-ibu juga menerima kembati orang-orangnya yang
tetah mati karena dibangkitkan. Ada juga orang tain yang menghadapi pencobaan

berupa ejekan dan deraan yang kejam. Mereka ditempari batu dan digergaji.
Mereka sangat menderita namun mereka mempertahankan iman mereka. Mereka
adatah perintis jalan ini. Sejak saat itu, banyak yang tainnya mengatami hat yang
sama.

mengikuti jatan iman

,fi

di datam imanku

KAMI,, 19
"Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh
pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus
Yesus.
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TELAIIA]I IffiISTUS

G"r,unun mungkin tidak nyaman, tetapi upahnya tayak. Tetadan Tuhan Yesus
dalam inkarnasi-Nya adatah yang pating tepat mewakiti fakta ini. Hajaran juga
menimbutkan rasa sakit dan jauh dari menyenangkan, namun itu adalah tindakan
koreksi yang terbukti menolong orang-orang yang melakukan petanggaran untuk
bertobat dan diputihkan. ltu juga memperkuat stabititas masa depan setelah
pengalaman tersebut. lnilah pesan yang penutis Surat lbrani sampaikan sehubungan
dengan penebusan dan mempertahankan moralitas yang Atkitabiah.
Penutis Surat lbrani menyatakan bahwa kita diketitingi oteh banyak saksi. lni
merujuk kepada daftar panjang orang-orang kudus yang dikutip di dalam pasal
sebetumnya. Kehidupan iman mereka luar biasa, dan itu tidak bisa disangka[ oteh
siapa pun. Berdasarkan kesaksian ini, penutis Surat lbrani mendesak agar kita
menanggatkan setiap beban dosa yang dengan mudah merintangi kita. Dengan
demikian memungkinkan kita untuk mencapai standar orang-orang kudus itu.
Oteh karena itu, katanya, kita harus bertomba dengan tekun di datam pertombaan

di hadapan kita. Dia menunjukkan bahwa kita tidak dapat
mempertahankan daya tahan itu sendirian, kita harus metihat kepada Tuhan Yesus
yang adalah pemimpin dan penyempurna iman kita.
yang ditetapkan

Beban dosa bisa sangat berat dan siapa pun yang menolak untuk menanggatkannya

tidak dapat membuat kemajuan

di

datam pertombaan

itu. Cita-cita untuk

menorehkan prestasi di arena iman itu, berhasi[ atau tidaknya tergantung pada
atur pendekatan kita sendiri. Ketika kita metakukan semua ha[ bersama Kristus,
kita akan dimampukan, tetapi tanpa Dia kita tidak dapat metakukan apa pun.
Tetadan dari Tuhan Yesus adatah bahwa Dia menanggung satib karena sukacita
yang ditetapkan di hadapan-Nya, yaitu penebusan orang-orang. Penderitaan
Kristus tidak terbatas pada penyatiban yang menyakitkan itu. lni hanyatah puncak
dari kehinaan-Nya. lnkarnasi Kristus secara keseturuhan adalah kehidupan yang
penuh penderitaan. Dia tetah memberi kita teladan yang baik.

DOAK.AN: Bapa, tanggatkanlah

setiap beban dosa dari jalanku.

83
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kepada orang-orang
sengsarl ... "

IGISTUS YAI{G

M EIIII ERITA

@rung-or^ng Yahudi berkomptot agar Tuhan yesus diaditi. Mereka berkotusi
dengan satah seorang murid-Nya, Yudas lskariot. Mereka membayarnya tiga putuh
keping perak dan dia membantu mereka menangkap Tuhan yesus. Ketidakadil.an
dari kasus ini sudah jetas sejak awa[, tetapi persidangan yang metanggar hukum

itu tetap ditanjutkan.

Mereka membawa Dia ke hadapan imam besar yang mencari saksi-saksi patsu untuk

metawan Dia. lmam besar mengajukan pertanyaan kepada Tuhan yesus untuk
mencari konfirmasi apakah Dia adatah Anak Attah. Tuhan Yesus menjawab bahwa
itu memang benar adanya, dan mereka menuduh Dia metakukan penghujatan.
Mereka mendakwa Dia bersatah dan menginginkan agar Dia dihukum mati. Namun
mereka tidak memitiki wewenang di bawah hukum Romawi untuk meLakukan
itu. Pi[atus, gubernur Romawi, yang menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan
Yesus, meskipun dia mengaku tidak menemukan kesalahan apa pun pada-Nya.
Tlhan Yesus disatibkan dan mati. Seorang prajurit menikam tambung-Nya dengan
tombak, darah dan air mengatir ketuar. Sete[ah itu Dia dikuburkan di dalam sebuah
makam. lni adatah puncak dari penderitaan dan kehinaan-Nya.
Ketika penutis Surat lbrani berbicara tentang ketekunan Tuhan yesus, dia merujuk
kepada penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Jadi, kita tidak boteh menjadi putus
asa atau lemah ketika kita hidup untuk Tuhan Yesus. pertempuran dengan dosa
menuntut banyak pengorbanan. Orang-orang percaya beIum melawan dosa sampai
harus mencucurkan darah. Tetapi mungkin saja kita akan perlu untuk membayar
harga itu di datam membeta lnjit Kristus.

