Pesan Gembala

Tahun 2016 Tahun Pembebasan Seutuhnya
The year of total deliverance
Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita perhatikan baik-baik, apa yang menjadi tuntunan Tuhan memasuki tahun
2016, yaitu: “Tahun 2016 adalah Tahun Pembebasan Seutuhnya!” (“The Year of Total
Deliverance.”)
TAHUN PEMBEBASAN SEUTUHNYA
Di suatu hari Sabat, Tuhan Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, Ia kemudian
masuk ke rumah ibadat dan kemudian berdiri di depan hendak membaca dari Kitab Suci.
Seperti kebiasaan ibadah orang-orang Yahudi pada waktu itu, seseorang berdiri untuk
membacakan gulungan kitab-kitab Suci, sedangkan orang-orang yang lain mendengarkan.
Setelah Tuhan Yesus berdiri, kemudian seorang pejabat rumah ibadah memberikan kepada-Nya
gulungan kitab nabi Yesaya, kemudian Tuhan Yesus membukanya dan membacakan nas:
“Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan
kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan
pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk
membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah
datang.” (Luk 4:18-191)
Kemudian Tuhan Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat
rumah ibadat dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada-Nya. Lalu Ia
memulai mengajar mereka, kata-Nya: “Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu
mendengarkan2.”
Sekalipun ayat yang dibaca Tuhan Yesus adalah perkataan nabi Yesaya, tapi sebenarnya
itu adalah kisah atau nubuatan tentang Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan:
“Genaplah nas ini.”
Melalui nas tersebut, Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada kita bahwa, melalui
Dia “Tahun Rahmat Tuhan”, “Tahun Yobel”, “Tahun Pembebasan” sudah datang!
Apa yang Tuhan Yesus lakukan saat ini dalam menggenapi nubuatan Yesaya?
1. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, artinya membebaskan orangorang miskin baik secara jasmani maupun rohani.
2. Memberikan pembebasan kepada orang-orang tertawan, yaitu orang-orang yang ditawan
oleh narkoba, pornografi, tipu daya kekayaan, ketakutan, rasa bersalah, kepahitan, dll.,
semuanya itu Tuhan akan bebaskan.

3. Memberikan penglihatan bagi orang-orang buta, artinya membebaskan orang-orang buta
secara jasmani, maupun yang buta secara rohani, yaitu mereka yang buta terhadap
keselamatan dan buta terhadap pengajaran-pengajaran palsu, semuanya itu akan dibebaskan
Tuhan.
4. Tuhan akan membebaskan orang-orang yang tertindas, yaitu orang-orang menderita,
orang-orang yang patah semangat, orang-orang yang remuk redam, hancur hati, semuanya itu
Tuhan akan bebaskan.
Tuhan Yesus itu 100% Allah, tapi Ia juga adalah 100% manusia. Saat Ia berkata: “Roh
Tuhan ada pada-Ku oleh sebab Ia telah mengurapi Aku” Tuhan Yesus memposisikan diri-Nya
sebagai manusia. Manusia yang dipenuhi Roh Kudus karena Tuhan Yesus telah diurapi oleh
Bapa. Oleh karena itu kita, yang adalah manusia, bisa dan harus dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh
karena kita telah diurapi oleh Bapa dan akan melakukan pelayanan seperti yang Tuhan Yesus
lakukan.
Hari-hari ini kita harus mengerti bahwa banyak orang mengalami sengsara yang
diakibatkan oleh dosa dan kuasa iblis. Mereka mengalami penderitaan dan diperbudak oleh
kejahatan, kehancuran hati, kebutaan rohani dan penderitaan secara fisik dan semuanya itu
sangat mengerikan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memanggil dan memperlengkapi kita dengan
Roh Kudus-Nya untuk melakukan pelayanan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga
akan ada banyak orang yang dibebaskan, dipulihkan, dan dilawat Tuhan, sehingga akan terjadi
penuaian jiwa besar-besaran.
Penuaian jiwa besar-besaran
sungguh
akan
terjadi,
melalui
pelayanan Saudara dan saya, tapi
penuaian yang besar juga akan terjadi
bersamaan dengan goncangan yang
luar biasa yang akan terjadi, yaitu
seperti yang tertulis di dalam Yoel 2:3032:
“Aku
akan
mengadakan
mujizat-mujizat di langit dan di bumi:
darah dan api dan gumpalangumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum
datangnya hari TUHAN yang hebat dan dahsyat itu. Dan barangsiapa yang berseru kepada
nama TUHAN akan diselamatkan, sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada
keselamatan, seperti yang telah difirmankan TUHAN; dan setiap orang yang dipanggil TUHAN
akan termasuk orang-orang yang terlepas.”

Oleh karena itu biarlah kita selalu berkata, “Tuhan, goncangan boleh datang, tetapi saya
tahu Tuhan tetap beserta dengan saya.” Ini adalah penuaian jiwa yang terakhir sebelum Tuhan
Yesus datang untuk kali yang kedua.
HEALING MOVEMENT
Saudara, tidak terasa sudah hampir 10 tahun gereja kita dipakai Tuhan dalam pelayanan
Healing Movement. Dalam kurun waktu itu setidaknya sudah diadakan 255 kali KKR. Gembala
Pembina ingat bagaimana di tahun 2006, ketika itu Tuhan berkata, “Kamu pergi ke kota-kota
dimana Aku akan tunjuk. Kalau kamu tiba di suatu kota, kamu kumpulkan gereja-gereja di kotakota itu dan ajak mereka untuk membawa orang-orang sakit, orang-orang miskin, orang yang
tidak memiliki uang untuk ke dokter, orang yang tidak memiliki pengharapan sebab Aku yang
akan menyembuhkan mereka.” Tapi kemudian Tuhan berkata: “Soal biayanya jangan dibebani
kepada mereka tapi kamu yang bawa sendiri...”
Memang berat untuk menyediakan
biaya untuk mengadakan KKR, tapi Gembala
Pembina taat dan mengerti bahwa
sebenarnya Tuhan rindu memberkati gereja
ini dengan berlimpah-limpah. Melalui KKR
kesembuhan yang dibiayai oleh gereja kita
maka kita sebenarnya sedang menabur, dan
Tuhan akan memberkati gereja ini, yaitu
Saudara dan saya, secara berlimpah-limpahlimpah... Inilah cara kita gereja-Nya
melakukan pelayanan seperti yang Tuhan
Yesus lakukan, melalui mukjizat kesembuhan
banyak jiwa dibebaskan, sehingga penuaian
besar terjadi atas Indonesia.
APA YANG HARUS KITA LAKUKAN DI TAHUN 2016?
I. Berjalan Bersama Tuhan.
“Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari
manakah gerangan akan diketahui, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu,
yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami,
sehingga kami, aku dengan umat-Mu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi
ini?” (Kel 33:15-16)

Di tahun 2016 ini, biarlah kita melakukan seperti apa yang Musa lakukan. “Tuhan jangan
Tuhan jangan suruh kami berangkat, jangan suruh aku melangkah kalau engkau tidak
membimbing aku.”
Kita harus berdoa seperti itu. Salah satu hal yang membedakan orang percaya dan orang
yang belum percaya Tuhan adalah dalam keadaan apapun, Tuhan selalu berjalan bersama
dengan kita. Kalau kita sebagai orang percaya tidak merasakan penyertaan Tuhan, sebenarnya
kita itu bukan orang percaya atau mungkin orang percaya yang salah jalan karena tidak berjalan
dalam kehendak Tuhan.
II. Doa Yabes
“Yabes lebih dimuliakan dari pada saudara-saudaranya; nama Yabes itu diberi ibunya
kepadanya sebab katanya: “Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan.” Yabes berseru kepada
Allah Israel, katanya: “Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku dari pada malapetaka,
sehingga kesakitan tidak menimpa aku!” Dan Allah mengabulkan permintaannya itu.” (I Taw
4:9-10)
Nama Yabes diberikan sang ibu kepadanya karena: “Aku telah melahirkan dia dengan
kesakitan.” Ibunya melahirkan dia dengan kesakitan dan penderitaan yang luar biasa. Kita
percaya bahwa keadaan Yabes saat itu penuh dengan penderitaan. Dia banyak mengalami
goncangan, dia banyak mengalami masalah dalam kehidupannya, hingga akhirnya Yabes
berseru kepada Allah Israel. Orang yang berseru itu biasanya adalah orang yang dalam
kesakitan, penderitaan, goncangan, atau malapekata, oleh karena itu orang tersebut berseru
kepada Allah.
Di dalam keadaan yang demikian Yabes berseru kepada Tuhan, “Kiranya Engkau
memberkati aku berlimpah-limpah dan
memperluas daerahku, dan kiranya tanganMu menyertai aku, dan melindungi aku dari
pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak
menimpa aku!” Yang luar biasa adalah Allah
mengabulkan permintaannya itu.
Apa rahasia doa Yabes dijawab Allah. Dan
mengapa sampai dikatakan bahwa “Yabes
lebih dimuliakan dari pada saudarasaudaranya.”? Itu dikarenakan Yabes
memuliakan Allah. Kalau kita memuliakan
Tuhan, maka kita akan dimuliakan oleh Tuhan.

