Ibadah Doa Malam Surabaya, 27 April 2018 (Jumat Malam)
Bilangan 27: 1-11
27:1. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehadbin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye dari kaum Manasye
bin Yusuf--nama anak-anaknya itu adalah: Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirza-27:2. dan berdiri di depan Musa dan imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu Kemah
Pertemuan, serta berkata:
27:3. "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan TUHAN,
ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki.
27:4. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki?
Berilah kami tanah milikdi antara saudara-saudara ayah kami."
27:5. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan TUHAN.
27:6. Maka berﬁrmanlah TUHAN kepada Musa:
27:7. "Perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu benar; memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya
di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya; engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya.
27:8. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata: Apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka
haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan.
27:9. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudarasaudaranya yang laki-laki.
27:10. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada
saudara-saudara lelaki ayahnya.
27:11. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu
kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya." Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi
orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
Ini mengenai hak waris bagi anak-anak perempuan. Sebenarnya anak perempuan tidak mempunyai hak waris tanah pusaka
menurut hukum Taurat.
Tetapi di sini anak perempuan Zelafehad berjuang untuk mendapatkan hak waris tanah pusaka milik ayahnya. Dulu secara
jasmani.
Sekarang dalam arti rohani--perempuan menunjuk pada gereja Tuhan.
Bangsa kaﬁr juga tidak memiliki hak waris kerajaan sorga--seperti nasib anak-anak perempuan Zelafehad. Dulu anak-anak
perempuan Zelafehad berjuang sampai mendapatkan. Kita bangsa kaﬁr juga harus berjuang sampai mendapatkan hak
waris kerajaan sorga yang kekal, lewat doa penyembahan: doa pagi, doa puasa, doa semalam suntuk, doa malam dan lain-lain.
Syaratuntuk mendapat hak waris kerajaan sorga:
1. Matius 7: 21
7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia
yang melakukan kehendak Bapa-Kuyang di sorga.
'masuk ke dalam Kerajaan Sorga'= mempunyai hak waris kerajaan sorga.
Syarat pertama: kita berjuang dan berdoa untuk bisa melakukan kehendak Bapa= taat dengar-dengaran pada ﬁrman
pengajaran yang benar; ﬁrman yang dibukakan rahasianya, sehingga kita bisa hidup dalam kesucian dan saling
mengasihi, bahkan mengasihi musuh. Kerajaan sorga itu suci.
Tidak boleh ada lagi kebencian (iri, dendam). Orang benci tidak bisa masuk sorga; tetap di dalam maut. Orang tidak suci
juga tidak bisa masuk sorga.
Sekalipun kita bangsa kaﬁr tetapi kalau kita hidup suci dan saling mengasihi--sampai mengasihi musuh--, kita bisa
mendapat hak waris kerajaan sorga.
2. Matius 6: 33
6:33. Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Syarat kedua: mengutamakan ibadah pelayanan kepada Tuhan; beribadah melayani Tuhan dengan setia-benar dan
setia-berkobar-kobar, apapun tantangan dan rintangan yang kita hadapi.
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Tidak setia dalam ibadah pelayanan berarti tidak bisa masuk sorga karena Yerusalem baru adalah kota setia (Kitab
Zakharia).
Kalau dua syarat di atas digabung, sekalipun kita bangsa kaﬁr tidak memiliki hak waris kerajaan sorga, tetapi biarlah kita
bisa berjuang untuk hidup suci, saling mengasihi, dan setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan.
Hasilnya: kita menjadi biji mata-Nya Tuhan sendiri:
a. Ada jaminan pemeliharaan dan perlindungan Tuhansecara ajaib dan berkelimpahan--sampai mengucap syukur
kepada Tuhan. Semuanya akan ditambahkan secara berkelimpahan.
b. Pintu-pintu masa depan terbuka, sampai pintu sorga terbuka bagi kita.
Tidak usah takut! Di zaman yang sulit ini Tuhan yang memelihara dan melindungi kita sampai pintu-pintu terbuka bagi kita.
3. Kisah Rasul 14: 22
14:22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam
iman, dan mengatakan, bahwa untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara.
Syarat ketiga: harus mengalami banyak sengsara; kita rela mengalami sengsara daging/penyaliban
daging/pemerasan daging karena Yesus, termasuk kita bisa berdoa di saat kita lemah, tak berdaya--seperti Yesus di
taman Getsemani, Dia benar-benar diperas.
Kita mengalami penyaliban daging dalam bentuk doa puasa, doa penyembahan, karena ibadah pelayanan, sengsara
karena kebenaran, pengajaran yang benar dan lain-lain, sehingga kita mendapatkan Roh kemuliaan.
Hasilnya:
a. Kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus/kabar mempelai; dipakai dalam
kegerakan Roh Kudus hujan akhir; pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, untuk memuliakan dan
mengagungkan nama Tuhan, bukan memilukan atau memalukan Tuhan. Itu tugas kita secara pribadi dan dalam
nikah.
Kalau memilukan dan memalukan Tuhan berarti tidak ada Roh kemuliaan, tetapi daging.
Tanpa salib tidak ada Roh kemuliaan, sehingga pedangnya tumpul, malah jadi pedang berkarat. Kabar mempelai
tanpa salib, tidak akan bisa.
Harus ada salib, baru ada Roh kemuliaan, setelah itu barulah kita bisa dipakai.
b. Kita mengalami kemuliaan--mujizat terbesar--yaitu pembaharuan hidupdari manusia daging menjadi manusia
rohani seperti Yesus, mulai dari kuat teguh hati atau tabah.
Dari enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh orang Israel hanya dua orang yang bisa mewarisi tanah Kanaan-Yosua dan Kaleb--, karena mereka kuat teguh hati, artinya:
i.
ii.
iii.
iv.