"lngatloh selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yong sehebot itu
terhodap diri-Nya dari pihak orang-orang berdosa, supoya jongan komu menjodi
Iemah don putus osa" (lbr. 12:3). Tuhan Yesus menanggung segatanya untuk
membayar hukuman bagi dosa-dosa kita. Semua orang yang percaya kepadaNya tidak pertu menderita hukuman kekat di neraka karena dosa-dosa mereka.
Attah menawarkan jasa Kristus ini kepada orang berdosa yang bertobat. Meskipun
mereka tidak tayak menerimanya, anugerah-Nya menjangkau mereka.

n dan Penyempurna
Tuhan Yesus tetah

:.s4.i

SABTU, 21 SEPTETABER 201 9

"Hai anakku. janganlah engkau menolak didikan
TUHAN,..."

lBRANll2:1-13
AMSAL3:11-12

HAJARAII

AttAH DI IIATATI IGSIH

€O,nun

atau hajaran adatah sarana yang digunakan orang tua untuk mengoreksi
anak-anakyang membangkang. Nasihat penutis Surat lbrani di sini berbicara seperti
kepada anak-anak bahwa mereka tidak boteh menolak didikan. Dia mengatakan
bahwa Tuhan menghajar semua orang yang Dia kasihi. Attah mempertakukan kita
sebagai anak. Seorang anak tahu bahwa orang tuanya mengasihi dirinya, dan
didikan apa pun dimaksudkan untuk koreksi dan menjadikannya orang yang tebih

baik. lni adatah fakta di datam hubungan keluarga.
Penutis Surat lbrani memberikan atasan bahwa jika ini duduk perkaranya, kita
sebagai anak-anak Attah harus "taat kepada Bapa segala roh" (lbr. 12:9). lni
berarti bahwa anak-anak Atlah harus mengetahui kapan Attah berbicara kepada
mereka metatui didikan. Hajaran Atlah berfungsi untuk memutihkan persekutuan
kita dengan-Nya. Dosa menghancurkan kekudusan dan persekutuan kita dengan

Altah, dan hajaran dimaksudkan untuk memutihkan status yang diinginkan itu.
Penutis Surat lbrani menambahkan bahwa hajaran tidak membuat sukacita, tetapi

itu

menghasitkan buah kebenaran. Hajaran membangunkan kita untuk
membuat tangan dan tutut kita yang lemah itu menjadi aktif. Hajaran meturuskan

setelah

jaLan kaki

kita, dan yang pincang disembuhkan (lbr. 12:13).

Disiptin dan ketekunan dengan rasa takut yang sateh adatah ibadah yang berkenan
kepada Altah. Nasihat di sini adalah bahwa Attah akan menghormati ibadah kita
kepada-Nya dan tetah menyediakan tempat tinggal surgawi bagi kita. Rasul
Yohanes adatah satah satu murid Kristus yang terkemuka. Dia dan saudara [aki-

takinya telah meminta kepada Tuhan Yesus agar mereka masing-masing boteh
duduk di sebetah kiri dan kanan Kristus. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka
bahwa bukan bagian-Nya untuk memberi kepada mereka apa yang mereka minta

itu.

Betakangan mereka memetik petajaran tentang hidup dengan cara yang sutit.

RENUNGKAN: Hajaran

itu baik bagiku.

DOAKAN: Bapa, kiranya aku betajar untuk bertekun ketika Engkau
menghajarku.

i;.qs.:i

HARI TUHAN, 22 SEPTEITBER 2019
IBRANI
2

12:14.29 :

TIM0TIUS 2:3-5

"Ikuttoh mentterita sebagoi seorong projurit yang baik
dari Kristus Yesus."

JAtAlI KETEKU]IA]I MEMBERI UPAH BESAR
O(etekunan datang dengan upah pada akhirnya. Respons kepada anugerah
Attah datang dengan damai sejahtera dan kekudusan. Akar kepahitan dan semua
pemberontakan dihitangkan. Taurat itu menakutkan, tetapi anugerah Attah di
datam Yesus Kristus membuka pintu untuk pengharapan yang tebih baik. Dengan
demikian ketekunan adalah ketaatan yang membawa upah besar.
Salah satu tangkah adatah berusaha hidup damai dengan semua orang seperti yang

penutis Surat lbrani nasihatkan. Setiap orang Kristen tahu bahwa ini tidak sel,atu
mudah karena kita hidup di antara orang-orang yang dikendatikan oteh keinginan
daging. Kemarahan dan frustrasi bagian sehari-hari di antara orang-orang yang
hidup menurut daging. Orang percaya harus berusaha untuk memberikan kesaksian
yang baik dalam ha[ ini. Teladan Kristus seperti yang kita lihat sebetumnya adalah
yang terbaik di datam membangun hubungan persahabatan dengan orang [ain.
lni tidak berarti bahwa setiap orang akan mengasihi kita, tetapi kasih kita harus
tanpa syarat seperti yang diajarkan perintah ini. Di datam komunitas Kristen mana
pun, dibutuhkan ketekunan yang besar untuk memenuhi standar ini.
Penutis Surat lbrani kembati mengutip Taurat dan menasihati

