
BACAAN KELUARGA | 2020 

  

TUJUH KUNCI MENUJU KELUARGA YANG BERSATU 1 

 

TUJUH KUNCI 
MENUJU 

KELUARGA YANG BERSATU 
 

 

INTERNATIONAL MISSIONARY SOCIETY 
SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH REFORM MOVEMENT 

DEPARTEMEN KELUARGA GC 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

PENDAHULUAN 

MENYELAMATKAN KASIH YANG MULA-MULA 
Sabat, 2 Mei 2020 
Yapci Trujillo Perez, Belanda 

KETAATAN DAN PELAYANAN 
Kamis, 7 Mei 2020 
Vladimir Marinov, Finlandia 

SAYA BERJANJI UNTUK MENGASIHIMU 
Sabat, 9 Mei 2020 
Lisbeth Hunger, USA 

DUA YANG MENJADI SATU DENGAN TUHAN 
Minggu, 10 Mei 2020 
Felipe and Laura Acuña, Costa Rica 

PENYANGKALAN DIRI ATAU MEMENTINGKAN DIRI? 
Sabat, 16 Mei 2020 
Morris Lowe, Kanada 

KERENDAHAN HATI DAN KASIH 
Sabat, 23 Mei 2020 
Orlando Ortiz González, El Salvador 

KRISTUS, PUSAT KEHIDUPAN RUMAH 
Sabat, 30 Mei 2020 
Adalício Fontes, Portugal 

 



BACAAN KELUARGA | 2020 

  

TUJUH KUNCI MENUJU KELUARGA YANG BERSATU 2 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini, kita sedang hidup dalam masa 
isolasi, kita harus menguatkan pemikiran 
bahwa rumah adalah Jemaat kecil sebagai 
tempat untuk memuliakan Tuhan. 
Disinilah peletakan dasar landasan 
kesejahteraan masa sekarang dan masa 
yang akan datang bagi Jemaat dan 
masyarakat. Disinilah tabiat, yang adalah 
satu-satunya harta yang akan dibawa ke 
sorga itu, dibangun. 

“Kesejahteraan masyarakat, kesuksesan 
Gereja, dan kemakmuran bangsa, 
bergantung pada pengaruh-pengaruh 
dalam rumah tangga.” –Ministry of Healing, 
hal. 349.1. 

“Allah telah merancang agar keluarga-
keluarga di bumi ini akan melambangkan 
keluarga di sorga. Rumah-rumah tangga 
orang Kristen, yang didirikan dan 
dibimbing dalam keselarasan dengan 
rencana Tuhan, akan menjadi agen-agen-
Nya yang paling ampuh dalam 
pembentukan tabiat Kristen, dan bagi 
kemajuan pekerjaan-Nya.” –Testimonies 
jilid 6, hal. 430.2 

“Satu keluarga yang teratur baik, dan 
terdisiplin baik akan berbicara lebih 
banyak tentang Kekristenan, 
dibandingkan dengan semua khotbah 
yang dapat dikhotbahkan. Demikianlah, 
suatu keluarga akan memberikan bukti 
bahwa orang tua telah berhasil mengikuti 
petunjuk Tuhan, dan bahwa anak-anak 
mereka mau melayani Dia di dalam 
Gereja.” –The Adventist Home, hal. 32. 

Oh! Sungguh ajaib mendengar Firman 
Tuhan yang ditujukan kepada Abraham! 
“Aku akan memberkati orang-orang yang 
memberkati engkau, ... dan olehmu semua 
kaum di muka bumi akan mendapat 
berkat." Kejadian 12:3 

Kehidupan kita harus memantulkan 
keindahan tabiat Kristus. Tiap-tiap orang 
Kristen harus menjadi batu yang hidup 
bagi Injil dan “...bercahaya di antara 
mereka seperti bintang-bintang di dunia,” 
(Filipi 2:15). Agar ini terwujud, maka 
Kristus Juruselamat kita perlu tinggal 
seutuhnya dan sepenuhnya di dalam kita. 

Pada bulan Mei ini kita berkesempatan 
untuk menyediakan waktu bagi keluarga 
kita, agar kita dapat mengetahui 
rancangan Allah bagi rumah kita, yang 
membawakan kasih, kerendahan hati, 
ketaatan, dan sifat tidak mementingkan 
diri sendiri, ke dalam perhubungan kita, 
memulihkan berdirinya prinsip-prinsip 
Tuhan bagi kehidupan kita bersama, dan 
menjadikan Kristus sebagai pusat 
kehidupan kita. 

Kiranya Tuhan memberkati keluarga-
keluarga kita di bulan pembelajaran dan 
doa ini. Amin. 

Pendeta Adalicio Fontes 
Ketua Departemen Keluarga GC 

*** 
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1 
Sabat, 2 Mei 2020 

MENYELAMATKAN KASIH YANG MULA-MULA 
Yapci Trujilo Perez, Belanda 

Salah satu cerita kasih sejati yang paling 
penting, yang tercatat dalam Alkitab, 
dapat ditemukan di kitab Nabi Hosea. 
Kitab ini singkat, yang seringkali 
terlewatkan, dan bisa saja sulit 
mencarinya jika orang itu jarang membaca 
Alkitab. Karena kitab ini singkat dan 
bersifat nubuatan, maka kitab ini 
tergolong dalam satu kelompok yang 
terdiri dari 12 kitab yang disebut “Nabi-
Nabi Kecil.” Tergolong di dalam kategori 
ini bukan berarti bahwa kitab Hosea dan 
nabi-nabi ini kurang bernilai, melainkan 
karena kitab-kitab ini tergolong kitab yang 
pendek atau singkat. 

Walaupun ada di dalam Alkitab kita, 
beberapa orang tidak mengerti garis besar 
jalan cerita Hosea, oleh karena banyak 
ungkapan nubuatan yang digunakan. 
Namun demikian, meskipun sudah baik 
untuk mengetahui peristiwa sejarah yang 
dimaksud oleh nubuat-nubuat di 
dalamnya, maka lebih baik lagi jika kita 
dapat mengerti maknanya. 

Beberapa orang barangkali bertanya: 
Pekabaran apa yang kitab Hosea miliki 
bagi kehidupan rohani saya? Bagaimana 
hal kitab ini berhubungan dengan tema 
keluarga dan tentang kasih yang mula-
mula? 

Kitab Hosea berisi tentang suatu 
permasalahan di dalam keluarga. 
Meskipun itu telah dituliskan sekitar 
tahun 722 SM, namun demikian 
permasalahan yang dituliskan di 
dalamnya masih sangat relevan untuk 
masa kini, yang juga menunjukkan betapa 
besarnya jangkauan kasih Allah. 

Hosea adalah seorang nabi Tuhan – 
seorang yang baik yang menerima 

kehendak Tuhan, meski seringkali ia 
bahkan tidak memahami maksud Tuhan 
secara sepenuhnya. Tuhan telah 
mempercayakan kepada Hosea suatu 
tugas yang sulit untuk menegur umat 
Israel oleh sebab kemurtadan hidup 
mereka. 

