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GOSYEN DI DALAM HIDUPMU
Keluaran 8:22-23
Hari-hari ini kita banyak diperhadapkan dengan berbagai masalah dan kesulitan, baik dalam hal
keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan sebagainya. Demikian juga terjadi pada masa peradaban
Mesir, ketika seluruh bumi dilanda kelaparan dahysat. Bangsa Israel, sebagai bangsa pilihan
Allah, dipelihara oleh Tuhan dari bencana dengan dibawa ke Mesir dan ditempatkan pada satu
daerah yang sangat baik dan sangat subur bernama Gosyen. Mereka dengan sengaja ditaruh di
sana untuk dipisahkan dari kebiasaan hidup bangsa Mesir. Kata "Gosyen" artinya “mendekat”
atau "dekat dengan Aku" (Kej. 45:10a). Sejarah mencatat ada 77 jiwa dari keluarga Yakub yang
datang ke Gosyen dan dipelihara oleh Tuhan selama 215 tahun sampai mereka dibebaskan
secara yang luar biasa dari perbudakan Mesir. Ketika Allah menempatkan umat-Nya di Gosyen,
daerah itu menjadi sorotan karena Allah hadir di sana dan memerintah atas umat-Nya di
tengah-tengah bangsa-bangsa penyembah berhala dan peradabannya sangat maju. Tuhan
mengadakan pembedaan di antara mereka. Bangsa Israel dibuat-Nya menjadi sangat makmur
dan sejahtera oleh karena campur tangan ilahi dalam kehidupan mereka di tanah Gosyen.
Melalui peristiwa ini, kita dapat melihat bahwa Allah telah menyediakan segala sesuatu yang
dibutuhkan umat-Nya dalam menghadapi krisis atau kesulitan. Allah telah menyediakan Gosyen
bagi bangsa Israel, dan hal ini pun berlaku pada masa kini, di mana Allah juga telah menyediakan
“Gosyen” dalam setiap kehidupan kita.
Ada tiga hal penting tentang Gosyen, yaitu:
1. Gosyen berbicara mengenai inisiatif dan rencana Allah ke depan untuk anak-anak-Nya.
Tuhan sudah memikirkan kelangsungan hidup Israel dalam menghadapi bencana kelaparan,
bahkan sebelum mereka menyadari datangnya bencana itu. Itulah bentuk inisiatif dan
rencana-Nya dalam kehidupan orang percaya. Kita semua adalah kesayangan, biji mata Allah
sendiri, yang ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah dan hidup-Nya sendiri. Kalau saat ini
kita sedang mengalami keadaan yang tidak baik, tetaplah bersyukur karena Allah tidak tinggal
diam, melainkan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
2. Gosyen berbicara mengenai Tuhan mengkhususkan dan mengistimewakan umat-Nya. Allah
akan meluputkan dari penderitaan karena kita adalah “Gosyen” di mata-Nya. Sebagai orang
Kristen, kita adalah orang-orang yang berbeda. Namun, kalau tidak mengalami perbedaan dalam
kehidupan, maka kita perlu berpikir baik-baik apakah kita adalah orang yang sungguh-sungguh di

dalam Tuhan, karena orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan mengetahui bahwa ada
“Gosyen” di dalam hidupnya. Seperti Gosyen, kita adalah orang-orang yang dikhususkan dan
istimewa. Hal-hal yang buruk bisa saja menimpa kita, namun tidak mengubah kebenaran bahwa
Tuhan sangat mengasihi dan memandang kita berharga, serta rindu memberkati kita.
3. Gosyen berbicara mengenai supremasi dan keunggulan kuasa Allah mengatasi dewa-dewa
Mesir pada masa itu. Tuhan meluputkan Israel dari tulah-tulah Mesir. Ada 10 tulah yang
diberikan Allah untuk mendidik orang Mesir dengan menunjukkan kuasa-Nya yang mengalahkan
dewa-dewa Mesir. Tuhan yang berperang terhadap dewa-dewa Mesir. Semua kekuatan
dewa-dewi yang disembah Mesir takluk kepada kuasa Allah. Percayalah bahwa Tuhan sudah
mempersiapkan Gosyen bagi Anda. Amin!

