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Kristus yang Bangkit
Pdt. Ir. Andi Halim, M.Th.

Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan
kamu masih hidup dalam dosamu (1 Korintus 15:17)
Mengapa rasul Paulus menyatakan kalimat di atas? Bukankah
momentum karya Kristus yang menebus dosa kita itu bukan pada saat
kebangkitanNya, tetapi pada saat Tuhan Yesus di salib?
Memang benar Kristus menebus kita pada saat di kayu salib, tetapi
karya Kristus itu genap dan utuh. Misi Tuhan Yesus pada saat di dunia bukan
hanya pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib (sebagai puncaknya), tetapi
sejak Dia lahir di dunia, menjelma menjadi manusia dan sampai ia terangkat
kembali ke sorga. Kalau mau lebih lengkap lagi, misi Tuhan Yesus sudah
dimulai sejak penciptaan sampai akhir zaman. Karena kita perlu melihat
rencana Allah itu bukan hanya pada saat Tuhan Yesus ada di dunia, tetapi
secara utuh dari alfa sampai omega. Sampai sekarangpun misi Tuhan Yesus
tetap berjalan, yaitu mempertobatkan orang-orang pilihanNya serta
memeliharanya sampai akhir zaman.
Paulus menyebutkan kalimat di atas, karena bila Tuhan Yesus tidak
dibangkitkan, maka semua yang pernah dikatakan, dinubuatkan, dijanjikan
Tuhan Yesus itu tidak benar. Bahkan Dia bisa dianggap sebagai penipu,
karena hasilnya tidak terbukti sesuai dengan apa yang pernah dikatakan.
Kebangkitan Kristus membuktikan, mengkonfirmasikan, bahwa semua yang
dikatakan Kristus adalah benar benar BENAR. Dan hal itu juga membuktikan,
bahwa semua janjiNya juga benar, termasuk karyaNya di kayu salib untuk
menebus segala dosa-dosa kita.
Jelas-jelas kebangkitan Kristus membuat hidup kita tidak sia-sia,
mengapa? Karena kebangkitan Kristus membuktikan kemenangan-Nya atas
maut sehingga kita dimerdekakan dari belenggu dosa dan tidak binasa. Tidak
binasa berarti hubungan kita yang putus dengan Allah sudah dipulihkan
kembali. Kalau akhirnya hidup kita binasa, buat apa semua yang kita lakukan
saat ini? Bukankah sia-sia saja? Tuhan Yesus juga pernah berkata, apa
gunanya seandainya kita memperoleh seluruh dunia ini, lalu kita kehilangan
nyawa kita, bukankah itu kesia-siaan belaka? (Mat 16:26).
Namun hidup tidak sia-sia bukan hanya sekedar tidak binasa, bukan
hanya sekedar selamat dan masuk sorga, tetapi menjalani hidup dengan
melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak dan rencana Pencipta kita.
Kristus telah mencurahkan darahNya untuk menebus kita, berarti hidup kita
bukan milik kita lagi, tetapi telah menjadi milikNya, maka sepatutnyalah
kalau hidup-mati kita memang hanya untuk Dia dan demi Dia (1Kor 6:19-20,
Rom 14:7-9).
Melalui Paskah, mari kita memperingatinya dengan suatu langkah
komitmen yang jelas, untuk memuliakan namaNya (1Kor 10:31, Kol 3:23).
Tuhan memberkati kita semua. Amin (dari www.grii-ngagel.org).
Salam jumpa kembali dalam Remove Maret 2014. STRIS sudah dimulai dan
telah berjalan dengan baik. Bahkan program kuliah streaming sudah diikuti
oleh banyak mahasiswa di Makassar, Solo, Balikpapan, juga Palu.. Edisi ini ,
kita merenungkan makna Paskah. Selamat membaca, dan Selamat Paskah!

Dan jika
Kristus tidak
dibangkitkan,
maka sia-sialah
kepercayaan
kamu dan kamu
masih hidup
dalam dosamu
(1 Korintus 15:17)
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Salib Kristus (Galatia 6:14)
PDT. Antonius Un, S. Kom, M.th
Orang-orang di Napoli, Italia, begitu mengagungkan Maradona karena ia
pernah membawa Napoli memenangkan kompetisi sepakbola Italia berkali-kali.