Tidak kecewa, putus asa, dan meninggalkan Tuhan saat menghadapi apapun juga.
Tetap berpegang teguh pada pengajaran yang benar dan taat dengar-dengaran.
Tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan.
Tetap hidup benar dan suci.
Jangan mundur sedikitpun! Jangan menyerah kalah apapun tantangan dan rintangan yang kita hadapi!
Puji syukur pada Tuhan, saat ada tantangan dan rintangan, kita bukan semakin loyo, tetapi kita justru
semakin berkobar. Seperti mobil naik tanjakan harus tambah gasnya, tidak bisa pelan-pelan, kalau tidak,
akan turun ke bawah.
Tantangan dan rintangan bukan untuk membuat kita putus asa tetapi semakin meningkat. Mungkin kita
sudah miring atau jatuh, mari bangkit semua, kuat teguh hati. Tuhan masih memberikan kesempatan
kepada kita.

v. Tetap percaya dan berharap Tuhan.
vi. Tetap menyembah Tuhan.
Mari, kita semakin setia, semakin banyak menyembah--ditambah puasa.
2

c. Mujizat jasmani juga terjadi. Kalau sudah kuat teguh hati--ada landasan yang kuat--, mujizat jasmani akan terjadi.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan; lebih mudah dari pada membalikkan telapak tangan.
Kalau landasan tidak kuat--bimbang, ragu--, lalu pesawat datang, hancur semuanya. Percuma!
d. Sampai kalau Tuhan datang kembali, kita diubahkan menjadi sempurna, sama mulia dengan Dia, untuk layak
menyambut kedatangan-Nya kedua kali di awan-awan yang permai. Kita masuk Firdaus dan kerajaan sorga yang
kekal; kita menerima hak waris kerajaan sorga selama-lamanya.
Jangan kecewa dan putus asa! Kita memang harus memikul salib untuk melayani Tuhan, tetapi Roh kemuliaan akan membuat kita
kuat teguh hati. Tuhan tolong kita.
Berjuang sampai Roh kemuliaan benar-benar dicurahkan bagi kita. Tandanya Roh Kemuliaan dicurahkan: kita berbahagia saat
menghadapi tantangan dan rintangan. Sampai kita kuat dan teguh hati.
Berjuang! Anak-anak Zelafehad berjuang, kita bangsa kaﬁr juga berjuang sekalipun ada sengsara di bidang ekonomi, kesehatan,
rumah tangga, sengsara dalam melayani Tuhan, dan sebagainya, serahkan kepada Dia! Banyak pencobaan, kemustahilan,
kesusahan, penderitaan, serahkan kepada Dia!
Yang sudah berhasil dan baik semua, tetap mengucap syukur, berjanji pada Tuhan dan diri sendiri untuk tidak mundur apapun
keadaannya.
Biar Roh kemuliaan menolong, menguatkan, dan membahagiakan kita semua. Berjuang! Kuat teguh hati, kita pasti menang,
seperti anak Zelafehad. Kita tidak mampu berjuang sendiri. Harus berserah pada Tuhan. Tidak ada yang tahu apa yang kita
hadapi, serahkan kepada Tuhan!
Dari pihak kita: kuat teguh hati/berserah pada Tuhan, dan Dia akan mengulurkan tangan Roh kemuliaan bagi kita. Serahkan
perjuangan kita kepada Tuhan!
Tuhan memberkati.
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