“Terhadap orang yang setia Engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela
Engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci Engkau berlaku suci, tetapi terhadap
orang yang bengkok Engkau berlaku belat-belit.” (II Sam 22:26-27)
Sebagaimana Yabes memuliakan Tuhan, bagaimana kita memuliakan Tuhan?
1. Banyak mengucap syukur
“Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku.” (Mzm
50:23a)
Memasuki tahun 2016, Tuhan meminta kita untuk banyak mengucap syukur, yaitu
mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus
bagi kamu. Bagaimana kita ucapan syukur:
•Kepada Tuhan: Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan
dengan segenap kekuatan kita.
•Kepada orang lain: Kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri.
•Kepada diri kita sendiri: Kita harus mengucap syukur atas apa yang telah terjadi di dalam hidup
ini, Saudara harus bisa mengucap syukur dan memuliakan nama-Nya.
2. Berseru kepada Tuhan
“Berserulah kepada-Ku pada waktu kesesakan, Aku akan meluputkan engkau, dan
engkau akan memuliakan Aku.” (2. Mzm 50:15)
Jika kita dalam kesesakan, maka nomor satu adalah berseru kepada Tuhan dan tidak
melakukan hal-hal yang lain, itulah iman. Maka janji Tuhan adalah: “Aku akan meluputkan
engkau dan engkau akan memuliakan Aku.”
Memasuki tahun 2016, mungkin ada beberapa diantara kita yang akan mengalami
kesesakan tetapi kita harus berseru kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan Yabes.
3. Jangan Menindas Orang lemah
“Siapa menindas orang yang lemah, menghina Penciptanya, tetapi siapa menaruh belas
kasihan kepada orang miskin, memuliakan Dia.” (Ams 14:31)
Beberapa tahun yang lalu, saat gereja ini sudah besar, tiba-tiba Tuhan bertanya kepada
Gembala Pembina, “Niko, Aku sudah berikan kepadamu pelayanan gereja yang sedang
berkembang, kamu mau gereja atau pelayananmu ini dikenal dalam hal apa?”
Mendapat pertanyaan seperti itu, Gembala Pembina harus menjawabnya dengan
berhati-hati. Karena pada waktu itu gereja kita sedang diberkati secara luar biasa, banyak
cabang, dan dipakai dalam doa, pujian dan penyembahan. Itu bisa saja diucapkan oleh Gembala
Pembina, tetapi Tuhan menaruh sesuatu di dalam hati Gembala Pembina dan beliau berkata:
“Tuhan, biarlah gereja ini dikenal karena peduli terhadap orang-orang miskin dan orang-orang
yang lemah.”

Itulah yang menyebabkan jika Gembala Pembina mengadakan pelayanan kesembuhan,
jarang sekali diadakan di antara orang yang berkecukupan, tapi pasti diadakan di antara orangorang yang miskin, orang sakit, orang yang tidak punya uang untuk ke dokter, dan bahkan biaya
untuk mengadakan pelayanan tersebut pun Tuhan suruh Gembala Pembina (gereja ini) yang
menyediakannya sendiri.
Ini semua merupakan perwujudan dari apa yang telah kita lakukan. Setiap taburan yang
Saudara-saudara berikan ke gereja ini telah menjadi berkat bagi orang-orang miskin. Bahkan
hari-hari ini kita sedang membangun Graha Bina Asuh yang bisa memuat 120 kamar untuk
orang-orang jompo, 100 kamar untuk anak-anak dan 20 kamar untuk bayi. Jika Saudara
menabur di tempat yang subur berarti Saudara memuliakan Tuhan dan Saudara akan
dimuliakan oleh Tuhan.
4. Mereka Melihat Perbuatan Baik Kita
“Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.” (Mat 5:16)
Kalau terang kita bercahaya di depan orang dan orang melihat perbuatan baik kita,
maka dikatakan orang itu akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita itu memuliakan Tuhan
kalau membuat orang lain memuliakan Tuhan karena perbuatan kita.
5. Jika Kita Mengalami Mujizat Tuhan
“Dan seketika itu juga bangunlah ia, di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya
dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan
Allah, dan mereka sangat takut, katanya: ‘Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat
mengherankan.’” (Luk 5:25-26)
Ini adalah kisah pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Jadi
pada waktu orang yang lumpuh itu mengalami mujizat Tuhan, sampai ia bisa berjalan, apa yang
dia lakukan? Dia memuliakan Tuhan dan semua orang yang melihat yang tahu bahwa dia yang
tadinya lumpuh dan mendapatkan kesembuhan akhirnya ikut memuliakan Tuhan.
6. Dengan Hasil Pertama Dari Segala Penghasilanmu
“Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan
hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbunglumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah,
dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah
anggurnya.” (Ams 3:9-10)

Tahun 2016 adalah Tahun Pembebasan Seutuhnya.
Ini janji Tuhan bagi Saudara semua, Saudara harus mengalami itu. Ketika Saudara
mengalami itu, Saudara akan memuliakan Tuhan. Dan orang yang melihat juga akan
memuliakan Tuhan.
Di tahun 2016, ini ada 2 hal yang harus kita lakukan yaitu:
•Kalau tahun 2015, Saudara masih berjalan di dalam dosa, kemudian Saudara diingatkan Tuhan
tentang dosa tersebut, maka jangan menunggu lama-lama, minta ampun, bertobat dan akui
segala kesalahan Saudara. Berbalik 180° dengan meminta ampun dan penyesalan yang
mendalam, kepada Tuhan, setelah itu Saudara akan diampuni.
•Berdoa dan berkata: “Tuhan, saya percaya Engkau mampu dan mau membebaskan saya.”
Kalau Saudara lakukan itu, maka Saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Dan juga akan
membuat orang lain ikut memuliakan Tuhan.
MEWASPADAI PENGAJARAN HYPER GRACE
Hari-hari ini, bukan rahasia lagi jika banyak terjadi perdebatan dalam hal keselamatan.
Jika dulu hal ini terjadi hanya di kalangan ahli-ahli teolog saja, sekarang perdebatan itu terjadi di
kalangan jemaat.
“Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak
berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang
kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.” (Mzm
1:1-2)
Salah satu pengajaran yang kita kenal hari-hari ini adalah pengajaran “hyper grace.”
Pengajaran ini sangat membahayakan keselamatan diri orang-orang percaya.
Ada beberapa contoh pengajaran hyper grace yang sedang trend namun sebenarnya
bertentangan dengan kebenaran Alkitab, yaitu:
• Jesus + nothing = everything
Jika kalimat tersebut kita terjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia secara orang
awam, maka pasti kita akan menterjemahkan
kalimat tersebut sebagai: “Yesus + kita yang
tidak ada apa-apanya (nothing) = maka kita
dapat melakukan segalanya (everything)” Tapi
ternyata tidak seperti itu... Ini adalah kalimat
atau slogan dari para pengajar hyper grace
yang memiliki pengertian “Percaya Yesus +
Tanpa melakukan apapun (termasuk tidak
melakukan Firman Tuhan) = Tetap Selamat”