Maradona dianggap sebagai juruselamat mereka dalam sepakbola karena Napoli
hampir tidak pernah menang di dalam sejarah sepakbola Italia. Seolah-olah
mereka diperbudak oleh klub-klub lainnya. Ironinya adalah saat pertandingan
semifinal piala dunia 1990 antara Argentina dan Italia, semua orang Napoli
mendukung Argentina karena ada Maradona. Demi Maradona mereka
mengabaikan nasionalisme mereka sendiri. Namun melebihi Maradona salib
Tuhan Yesus telah membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Ada beberapa
poin keluarbiasaan salib Tuhan Yesus.
Pertama, salib Tuhan Yesus di dalam kacamata dunia dianggap sebagai
ketaatan tragis, tetapi sebenarnya merupakan kemuliaan bagi Tuhan. Kehidupan
Yesus dianggap sebagai hidup yang tragis, lahir di kandang binatang, hidup
penuh penderitaan, mati muda (33,5 tahun), dan mati dalam kehinaan dan
Tetapi aku
kesengsaraan. Dalam Alkitab ada beberapa contoh hidup tragis yang lain
sekali-kali
misalnya Hosea. Apakah Hosea sebagai pria tidak mempunyai hak untuk
tidak mau
menikah dengan wanita baik-baik? Hosea hanya diperbolehkan menikah 1 kali
bermegah,
dan ia menikah dengan wanita yang tidak baik. Apakah Yusuf dan Maria tidak
selain
dalam
punya hak untuk membangun keluarganya sendiri? Yohanes Pembaptis hidup
dalam kemiskinan dan mati muda. Apakah yang mereka peroleh dengan salib Tuhan
kita Yesus
melayani Tuhan? Seluruh hidup mereka berakhir dengan tragis.
Kristus,
Orang Kristen di mata dunia menjalani suatu hidup yang penuh dengan
sebab
tragedi. Sehingga banyak orang sulit menerima kekristenan. Tragedi orang
olehnya
Kristen puncaknya adalah penyaliban Tuhan Yesus. Tetapi semua yang
dunia telah
dilakukan tokoh Kristen dalam Alkitab dan oleh Tuhan Yesus sendiri semuanya
disalibkan
untuk kemuliaan Tuhan.
bagiku dan
Ada 2 orang Yusuf yang dicatat dalam Alkitab yaitu di Perjanjian Lama
aku bagi
dan di Perjanjian Baru. Yusuf di Perjanjian Lama tidak pernah dicatat dosanya,
dunia
tetapi Yusuf di Perjanjian Baru yang merupakan suami dari Maria, tidak pernah
dicatat bahwa ia berbicara. Semua perintah yang diberikan oleh malaikat
dijalankan tanpa suara. Ketaatan Yusuf ini bisa dijabarkan dengan 3 istilah
yaitu : No Question, No Objection, No Tension. Tidak ada pertanyaan, Galatia 6:14
keberatan, ataupun ketegangan apapun dari Yusuf. Ia menuruti perkataan
malaikat dengan seutuhnya. Tetapi meskipun di mata dunia, hidup Yusuf yang
tampak tragis ini, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kehidupan orang
Kristen di mata dunia tampaknya konyol dan memperjuangkan hal yang sia-sia.
Tetapi semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Manusia bisa kalah, tetapi Tuhan
tidak pernah bisa kalah.
Kedua, salib Tuhan Yesus membayar harga yang paling mahal untuk
kualitas yang paling buruk. Umumnya manusia membayar harga sesuai dengan
kualitas. Manusia membeli sesuatu dengan 2 pikiran yaitu deskripsi (pikiran ke
belakang) dan preskripsi (harapan ke depan/ekspektasi). Kita membeli barang
dengan harga mahal tentunya karena deskripsi barang kualitasnya baik dan
preskripsinya / harapannya barang tersebut tidak mengecewakan. Jika memang
barang tersebut terbukti baik, maka kita akan mempromosikan barang tersebut.