Melalui jurukabar-jurukabar yang 
berbeda-beda, Tuhan kita yang penuh 
kasih, selalu berkerinduan untuk menarik 
perhatian umat-Nya, supaya mereka dapat 
berbalik dari kejahatan.  Selama masa 
Hosea, salah satu permasalahan besar 
yang ada ialah masuknya penyembahan 
berhala ke dalam kebiasaan-kebiasaan 
hidup umat pilihan Tuhan. 

Dari sudut pandang sejarah, pekerjaan 
pelayanan Hosea dimulai ketika masa 
pemerintahan Yerobeam II (783 – 742 
SM), dan kemudian ketidakstabilan politis 
dan keagamaan pun datanglah. 

“Dengan teguran yang paling keras, Allah 
berusaha membangkitkan bangsa yang tidak 
menyesali dosanya itu untuk melihat 
realisasi bahaya yang sudah dekat yakni 
kebinasaan yang mutlak. Melalui Hosea dan 
Amos, Ia mengirim pekabaran demi 
pekabaran kepada kesepuluh suku itu, sambil 
mendesak supaya bertobat dengan 
sepenuhnya, dan menunjukkan ancaman 
bahaya yang akan menimpa sebagai akibat 
pelanggaran yang terus-menerus. "Kamu 
telah membajak kefasikan," kata Hosea, 
"telah menuai kecurangan, telah memakan 
buah kebohongan; oleh karena engkau telah 
mengandalkan diri pada keretamu, pada 
banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Maka 
keriuhan perang akan timbul di antara 
bangsamu, dan segala kubumu akan 
dihancurkan. . . . Pada waktu fajar akan 
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dilenyapkan sama sekali raja Israel." Hosea 
10:13-15. (Prophets and Kings, hal. 279). 

Tetapi, dalam kehidupan pribadinya, 
Hosea memulai pelayanannya dengan 
suatu peristiwa spesial – pernikahannya. 
Namun demikian, Tuhan memberi 
perintah yang terdengar asing: 

“Ketika TUHAN mulai berbicara dengan 
perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia 
kepada Hosea: "Pergilah, kawinilah 
seorang perempuan sundal dan 
peranakkanlah anak-anak sundal, karena 
negeri ini bersundal hebat dengan 
membelakangi TUHAN." Hosea 1:2. 

Meskipun Tuhan memintakan hal yang 
tidak biasa, khususnya bagi seorang 
jurukabar Tuhan, namun Hosea 
menurutinya dan menikahi Gomer. 
Dengan hak istimewa besar yang 
diterimanya dari mendengarkan langsung 
suara Tuhan, Hosea pun yakin akan 
jaminan yang Tuhan telah tunjukkan 
kepadanya tentang kasih bagi hidupnya. 
Oleh karena itu, ia memutuskan untuk 
menyatakan segenap kasihnya kepada 
Gomer, tanpa mempersoalkan masa lalu 
perempuan ini. 

Sebagai hasil dari kasihnya, lahirlah anak 
pertama mereka, dan sukacita pun 
memenuhi rumah mereka. Namun, Tuhan 
meminta Hosea untuk memberi nama 
spesial bagi anak laki-lakinya itu: 
“Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada 
Hosea: "Berilah nama Yizreel kepada anak 
itu, sebab sedikit waktu lagi maka Aku akan 
menghukum keluarga Yehu karena hutang 
darah Yizreel dan Aku akan mengakhiri 
pemerintahan kaum Israel.” (Hosea 1:4). 

Nama Yizreel berarti: “Tuhan yang 
menabur, dan Tuhan yang mencerai-
beraikannya” 

Melalui nama ini, dengan suatu cara yang 
unik, Tuhan hendak menubuatkan bahwa 

Ia hendak menghukum Israel dan bahwa 
mereka akan dicerai-beraikan. Bagi saya, 
rasanya tidak ada orang yang terpikir 
untuk memberi nama anak laki-lakinya 
seperti itu, tetapi Hosea menuruti suara 
Tuhan itu. 

Lalu Alkitab mencatat, bahwa satu anggota 
keluarga baru pun hadir di keluarga ini – 
seorang anak perempuan, dan Tuhan 
berfirman: “Lalu perempuan itu 
mengandung lagi dan melahirkan seorang 
anak perempuan. Berfirmanlah TUHAN 
kepada Hosea: "Berilah nama Lo-Ruhama 
kepada anak itu, sebab Aku tidak akan 
menyayangi lagi kaum Israel, dan sama 
sekali tidak akan mengampuni mereka.” 
(Hosea 1:6). Lo-Ruhama berarti “yang 
tidak beruntung”, “yang tidak disayang.” 

Melalui nama-nama ini, Tuhan terus 
mengirimkan suatu pekabaran kepada 
umat-Nya, dengan cara yang tidak biasa. 
Tuhan sedang berbicara kepada umat-Nya 
Israel bahwa oleh sebab kemurtadan 
mereka dan oleh karena perpisahan 
mereka terhadap hukum-hukum-Nya, 
maka Israel akan dibenci. 

Anak yang ketiga, yang hadir di rumah ini 
mendatangkan beberapa kepahitan dalam 
kehidupan Hosea. Tuhan berfirman 
kepadanya: 

"Berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, 
sebab kamu ini bukanlah umat-Ku dan 
Aku ini bukanlah Allahmu." (Hosea 1:9) 
Nama ini artinya “kamu bukanlah umat-
Ku.” Nama ini merupakan suatu 
pernyataan berita yang paling buruk bagi 
seorang ayah. Tuhan menyatakan kepada 
Hosea bahwa anak-nya itu bukan anak 
kandung-nya (Hosea 2:3). Sama halnya 
dengan Hosea ketika ia mendengar berita 
buruk itu, demikianlah Tuhan hendak 
menunjukkan kepada Hosea tentang 
bagaimana yang Ia rasakan ketika Ia 
melihat bahwa mempelai wanita-Nya, 
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yakni Jemaat pilihan-Nya, telah berbuat 
zinah secara rohani, dengan 
mencampuradukkan peribadatan mereka 
dengan bangsa-bangsa lainnya. 

Hari-hari itu bukanlah saat yang mudah 
bagi Hosea. Rasa malu menodai rumahnya. 
Bagaimana mungkin ini terjadi? Tuhan 
yang telah memintanya menikahi Gomer. 
Hosea mengasihi istrinya itu dengan 
segenap hatinya. Ia suami yang baik, yang 
menurut kepada Tuhan, dan juga seorang 
ayah yang baik bagi keluarganya. 

Tentu saja Hosea berkabung dengan 
pahitnya, dan menanyakan kepada Tuhan 
banyak pertanyaan. Masa ini merupakan 
suatu masa perjuangan rohani yang berat 
bagi orang baik ini. 