Slogan seperti ini sudah Saudara dapat temukan di mana-mana. Itu tidak benar, jika kita
tidak percaya dan tidak melakukan Firman Tuhan, artinya tidak berbuah, maka kita tidak akan
mendapatkan keselamatan/hadirat Tuhan.
Penganut hyper grace mengajarkan bahwa untuk mendapatkan hadirat Tuhan atau
keselamatan itu kita tidak perlu melakukan apa-apa, sebab Tuhan Yesus sudah menyelesaikan
pekerjaan-Nya di kayu salib. Tapi itu adalah salah, Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan
bahwa bagian Tuhan adalah memberikan kasih karunia dan bagian kita adalah iman, dan iman
tanpa perbuatan adalah mati (Yak 2:26).
Beberapa
orang
mengatakan bahwa iman itu tidak
melakukan apa-apa. Itu tidak
benar! Firman Tuhan berkata
bahwa
“Iman
timbul
dari
pendengaran, dan pendengaran
oleh Firman Kristus.” Dengan
mendengar berarti kita melakukan
sesuatu.
Selanjutnya
kita
melakukan seperti apa yang iman
kita percayai. Kalau tidak berbuat
apa-apa berarti kita hanya berhenti
sampai kasih karunia saja.
Bagi para pengajar hyper
grace, untuk mendapatkan hadirat-Nya/keselamatan-Nya, kita tidak perlu melakukan apa-apa,
tidak ada yang perlu dilakukan yang dapat menyebabkan hadirat-Nya, itu semua kasih karunia
Tuhan bagi manusia. Tapi Gembala Pembina tegaskan, hal tersebut tidak benar, jika kita tidak
melakukan apapun maka keselamatannya akan meninggal-kan kita. Pengajaran tersebut sangat
menyesatkan.
• Gereja yang mengajarkan tentang hukum atau perintah-perintah Tuhan adalah gereja yang
sesat. Menurut para pengajar hyper grace, gereja yang benar hanya boleh mengajarkan tentang
kasih karunia, tidak boleh mengajar tentang perintah-perintah Tuhan atau hukum-hukum
seperti ketaatan, hidup dalam kekudusan, pemuridan karena semuanya sudah diselesaikan oleh
Tuhan Yesus di kayu salib.
• Di Perjanjian Lama, pengajaran Yesus sebelum salib, termasuk “Doa Bapa Kami” yang di
dalamnya menyerukan pertobatan itu adalah hukum yang sudah tidak berlaku bagi orang
percaya yang hidup pada masa kasih karunia. Jadi pengajaran Tuhan Yesus sebelum salib,
adalah perjanjian Lama, bukan perjanjian Baru, jadi kita tidak perlu mengikutinya.

• Menerapkan pengajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berbahaya.
Sebab menurut para pengajar hyper grace, perkataan Tuhan Yesus yang harus dituruti adalah
perkataan Tuhan Yesus yang dikatakan-Nya setelah Ia disalibkan saja. Benarkah demikian?
Pehatikan ayat-ayat berikut ini:
“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam
nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang
telah Kuperin-tahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai
kepada akhir zaman.” (Mat 28:19-20)
“Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat
kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh
kasih karunia dan kebenaran... sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia
dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.” (Yoh 1:14; 17)
“Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan dari Yesus Kristus,
Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih.” (II Yoh 1:3)
Rasul Yohanes mengatakan bahwa kasih karunia tidak bisa dipisahkan dengan
kebenaran, karena kasih karunia diberikan berdasarkan kebenaran-Nya, jadi berdasarkan
kebenaran itulah maka kasih karunia diberikan. Hanya dalam kebenaran ada kasih karunia.
Apa yang dimaksudkan dengan kebenaran yang menyelamatkan?
1. Percaya kepada pribadi Yesus sebagai Allah.
2. Taat kepada perintah-perintah-Nya. Semuanya! Baik yang diucapkan Kristus sebelum Ia
disalibkan ataupun setelah disalibkan.
Jadi kebenaran yang sejati pasti membawa kita kepada pengudusan, tanpa kekudusan tidak
ada seorangpun yang dapat melihat Allah. Jika kita tidak melihat Allah maka dia akan melihat
setan dan itu tempatnya di neraka.
Hari-hari ini, biarlah kita mengarahkan hati kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk kali
yang kedua itu sudah semakin dekat. Tahun 2016 adalah Tahun Pembebasan seutuhnya
termasuk dibebaskan dari pengajaran-pengajaran palsu. Amin. (Sh.)
Pesan Gembala Pembina Pdt DR. Ir. Niko Njotorahardjo

THE SIMPLE OF

Give Thanks
“Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban ia memuliakan Aku”,
Maz 50:23a
Ada sebuah kalimat yang mengatakan: “Kita bersyukur bukan karena kita
berbahagia, tetapi bersyukurlah maka kita akan bahagia.” Banyak orang hari-hari ini,
sangat berorientasi pada sasaran hidup, begitu terfokus pada hari esok sehingga seringkali
tidak dapat menghargai dan menikmati hari ini karena kita selalu berpikir ke depan,
melihat peristiwa apa yang akan terjadi berikutnya, bekerja ke arah menyelesaikan tugas
berikutnya dan mencari-cari apa yang dapat diselesaikan dalam daftar tugas yang harus
diselesaikan.
Hari-hari ini masyarakat kita sangat sibuk dan hidup penuh tekanan. Karena
tekanan inilah, maka banyak orang yang merasa tidak puas dengan kehidupannya, dan
mereka mulai merasakan hidup tidak bahagia, mereka mulai mengeluh, tidak pernah lagi
mengucap syukur dan ujung-ujungnya mereka menyalahkan Tuhan atas kehidupan
mereka. Tuhan memang mempunyai maksud dan rencana indah. Ia ingin segala apa yang
kita perlukan selama di dunia ini terpenuhi, satu hal yang Dia rindukan adalah setiap hari
kita bisa menikmati kehidupan ini tanpa mengeluh dan penuh ucapan syukur (1 Tesalonika
5:18).
Bangsa Israel adalah bangsa yang selalu bersungut-sungut dan mengeluh. Mereka
tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah Tuhan perbuat bagi mereka. Terbukti tiga
hari lamanya mereka berjalan di padang gurun, mereka tidak mendapatkan air. Akhirnya
mereka sampai di Mara, tetapi di tempat ini, mereka tidak dapat meminum air di Mara
karena pahit rasanya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Tetapi Tuhan
membawa mereka ke Elim dimana terdapat dua belas mata air dan bangsa Israel bisa
berkemah dan meminum air di sana.
Selanjutnya setelah mereka berangkat dari Elim ke padang gurun Sin, kembali
bangsa Israel mengeluh dan bersungut-sungut kepada Musa. Mereka merasakan kelaparan.
Lalu Tuhan berfirman kepada Musa: “Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit
hujan roti bagimu; maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak
yang perlu untuk sehari, supaya mereka Kucoba, apakah mereka hidup menurut hukum-Ku
atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka
pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya dari apa yang
dipungut mereka sehari-hari.” (Kel 17:3; 16:2-3).