kita agar mengejar

kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan metihat Attah.
Kekudusan ini adatah kebebasan dari dosa. Kekudusan ini adatah kemurnian
atau integritas yang sempurna dari karakter moral. lni adalah satah satu atribut
esensial dari Attah. Karakter yang bertentangan dengan itu akan menjadikan orang
tidak berkenan kepada Attah dan dia tidak akan melihat surga. Penulis Surat lbrani
menambahkan bahwa kita harus berjaga dengan tekun agar jangan sampai ada
yang menjauhkan diri dari anugerah Altah, atau "jangan tumbuh okar yong pahit
yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang" (lbr. 12:15).

Penulis Surat lbrani juga mendesak para pembacanya untuk menghindari
percabutan dan nafsu yang rendah, dan tidak menjadi seperti Esau yang menjuaI
hak kesutungannya untuk sepiring makanan, Contoh ini menjetaskan mahalnya

dosa: dosa menawarkan sedikit keuntungan yang tampaknya menyenangkan,
tetapi upahnya setalu adatah maut. Setiap orang yang menyerah pada pencobaan

untuk berbuat dosa mengetahui konsekuensinya, tetapi roh dusta membutakan
mereka sampai mereka merasakan sakit akibat perbuatan mereka.
ketekunan yang memberi

untuk bertekun dan tidak

sEN'N, 23
"Kereta-kereto Allah puluhan
banyaknya...."

ribu, bahkan beribu-ribu
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MAZMUR 68:19-20

JAtAlI YA]IG IAMA DAI{ JATAI{ YAI{G BARU
Z
Sinai adatah tempat pertama di mana Attah bersekutu dengan Musa
CV/unung
\_-7
di datam memberikan Taurat. Gunung ini menjadi simbol kehadiran Tuhan di
tengah bangsa lsraet. Penulis Surat lbrani meninjau peristiwa-peristiwa yang
menyertai pemberian Taurat dan reaksi banga lsrael pada saat itu. Taurat memiliki
komptikasinya sendiri dan tidak membawa orang percaya kepada kesempurnaan
penuh. Ha[ ini menunjukkan ketidakcukupan Taurat dan sekarang diperlukan
sesuatu yang tebih untuk membuatnya bermakna. Hambatan-hambatan harus
diatasi.
Pemahaman akan perikop ini dijadikan jetas di datam Gatatia 4:24-26: "lni adalah
suotu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah: yang
sotu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anok perhambaan, itulah
Hagar - Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arob - dan ia somo denganYerusalem

yang sekarang, kareno ia hidup dalam perhamboan dengon onak-anaknya. Tetapi
Yerusolem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kito." lni
mengkIarifikasi perbandingan tersebut.
Jatan baru itu penuh anugerah: Gunung Sion, kota Attah yang hidup (juga disebut
Yerusalem surgawi) di mana ada begitu banyak malaikat (lbr. 12:22). Di bawah
kovenan baru, kondisinya berbeda dari yang [ama. Penutis Surat lbrani juga

menyatakan posisi orang percaya di datam hubungan mereka dengan Kristus
ketika Dia berkata, "kepada jemaat anak-anak sulung, yang namonya terdoftar
di sorgo, dan kepada Allah, yang menghakimi semua orong, dan kepado roh-roh
orang-orang benar yang teloh menjadi sempurna" (lbr. 12:23).
Di sini jetas bahwa ada hubungan antara gereja yang ada di bumi dan gereja yang
akan muncu[ di surga. Jemaat yang dijadikan sempurna ini adatah gereja yang
tidak ketihatan. Akan tetapi, anggota dari gereja yang ketihatan akan menjadi
bagian dari gereja yang tidak ketihatan ini, tetapi tidak semuanya, karena
menurut Kristus, banyak orang yang mengaku Kristen (namun yang tidak sejati)
akan ditotak.

DOAKAN: Bapa, angkattah panji untuk metawan getombang penipuan di
datam gereja yang ketihatan pada saat ini.

SELASA,

24 SEPTEIIBER 2019
Hahel dan korhan

itu."
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PAH I{YA

q;/atan

yang baru, dengan ketekunan, mengarah kepada tujuan yang diinginkan
Yesus Kristus adatah Pengantara dari kovenan baru ini. HabeI tetah
mempersembahkan korban yang ditentukan kepada Attah dan diterima, sementara
persembahan saudaranya ditotak. Persembahan korban berdarah bertanjut sejak
saat itu sampai Anak Domba Attah yang sejati dipersembahkan. Tuhan Yesus
menyatakan bahwa itu sudah setesai. Sebagaimana ditegaskan di datam surat ini,
persembahan korban itu sudah cukup dan tidak ada tagi kebutuhan untuk korban
yang lain. Korban itu sempurna dan pertu dipersembahkan hanya satu kati.

itu.