Alkitab menyatakan bahwa bangsa Israel 
telah meninggalkan Tuhan, sebagaimana 
Gomer meninggalkan rumahnya: 

“...Sebab dia berkata: Aku mau mengikuti 
para kekasihku, yang memberi roti dan air 
minumku, bulu domba dan kain lenanku, 
minyak dan minumanku.” (Hosea 2:4). 

Untuk beberapa alasan, sayangnya Gomer 
akhirnya terjebak sebagai seorang budak, 
yang diperjualbelikan di pasar budak, 
dimana pembeli dengan harga tertinggi 
yang akan menjadi pemiliknya. 

Kini, Gomer bukan lagi seorang 
perempuan cantik yang meninggalkan 
rumahnya sambil berpikir bahwa ia akan 
memiliki kehidupan yang lebih baik. 
Seperti anak yang hilang, ia menderita 
akibat-akibat dosanya. Ketika 
membandingkan kehidupannya yang 
sebelumnya dengan kehidupannya yang 
sekarang yang berada dalam situasi 
mengerikan, ia pun berujar: 

“Aku akan pulang kembali kepada suamiku 
yang pertama, sebab waktu itu aku lebih 

berbahagia dari pada sekarang.” (Hosea 
2:7). 

Tetapi, siapa yang mau menerima dia 
dengan keadaannya itu? Maukah 
suaminya memaafkannya setelah ia 
mengkhianatinya? 

Banyak orang yang berpikir bahwa Alkitab 
adalah sebuah buku yang usang dan 
ketinggalan zaman, yang hanya berisi 
sejarah kuno, yang tidak berguna bagi 
kehidupan dunia sekarang ini. Tetapi, 
wahai saudara dan saudariku, keadaan 
Gomer masih kita temukan berulang-
ulang kali sepanjang abad ke-21 ini. Laki-
laki dan perempuan meninggalkan rumah 
mereka untuk pergi jauh. Ketika setan 
telah bermain-main dengannya dan 
berhasil membawanya ke kubangan dosa, 
ia lalu meninggalkannya dalam kesia-
siaan. Sekarang ini, banyak orang yang 
sedang bertanya-tanya: Masih adakah 
harapan bagiku? Akankah Tuhan 
memaafkan aku oleh karena banyaknya 
dosa yang telah kuperbuat? 

Sekarang ini, banyak juga orang yang 
memporak-porandakan rumahnya dan 
berusaha mencari solusi bagi keadaannya. 
Sekarang ini, sudah sering kita dengar 
“Kalau engkau menipuku dengan 
berhubungan dengan orang lain, maka aku 
tidak akan memaafkanmu” dan para ahli 
menyarankan “Ikuti kata hatimu, yang 
terutama penting ialah kebahagiaanmu 
sendiri,” tetapi, Alkitab mengajarkan 
kepada kita bahwa kasih yang sejati akan 
berbuat jauh melebihi perasaan kita. 

Hosea yang telah berpisah dari istrinya, 
tentu saja sedang berdoa untuk 
mendapatkan solusi bagi kehidupannya. Ia 
bertanya-tanya, apakah benar Tuhan telah 
memiliki rancangan baginya. Mengapa ia 
harus melewati semua hal ini? Kemudian, 
Tuhan memberikan kepadanya suatu 
pekabaran: “Masakan Aku membiarkan 
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engkau, hai Efraim,... Apakah yang akan 
Kulakukan kepadamu, hai Efraim?” (Hosea 
11:8; 6:4). 

Demikian pula pekabaran Tuhan bagi kita 
sekarang ini: Masakan Aku 
meninggalkanmu? Masakan Aku 
melupakanmu? Tuhan tidak pernah 
meninggalkan kita. 

Tuhan juga memberi satu perintah kepada 
Hosea, "Pergilah lagi, cintailah perempuan 
yang suka bersundal dan berzinah, seperti 
TUHAN juga mencintai orang Israel, 
sekalipun mereka berpaling kepada allah-
allah lain dan menyukai botol minuman 
anggur." (Hosea 3:1). Tuhan 
memerintahkan Hosea untuk 
menyelamatkan cinta pertamanya, 
sebagaimana juga Ia hendak 
menyelamatkan cinta kita. 

Hosea meninggalkan segala sesuatu demi 
mencari Gomer. Ia menyeberangi jalanan 
dan pemukiman, dan tiba ditempat 
dimana Gomer berada. Ia tampak 
kelelahan, lusuh, dan malu. Ia bahkan 
tidak berani mengangkat mukanya untuk 
memandang Hosea. Ia sedang menunggu 
penghukuman Hosea. Secara manusia, 
saya merenungkan bagaimana kenangan 
kesedihan dan perasaan campur aduk 
memenuhi mereka. Ia telah berbuat 
curang dan meninggalkannya. Hosea bisa 
saja bereaksi sebagaimana banyak orang 
sekarang ini, dengan mengatakan, 
“Rasakan ini? Ini yang patut engkau 
dapatkan!” 

Tetapi Tuhan telah menaruh suatu 
pemikiran di benak Hosea. “Masakan aku 
meninggalkanmu?” Ia adalah cinta 
pertamanya. 

Hosea segera menghampiri si penjual dan 
membeli kebebasan bagi istrinya itu: “Lalu 
aku membeli dia bagiku dengan bayaran 
lima belas syikal perak, dan satu setengah 

homer jelai.” (Hosea 3:2). Ini harga yang 
mahal, tetapi Hosea tidak mempedulikan 
mahalnya harga ini.  

Mari kita merenung sejenak tentang apa 
artinya membebaskan seseorang dari 
perbudakan pada saat itu. 

Gomer kembali ke rumah bersama Hosea, 
bukan sebagai budak lagi, melainkan 
sebagai permaisyuri di rumahnya, yang 
dikasihi suaminya. Keluarganya bersatu 
kembali. Kasih yang mula-mula atau cinta 
pertama Hosea telah diselamatkan Tuhan 
dengan cara yang indah, dan dengan 
bersama-sama, mereka akan sanggup 
untuk memulihkan keadaan rumah 
mereka sebab itu adalah kehendak Tuhan. 

“Orang yang telah menyatakan roh 
kelemah-lembutan, kesabaran, dan kasih, 
akan menemukan roh yang sama itu 
terpantul baginya.... Jika Kristus, yang 
adalah pengharapan kemuliaan itu, ada di 
dalam hati, maka akan ada persatuan dan 
kasih di dalam rumah. Kristus yang tinggal 
di dalam hati istri akan harmonis dengan 
Kristus yang tinggal di dalam hati suami. 
Mereka akan berjuang bersama-sama 
untuk dapat meraih istana yang Kristus 
telah sediakan bagi barangsiapa yang 
mengasihi-Nya... Kasih yang lemah lembut 
akan senantiasa disukai oleh suami dan 
istri, orang tua dan anak-anak, saudara 
dan saudari... Kewajiban tiap-tiap orang di 
dalam rumah ialah untuk berperilaku 
menyenangkan, dan berbicara dengan 
baik.”49 {My Life Today, hal. 84.4} 

Kini, Hosea lebih memahami tentang kasih 
Allah bagi umat-Nya, dan bagaimana 
kewenangan-Nya untuk menegur umat-
Nya supaya bertobat dari dosa-dosanya. 