Bangsa Israel selalu mengeluh karena merasa tidak pernah puas dengan berkat
Tuhan. Dan terkadang kita pun seperti bangsa Israel, suka sekali mengeluh padahal Tuhan
sudah memberi berkat jauh lebih besar.
Pada umumnya, setiap kita hanya dapat
bersyukur jika kita berada dalam keadaan yang
baik dan menyenangkan, padahal hasil
penelitian menyatakan kalau setiap hari kita
mengambil waktu untuk mengucap syukur
maka kebahagiaan kita akan meningkat,
hubungan kita dengan sesama manusia akan
semakin baik, dan membuat tubuh kita sehat.
Sadarilah setiap kehidupan memiliki baik dan
buruk, senang dan sedih, mudah dan sulit. Sebenarnya kehidupan kita tidak berbeda
dengan kehidupan orang lain jika kita memandang dengan sudut pandang yang lebih luas.
Tidak ada seorang pun yang memiliki kehidupan yang sempurna.
ALASAN MENGUCAP SYUKUR
1. Mengucap syukur merupakan kehendak Allah
“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di
dalam Kristus Yesus bagi kamu.” (I Tes 5:18)
Mungkin sangat mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang
baik-baik saja, tetapi alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita tengah berada dalam
kesesakan. Yang lebih disayangkan lagi, ada banyak orang yang lupa untuk mengucap
syukur ketika sedang dalam keadaan baik karena terlena dalam segala kenyamanan atau
kenikmatan hidup. Mengucap syukur bukan hanya dalam keadaan baik saja melainkan
dalam segala hal ketika kita merasa dirugikan, ditipu, kesakitan dan kondisi yang tidak
menyenangkan.
Dalam Kis 14:22 dikisahkan bagaimana Rasul Paulus banyak mengalami hal buruk
seperti dianiaya, dipenjara, dirajam dan bahkan hampir mati, namun dia tetap mengucap
syukur. Tidak pernah sekata pun keluar kata-kata sungut, umpatan, frustrasi dan putus asa.
Justru dari dalam penjara, Paulus memberi motivasi supaya mereka senantiasa mengucap
syukur.
Mungkin ada saat dimana kita diperhadap-kan pada satu keadaan yang membuat
kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi, hanya ucapan syukur yang dapat kita naikkan
menjadi persembahan korban ucapan syukur. “Siapa yang memper-sembahkan syukur
sebagai korban, ia memuliakan Aku...” (Maz 50:23a) “Dan segala sesuatu yang kamu lakukan
dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.”(Kolose 3:17).

2. Mengucap syukur merupakan tindakan iman
“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan,
percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.” (Mar
11:24)
Manusia sering mengalami kekuatiran baik dalam hal kesehatan, ekonomi, jodoh,
dsbnya. Tuhan katakan bahwa kekuatiran kita tidak akan memberi jawaban terhadap
masalah kita (Mat 6:27). Pengucapan syukur
akan membuka iman kita dan memberikan
pengertian bahwa Allah masih sanggup
melakukan perkara yang besar. Ada kekuatan
Allah, iman, kasih dan pengharapan dalam hidup
kita, melalui ucapan syukur. Ada satu kalimat
bahasa Inggris yang cukup lazim yaitu “Thank
You in Advance” yang dalam bahasa Indonesia
berarti “Terimakasih sebelumnya.” Jika kita
diberikan sesuatu oleh seseorang maka respon
kita yang pertama adalah mengucap syukur. Kita
berterima kasih untuk sesuatu yang belum kita terima. Kita berterima kasih untuk sesuatu
yang sedang kita harapkan (Mar 11 : 24).
Mengucapkan syukur setiap pagi atas penyertaan Tuhan di hari yang baru kita
jalani, menunjukkan bahwa kita sangat percaya kepada Tuhan. Mengucap syukur saat doa
kita dijawab Tuhan, itu biasa. Tapi mengucap syukur saat doa kita belum dijawab
Tuhan, itulah iman.
3. Mengucap syukur merupakan pintu masuk ke hadirat Allah.
“Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataranNya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya!” (Maz 100:4)
Bagaimana kita masuk ke hadirat-Nya? yaitu dengan mengucap syukur. Pengucapan
syukur merupakan pintu gerbang untuk kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Di dalam hadirat
Tuhan ada kesembuhan, pemulihan dan berkat. Tanpa hadirat Tuhan segala sesuatu tidak
ada artinya. Gereja pun tanpa hadirat Allah, maka lagu-lagu yang dinyanyikan akan
monoton dan tidak berbobot, doa yang dinaikkannya pun tanpa kuasa. Kita tidak dapat
mengucap syukur, jika terus menerus menggerutu dan mengomel (II Tim 3:1-3).
Bangsa Israel marah kepada Tuhan dan Musa, bahkan beberapa dari mereka harus
mati karena mereka tidak mengucap syukur. Tidak mengucap syukur, akan menjadi celah
bagi iblis untuk menyerang pikiran kita. Jika iblis diberi tempat lalu kita menikmati
keadaan seperti itu, maka suatu saat kita akan mati secara rohani. Kemudian kita menjadi
malas ke gereja maupun persekutuan. Iblis datang dengan berbagai cara, tanpa kita sadari.

Mari kita tutup celah itu dengan banyak mengucap syukur karena akan banyak mujizat
yang terjadi.
4. Mengucap syukur merupakan syarat mutlak untuk berbahagia
Setiap orang pasti menginginkan
untuk dapat menikmati kehidupan ini
dengan damai sejahtera, kepuasan, dan
sukacita. Bahkan untuk mendapatkan
sukacita, tidak sedikit orang yang
bergabung dengan “klub tertawa”. “Klub
tertawa”,
mengungkapkan
bahwa
manusia lapar untuk
mendapatkan
sukacita kebahagiaan dalam hatinya.
Sebenarnya satu rahasia yang kita
butuhkan untuk berbahagia adalah
dengan bersyukur. Bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan Tuhan. Bersyukur jika
kita bisa mencintai diri sendiri tanpa menghancurkan kehidupan orang lain. Pengkotbah
5:18 “Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah, kalau orang makan minum dan
bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah
matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah
bahagiannya.”
Kita mungkin berharap ada sesuatu
yang berbeda dalam diri pasangan kita, anakanak, pekerjaan, atau situasi keuangan kita.
Apapun masalahnya seharusnya kita dapat
mengambil keputusan untuk melakukan yang
terbaik dengan apa yang kita miliki.
Seperti kisah perumpamaan tentang
talenta, Tuhan sedang meminta menguji kita,
apakah kita tetap setia pada apa yang Tuhan
percayakan atau tidak? Tuhan hanya melihat apakah kita bertanggung jawab atas talenta
yang telah Tuhan berikan atau tidak. Dia tidak melihat berapa talenta yang orang lain lipat
gandakan, yang dia lihat adalah berapa talenta yang ada pada diri kita. Hanya dengan
ucapan syukur, maka kita akan selalu merasa bahagia.
DAMPAK DARI MENGUCAP SYUKUR
1. Kita Mengerti bahwa Allah tidak pernah berdiam diri
Apapun keadaan, situasi dan kondisi yang kita alami dan hadapi, mengucap syukurlah
senantiasa. Dengan mengucap syukur maka kita akan disadarkan bahwa Tuhan tidak

pernah meninggalkan kita. Dia selalu bereaksi bagi kita. Dia tidak pernah sedetik pun
berdiam diri untuk menolong kita.
Dalam Roma 8 : 28, Rasul Paulus menulis: “Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut
bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi
Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.”
2. Kita menjadi pribadi yang dewasa dalam iman
Kita menjadi pribadi yang tidak gampang diombang - ambingkan oleh arus dunia.
Kita menjadi pribadi yang kuat dalam Tuhan.
Keadaan boleh tidak baik, bahkan mungkin
dalam masa penantian kita merasa lelah untuk
menanti, namun kita percaya bahwa Tuhan
sanggup menolong. Kolose 2:6-7 “Kamu telah
menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu
hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan
dibangun di atas Dia, hendaklah kamu
bertambah teguh dalam iman yang telah
diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu
melimpah dengan syukur.”
3. Kita menjadi pribadi yang memiliki karakter positif
Cara pandang dan cara pikir kita akan berubah dari negatif menjadi positif dengan
membiasakan diri untuk selalu mengucap syukur (Filipi 4:8). Kita menjadi pribadi yang
memiliki ucapan yang selalu memberkati bagi orang lain. Kata-kata kita senantiasa
memberi semangat kepada yang patah semangat. Kata-kata kita memberi harapan kepada
yang kehilangan harapan. Kata-kata kita memberi kekuatan kepada yang lemah. Kata-kata
kita memberi penghiburan kepada yang susah.
Ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Dia dan percaya
bahwa segala yang Dia berikan adalah hanya yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu,
janganlah putus asa, hilang harapan atas apa yang kita alami. Semua itu tidak akan
memberikan manfaat apa-apa dan hanya akan menutup turunnya berkat Tuhan atas diri
kita. Sebaliknya, ucapan syukur yang paling sederhana sekalipun yang berasal dari hati
yang tulus akan mendatangkan bekat berkelimpahan atas hidup kita. Pastikan hari ini, hati
kita penuh dengan ucapan syukur, dan percayalah Tuhan yang setia akan selalu
memberikan jalan keluar sesuai dengan rencanaNya yang terbaik bagi kita. Amin (ILS)