Penulis Surat lbrani menasihati agar kita "jangon menolak Dia, yang berfirmon"
(lbr. 12:25). Mereka yang menotak Dia tidak akan [otos. Demikian juga, penulis

Surat lbrani berkata bahwa kita tidak akan bisa lotos jika kita menotak Dia.
Ketaatan kepada Attah adatah hal yang mahapenting. lni mungkin merujuk
kepada penolakan terhadap Kristus oteh orang-orang Yahudi. Posisi resmi mereka
bertentangan dengan wahyu Attah di datam Anak-Nya. Jika mereka menotak Kristus
ketika Dia berfirman di bumi mereka juga akan menotak pesan apa pun dari surga.
Dikatakan bahwa suara-Nya mengguncangkan bumi, dan Dia tetah berjanji bahwa
Dia tidak hanya akan mengguncang bumi, tetapi juga surga. Attah adatah Pencipta
tangit dan bumi dan segala yang ada di datamnya. Dia memitiki kuasa atas mereka.
Di sini Dia hanya akan mengguncang mereka dengan suara-Nya.

Ketika Tuhan Yesus berbicara, tidak ada yang bisa menahan ucapan-Nya. Para Rasu[
yang pergi untuk mengabar dengan nama-Nya memitiki reputasi sebagai "Orangorang yang mengacaukan seluruh dunia" (Kis. 17:6). Bukan perkataan mereka,
melainkan kata-kata Kristuslah yang mengguncangkan dunia. Getaran ini akan
menyebabkan terbuangnya hat-hat yang terguncang. Hat-hat yang tidak dapat
diguncang akan tetap ada. Penulis Surat lbrani menambahkan , "Jodi, karena kita
menerima kerojaon yang tidak tergoncangkan, marilah kito mengucap syukur dan
beribadah kepado Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya, dengon hormot
dan takut" (lbr. 12:28). lni harus menjadi jatan maju bagi orang percaya. "Sebab
Allah kita adalah opi yang menghanguskan" (lbr. 12:79\.
mengenakan

tangkah-tangkah-Mu
:l:,,8q,i]

RABU, 25 SEPTEIqIBER 2019

"Kasih itu sabar; kasih itu murah hali; ia tidak cembunt."

lBRAl,lll3:1{
1 KORINTUS 13

MA]IIFESTASI IGSIH

O6aUfr satu tema utama dari surat ini adatah keunggutan Kristus di datam
mendamaikan manusia dengan Allah. Setelah rekonsiliasi itu, orang-orang percaya
harus hidup di datam ketaatan kepada perintah-perintah Attah. Perintah Attah
adatah panduan di datam mengejar kekudusan yangAttah tuntut. Di datam perikop
singkat ini, penutis Surat lbrani menyentuh hat-hat yang membutuhkan pengawasan
yang cermat untuk mempertahankan kekudusan. Orang-orang percaya dibimbing
oleh kasih, mematuhi standar-standar Attah di dalam moratitas, dan puas dengan
bergantung pada Attah.
Kasih persaudaraan adalah kebajikan yang tidak sesuai dengan kesombongan.
Kasih yang terus dijunjung tinggi membangun kekudusan. Di dalam Roma 12:10,
Paulus menulis, "Hendaklah kamu soling mengasihi sebogai saudara dan saling
mendahului dalam memberi hormat." lni adalah inti dari Taurat Attah. Kasih ini
harus bertanjut karena setatu ada di datam persekutuan orang beriman. Kasih
ini ditunjukkan di dalam kasih sayang antara satu sama [ain dan sating tebih
mendahulukan orang [ain. lni bertentangan dengan roh kedagingan di mana
kebencian, kecemburuan, dan kepahitan berkuasa. Setalu mudah untuk menuju
ke arah negatif tersebut dan itulah sebabnya penulis Surat lbrani memberikan
nasihat ini.
Memberi tumpangan kepada orang asing adalah kebajikan lain berdasarkan kasih
yang diajarkan kepada setiap orang Kristen. Penu[is Surat lbrani menekankan hal
ini dengan memperhatikan bahwa dengan berbuat demikian beberapa orang telah
menjamu malaikat tanpa mengetahuinya. lni mungkin merujuk kepada Abraham
dan para mataikat yang telah diutus untuk menghancurkan kota Sodom dan
Gomora. Abraham telah menyambut mereka sebagai tamu duniawi, dan kemudian
bahwa mereka adatah tamu surgawi. Demonstrasi kasih seperti itu adatah sesuatu
yang dihargai oleh semua orang dan mendapat perkenanan surgawi. Orang bisa
mengingat kegembiraan datam menjamu orang asing dan hubungan bahagia yang
berkembang setetahnya. Keramah-tamahan juga merupakan bagian dari kesaksian
bagi Kristus. Kasih dari saudara seiman meluas kepada semua orang.

DOAKAN: Bapa. kiranya aku bersaksi bagi-Mu dengan menunjukkan
kasihku kepada

sesama.