Cerita tentang Hosea ini menunjukkan 
kepada kita tentang cerita cinta kasih 
antara Allah dan umat-Nya. 
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Kita terus menerus menyimpang dari jalan 
Kristus, mengira bahwa Allah tidak 
memahami kita dan tidak mengasihi kita. 
Namun demikian, Tuhan telah membeli 
kita dengan harga yang mahal: “Karena 
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-
Nya yang tunggal, supaya setiap orang 
yang percaya kepada-Nya tidak binasa, 
melainkan beroleh hidup yang kekal.” 
(Yohanes 3:16). 

Ia akan segera datang kembali (Yohanes 
12:1-3) untuk membawa kita kembali ke 
rumah sorgawi yang telah Ia persiapkan 
bagi kita. 

Pembaca yang kekasih, melalui 
pengalaman-pengalaman hidupmu, 
engkau barangkali dapat menyamakan 
dirimu dengan cerita ini. Itulah sebabnya 
mengapa Ia memanggilmu. Ia hendak 
memenangkan kembali hatimu; Ia hendak 
mempersatukan kembali pernikahan kita. 

Kita akan berhasil jika kita mengikuti 
teladan-teladan dalam Alkitab. 

Kita telah melihat pelajaran-pelajaran 
besar di dalam cerita ini yang dapat kita 
terapkan dalam kehidupan rohani dan 
kehidupan keluarga kita – yakni kuasa 
kasih dan pengampunan yang ajaib. Kita 
menyaksikan betapa Tuhan tiada lelah 
untuk mencari kita. 

Tuhan hendak menyelamatkan kasih yang 
mula-mula dari umat-Nya, untuk 
memurnikannya, dan mempersiapkan 
umat-Nya agar suatu hari nanti dapat 
bersama-sama dengan-Nya di istana 
sorgawi. 

Walaupun kita sebenarnya tidak layak, 
namun kita dapat menerima karunia-Nya 
yang menyelamatkan hari ini, jika saja kita 
mau menerima Kristus sebagai 
Juruselamat pribadi kita. Inilah doa dan 
kerinduan saya bagi kita semua, Amin. 

*** 

2 
Kamis, 7 Mei 2020 

KETAATAN DAN PELAYANAN 
Vladimir Marinov, Finlandia 

Rencana Tuhan 

“Maka dari dalam badai TUHAN menjawab 
Ayub: "Siapakah dia yang menggelapkan 
keputusan dengan perkataan-perkataan 
yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah 
engkau sebagai laki-laki! Aku akan 
menanyai engkau, supaya engkau 
memberitahu Aku. Di manakah engkau, 
ketika Aku meletakkan dasar bumi? 
Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai 
pengertian! Siapakah yang telah 
menetapkan ukurannya? Bukankah 
engkau mengetahuinya?  —  Atau siapakah 
yang telah merentangkan tali pengukur 
padanya? Atas apakah sendi-sendinya 
dilantak, dan siapakah yang memasang 

batu penjurunya pada waktu bintang-
bintang fajar bersorak-sorak bersama-
sama, dan semua anak Allah bersorak-
sorai?” Ayub 38:1-7. 

Bapa Sorgawi kita yang terkasih telah 
menciptakan alam semesta dengan segala 
sesuatu yang ada di dalamnya, baik yang 
terlihat maupun yang tidak terlihat mata, 
untuk menyelesaikan rencana besar-Nya. 
Dalam dunia makhluk yang besar dan 
makhluk yang kecil, tiap-tiap ciptaan-Nya 
ini memiliki tugas masing-masing untuk 
melayani ciptaan lainnya. Dengan cara ini, 
tiap-tiap ciptaan bergerak dalam 
keteraturan yang sempurna dan 
harmonis, dibawah pengendalian Tuhan. 
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Pencipta tidak menciptakan satupun 
ciptaan yang melayani dirinya sendiri. 
Pohon buah-buahan tidak menghasilkan 
buah bagi dirinya sendiri, melainkan 
untuk memberikan manfaat bagi umat 
manusia. Bunga tidak berbunga bagi 
dirinya, melainkan untuk menjadi 
kesukaan bagi umat manusia. Para 
malaikat tidak melayani diri mereka 
sendiri. Mereka melayani Tuhan dan 
manusia. Bapa kita di sorga tidak hidup 
bagi Diri-Nya sendiri, melainkan bagi 
kebahagiaan dan sukacita segenap alam 
semesta. Tuhan menciptakan penolong 
bagi Adam dan memberkati keluarga ini. 
Maksud Tuhan bagi pasangan suami istri 
ialah agar mereka dapat hidup dalam 
damai dan saling pengertian, saling tolong 
menolong satu dengan yang lainnya, dan 
membiarkan diri mereka dituntun oleh 
Firman Tuhan yang suci. 

Mengapa timbul ketidakharmonisan? 

Dari Alkitab kita dapat mengerti bahwa 
sukacita terbesar dari para malaikat ialah 
dalam melayani Tuhan. Lusifer, penghulu 
malaikat itu, tidak lagi merasakan sukacita 
dalam pelayanannya kepada Tuhan sebab 
ia menyerah pada iri hati dan 
kesombongan. Ia berpikir bahwa ia patut 
disembah dan dilayani. Keinginan ini 
akhirnya mengakibatkan ia jatuh. “Engkau 
yang tadinya berkata dalam hatimu: Aku 
hendak naik ke langit, aku hendak 
mendirikan takhtaku mengatasi bintang-
bintang Allah, dan aku hendak duduk di 
atas bukit pertemuan, jauh di sebelah 
utara. Aku hendak naik mengatasi 
ketinggian awan-awan, hendak menyamai 
Yang Mahatinggi! Sebaliknya, ke dalam 
dunia orang mati engkau diturunkan, ke 
tempat yang paling dalam di liang kubur.” 
Yesaya 14:13-15. 

Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan 
tidak memaksa siapapun untuk melayani-

Nya, melainkan, Ia hanya menerima 
pelayanan kasih. Lusifer, yang menjadi 
Iblis dan Setan, kehilangan sukacita dan 
kasihnya dalam pelayanannya kepada 
Tuhan dan mengajak malaikat-malaikat 
lain untuk bersama-sama dengannya di 
jalan malapetakanya. Demikianlah, musuh 
Allah ini, yang telah menyebabkan 
ketidakharmonisan di sorga, harus 
dihalaukan, bersama-sama dengan para 
penyembahnya. “Maka timbullah 
peperangan di sorga. Mikhael dan 
malaikat-malaikatnya berperang melawan 
naga itu, dan naga itu dibantu oleh 
malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak 
dapat bertahan; mereka tidak mendapat 
tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si 
ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, 
yang menyesatkan seluruh dunia, 
dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke 
bumi, bersama-sama dengan malaikat-
malaikatnya.” Wahyu 12:7-9. 