ALKITAB yang BERLUBANG
“Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah
engkau menambahinya ataupun menguranginya.” (Ulangan 12:32)
Pernahkah Saudara membaca atau memiliki sebuah Alkitab yang berlubang-lubang,
yang dimaksud lubang disini adalah bahwa ada ayat-ayat tertentu yang terdapat di Alkitab
sengaja digunting atau dilubangi, sehingga Alkitabnya berlubang-lubang seperti gambar di
samping ini? Pasti tidak pernah kan. Lagi pula siapa sih orang Kristen yang mau melubangi,
merusak, merobek-robek Kitab Suci-nya sendiri? Tapi sangat disayangkan bahwa didalam
sepanjang sejarah kekristenan banyak pihak memang berusaha untuk melubangi
lembaran-lembaran kertas dari Alkitab kita, bahkan tidak jarang ada pihak yang bahkan
merobek dan membuang beberapa kitab dari Alkitab. Tentu yang dimaksud bukan
melubangi atau merobek secara langsung, melainkan mengurangi beberapa ayat hingga
beberapa kitab dari Alkitab mereka yang dirasa sudah tidak diperlukan lagi. Mereka
memang tidak merobek Alkitab secara fisik, namun mereka telah mengabaikan beberapa
ayat atau kitab untuk kepentingan diri sendiri. Hal tersebut persis seperti yang para ahli
Taurat, orang Farisi dan orang munafik lakukan pada masa Yesus hidup dulu...
“Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang
munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang
terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu: keadilan dan belas kasihan dan
kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.” (Mat 23:23)
Tapi yang mengejutkan adalah jika kita mempelajari sejarah kekristenan, maka kita
akan menemukan bahwa ada orang yang dengan segaja melubangi lembar-lembar Alkitab
untuk membuang ayat-ayat yang dirasakan sudah tidak relevan. Alkitab disebut atau
dikenal dengan sebutan “Alkitab Jefferson,” yang sangat mewakili tema kita kali ini tentang
Alkitab yang berlubang-lubang, sebab Alkitab Jefferson ini baik secara secara pengertian
harafiah maupun secara pengajaran memang “berlubang-lubang”... Perhatikan foto di
bawah ini:

Alkitab yang sudah dilubang-lubangi oleh Jefferson
untuk mem-buang ayat-ayat yang tidak perlu. Alkitab
tersebut adalah Alkitab sumber untuk “Alkitab Jefferson”
yang kini tersimpan di National Museum of America
History, Washington D.C., AS.

Alkitab Jefferson
Salah satu Alkitab yang pernah mengalami
disorsi adalah Alkitab yang dikenal sebagai “Alkitab
Jefferson” atau Alkitab versi Thomas Jefferson.
Jefferson adalah nama panggilan untuk Thomas
Jefferson yang merupakan presiden ketiga Amerika
Serikat (AS). Jerfferson sangat dikenal karena ia
merupakan salah satu penulis Deklarasi Kemerdekaan
AS (Declaration of Independence of USA).
Semasa hidupnya Jefferson melihat bahwa saat
itu moral guru-guru dan murid-murid di Amerika
sangatlah baik, itu dikarenakan sekolah-sekolah masih
memegang norma-norma kekristenan yang diajarkan
Kristus dalam pedoman moral mereka. Saat Jefferson
Thomas jefferson
belajar filsafat moral, ia mengakui bahwa pengajaran
moral Kristus melebihi apa yang diajarkan oleh moral dunia. Bahkan ia mengaju-kan 81
ajaran moral Kristus kepada kongres untuk menyelesaikan masalah korupsi yang waktu itu
merajalela di pemerintahan AS.
Niat Jefferson memang baik, ia ingin mengajarkan moral-moral yang Tuhan Yesus
ajarkan kepada warga AS agar mereka memiliki moral yang terpuji. Tapi masalah timbul
saat segala sesuatu dilihat dengan kacamata yang sempit. Jefferson melihat segala sesuatu
harus dari pengajaran moral Kristus. Sehingga akhirnya Jefferson menulis ulang kembali
Alkitab dengan menyunting semua ayat yang dirasa tidak perlu dan tidak mengajarkan
moral Kristus. Alkitab yang Jeffeson tulis rencanannya hanya akan memuat ayat-ayat tinta
merah1 dari Alkitab yang sebelumnya. Jefferson membuang semua cerita mukjizat dari
Tuhan Yesus dan menghilangkan kisah kelahiran Kristus dari perawan suci Maria, dengan
harapan agar Alkitabnya bisa diterima oleh akal sehat dan dapat bertahan lama mengikuti
perkembangan
jaman yang semakin moderen. Kemudian Jefferson juga mulai
menghilangkan beberapa kitab seperti kitab Imamat dan silsilah-silsilah. Ia berpendapat
bahwa beberapa kitab sangat membingungkan dan tidak diperlukan untuk pemberitaan
Injil. Hanya pengajaran moral-moral Kristus yang dibutuhkan dunia untuk mendapatkan
kehidupan yang lebih baik.
Setidaknya dua versi Alkitab akhirnya dapat diselesaikan oleh Thomas Jefferson,
yaitu: “The Phillosophy of the Jesus of Nazareth” (1804), dan “The Life and Morals of Jesus of
Nazareth” (1920). Tapi untungnya Alkitab versi-versi Jefferson tersebut tidak pernah
dipublikasikan dan hanya diperuntukkan bagi dirinya sendiri dan beberapa kelompok
agama. Saudara, bisa bayangkan apa jadinya jika Alkitab Jefferson akhirnya dipublikasikan
dan beredar di kalangan masyarakat umum?
1Tinta merah: Di dalam Alkitab bahasa Inggris, biasanya semua perkataan Tuhan Yesus dicetak dengan menggunakan tinta
berwarnamerah, sedangkan selebihnya dicetak menggunakan tinta biasa berwarna hitam.

Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan
Kita harus menyadari bahwa dalam sepanjang sejarah kekristenan memang begitu banyak
pihak berusaha untuk mengurangi ataupun menambahkan isi Alkitab untuk kepentingan
doktrin golongan tertentu. Modus yang digunakan biasanya berupa:
1. Memilih hanya ayat-ayat tertentu saja yang sesuai dan mendukung doktrin tertentu.
2. Membuang ayat, pasal, atau bahkan beberapa kitab secara keseluruhan yang dirasa tidak
sesuai dengan keyakinan.
3. Menterjemahkan ayat-ayat Alkitab diluar konteks aslinya. Tujuannya yaitu untuk
mendukung dan membuktikan kebenaran doktrin yang dipegang.
4. Cherry Picking, yaitu terjadinya kesalahan menterjemahkan ayat Alkitab yang menjadi
rhema, namun kemudian membangun argumen atau doktrin HANYA dari ayat-ayat
tersebut dalam memandang SELURUH isi Alkitab.
5. Menambahkan kitab-kitab baru untuk mendukung keyakinan.
“Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegur-Nya dan dianggap pendusta.”
(Ams 30:6)
Sejak masa hukum Taurat diturunkan kepada bangsa Israel, Allah sudah
memperingati hamba-hamba-Nya bahwa pasti akan ada banyak orang atau golongan
(secara sengaja ataupun tidak) memiliki kecenderungan untuk mengurangi atau
menambahi Firman Allah. Akan ada banyak orang berusaha memalsukan dan menafsirkan
pesan Ilahi dengan sesuka hati mereka, sehingga dengan tegas Allah mem-peringati bangsa
Israel:
“Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah
kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah TUHAN, Allahmu,
yang kusampai-kan kepadamu.” (Ul 4:2)
Mengapa banyak orang berusaha mengurangi isi Alkitab:
1. Untuk menutupi dosa
Satu yang pasti mengapa ada orang tidak suka dengan firman Tuhan adalah dosa!
Memang akan selalu ada orang-orang yang
disatu sisi mengaku dirinya Kristen,
berkumpul di gereja, memuji dan
menyembah Allah, tampak mengasihi Allah
dan sesama, namun tanpa diketahui oleh
siapa pun, diluar dari kehidupan yang
tampak baik itu sebenarnya mereka hidup
menurut tabiat dosa dan kedagingan.
Selama tidak ada firman yang menyinggung
dosa mereka, mereka akan tetap terlihat
baik. Tapi jika mereka bertemu dengan