89

KAiltS, 26

SEPTET'ABER

2019

lBRANll3:1.6

dari kesalahanht. dan
aku dari dosahr! "

MAZMUR 51:3-12
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MEMETIHARA STA]IDAR ALLAH III DATAM MORATITAS

Kembaga pernikahan adatah satah satu lembaga di mana morat tetah sangat
dirusak. lbtis tel,ah memitih untuk menyerang unit dasar masyarakat ini sehingga
dia dapat memerintah dan merebut banyak orang ke pihaknya. Penulis Surat
lbrani mengatakan bahwa pernikahan itu terhormat. Pernikahan ditetapkan oleh
Attah sejak awal dan tetah ber[anjut sejak saat itu. Pernikahan dimaksudkan bagi
kenyamanan bersama, pro-kreasi, dan pencegahan dosa.
Perzinahan ditarang dan dikutuk. Perzinahan terus menjadi petanggaran yang
menggerogoti yang tetah menghancurkan banyak rumah tangga. Atkitab berkata,
"Hendoklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan don janganlah kamu
mencemarkan tempat tidur" (lbr. 13:4). Tetapi zaman sekarang banyak orang
(termasuk mereka yang mengaku sebagai pendeta) yang menjatani kehidupan
yang memalukan dan berdosa dari "orang-orang sundal don pezinah." Standar
Attah diabadikan di datam perintah: "Jangan berzinah" (Ket. 20:14).
Kepuasan datang dengan kebergantungan pada Attah. Cara hidup kita harus tanpa
ketamakan. Perintah Attah juga menegaskan kebutuhan akan sikap ini. Sangat
pertu bagi kita untuk puas dengan hat-hat yang kita mitiki dan untuk mendahu[ukan
kerajaan Attah, dan baru kemudian semua hal akan ditambahkan kepada kita.
Pautus menegaskan bahwa kesa[ehan dengan kepuasan adatah keuntungan besar
(Mat 6:33; 1Tim. 6:6). Kepuasan juga datang ketika orang percaya kepada Attah
untuk mengurus semua kebutuhannya.

Menjatani kehidupan yang kudus adalah kebenaran. Daud bersaksi bahwa sejak dia
masih muda sampai dia tua, dia betum pernah metihat orang benar ditinggatkan
atau anak-anaknya meminta-minta roti (Mzm 37:25). Ketika surat ini berakhir,
hasit yang diharapkan dari semua pengajaran yang tetah diberikan adalah agar
para pembaca mengejar kekudusan. Attah di datam segenap karakter-Nya adalah
kudus, dan mengharapkan kekudusan di datam anak-anak-Nya. Nasihat-nasihat
ini memitiki nitai yang besar bagi mereka yang bertekad untuk mengikut Tuhan.
Takut akan manusia adatah satah satu atasan mengapa banyak orang percaya tidak
mau mengakui iman mereka di saat-saat yang menentukan. Berilah waktu untuk

menjadi kudus.
moratitas sangat
mengikutinya.
roh kedagingan di

seturut panduan

JUTAAT,

"Beritakanldh semuonya itu, nasihatilah dan yakinkanlah
orang dengun segala ketvibawaonmu. Janganlah ada orang
yang menganggap engkau rendah. "
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TITUS 2:11-15

ME]IGHORMATI OTORITAS BERARTI MEI{GHORMATI AttAH

.Eenutis Surat lbrani ketika mengakhiri surat ini menguraikan kuatitas-kuatitas
dari pelayanan yang berkenan kepada Attah. Dia berbicara tentang wakit-wakitNya yang memberitakan firman Attah dan memimpin gereja. Dia menekankan
perlunya berpegang pada doktrin-doktrin yang benar. Dia juga metihat ke dalam
karya pengorbanan Kristus. Ha[ ini membawa kepada persembahan ibadah yang
benar kepada Attah.
Penulis Surat lbrani memahami pentingnya petayanan yang berkenan kepadaAttah.

Dia memanggil orang-orang Kristen lbrani untuk mengingat orang-orang yang
memerintah gereja dan yang tetah memberitakan Firman ALtah kepada mereka.
Orang yang menjalankan pemerintahan gereja itu adatah pemimpin sekatigus
pengajar Firman Attah, dan begitu juga para pendeta saat ini. Otoritas mereka
pantas mendapat penghormatan, sama seperti otoritas ALtah tayak mendapat
penghormatan. Para pemimpin ini juga harus menjadi tetadan bagi orang percaya.
Maka, penutis Surat lbrani mendesak para pembacanya untuk mengikuti iman para
pemimpin mereka, "Perhatikanlah akhir hidup mereko', (lbr. 13:7). Orang-orang
percaya harus mendengarkan, menaati, dan mengikuti.
Ada banyak yang memitiki tite[ "pendeta" di depan nama mereka atau getar [ain
yang dianggap memberi mereka martabat yang tayak dari jabatan seorang abdi
Altah. Namun, pekerjaan dan cara hidup mereka berbicara sebatiknya. Mereka
miskin datam doktrin-doktrin yang benar karena ketidakpercayaan mereka. lni
membuka kesempatan bagi tebih banyak penyimpangan iman. Mereka bukan
pendeta, tetapi nabi patsu. Mereka tidak pantas mendapatkan penghormatan apa
pun yang tayak bagi seorang hamba AtLah yang sejati.