Tuhan mengijinkan kejatuhan Lusifer 
terjadi, supaya seluruh alam semesta 
dapat memahami bahwa ketaatan dan 
pelayanan kasih bagi-Nya adalah demi 
kebaikan tiap-tiap makhluk ciptaan. Yang 
Maha Kuasa tidak mau ciptaan-Nya 
melayani-Nya karena rasa takut ataupun 
intimidasi. Tiap-tiap orang bebas memilih 
untuk melayani Dia karena kasih. Prinsip 
melayani dengan kasih ini juga berlaku di 
dalam keluarga. 

Apakah akibatnya bila seseorang 
mengabaikan ketaatan dan pelayanan 
yang lahir dari kasih kepada Tuhan? 

“Mengapa engkau tidak mendengarkan 
suara TUHAN? Mengapa engkau 
mengambil jarahan dan melakukan apa 
yang jahat di mata TUHAN?" Lalu kata Saul 
kepada Samuel: "Aku memang 
mendengarkan suara TUHAN dan 
mengikuti jalan yang telah disuruh TUHAN 
kepadaku dan aku membawa Agag, raja 
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orang Amalek, tetapi orang Amalek itu 
sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat 
mengambil dari jarahan itu kambing 
domba dan lembu-lembu yang terbaik dari 
yang dikhususkan untuk ditumpas itu, 
untuk mempersembahkan korban kepada 
TUHAN, Allahmu, di Gilgal." Tetapi jawab 
Samuel: "Apakah TUHAN itu berkenan 
kepada korban bakaran dan korban 
sembelihan sama seperti kepada 
mendengarkan suara TUHAN? 
Sesungguhnya, menurut adalah lebih baik 
dari pada korban sembelihan, 
mendengarkan adalah lebih baik dari pada 
lemak domba-domba jantan. Sebab 
pendurhakaan adalah sama seperti dosa 
bertenung dan kedegilan adalah sama 
seperti menyembah berhala dan terafim. 
Karena engkau telah menolak firman 
TUHAN, maka Ia telah menolak engkau 
sebagai raja." 1 Samuel 15:19-23. 

Pada kedudukannya yang tinggi, raja Saul 
berpikir bahwa ia dapat merubah perintah 
nabi Tuhan. tetapi, akibat 
ketidaktaatannya ini, ia kehilangan takhta 
dan keselamatan kekalnya. Banyak orang 
yang mengulangi kesalahan raja Saul ini! 
Mengabaikan nasihat hikmat Allah berarti 
mendengarkan kesombongan manusia, 
yang mengira bahwa seseorang dapat 
melayani Allah dengan cara yang berbeda. 
Suatu pelayanan yang semata-mata hanya 
mempertunjukkan kebesaran diri sendiri 
tidak akan diterima Tuhan. Pelayanan di 
dalam keluarga juga hendaknya 
digerakkan oleh kasih yang tidak 
mementingkan diri sendiri. Malaikat-
malaikat Tuhan akan selalu hadir di dalam 
keluarga yang digerakkan oleh kasih ini 
dan akan melindungi mereka dari 
kejahatan. 

“Sejarah raja Israel yang pertama itu 
menampilkan suatu contoh yang 
menyedihkan dari kuasa kebiasaan mula-
mula yang salah. Pada masa mudanya, Saul 

tidak mengasihi dan takut akan Allah; dan 
roh yang sombong, yang tidak 
diusahakannya untuk menaklukkannya 
dari permulaannya, selalu siap untuk 
memberontak terhadap wewenang Ilahi. 
Mereka yang pada masa mudanya 
menumbuhkan suatu sikap menghargai 
kehendak Allah, dan dengan setia 
melaksanakan tugas jabatan mereka, akan 
siap untuk pelayanan yang lebih tinggi di 
dalam hidup mendatang. Tetapi manusia 
yang bertahun-tahun lamanya menyalah-
gunakan kuasa yang telah diberikan Allah 
kepadanya, dan kemudian pada waktu 
mereka mau berubah, mendapati bahwa 
kuasa-kuasa ini dalam kesegaran dan 
kelimpahannya itu ternyata telah berbalik 
dari mereka. –Patriarchs and Prophets, hal. 
622. 

Dari kesaksian ini, kita akan dapat 
memahami bahwa jika seseorang 
menunda-nunda perbaikan yang 
diperlukan untuk menghilangkan aspek-
aspek negatif dalam tabiatnya, maka ia 
akan dapat kehilangan kesempatan 
selama-lamanya. Menurut Alkitab, kita 
diberitahu bahwa hal yang terpenting dari 
pelayanan kita ialah agar kita dapat 
menerima tabiat Kristus, yang akan 
menjadi jalan masuk bagi kita ke kota 
Allah. Di dalam kehidupan orang Kristen, 
pengembangan diri pribadi tidak boleh 
dilalaikan, tetapi, seringkali kita malah 
cenderung untuk mengoreksi kesalahan-
kesalahan orang-orang lain, dan lupa 
untuk mengurusi kesalahan kita sendiri. 
Di dalam terang Firman Tuhan, kita harus 
memupuk kesanggupan kita untuk 
menyelidiki diri kita sendiri untuk 
mengetahui apakah kita tetap tegak di 
dalam iman atau tidak (2 Korintus 13:5). 

Di dalam kesaksian Roh Nubuat berikut 
ini, kita dapat melihat apa yang akan 
terjadi jika pelayanan kita kepada Tuhan 
dan sesama kita tidak digerakkan oleh 
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kasih yang tulus. “Tuhan tahu bahwa jika 
kita dibiarkan untuk mengikuti 
kecenderungan-kecenderungan hati kita 
sendiri, untuk pergi kemana saja 
sekehendak hati kita sendiri, maka kita 
akan jatuh ke dalam jerat Setan dan akan 
menjadi pemilik sifat-sifatnya. Oleh 
karena itu hukum Tuhan membatasi kita 
pada kehendak Dia yang tinggi dan mulia 
dan agung. Ia menghendaki agar kita mau 
menjalankan kewajiban dan tanggung 
jawab pelayanan kita dengan kesabaran 
dan hikmat... Ketaatan yang terpaksa pada 
kehendak Bapa akan membangunkan 
tabiat pemberontak. Pelayanan akan 
dipandangnya sebagai suatu pekerjaan 
yang membosankan dan berat. Sebab tidak 
dilakukan dengan senang hati dan tidak di 
dalam kasih akan Tuhan. Pelayanan itu 
hanya akan menjadi sekedar pekerjaan 
mekanis saja.... Pelayanan yang demikian 
tidak akan membawakan damai sejahtera 
ataupun ketenangan bagi jiwa.” –That I 
May Know Him, hal. 120. 