Harga barang biasanya menentukan kualitas barang. Orang berani
membayar mahal karena barang yang mereka dapatkan kualitasnya baik.
Semakin baik kualitas sebuah barang, semakin mahal harganya. Barang yang
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jelek tidak akan dibeli orang. Tetapi salib membayar yang termahal untuk yang paling buruk.
Salib membayar dengan darah domba yang tanpa cacat cela untuk membeli manusia berdosa
(yang paling buruk). Pernahkah kita merenungkan pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan
kita?
Orang mau membayar mahal untuk sebuah barang karena ada yang mau dicapai.
Apakah yang mau dicapai oleh Tuhan? Apakah yang Tuhan pikirkan jika melihat kehidupan
orang Kristen yang biasa saja? Orang tua di dunia akan merasa kecewa jika melihat kehidupan
anaknya yang tidak menghargai usaha orangtuanya untuk menyekolahkan dirinya.
Banyak anak menyia-nyiakan hidupnya dan tidak memikirkan dirinya sendiri, apalagi
perasaan orang tuanya. Mereka hidup dengan bergantung pada orang tua tanpa memikirkan
masa depan mereka ataupun mengetahui kerja keras orangtua mereka untuk membiayai
mereka. Tuhan sudah membayar mahal dengan
darah anak-Nya bagi kita, pernahkah kita
merenungkan betapa kecewanya Tuhan melihat
kehidupan kekristenan kita yang begitu-begitu saja.
Ketiga, Salib adalah tempat dimana Yesus
menyatakan diri sebagai pengendali kehidupan.
Dalam kitab Markus saat peristiwa penyaliban
Tuhan Yesus ada 2 peristiwa yang perlu
diperhatikan yaitu kepala prajurit dikatakan heran
melihat bahwa Yesus tidak memaki saat disalib dan
kematian Yesus yang begitu cepat. Penyaliban
dimaksudkan untuk membuat orang yang dihukum
menderita. Sehingga orang yang disalib pasti akan memaki ataupun dimaki oleh keluarganya,
tetapi Yesus dan keluarga-Nya tidak memaki. Selain itu orang yang disalib akan mengalami
kematian yang perlahan, tetapi tidak dengan Yesus. Penyaliban itu dimaksudkan sebagai
penyiksaan dan menimbulkan rasa takut bagi orang lain. Kebanyakan orang yang disalib tidak
mati dalam 6 jam, tetapi 5 hari – 2 minggu. Tetapi Yesus meninggal hanya dalam waktu 6 jam
sehingga membuat kepala prajurit dan Pilatus heran.
Yesus meninggal dengan cepat karena Yesus menyerahkan nyawa-Nya. Tuhan Yesus
adalah pengendali kehidupan. Ia mati bukan karena ia ditaklukkan tetapi karena Ia
menaklukkan diri. Yesus mempunyai hak untuk memberikan hidup dan mengambil kembali
kehidupan. Tuhan Yesus rela memberikan hidup-Nya bagi kita. Sehingga salib menjadi
pernyataan Yesus bahwa Ia adalah pengendali kehidupan. Yesus tidak hanya mengendalikan
kehidupan dalam kebangkitan tetapi juga saat Ia meninggal di kayu salib. Kedua hal ini harus
kita mengerti supaya kita mempunyai pengertian yang utuh. Yesus yang mengambil kembali
kehidupan itu juga adalah Yesus yang menyerahkan hidup-Nya. Peristiwa ini menyatakan
bahwa Yesus adalah pengendali kehidupan. Manusia tidak mungkin mencapai kehidupan yang
sesungguhnya kecuali melalui Kristus.
Tidak ada hal lain yang membuat kita bisa mengerti arti hidup kita selain Kristus. Kita
memang perlu tahu hal-hal yang ada dalam pikiran manusia supaya kita bisa menyerang dari
bawah, dari akar pikiran manusia maka kita perlu mempelajari psikologi dan filsafat. Namun
filsafat tidak dapat mengubah hidup kita. Psikologi tidak bisa merubah diri kita. Hanya salib
Kristus yang dapat merubah hidup kita.