Di sisi lain, para hamba yang tetah membuktikan nitai mereka harus diberi

itu. Selain itu, gereja harus menjaga kesejahteraan mereka dan
menunjukkan penghargaan atas apa yang mereka takukan, seperti yang penutis
Surat lbrani sarankan. lni adatah pelayanan yang berkenan kepada Attah. Tuhan
Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. lni
berarti bahwa kebenaran-Nya setatu berdiri teguh.
penghormatan

RENUNGKAN:

Kristen tidak

aktif di datam

SABTU, 28 SEPTEA4BER 2019
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Eenutis Surat lbrani mengetahui kehadiran doktrin-doktrin patsu dan dengan
demikian ia memberikan peringatan di datam lbrani 13:9. Doktrin-doktrin palsu
seperti itu harus ditawan dengan oposisi tangsung dan juga dengan mengajarkan
doktrin yang benar dengan jetas.
Di datam tata cara penyembahan Perjanjian Lama, ada sebuah mezbah dan para
imam yang melayani. Mereka harus menyembetih hewan-hewan yang darahnya
dibawa oteh imam besar ke tempat kudus, tetapi tubuh-tubuh hewan itu dibakar di
luar perkemahan. Penulis Surat lbrani menyebutkan semua ini karena ia berbicara
kepada orang lbrani yang akrab dengan tata cara itu. Karena Kristus tetah datang
(seperti yang dijetaskan sebelumnya di dalam surat ini), petaksanaan upacara ini
tidak tagi berlaku. Pengetahuan ini membantu orang percaya untuk menghargai
nitai dari karya pendamaian Kristus ketika la mencurahkan darah-Nya di atas satib.

Tuhan Yesus itu mahacukup dan mampu menguduskan umat dengan darah-Nya
sendiri. lni adatah kebenaran yang Dia tegaskan di datam lnjit dan diberitakan
oleh para Rasut. Penderitaan dan penyatiban-Nya menggenapi nubuat-nubuat

Perjanjian Lama dan mewujudkan tujuan yang untuknya Perjanjian Lama
dirancang. Dia disatibkan di tuar gerbang Yerusatem untuk menanggung kehinaan
kita. Karya pendamaian Kristus adalah pesan utama lnjit. Karya ini ditotak oteh
orang-orang Yahudi, setidaknya di datam kapasitas resmi mereka.
Penulis Surat lbrani menekankan perbedaan yang tetah

terjadi dengan kedatangan

pertama Kristus. Dia menambahkan bahwa kita tidak memitiki kota yang tetap,
namun kita mencari kota yang akan datang, yaitu di mana Kristus berada. lni
adalah surga. Penulis Surat lbrani mengatakan ini untuk menghitangkan pendapat
tentang sebuah kota suci di bumi saat ini. Di datam masa Perjanjian Lama,
Yerusatem memiliki status itu karena Altah tetah memitihnya. Kota itu dijunjung
tinggi dan juga menjadi perhatian di hati orang Kristen. Namun, bumi saat ini
secara keseturuhan akan dihancurkan oteh api. Petrus mengatakan bahwa unsurunsur akan meleteh dalam panas yang kuat dan semua akan terbakar (2Ptr. 3:10).
Maka, pandangtah kepada Yesus!
bagiku dan Sang Pencipta.
.,,r:"' ,:l :i
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petayanan yang berkenan
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mohonan, doo syofaat dan ucapon syukur untuk semua
orang.
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TIM0TIUS 2:1-8

IIJUKI(4il KASIH PERSAUIIABAAI{

O(asin adatah kebajikan yang memperkuat persekutuan orang percaya.
Epitog dari surat ini menunjukkan hubungan timbat batik dan kasih persaudaraan
yang penu[is Surat lbrani miliki dengan para pembacanya. Dia meminta para
pembacanya untuk bersyafaat baginya dan rekan-rekannya, dan berharap untuk
berjumpa dengan mereka segera setetah itu. Sa[am juga mengungkapkan kasih
sayang yang mereka

miliki satu sama lain.