Elisa 

“Bukanlah pekerjaan besar yang pertama-
tama ditugaskan kepada Elisa; pekerjaan-
pekerjaan biasalah yang membangun 
disiplinnya. Dikatakan bahwa ia diminta 
untuk menuangkan air di tangan Elia, 
gurunya. Ia rela mengerjakan apa saja 
yang Tuhan suruh, dan pada setiap 
langkah ia mempelajari pelajaran 
kerendahan hati dan pelayanan. Pada saat 
kunjungan pribadi nabi itu, ia terus 
membuktikan kesetiaannya terhadap 
perkara-perkara yang kecil, dengan 
keteguhan hati yang semakin dikuatkan 
dari hari ke hari, ia menyerahkan diri bagi 
pekerjaan yang ditentukan Allah baginya.” 
–Prophets and Kings, hal. 222. 

Banyak orang yang berkeinginan untuk 
diberikan kepercayaan mengerjakan 
pekerjaan yang besar baru mau 

menyerahkan dirinya bagi pelayanan, 
tetapi, bagi Elisa, pekerjaan sederhana 
menuangkan air untuk Elia dianggapnya 
sebagai suatu kehormatan dimana ia 
berkesempatan melayani nabi itu. Tuhan 
menguji kita pertama-tama dengan hal-hal 
yang kecil-kecil. Tuhan menguji 
kerendahan hati kita dan kesopanan kita 
di dalam hal-hal yang paling mendasar 
dalam pelayanan yang kita berikan. Jika 
kita setia, maka ia akan menempatkan kita 
pada kedudukan yang memiliki tanggung 
jawab yang lebih besar. Kita harus 
menunjukkan kualitas yang sama, baik 
dalam perkara-perkara kecil maupun 
dalam kedudukan tanggung jawab yang 
lebih besar. Setelah terbukti setia dalam 
pelayanannya, Elisa pun siap menerima 
dua bagian dari roh Elia. Demikian juga, 
bila kita setia dalam pelayanan kita kepada 
Tuhan dan kepada sesama kita, maka 
Tuhan akan mengaruniakan kepada kita 
“Roh Hujan Akhir.” 

“Dan sesudah mereka sampai di seberang, 
berkatalah Elia kepada Elisa: "Mintalah 
apa yang hendak kulakukan kepadamu, 
sebelum aku terangkat dari padamu." 
Jawab Elisa: "Biarlah kiranya aku 
mendapat dua bagian dari rohmu." 
Berkatalah Elia: "Yang kauminta itu adalah 
sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat 
aku terangkat dari padamu, akan 
terjadilah kepadamu seperti yang 
demikian, dan jika tidak, tidak akan 
terjadi." 2 Raja-Raja 2:9, 10. 

Penerimaan berkat-berkat Allah di dalam 
keluarga dan di dalam Jemaat adalah 
bergantung pada apakah kita mau 
memenuhi segala kewajiban kita seturut 
Firman-Nya. 

Teladan Ketaatan dan Pelayanan yang 
Sempurna 

“Hendaklah kamu dalam hidupmu 
bersama, menaruh pikiran dan perasaan 
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yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, 
yang walaupun dalam rupa Allah, tidak 
menganggap kesetaraan dengan Allah itu 
sebagai milik yang harus dipertahankan, 
melainkan telah mengosongkan diri-Nya 
sendiri, dan mengambil rupa seorang 
hamba, dan menjadi sama dengan 
manusia. Dan dalam keadaan sebagai 
manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya 
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati 
di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat 
meninggikan Dia dan mengaruniakan 
kepada-Nya nama di atas segala nama, 
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut 
segala yang ada di langit dan yang ada di 
atas bumi dan yang ada di bawah bumi, 
dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus 
adalah Tuhan," bagi kemuliaan Allah, 
Bapa!” Filipi 2:5-11. 

Dari ayat-ayat ini, kita dapat memahami 
bahwa Yesus itu setara dengan Allah Bapa 
di sorga sebelum Ia terlahir di bumi 
sebagai seorang manusia. Oleh karena 
kasih-Nya bagi umat manusia yang telah 
jatuh, Kristus memutuskan untuk 
melayani umat manusia dan 
membawakan keselamatan kepada 
mereka dengan jalan menanggalkan 
kemuliaan dan takhta-Nya di sorga. Ia 
merendahkan Diri-Nya dan menyerahkan 
Diri-Nya sepenuhnya demi keselamatan 
umat manusia, dan mengenakan kepada 
Diri-Nya “rupa seorang hamba.” (Filipi 
2:7). 

“Yesus adalah Penguasa Sorga, Panglima 
bala tentara malaikat yang senang 
melakukan kehendak-Nya. Ia satu dengan 
Bapa, “yang ada di pangkuan Bapa” 
(Yohanes 1:18), namun Ia tidak 
menghendaki kesetaraan dengan Bapa itu 
dijalani sambil menyaksikan manusia 
sedang hilang dalam dosa dan 
penderitaan. Ia pun turun dari takhta-Nya, 
Ia menanggalkan mahkota dan jubah 
kebesaran-Nya, dan membalut keilahian-

Nya dengan kemanusiaan. Ia 
merendahkan Diri-Nya bahkan sampai 
mati di kayu salib, supaya manusia dapat 
diangkat bersama-sama dengan-Nya di 
takhta-Nya. Di dalam Dia kita memiliki 
Satu persembahan yang sempurna, 
korban yang mahal, dan Juruselamat yang 
Maha Kuasa, yang sanggup untuk 
menyelamatkan kita dengan 
sempurnanya, yakni semua orang yang 
datang kepada Bapa melalui Dia. Dalam 
kasih Ia datang untuk menyatakan Bapa, 
untuk memperdamaikan manusia dengan 
Allah, dan menjadikannya ciptaan baru 
menurut gambar dan rupa Dia yang 
menciptakan manusia.” –Selected 
Messages, jilid 1, hal. 321. 

Yesus telah datang untuk melayani orang-
orang yang menderita karena beban dosa, 
untuk melapaskan kita dari kejahatan, dan 
untuk memperdamaikan kita dengan 
Bapa. Ia berfirman: “Karena Anak Manusia 
juga datang bukan untuk dilayani, 
melainkan untuk melayani dan untuk 
memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan 
bagi banyak orang." Markus 10:45. Sosok 
yang disembah dan dilayani segenap 
malaikat ini telah datang ke bumi untuk 
melayani manusia. Betapa besarnya 
kerendahan hati yang dinyatakan disini! Ia 
telah ditolak oleh orang-orang yang 
hendak Ia selamatkan, meskipun 
demikian, Ia tidak menolak untuk “taat 
sampai mati, bahkan sampai mati di kayu 
salib.” (Filipi 2:8). Ia tidak selalu 
dimengerti, bahkan oleh murid-murid-
Nya; tetapi, dalam kasih-Nya yang tak 
terbatas bagi mereka, Ia terus mengajar 
mereka pelajaran-pelajaran berharga 
tentang ketaatan dan pelayanan. Salah 
satu dari pelajaran-pelajaran terakhir 
tentang kerendahan hati dan pelayanan 
yang Guru sorgawi itu ingin tanamkan 
dalam pikiran murid-murid-Nya telah 



BACAAN KELUARGA | 2020 

  

TUJUH KUNCI MENUJU KELUARGA YANG BERSATU 12 

 

diajarkan-Nya melalui upacara 
pembasuhan kaki. 