Keempat, salib adalah ekspresi cinta kasih yang luar biasa. Cinta kasih Tuhan tidak
habis-habis. Jika kita melihat dari kacamata Allah Bapa dalam peristiwa penyaliban, Bapa
memberikan anak-Nya yang tunggal untuk dikorbankan. Tokoh Alkitab yang mengalami
peristiwa yang agak sama dengan Allah Bapa adalah Abraham. Tuhan memerintahkan
Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Jika hal lain yang diminta Tuhan maka
(Bersambung ke halaman 6)
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K o l e k s i B u k u
P e r p u s t a k a a n “ R E F O R M A T A ”
Baik mahasiswa STRIS Ngagel atau bukan, Anda dapat
memanfaatkan fasilitas perpustakaan REFORMATA
Terdiri dari lebih 3000 judul buku, baik bahasa Indonesia,
Mandarin atau Bahasa Inggris. Baik buku referensi maupun buku
bacaan ringan, buku-buku rohani maupun buku umum.
Dari berbagai subyek, mulai dari cerita anak-anak, bacaan
remaja, renungan, buku-buku teks, kamus Alkitab maupun
kamus umum, filsafat, psikologi dan konseling, buku-buku
theologi, dari penulis-penulis klasik hingga modern.
Anda juga dapat meminjam kaset, CD, VCD, atau DVD
berkualitas.
Manfaatkan sarana yang sangat baik ini dengan menjadi anggota
perpustakaan REFORMATA
Ketentuan Anggota Perpustakaan :
Level A
Mahasiswa STRIS : Rp. 10.000, non mahasiswa STRIS, Rp. 15.000
Level B
Mahasiswa STRIS : Rp. 20.000, non mahasiswa STRIS, Rp. 25.000
Level C
Mahasiswa STRIS : 25.000, non mahasiswa STRIS : Rp. 30.000
(biaya adalah per tahun)

“Waktu dan Hikmat”
Pdt. DR. Stephen Tong
Ketika Tuhan Yesus disalib, bukan caci maki atau
kutukan yang keluar dari mulut-Nya, melainkan ada
7 perkataan yang Yesus ucapkan kala itu dan
perkataan-Nya telah mempengaruhi banyak orang.
Dari bibir-Nya mengalir karunia, kasih,
pengampunan dan doa syafaat yang disertai dengan
pengorbanan diri-Nya. Doa manis apakah yang
sudah Dia ucapkan? Dan apakah arti dari doa-Nya
tersebut? Buku ini patut kita baca dan renungkan
agar iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan
melalui pengorbanan-Nya di atas kayu salib.

(Penerbit Momentum)
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Abraham akan dengan mudah mengorbankan hal tersebut (misalnya budak, uang, atau
ternaknya), akan tetapi Tuhan meminta anak-Nya yang tunggal yang dia kasihi. Setiap
orang tua pasti mengerti perasaan Abraham. Kita seringkali marah karena anak kita
diperlakukan tidak baik. Bagaimana perasaan Tuhan melihat Anak-Nya yang tunggal
disalib? Tuhan rela anaknya disalib supaya kita bebas dari dosa. Siapakah kita sehingga kita
boleh mengalami cinta Tuhan begitu besar? Marilah kita belajar supaya kita jangan
menyakiti atau mengecewakan hati Tuhan.
Kelima, salib Tuhan Yesus adalah tempat pengampunan yang begitu luar biasa.
Biasanya kita mengampuni orang kalau kejahatan itu sudah lama terjadi, tetapi Tuhan
Yesus mengampuni manusia justru saat Ia sedang disalib.
Hal-hal yang membuat kita sulit mengampuni sesorang yaitu: diperlakukan tidak
adil dan dipermalukan di depan orang lain. Kedua hal ini dialami oleh Yesus, tetapi Ia
mengampuni manusia. Salib adalah tempat pengampunan, setelah kita diampuni kita belajar
mengampuni orang lain. Marilah kita belajar dari keluarbiasaan salib ini hal-hal yang
Tuhan ingin kita pelajari sehingga kita bisa memuliakan Tuhan.