firman yang menyingung dosa mereka, maka mereka akan membenci ayat tersebut.
Sebagai contoh: Mereka yang terikat dosa Mamon, pasti akan membenci ayat atau khotbah
yang berkaitan dengan persembahan, persepuluh-an, apalagi tentang buah sulung; mereka
yang terlibat dosa perzinahan akan membenci ayat-ayat yang bersinggungan dengan
kekudusan; mereka yang terlibat dosa keserakahan pasti akan membenci firman-firman
Tuhan yang berbicara tentang berbagi dan memberi; dan sebagainya.
Orang-orang berdosa yang berusaha menutupi dosa mereka dengan mengabaikan ayatayat tertentu dari firman Tuhan, sebenarnya mereka sudah melubangi Alkitab mereka.
Seseorang mungkin masih memiliki Alkitab yang utuh, namun dengan memilah-milah
firman Tuhan, itu sama saja dengan melubangi Alkitab dan membuang ayat-ayat yang
dirasa tidak perlu seperti yang dilakukan Jefferson dulu.
2. Untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran
Adalah prilaku dasar dari manusia berdosa untuk mencari pembenaran, bukan
kebenaran. Berbeda dengan mereka yang hendak menutupi dosa dengan mengabaikan
beberapa ayat yang menyinggung, mereka yang mencari pembenaran justru akan mencari
ayat-ayat tertentu untuk membenarkan perbuatan mereka yang salah. Orang-orang seperti
ini memang tidak melubangi Alkitab mereka seperti yang Jefferson dulu lakukan, namun
melalui tindakannya mereka yang hanya mau menerima ayat yang berkenan dan kemudian
menolak ayat yang tidak berkenan, sebenarnya mereka juga sudah melubangi Alkitab
mereka.
Orang yang mencari pembenaran akan dengan tekun menyelidiki isi Alkitab, tapi
bukan karena ingin menemukan kebenaran Allah, melainkan untuk mencari pembenaran
akan perbuatannya yang salah dan untuk menghakimi orang lain. Seperti saat orang-orang
Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus tentang firman Allah, mereka
sebenarnya bukan sedang mencari kebenaran firman Allah, melainkan sedang mencari
tahu kalau-kalau ada firman Allah yang dapat membenarkan kelakuan mereka yang bejat
dan untuk mencari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus. Demikian juga hari-hari ini banyak
orang Kristen menyelidiki Kitab Suci bertujuan bukan untuk menguji diri sendiri,
melainkan untuk mencari pembenaran diri sendiri dan untuk menghakimi orang lain.
Mereka ini akan meresponi firman yang keras untuk orang lain, sedangkan firman yang
baik untuk diri sendiri. Orang seperti ini sebenarnya sudah melubangi Alkitabnya sendiri
dan menyia-nyiakan kebenaran Allah yang begitu berharga bagi dirinya sendiri.
“Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam
kebenaran.” (II Tim 3:16)
Setiap orang Kristen seharusnya memiliki kerendahan hati untuk membiarkan
firman Tuhan berbicara, mengkoreksi, mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, dan
menuntun kita pada kebenaran. Kita tidak boleh sedikit pun mengabaikan didikan Tuhan
yang ada di setiap ayat dari Alkitab kita.

3. Menghibur hati nurani yang tertuduh
Setiap orang tidak luput dari kesalahan. Bahkan seorang yang telah dilahirkan
kembali tidak akan luput dari dosa yang dilakukan secara sengaja maupun tidak. Dosa bisa
saja dilakukan oleh siapapun,
dimanapun, dan kapanpun. Tapi
kita bersyukur kita memiliki
Kristus
sebagai
pengantara
untuk menghapus dosa tersebut,
asal kita mau datang kepada-Nya
untuk mengakui dosa kita,
bertobat, dam meminta kekuatan
dari
Tuhan
untuk
tidak
melakukannya lagi di kemudian
hari, maka Tuhan Yesus akan
mengampuni
kita.
Itulah
indahnya kita memiliki Kristus, sebab kita memiliki jaminan pengampunan dosa. Namun
sayang, sekalipun jaminan dan pengampunan dosa Tuhan diberikan secara cuma-cuma dan
mudah, ada orang-orang yang sudah percaya Kristus tidak mau mengakui dan
meninggalkan dosa mereka. Orang-orang seperti ini tampaknya beribadah sungguhsungguh kepada Allah, namun sebenarnya didalam hatinya menyimpan dosa, kepahitan,
dendam, luka, perselisihan, okultisme, perzinahan, dan sebagainya. Yang lebih
memprihatinkan adalah, keadaan tersebut juga telah menjangkiti hamba-hamba Tuhan
yang seharusnya menuntun orang untuk terlepas dari dosa-dosa tersebut, dimana
kemudian mereka memutar-balikkan firman Tuhan, membuat ayat-ayat teguran akan dosa
yang begitu menuduh dengan kata-kata yang lebih berpihak kepada dirinya dan jemaatnya.
Hari-hari ini banyak pengajaran yang mulai meninggalkan poin yang bersinggungan
dengan pertobatan, teguran, penghukuman, dan siksaan kekal di dalam api neraka. Orangorang ini mulai “melubangi” Alkitab mereka terhadap ayat-ayat yang membuat mereka
tidak nyaman karena dosa yang disimpannya. Daripada mereka terus-menerus tertuduh
dengan ayat-ayat pertobatan dan penghukuman, lebih baik mereka mengabaikan atau
menterjemahkan ulang dengan kata-katanya yang lebih halus dan samar.
Dosa tidak seharusnya disimpan dan ditutup rapat, dan kata-kata teguran Allah
tidak seharusnya diperhalus agar tidak menyinggung hati nurani yang tertuduh. Dosa
seharusnya diakui kepada Allah dan mohon pengampunan dari pada-Nya. Adalah percuma
bila kita menghilangkan ayat-ayat Alkitab tentang penghukuman dan neraka untuk
membuat hati nurani kita yang berdosa menjadi tentram, sebab percaya atau tidak, neraka
itu nyata, dan semua orang berdosa akan dilemparkan ke sana untuk selama-lamanya.