“Kemudian Ia menuangkan air ke dalam 
sebuah basi, dan mulai membasuh kaki 
murid-murid-Nya lalu menyekanya 
dengan kain yang terikat pada pinggang-
Nya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon 
Petrus. Kata Petrus kepada-Nya: "Tuhan, 
Engkau hendak membasuh kakiku?" 
Jawab Yesus kepadanya: "Apa yang 
Kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, 
tetapi engkau akan mengertinya kelak." 
Kata Petrus kepada-Nya: "Engkau tidak 
akan membasuh kakiku sampai selama-
lamanya." Jawab Yesus: "Jikalau Aku tidak 
membasuh engkau, engkau tidak 
mendapat bagian dalam Aku." Kata Simon 
Petrus kepada-Nya: "Tuhan, jangan hanya 
kakiku saja, tetapi juga tangan dan 
kepalaku!" Kata Yesus kepadanya: 
"Barangsiapa telah mandi, ia tidak usah 
membasuh diri lagi selain membasuh 
kakinya, karena ia sudah bersih 
seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, 
hanya tidak semua." Sebab Ia tahu, siapa 
yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia 
berkata: "Tidak semua kamu bersih." 
Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia 
mengenakan pakaian-Nya dan kembali ke 
tempat-Nya. Lalu Ia berkata kepada 
mereka: "Mengertikah kamu apa yang 
telah Kuperbuat kepadamu? Kamu 
menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan 
katamu itu tepat, sebab memang Akulah 
Guru dan Tuhan. Jadi jikalau Aku 
membasuh kakimu, Aku yang adalah 
Tuhan dan Gurumu, maka kamupun wajib 
saling membasuh kakimu; sebab Aku telah 
memberikan suatu teladan kepada kamu, 
supaya kamu juga berbuat sama seperti 
yang telah Kuperbuat kepadamu. Aku 
berkata kepadamu: Sesungguhnya 
seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari 
pada tuannya, ataupun seorang utusan 
dari pada dia yang mengutusnya. Jikalau 

kamu tahu semua ini, maka berbahagialah 
kamu, jika kamu melakukannya.” Yohanes 
13:5-17. 

Yesus mengajarkan pelajaran tentang 
kerendahan hati dan pelayanan ini dengan 
memulai membasuh pengkhianat-Nya. 
Melalui perbuatan ini, Ia hendak 
membalikkan Yudas dari rencana jahat-
Nya dan untuk menunjukkan kepadanya 
jalan yang benar menuju kerajaan Allah. 
Namun sayangnya, Yudas tidak mau 
menerima pelajaran tentang kerendahan 
hati dan pelayanan dimana terdapat 
keselamatannya (dan keselamatan kita 
juga). Pelajaran inisangat melukai 
kesombongan Yudas, yang berpikir di 
dalam hatinya: “Jika Tuhan saya serendah 
ini sampai-sampai rela membasuh kaki 
murid-murid-Nya, maka saya tidak mau 
punya Tuhan yang seperti ini.” 
Demikianlah ia menghentikan pekerjaan 
Roh Kudus di dalam hatinya dan 
kehilangan kehidupannya, baik di dunia 
ini maupun kehidupan kekalnya. Sungguh 
kasihan! 

“Kristus menghendaki agar murid-murid-
Nya mengerti bahwa meski pun Ia telah 
membasuh kaki mereka, hal ini sekali-kali 
tidak mengurangi kebesaran-Nya. "Kamu 
menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu 
itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan 
Tuhan." (Yohanes 13:13). Dan karena Ia 
maha tinggi, dikaruniai-Nya faedah dan 
makna pada upacara itu. Tidak ada seorang 
pun sangat ditinggikan sebagaimana 
Kristus, dan meskipun demikian, Ia 
menundukkan diri pada kewajiban yang 
paling hina. Supaya umat-Nya tidak akan 
disesatkan oleh sifat mementingkan diri 
yang terdapat dalam hati jasmani dan yang 
bertambah kuat oleh karena melayani diri 
sendiri, maka Kristus Sendiri memberikan 
teladan kerendahan hati. Ia tidak mau 
meninggalkan pelajaran yang besar ini 
dalam tanggung jawab manusia. Ia 
memandang hal ini sangat penting, sehingga 
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Ia Sendiri, Seorang yang setara dengan 
Allah, bertindak sebagai seorang hamba 
kepada murid-murid-Nya. Sementara 
mereka bertengkar untuk mendapat tempat 
tertinggi, Ia yang kepada-Nya setiap lutut 
akan bertelut, Ia yang layak disembah oleh 
malaikat-malaikat kemuliaan, 
menundukkan diri untuk membasuh kaki 
orang-orang yang memanggil Dia Tuhan. Ia 
membasuh kaki orang yang menyerahkan 
Dia.” –The Desire of Ages, hal. 649. 

Dengan mengikuti teladan Yesus, maka akan 
menjadi kesukaan kita untuk saling 
melayani satu dengan yang lain di dalam 
keluarga dan di dalam Jemaat. Demikianlah 
cara kita bertumbuh dalam perhubungan 
kita dengan Tuhan, dengan demikian akan 
sangat mudah untuk mengalahkan 
pencobaan ataupun mimpi untuk berada di 
tempat terbaik dan menjadi yang pertama. 
Inilah masalah yang dimiliki murid-murid 
Yesus, sebelum mereka belajar tentang 
pelajaran-pelajaran berharga tentang 
kerendahan hati dan pelayanan. Di taman 
Getsemani, dimana nasib umat manusia 
yang telah jatuh ke dalam dosa berada 
dalam bahaya untuk dibiarkan menanggung 
sendiri akibat-akibat dosa, Juruselamat kita 
menyerahkan kehendak Diri-Nya pada 
kehendak Bapa. 

"Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah 
cawan ini dari pada-Ku; tetapi bukanlah 
kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah 
yang terjadi." Lukas 22:42. Secara pribadi 
kita tidak dapat mengembangkan kerendah-
hatian sejati dan kerelaan untuk melayani 
serta berkorban, kecuali jika kita 
menyerahkan kehendak kita kepada 
kehendak Bapa. Kiranya Tuhan menolong 
kita dalam hal ini. 