(Dari khotbah di GRII Ngagel)

“If God can bring blessing from the broken body of Jesus and glory
from something that's obscene as the cross, He can bring blessing
from my problems and my pain and my unanswered prayer”
Anne Graham Lotz
————
“Salvation comes through a cross and a crucified Christ”
Andrew Murray

R e m o v e ,

M a r e t

2 0 1 4

P a g e

Kristus, Sang Imam Besar Agung
Gito T. Wicaksono, S. Sos, M. Div
Di kalangan bangsa Israel dahulu, banyak imam, tetapi kitab Ibrani mengejutkan kita
dengan menyatakan bahwa Kristus juga Imam. Lalu Imam seperti apakah Kristus? Jawabnya ada
pada 4:15, Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut
merasakan kelemahan-kelemahan kita, - beda dengan imam lain yang adalah manusia, yang
bahkan tidak tahu bagaimana isi hati kita; sebaliknya di sinilah kebalikannya imam Kristus.
Walaupun sebagai manusia ia sama dengan kita, karena sebagaimana kita dicobai, juga Ia telah
dicobai, hanya tidak berbuat dosa.- Kristus tidak berbuat dosa, maka Ia layak jadi imam sejati.
Dengan dasar demikian (16), Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian
menghampiri takhta kasih karunia, takhta biasanya adalah bagi raja yang berotoritas penuh.
Tetapi di dalam posisi imam-Nya, Kristus memiliki otoritas di dalam kasih karunia. Di takhta
harusnya raja, tetapi malah imam. Bukan urusan kerajaan, malah urusan dosa. Ia Imam dan Raja
sekaligus. Ia berotoritas dan menjadi perantara sekaligus.
Biasanya otoritas dan kasih karunia tidak bersinggungan. Tetapi Kristus mengerjakan
keduanya. Kita manusia berdosa, yang telah disayat firman ini, justru harus berani menghampiri
takhta ini. Keberanian kita adalah respon, tetapi dasarnya adalah kasih karunia. Wahyu 12:10
menunjukkan bahwa seringkali ketidakberanian kita adalah karena Iblis melakukan tindakan
pendakwaan terhadap kita.
Jika tidak, kita sungguh jauh dari Allah. Maka datanglah, supaya kita menerima rahmat
(eleon -compassion, belas kasihan) dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan
kita pada waktunya (eukairos; eu=indah, kairos=kesempatan). Pertolongan itu adalah upaya Allah
agar di dalam waktu yang berjalan kita mendapatkan momentum untuk mengalami kasih karuniaNya. Maka tidak ada karya Allah yang tak tepat waktu, walau misalnya mobil kita keburu ditabrak
mobil lain, atau orang terkasih kita keburu tewas karena kecelakaan. Itupun bagian dari keindahanNya.
Intinya
Lalu, apa inti keimaman Yesus? Dalam pasal 8 dinyatakan bahwa Inti segala yang kita
bicarakan itu ialah: kita mempunyai Imam Besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan
takhta Yang Mahabesar di sorga (1), prinsip penting dari pembahasan panjang lebar soal imam
ini adalah Yesus, sebagai Imam Besar. Ia bukan manusia, melainkan Allah yang menjadi manusia
yang kini duduk di sebelah kanan Allah, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di
dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia (2). Yesus melayani
(leitourgos) yang merendahkan diri untuk melakukan pelayanan umum, bukan eksklusif. Namun
tempat pelayanannya adalah sebuah kemah, namun kemah yang sejati. Atau “tenda kebenaran”,
di mana di dalamnya ibadah dan kebenaran keduanya menyatu. Hanya Allah yang bisa mendirikan
tenda yang sedemikian.
Persembahan Imam Besar
Sebab setiap Imam Besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan
persembahan dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan (3).
Secara tradisional seorang imam memang ditetapkan untuk mempersembahkan sesuatu. Sebagai
Imam Besar, Yesus pun demikian. Hanya saja yang Ia persembahkan adalah : pertama, Ia
mempersembahkan diri-Nya sendiri sebagai korban (7:27). Kedua, membawa darah-Nya sendiri
(9:12). Ketiga, persembahan tubuh Yesus Kristus (10:10). Bersambung Ke hal 10.