Permintaan terakhir, "Berdoolah terus untuk kami" (lbr. 13:18), adatah panggitan
untuk doa syafaat. Para RasuI bergantung pada doa-doa orang-orang kudus sebagai
upaya bersama untuk mewujudkan kehendak Attah di datam petayanan mereka.
Mereka yakin dan memitiki hati nurani yang bersih di datam segata hal dan bersedia
untuk hidup secara jujur. Tuhan memberi mereka kemampuan untuk melakukan
pekerjaan-Nya. Tuhan juga yang mengarahkan para hamba-Nya ke ladang yang
tetah Dia pitih dan menggerakkan hati orang-orang berdosa untuk percaya. lni
terbukti pada awa[ pelayanan para Rasul di dalam Kitab Kisah Para Rasut, ketika
mereka menyampaikan kabar baik lnjit. Doa orang beriman memungkinkan hal ini
terjadi. Para Rasul melayani dengan keyakinan, sebab mereka mengetahui bahwa
kehendak Tuhan harus[ah di[aksanakan dengan cara demikian.
Di sisi tain, ada pengkhotbah yang menya[ahgunakan hak retigius mereka, yang
mengakibatkan penolakan pendengar mereka terhadap lnjit. Para pengkhotbah ini
disamakan dengan pengikut agama-agama palsu atau orang-orang yang mengaku
Kristen namun tidak memitiki Kristus.
Penulis Surat lbrani di sini membeta petayanannya dengan mengatakan bahwa ia
memitiki hati nurani yang bersih dan bersedia untuk hidup secara jujur di datam
segata hat. Doa akan membuktikan bahwa kata-katanya benar. Dia memohon
didoakan agar dia bisa segera bersama dengan mereka. Harapan bahwa dia akan
segera bisa berkumput kembati bersama para pembacanya tampaknya menyiratkan
bahwa dia mungkin sedang dipenjara dan terpaksa jauh dari mereka. Petayanan
lnjit tidak memberinya kenyamanan fisik, tetapi dia puas dengan pekerjaannya.
RENUNGKAN: Jika Attah ada di sisi kita, doa jemaat akan meno[ong kita
untuk menanggung kosekuensi negatif apa pun.
DOAKAN: Bapa, kiranya aku selatu mendukung pekerjaan para hamba-Mu
bagi-Mu metatui doa.
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benediction di datam Kamus Webster adatah sebagai berikut: "Tindakan
memberkati; pujian kepada Attah atau mengucapkan terima kasih atas perkenananNya; sebuah berkat yang diucapkan; dengan demikian juga doa sebetum dan
sesudah makan." Pernyataan di datam teks kita juga memberikan kebenaran

tertentu mengenai Attah Bapa dan

Yesus Kristus.

Attah adatah Attah damai sejahtera. Tidak ada orang yang akan memahami arti
yang sebenarnya dari damai sampai dia me[ewati masa perang atau ketika dia

menghadapi beberapa kesutitan yang tidak memberikan ketenangan pikiran.
Hanya Attah yang bisa memberikan damai yang sempurna, itulah sebabnya Dia
disebut Attah damai sejahtera. Juga dalam kaitannya dengan kesetamatan, Diatah
yang membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia memitiki
kemampuan untuk menghidupkan kembati apa yang sudah mati. Kebangkitan Yesus
Kristus menempatkan Dia di datam kondisi kemu[iaan yang bertotak betakang
dengan kondisi kehinaan yang Dia hadapi di datam penderitaan dan kematian.
Tindakan Attah initah yang memberi pengharapan bagi mereka yang percaya
kepada Kristus untuk kesetamatan dan kehidupan kekal mereka.
Tuhan Yesus disebut Gembala Agung segata domba. Tuhan Yesus menyebut diriNya gembata yang baik dan Daud berkata bahwa TUHAN adatah gembatanya
(it'lzm 23:1). Gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus ini menunjukkan posisiNya di datam memetihara umat-Nya. Kristus menempati posisi seperti itu dan

memperhatikan kesejahteraan penuh kawanan domba-Nya.
Metalui darah kovenan yang kekat itutah manfaat penuh dari karya Kristus tercapai.

Di datam masa Perjanjian Lama, orang-orang yang bertobat datang kepada
para imam untuk mempersembahkan korban bagi dosa-dosa mereka. lni harus
terus diutang setama waktu-waktu reguter yang ditentukan atau ketika muncul
kebutuhan akan hal tersebut sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Taurat.
Tuntutan upacara-upacara ini berfungsi untuk menunjukkan betapa tingginya nitai
pengorbanan Kristus. Tetah dicatat sebetumnya bahwa persembahan-Nya yang
satu kati itu sudah cukup. Ketika Dia menumpahkan darah-Nya satu kati di atas
sa[ib, Dia memeteraikan kovenan yang kekat.
RENUNGKAN: Ketika Attah berkarya, Dia metakukan karya yang sempurna.

DOAKAN: Kiranya berkat-berkat dan kemutiaan hanyatah bagi
Kristus untuk selama-tamanya. Amin!

Yesus
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STT CALVARY BATAM
PROGRAM PENDIDIKAN
Diploma Teologia Dua (D2)
Diploma Teologia Tiga (D3)
Sarjana Teologia (S.Th.)

SARANA DAN FASILITAS
Ruang chapel untuk kebaktian pagi dan kebaktian umum.
Ruang kuliah yang terang dan nyaman.
Ruang musik untuk piano.
Perpustakaan dengan 4.000 judul buku, kaset dan CDRoom.
Laboratorium komputer dengan fasilitas internet broad-band.
Asrama mahasiswa.

PENDAFTARAN & BEASISWA
Calon mahasiswa paling sedikitnya lulusan SMU atau sederajat.
Diprioritaskan yang sudah aktif dalam pelayanan gereja.
Bagi yang membutuhkan, tersedia beasiswa kerja di kampus.