Ini adalah masalah besar. Semakin sering, bagian
tertentu dari firman Allah sengaja ditiadakan,
ditinggalkan, atau dikalimatulangkan secara kreatif
agar tidak menakutkan dan menyinggung dosa jemaat,
maka akan semakin banyak orang percaya binasa
karena dosa-dosa mereka.
“Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia
Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan
kita.” (Rom 6:23)
Menghilangkan atau menolak beberapa firman
Tuhan sama dengan melubangi Alkitab kita; Menghibur hati yang tertuduh karena
menyimpan dosa melalui ayat-ayat tertentu saja dari firman Tuhan adalah semu;
Memperlunak firman Tuhan hanya akan mencelakakan umat percaya kepada kebinasaan
kekal.
4. Untuk menghindari pikul salib
Akhir-akhir
ini
Gembala
Pembina menaruh perhatian khusus
terhadap munculnya doktrin “kasih
karunia yang berlebihan” (hyper grace)
yang secara terang-terangan telah
mengurangi isi Alkitab, terutama fokus
tentang memikul salib. Dengan halus
dan hanya mengambil beberapa ayat
pendukung, doktrin hyper grace telah
membantu sejumlah orang percaya
merasa nyaman dan lebih santai.
Betapa
cerdiknya
iblis
dalam
meninabobokan orang Kristen dengan
pemikiran bahwa segala pekerjaan-Nya telah diselesaikan-Nya di kayu salib. Pengajaran ini
tidak menuntut pengorbanan, pertobatan terus-menerus, pikul salib, kesigapan rohani,
kewaspadaan, ketekunan dan bertahan sampai akhir. Mereka berpendapat (mengartikan
firman Tuhan) bahwa pada saat Tuhan Yesus berkata “Sudah selesai” (Yoh 19:30) itu
artinya segala sesuatu yang orang percaya perlukan sudah digenapi/diselesaikan-Nya di
kayu salib. Itulah sebabnya mereka menyebut apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib
“karya-Nya yang sempurna”, “Ia sudah menyelesaikan segalanya”, dan “ia sudah
menggenapinya.” Oleh karenanya para penganut pengajaran hyper grace tidak perlu
melakukan apapun, sebab Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segalanya.
Dari sini kita tahu bahwa mengapa ada orang mulai mengurang-ngurangi firman
Tuhan, yaitu karena mereka ingin menghindari pikul salib! Orang-orang seperti ini

menginginkan kekristenan tanpa susah payah. Mereka adalah orang-orang Kristen pemalas
yang menganggap bahwa salib sudah dipikul oleh Tuhan Yesus dan Ia telah
menyelesaikannya, sehingga kita tidak perlu lagi memikul salib atau melakukan pekerjaanNya, dan kita hanya menyaksikan bagaimana Ia akan menyelesaikan segala pekerjaan-Nya
di dunia ini. Satu-satunya pekerjaan yang harus dilakukan orang percaya adalah percaya!
Itu saja. Tidak ada yang bisa seseorang lakukan untuk menambahkan apa yang telah
diperbuat-Nya di kayu salib.
“Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah.” (Ef 2:8)
Tidak ada yang salah dengan pesan kasih karunia. Allah kita memang
menyelamatkan umat manusia melalui kasih karunia-Nya. Masalah timbul saat ada orangorang percaya mulai melakukan cerry picking terhadap pesan kasih karunia yang ada di
dalam Alkitab, mereka salah mengertikan pesan kasih karunia, namun kemudian
memandang seluruh isi Alkitab hanya dari sudut pandang kasih karunia yang telah salah
diartikan tadi. Akibatnya, ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah Tuhan untuk pikul
salib pun dipandangnya hanya melalui kacamata kasih karunia. Mereka juga mulai
menghilangkan ayat-ayat tentang penghukuman dan siksa neraka, karena menurut mereka
Allah kita tidak begitu kejam, Allah adalah kasih. Mereka juga mulai “membuang” ayat-ayat
yang tidak dikatakan Tuhan Yesus setelah kematiannya di kayu salib, ayat-ayat yang tidak
relevan dengan kasih karunia dan kitab-kitab Perjanjian Lama yang menurutnya penuh
dengan Hukum Taurat, dan legalisme yang bertolak belakang dengan kasih karunia Allah.
5. Hanya ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, bukan Kristus.
Selama manusia hidup di dunia, tidak akan henti-hentinya manusia melihat
kejahatan, ketidak-adilan, korupsi, kebejatan moral, dan sebagainya. Ini menimbulkan
kerinduan manusia akan kedamaian dan norma-norma yang dapat mengatasi segala
permasalahan dunia. Setelah mereka mencari, beberapa orang melihat bahwa normanorma yang diajarkan Kristus melalui Alkitab adalah yang terbaik untuk menyelesaikan
masalah dunia, namun masalahnya adalah bahwa kekeristenan dan keselamatan melalui
Kristus bukan hal yang dirindukan kebanyakan orang. Dunia sangat membenci kekristenan
(I Yoh 3:13) dan Kristus (Yoh 15:18), tapi mereka menyukai norma-norma dan nilai-nilai
yang Kristus ajarkan. Tidak heran jika pada masa-masa ini kita melihat banyak pengajarpengajar sekuler mengajarkan norma-norma yang dapat kita temukan di Alkitab namun
tidak sedikit pun menyebut nama Yesus.
Jika hal tersebut dapat mengubah dunia yang jahat menjadi lebih baik maka hal
tersebut sangatlah baik. Namun masalahnya adalah bahwa pengajaran seperti itu kini telah
meresap ke dalam gereja Tuhan. Banyak orang percaya, yang tidak memiliki ketajaman
dalam kepekaan, menerima (tertipu) bahwa pengajaran seperti itu seolah-olah berasal dari
Allah, padahal bukan. Banyak khotbah dan pengajaran di dalam gereja, yang berada di
kota-kota besar dimana banyak anggota jemaatnya merupakan orang-orang kaya dan

orang-orang terpelajar, hanya menonjolkan tentang moral-moral Kristus dan nilai-nilai
kekristenan, namun hanpir-hampir tidak pernah menyebut nama Kristus dan kuasanya.
Mereka juga mengubur total hal-hal spiritual, seperti mukjizat, alam roh, roh kudus,
kekekalan, apalagi tentang api neraka. Firman yang mereka sukai adalah berkisar tentang
keberhasilan, kesuksesan, pengembangan diri, mengontrol diri (seperti yoga saja),
memiliki kehidupan yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, betapa berharganya
kita dimata Tuhan, dan tentang kemakmuran, seperti menjadi sangat-sangat kaya, seperti
Ishak yang menjadi kaya dan semakin kaya (Kej 26:12-13). Ini berbahaya, kekristenan
tanpa tuntutan akan kekudusan dan mengajarkan tentang hal-hal spiritual hanya akan
menjadikan gereja sekedar perkumpulan sosial yang menyenangkan namun menuju penghukuman kekal.
Banyak pengajar di gereja Tuhan telah mengikuti selera dunia dalam banyak hal,
bukannya taat pada seluruh isi Alkitab. Saat ini banyak khotbah telah memakai pendekatan
motivasional, dan beberapa pendeta merasa bangga terlihat sebagai pembicara
motivasional. Ingat, Perjanjian Baru lebih banyak berbicara tentang guru palsu dari pada
nabi palsu. Tidak heran jika PB mengingatkan orang Kristen untuk tidak menjadi “guru”
(Yak 3:1), sebab jika guru mengajarkan hal yang salah maka akan meng-akibatkan banyak
orang pada kebinasaan kekal.
“Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu,
karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang
yang mendengar engkau.” (I Tim 4:16)
Berhati-hatilah, Alkitab harus diterima secara utuh, bukan memilih-milihnya dan
menjadikannya sebagai sumber pembenaran bagi memuaskan hawa nafsu dunia kita.
Bagaimana agar Alkitab kita tidak “berlubang-lubang”?
1. Bacalah firman Tuhan untuk sebab-sebab yang benar
Jika kita membaca Alkitab pastikan kita memiliki motivasi yang benar, yaitu bukan
untuk mencari pembenaran dan menghakimi orang lain, melainkan untuk mencari
kebenaran. Kita tidak bisa mengambil ayat tertentu saja untuk membenarkan perbuatan
salah kita, menutupi dosa, dan menghindari pikul salib. Terimalah semua ayat dari firman
Tuhan secara utuh.
Hari-hari ini begitu banyak orang dan golongan menyelidiki isi Alkitab dengan
maksud yang salah, yaitu membenarkan perbuatan dosa mereka. Bahkan kaum LGBT
memiliki ayat-ayatnya sendiri untuk membenarkan penyim-pangan yang mereka lakukan.
Aliran-aliran kepercayaan Kristen yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan
bermunculan, dan mereka juga memiliki ayat-ayat tertentu untuk membenarkan
kekeliruan mereka.
Jangan pernah mencoba membuat Alkitab menyesuaikan diri kita, tapi kitalah yang
harus menyesuaikan diri terhadap apa yang Tuhan perintahkan seperti yang dicatat di
dalam Alkitab.