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Hymns Para Budak Kulit Hitam
Para penulis lagu hymns ternyata memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang
namanya dapat kita ketahui dengan mudah, namun ada pula yang tidak terlacak jejaknya,
termasuk lagu “Were you there “.
Tidak diketahui siapakah yang menggubah lagu ini. Namun lagu ini dikembangkan oleh
para budak orang-orang kulit hitam di Amerika sebelum tahun 1865, di masa awal perang
saudara di Amerika. Biasanya para budak yang mengalami tekanan akan bernyanyi bersamasama untuk saling menguatkan, salah satunya bagaimana mereka merefleksikan pengorbanan
Kristus dan penghiburan dari Injil.
Lagu ini pertamakali muncul dalam kumpulan lagu hymns yang dikerjakan oleh William
Barton, yaitu Old Plantation Hymns pada tahun 1899 yang didasari dari Matius 27:31-56 dan
28:1-15. Bagian awal dari lagu ini berakar dari ungkapan umum orang percaya kulit putih di
Tennesse yang sering mengungkapkan,”Have you heard how they crucified my Lord?”,
sedangkan bagian berikutnya diambil dari tradisi oral dan tertulis,
Were you there when they pierced him in the side?
Were you there when the sun refused to shine?
Sebuah hymns yang menantang keberanian kita, sejauh manakah kita berani mengikuti Kristus?
Sumber - http://www.hymnary.org/hymn/PsH/377
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Were You There
Were you there when they crucified my Lord?
Were you there when they crucified my Lord?
Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.
Were you there when they crucified my Lord?
Were you there when they nailed him to the tree?
Were you there when they nailed him to the tree?
Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.
Were you there when they nailed him to the tree?
Were you there when they laid him in the tomb?
Were you there when they laid him in the tomb?
Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.
Were you there when they laid him in the tomb?
Were you there when God raised him from the tomb?
Were you there when God raised him from the tomb?
Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.
Were you there when God raised him from the tomb?
Hymn # 505
Lutheran Worship

Hadir Kau
(Puji-Pujian Kristen no. 61)

Hadir kau waktu Tuhan disalib
Hadir kau waktu Tuhan disalib
O..Itu membuat aku gentar
gentar gentar
Hadir kau waktu Tuhan disalib.
Hadir kau waktu Tuhan dipaku
Hadir kau waktu Tuhan dipaku
O..Itu membuat aku gentar
gentar gentar
Hadir kau waktu Tuhan dipaku.
Hadir kau waktu Tuhan dikubur
Hadir kau waktu Tuhan dikubur
O..Itu membuat aku gentar
gentar gentar
Hadir kau waktu Tuhan dikubur.
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Persembahan diri Kristus akan menjadi sia-sia jika Ia sama-sama manusia seperti kita. Maka
Ibrani mengatakan, Sekiranya Ia di bumi ini, Ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di
sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat (4).
Namun, Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, (5a) bahwa
pelayanan manusia yang menjadi imam adalah bayangan (contoh/ pattern atau tipe) dari apa yang ada
di sorga; sama seperti yang diberitahukan kepada Musa, ketika ia hendak mendirikan kemah:
Ingatlah,"demikian firman-Nya, "
"
bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah
ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu."(5b). Seperti apa yang di atas gunung itu? Hal ini ditulis
di dalam Keluaran 40:34-38, Lalu awan itu menutupi Kemah Pertemuan, dan kemuliaan TUHAN
memenuhi Kemah Suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki Kemah Pertemuan, sebab awan itu
hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan TUHAN memenuhi Kemah Suci. Apabila awan itu naik dari
atas Kemah Suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu
tidak naik, maka merekapun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan TUHAN itu ada
di atas Kemah Suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata
seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Dapatkah kita bayangkan, seperti apa di
sorga? Miniaturnya, atau contohnya telah dialami oleh Musa.
Kristus pelayan yang lebih agung
Setelah kita terpesona dengan apa yang terjadi dengan Musa, kemudian tentang Kristus ia
menyatakan, Tetapi sekarang Ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena Ia
menjadi Pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi
(6). Di dalam pelayanan yang lebih agung, perjanjian yang lebih mulia dan janji yang lebih tinggi, Ia
menjadi Pengantara atau mediator. Keimaman-Nya tak sekadar masalah ritual, namun menjadi
mediator antara bumi dan surga.