PIMPINAN
Ketua : Pdt. Kiantoro Lie, BTh., MRE., M.Div

Puket I (Akademis) : Ev. Desnauli Ambarita, STh., MRE
PuketII (Administrasi/I(euangan) : Ibu Fransiska Jappy, SE., Msc
Puket III (Kemahasiswaan) : Ibu Dasniwati Slnaga

LATAR BELAKANG
Sekolah Tinggi Teologia Calvary Batam, sebelumnya dikenal dengan nama
Calvary Bible Training Centre, didirikan pada tanggal 15 Agustus 1999 unhrk
memperlengkapi jemaat Tuhan dalam tugas pelayanan.
Izin operasional STT Calvary Batam untuk program Strata Satu (S.Th.)
diberikan oleh DepartemenAgama R.I pada tahun 2004.
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VISI DAN MISI
Clfenyiapkan

hamba Tuhan yang saleh, berdedikasi dan terdidik untuk tugas

penginjilari dan penggembalaan-di kota dan desa' "Mereka memberikan
petiiaian
di Yeituda-dengan membawa Kitab Taurat TUHAN. Mereka
^men'gelilingi
semua kota iehuda sambil mengaiar rakyat." (2 Taw..17:9).

Meriperlengkapi jemaat Tuhan untuk tugas penginjilan dan penggembalaan
melalui poli f6riekutuan Rumah Tangga. "Memperlengkapi orang kudus

bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus... mereka
mimecahkan rotl di rumah masing'masing secara bergilir... dan tiap-tiap
hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orctng yang
diselamatkan.

" (Ef

4:2

; Kis. 2

:

46-47)

SIFAT PENDIDIKAN
ALKITABIAH:
Menerima Kitab Suci sebagai firmanAllah yang diilhamkan seufuhnya tanpa
mengandung kesalahan.

INJILI:
Bersandar mutlak hanya kepada karya penebusan Tuhan Yesus dan
mengutamakan Pemberitaan Inj il.

PRESBYTERIAN:
Menganut teologia Reformed yang dikenal dengan Covenant Theologv dan

Calvinisme.

FUNDAMENTAL:
Membela pengajaran berbasis Kitab Suci dan menentang segala bentuk
penyimpangan ajaran Kitab Suci.

STAF PENGAJAR
Pdt. Kiantoro Lie, BTh., MRE., MDiv
Pdt. Daniel Arianto, BTh., MTh
Ev. Ir. Peter Yoksan, MBA., MDiv., ThM
Ev. Desnauli Ambarita, STh., MRE

Ir. Rukiah Tio
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FORMULIR PENDAFTARAN
Saya 1.t,"rrO mengikuti program:

(
(
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) DiplomaTeologia Dua @2)
) Diploma Teologia Tiga p3)
) Sarjana Teologia (STh)

Mohon Informasi tentang:

(
(
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) Jadwal Pendaftaran

& Ujian

) Formulir Pendaftaran
) Katalog STT Caivary Batam

DATA PENGIRIM
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Alamat

Kode Pos
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Bagian Distribusi Terang Alkitab
STT Calvary Batam
Kompleks Orchid Park Kav 6
Batam Centre, Pulau Batam 29432
Kami ingin bertangganan Terang Alkitab dari butan _,
20 _. Mohon dikirimkan
_,

s/d. butan

Terang Atkitab setiap

Nama

terbit

ZOeksemplar

ke:

:

Atamat

Tetp.
Fax.
EmaiI
Petayanan

CATATAN:

Jika Anda tetah diberkati metatui Terang Atkitab dan bermakud
untuk memberikan persembahan kepada TUHAN datam pekerjaan ini,
Anda dapat mengirimkannya melatui transfer
bank: BCA No. Rek. 821 039 605 6,
atas nama: Dasniwati Sinaga
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"Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah
sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu,
yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu"
(2 Timotius 2:15)

KAMPUS STT CALVARY BATAM
Kompleks 0rchid Park Kav. 6
Batam Centre 29432
Tel./Fax.: (0778) 462005, 461179
E-mail: sttcalvarybatam@gmail.com
Pulau Batam-Kepulauan Riau
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When seminaries and Bible colleges everywhere capitulate

ol the end timcs, Far Eastern Biblc College stands

to thc

aptrsrir:r'

stedlast. unmorable. sccurelv

fastencd on the Rock, even our Lord Jesus Christ, and His holy. inspired. intallible.
inerrant. and perfectly preserved Word.

FEBC stands for the "old-time Gospel." "thc 1'aith rvhich rvas once delirercd
unto the saints." in opposition to the floods ofSatanic doctrines norv su eepinu o\ er rhe

Church: libcralism, modernism. neo-evangelicalism. charismatism. ecurnenisnt.
Rotnanism. and New Agc nr1:ticisrn. etc.

Can't come to FEBC? Then let FEBC come to you! Study towards a
Certificate of religious Knowledge wherever you are. Earn your

CertRK online! Courses start in January and July every

year.

Visit the college website for information
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FAR EASTERN BIBLE COLLEGE
Gilstead Road, Singapore 309063
E-mail: febc@pacific.net.sg
Website: http: / / www.{ebc.edu.sg
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