2. Mengartikan Firman Tuhan sesuai konteks
Merupakan kewajiban bagi setiap orang percaya untuk mengerti Kitab Suci secara
pribadi – inilah alasan mengapa sangat penting bagi orang percaya memiliki waktu pribadi
untuk membaca dan merenungkan Kitab Suci – terutama yang berkaitan dengan
keselamatan dan bagaimana untuk mencapainya. Adalah penting bagi umat percaya mulai
melangkah menyelidiki Firman Tuhan sesuai konteks, latar belakang, sejarah, dan ayatayat pendukung untuk menguatkan. Sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa
setiap ayat yang dicatat di Alkitab tidak berdiri sendiri dan tidak boleh diterjemahkan
keluar dari konteksnya. Bagaimana caranya? kita harus belajar terus menerus tentunya.
“Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang
tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu.” (II Tim
2:15)
Dalam terjemahan aslinya,
kata “usahakan-lah” pada ayat di
atas menggunakan kata spoudazo
(Yun.) yang artinya “study”
(belajarlah) dan “be diligent”
(jadilah pandai). Artinya bahwa
kita harus menjadi seorang
penyelidik Alkitab yang terusmenerus mau tekun belajar
tentang
kebenaran
Alkitab.
Maksudnya adalah kita hanya
boleh
menjadi
pemberita
“perkataan yang benar” yang diperoleh dari pemahaman tentang Firman Tuhan yang
benar, dihasilkan karena ketekunan (bukan instan karena mencari di mesin pencari di
internet), sesuai konteks, membandingkan secara akurat (mencari peneguhan dari ayatayat yang lain), mendapat peneguhan/konfirmasi dari hamba-hamba Tuhan lain, dan
mendapat pengertian dari sudut pandang yang benar.
3. Beri ruang bagi Roh Kudus untuk me-nuntun kita saat membaca Alkitab
“Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu
akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.” (Yoh 14:26)
Jangan mengandalkan pengetahuan manusia, ini bukan berarti kita tidak boleh
mempelajari Alkitab dari sudut pandang Teologia, sekolah Alkitab itu baik dan terpuji,
hanya saja kecenderungan manusia akan jatuh kedalam pemikiran sombong jika
mengandalkan pengetahuan, tingkat pendidikan Alkitab, dan pengalaman dalam
pelayanan, yaitu seperti cara orang-orang Farisi, Saduki dan orang-orang munafik pada
jaman Yesus memandang bahwa hal-hal tersebut adalah satu-satunya cara untuk

memahami Kitab Suci. Itu tidak boleh terjadi, sebab pengetahuan manusia akan membatasi
Roh Kudus bekerja, dan bila hal tersebut terjadi maka itu akan mendukakan Roh Kudus dan
membuat-Nya undur dari kita, sehingga segala pengertian yang kita miliki pada akhirnya
hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman semata.
Biarkan Roh Kudus mengajarkan kita mengerti apa kehendak Bapa di dalam setiap
ayat yang kita baca. Ini disebut sebagai “sekolah Roh Kudus.” Kita harus mengerti bahwa
seluruh isi dari Alkitab yang kita pegang adalah ditulis atas ilham dari Roh Kudus, jadi Roh
Kudus jugalah yang akan menerangkan kepada kita apa arti dari setiap kata-kata yang Ia
tulis.
“Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam
seluruh kebenaran; ...” (Yoh 16:13a)
Kita tidak usah malu jika kita tidak memiliki pengetahuan dan pendidikan Akitab
yang tinggi untuk mengerti akan Firman Tuhan, perhatikan ayat berikut ini:
“Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui, bahwa
keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka; dan mereka mengenal
keduanya sebagai pengikut Yesus.” (Kis 4:13)
Rasul Petrus dan Yohanes bukan orang-orang yang terpelajar, atau memiliki
pendidikan agama yang tinggi seperti Rasul Paulus, namun setelah pencurahan Roh Kudus
di kamar loteng mereka memiliki pengertian yang sungguh luar biasa tentang Firman
Tuhan dan kuasa.
6. Alkitab adalah masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.
Kita harus mengerti bahwa Alkitab berbicara kepada setiap generasi. Setiap
peristiwa masa lalu yang tercatat di Alkitab mengandung kebenaran rohani yang dapat kita
terapkan sekarang, dan tetap mengandung kebenaran yang unik untuk generasi
mendatang.
Perhatikan kebenaran ini:
• Banyak perkataan Tuhan Yesus di PB adalah kutipan dari ayat-ayat di PL.
• Apa yang terjadi pada masa Kristus di PB adalah penggenapan dari nubuatan nabi-nabi di
PL.
• Eskatologi (studi tentang akhir jaman) yang ditulis di kitab Daniel di PL meneguhkan dan
melengkapi eskatologi di kitab Wahyu di PB, padahal selisih waktu penulisan kedua kitab
tersebut lebih dari 600 tahun. Bahkan jika kita sisipkan nubuatan eskatologi dari kitabkitab lainnya, seperti kitab Yehezkiel, maka akan tersusun penyingkapan yang jauh lebih
lengkap.
• Ayat-ayat di PL yang merujuk kepada bangsa Yahudi ternyata merupakan gambaran dari
Gereja Tuhan di PB.
• Pola-pola ibadah dan perkakas di Bait Suci, tata cara ibadah, waktu-waktu perayaan,
musim, budaya, dan hukum-hukum di PL mengandung arti yang sangat dalam bagi orang

Yahudi yang hidup pada masa PL, bagi kehidupan Gereja Tuhan di PB, dan bagi kehidupan
anak-anak Tuhan di surga kelak pada masa kekekalan.
Itu hanya sebagian kecil dari apa yang dapat ditulis. Itulah yang membuat seluruh
firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab begitu supranatural dan hidup. Alkitab tidak
pernah ketinggalan jaman dan tetap dapat diterapkan untuk setiap generasi. Jangan pernah
memperlakukan Alkitab sebagai sesuatu yang sudah lewat atau hanya berlaku untuk satu
masa saja.
Hari-hari ini kita mendengar ada pengajar-pengajar firman Tuhan yang mengatakan
bahwa semua perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus sebelum ia disalibkan tidak berlaku
bagi kita Gereja-Nya, itu dikarenakan Tuhan Yesus sudah menggenapi semua perkataanNya di Kayu salib. Bahkan para pengajar tersebut mulai mau menghapus kitab-kitab Taurat
kitab-kitab lainnya di PL. Itu karena kitab-kitab PL tersebut sudah tidak relevan dengan
pesan pembebasan (Grace), dan sudah digenapi semuanya oleh Tuhan Yesus di kayu salib.
Alkitab tidak seperti itu, dapat ditambahi jika dirasa kurang, dan dapat dikurangi jika
dirasakan sudah tidak relevan. Alkitab kita terdiri dari dua bagian (PL dan PB) yang tidak
bisa dipisahkan, karena kedua-duanya saling mendukung dan meneguhkan. Alkitab tidak
boleh disesuaikan sedemikian rupa untuk mendukung doktrin tertentu. Kitalah yang harus
menyesuai-kan diri dengan Alkitab.
Jangan ada lagi Akitab yang berlubang
Alkitab harusnya dibaca, direnungkan, dikasihi, dihargai, dan dijaga oleh setiap
umat percaya, dan memandangnya sebagai satu-satunya kebenaran Allah bagi dunia yang
sedang menuju kebinasaan kekal. Kita harus memelihara semua doktrinnya dengan setia
menaati semua ajarannya, dan mempertahankannya terhadap usaha dari si jahat melalui
siapapun untuk memutarbalikkan firman Allah dan membinasa-kan kebenaran kekal dari
Alkitab yang kita pegang. Tak sorang pun boleh menambahkan sesuatu kepada atau
mengurangi sesuatu dari firman Tuhan (Why 22:19) untuk mendukung suatu doktrin
tertentu, menutupi perbuatan salah, menghakimi orang lain, dan mencari pembenaran.
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