Perjanjian Musa tak sempurna
Sebab, sekiranya perjanjian yang pertama itu (Musa di Sinai) tidak bercacat, tidak akan
dicari lagi tempat untuk yang kedua (7). Bukan berarti Allah membuat perjanjian yang cacat atau
tidak sempurna, tetapi jika perjanjian di dalam PL saja, akan sungguh-sungguh cacat jika tanpa
melihat keseluruhan janji-Nya melalui kacamata PB. Dengan melihat PL dan PB, maka perjanjian itu
barulah sempurna. Maka kalimat Kristus dalam Matius 5:17 penting, Janganlah kamu menyangka,
bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk
meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Padahal orang Israel sudah keburu bangga bahwa perjanjian di Sinai sudah sempura, tak
bercacat sehingga tidak butuh kegenapan Taurat di dalam Kristus. Namun Ibrani mengingatkan
mereka, bahwa sebenarnya Tuhan telah memperingati mereka sebelumnya. Sebab Ia menegor mereka
ketika Ia berkata: "
Sesungguhnya, akan datang waktunya,"demikianlah firman Tuhan, "
Aku akan
mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda (8). Ini adalah kutipan
dari Yeremia 31:31, namun siapa sangka bahwa perjanjian baru kepada kaum Israel dan secara khusus
dengan kaum Yehuda (bukan Lewi), adalah mengenai Yesus yang adalah keturunan Yehuda?
Kemudian Yeremia 31:32 bahkan menegaskan ketidaksempurnaan perjanjian dengan Musa itu,
seperti yang dikutip Ibrani pada ayat 9, bukan seperti perjanjian yang telah Kuadakan dengan nenek
moyang mereka, pada waktu Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari
tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjian-Ku, dan Aku menolak mereka,"demikian
firman Tuhan.
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Anugerah
Ibrani melanjutkan kutipannya dari Yeremia 31: 33b, "
Maka inilah perjanjian yang
Kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu,"demikianlah firman Tuhan. "
Aku akan
menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka
Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku (10). Ini adalah tindakan
aktif anugerah Allah. Dimulai dengan inisiatif Allah untuk menaruh hukum-Nya di dalam akal
budi manusia yang terikat perjanjian itu. Itulah sebabnya mengapa Allah bisa menjadi Tuhan kita,
atau kita dapat mempercayai Dia sebagai Tuhan, karena terlebih dahulu Ia menyatakan karya
anugerah-Nya. Ketika Allah menjadi Allah kita, itu bukan pilihan kita tetapi karena Allah yang
mau menjadi Allah kita.
Allah yang menyatakan diri
Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya, atau sesama saudaranya
dengan mengatakan: Kenallah Tuhan! Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku
(11). Jika umumnya mereka bangga akan pengenalan mereka mengenai Allah, tetapi Yeremia
31:34 yang dikutip di sini justru
menunjukkan bahwa pengenalan manusia
akan Allah bukan karena diajarkan oleh
manusia, melainkan Allah sendiri yang
menyatakannya. Karya anugerah Allah
memampukan
kita
mengenal
Dia.
Sebagaimana dalam Galatia 4:6 rasul
Paulus mengatakan, Dan karena kamu
adalah anak, maka Allah telah menyuruh
Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang
berseru: "ya Abba, ya Bapa!"
Allah yang berbelas kasih
Sebab Aku akan menaruh belas
kasihan terhadap kesalahan mereka dan
tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka
(12). Allah yang sedemikian bukan hanya menyatakan diri, tetapi menyatakan karya-Nya,
terutama di dalam karya penebusan dosa. Allah bukan pelupa, tetapi menganggap dosa manusia
tidak ada sehingga memungkinkan pengampunan Allah akan dosa manusia.
Oleh karena Ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, Ia menyatakan yang pertama
sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang, telah
dekat kepada kemusnahannya (13). Kesimpulan ini adalah suatu kesimpulan yang mengesalkan,
bahwa perjanjian Musa itu usang atau tua. Di sinilah kita melihat bahwa ritual imamat PL sudah
tidak valid lagi.
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