“Tuhan mendisiplinkan para pengerja-Nya, 
supaya mereka dapat dipersiapkan untuk 
menempati tempat-tempat yang ditentukan 
bagi mereka. Ia hendak melayakkan mereka 
untuk dapat melaksanakan pelayanan yang 
lebih baik. Ada orang-orang yang ingin 

menduduki kedudukan berkuasa, yang 
perlu untuk disucikan dengan roh 
kerendahan hati. Tuhan hendak 
membawakan perubahan dalam kehidupan 
mereka. Barangkali saja Ia menempatkan di 
hadapan mereka kewajiban-kewajiban yang 
tidak mereka inginkan. Jika mereka mau 
dituntun-Nya, maka Ia akan memberikan 
karunia dan kekuatan kepada mereka untuk 
dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban 
ini dalam roh kerendahan hati dan suka 
menolong. Dengan demikian, mereka akan 
layak untuk menempati tempat-tempat 
dimana kesanggupan-kesanggupan mereka 
yang telah didisiplinkan dapat membuat 
mereka memberikan pelayanan yang 
besar.” –Gospel Workers, hal. 269. 

Kita sedang hidup di akhir zaman, dimana 
petunjuk-petunjuk Tuhan tentang keluarga 
kurang diperhatikan lagi. Jika saja tiap-tiap 
keluarga mengikuti teladan Yesus dalam 
ketaatan dan pelayanan, maka akan ada 
banyak hikmat pengertian, dan banyak 
masalah akan dapat dihindari. 

Suatu Pelayanan bagi Keselamatan 
Orang Lain 

“Yesus mendekati mereka dan berkata: 
"Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa 
di sorga dan di bumi. 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 
Kuperintahkan kepadamu. Dan 
ketahuilah, Aku menyertai kamu 
senantiasa sampai kepada akhir zaman." 
Matius 28:18-20. 

Pelayanan bagi keselamatan manusia, 
yang telah Yesus mulaikan sebelum 
kenaikan-Nya, telah diamanatkan kepada 
murid-murid-Nya. Dalam mempelajari 
Kisah Para Rasul dan surat-surat yang 
mereka tuliskan, maka kita dapat melihat 
bahwa para murid dipenuhi dengan misi 
penting dari Tuhan mereka yang 
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terhormat dan mulia. Kita tidak dapat 
mengatakan bahwa kita adalah para 
pengikut Yesus jika kita tidak 
mengerjakan pekerjaan untuk 
keselamatan jiwa-jiwa. 

“Sebab kasih Kristus yang menguasai 
kami, karena kami telah mengerti, bahwa 
jika satu orang sudah mati untuk semua 
orang, maka mereka semua sudah mati. 
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, 
supaya mereka yang hidup, tidak lagi 
hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk 
Dia, yang telah mati dan telah 
dibangkitkan untuk mereka.” 2 Korintus 
5:14, 15. 

Rasul Paulus menyatakan, “Sebab kasih 
Kristus menguasai kami...” Kasih ini 
mendorong kita untuk tidak bersantai 
atau bermalas-malasan, melainkan 
membaktikan diri kita dalam pelayanan 
bagi keselamatan jiwa-jiwa. Inilah 
perbuatan termulia yang manusia dapat 

lakukan di dunia ini bagi kemuliaan 
Tuhan. Rasul itu berkata: “Dan Kristus 
telah mati untuk semua orang, supaya 
mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk 
dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang 
telah mati untuk mereka...” Jika kita telah 
mati dan bangkit bersama Kristus, maka 
kita tidak lagi akan hidup bagi diri kita 
sendiri, melainkan bagi Dia. Jika kita 
bekerja bagi keselamatan orang lain, 
berarti kita sedang bekerja bagi 
keselamatan diri kita sendiri juga. Ladang 
penginjilan yang pertama adalah di dalam 
rumah – yakni pekerjaan menyelamatkan 
orang-orang yang engkau kasihi. 

Kiranya Tuhan memberkati tiap-tiap 
keluarga kita, dan kiranya Ia menolong 
kita untuk memenuhi kewajiban-
kewajiban kita dengan martabat yang 
mulia, sehingga, suatu hari nanti, kita akan 
dapat menerima pahala kekal. Amin. 

*** 

 

3 
Sabat, 9 Mei 2020 

AKU BERJANJI MENGASIHIMU 
Lisbeth Hunger, USA 

Janji Kasih 

Pernahkah engkau mengucapkan janji 
kasih? Barangkali engkau pernah 
melakukannya ketika engkau berkencan. 
Jika engkau telah bertunangan dengan 
kekasihmu, tetapi tidak jadi menikahi 
orang itu, dan hanya menerimanya 
sebagai teman hidupmu, maka engkau 
belum tahu apa artinya janji kasih itu. 

Sementara berdiri di depan altar 
pernikahan, dan beroleh kekuatan untuk 
mengucap janji kasih, saat itulah 
kerinduan sepasang manusia untuk 
meraih sesuatu yang bukan sekedar 
perasaan dan keinginan itu pun 

ditegaskan. Hal ini berarti bahwa Tuhan 
memberikan kepada pasangan itu suatu 
penghargaan dan apresiasi yang besar, 
dan sukacita Ilahi ketika mereka 
mengadakan komitmen mereka di 
hadapan Tuhan. Istri menyaksikan hal 
terbesar yang ia dapat miliki dalam 
hidupnya, dan bersatu dengan seorang 
yang mengasihinya, menjaganya, dan yang 
dapat menjadi tempat perlindungannya, 
dan yang ia akan layani sepanjang sisa 
hidupnya. Suami pun menyaksikan 
kecantikan termegah dan dukungan 
terbesar yang ia dapat miliki di dalam diri 
istrinya. Ia melihat adanya seseorang yang 
akan memberikan keberanian dan 
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keluhuran baginya, dan yang akan 
menghormatinya. Ia melihat adanya nilai 
yang besar dan kelimpahan di dalam diri 
istrinya. Bahkan, tanpa mereka sadari, 
mereka sedang ambil bagian dalam suatu 
tanggung jawab yang paling lembut dan 
penuh kasih sayang. Lebih daripada masa-
masa sebelumnya, masyarakat kita saat 
ini, memerlukan laki-laki dan perempuan 
yang mau menganggap pernikahan dan 
keluarga sebagai suatu tanggung jawab. 

Pernahkah engkau merenungkan bahwa 
engkau tidak sendirian dalam memilih 
pasanganmu, melainkan Tuhanlah yang 
mengaruniakannya kepada kita? Memang 
Tuhan telah memberikan kesempatan hak 
istimewa bagi kita untuk memilih 
pasangan kita, namun Ia juga mau turut 
serta dalam proses seleksi ini. Anak-anak 
dan orang tua tidak saling memilih satu 
dengan yang lainnya. Tuhanlah yang 
mengaruniakan mereka untuk kita. Ikatan 
yang erat terbentuk, menjadi sedemikian 
kuat sehingga hanya maut yang dapat 
memisahkan mereka. Sangat penting 
untuk tetap menjaga janji kasih dalam 
ikatan pernikahan dan ikatan keluarga! 
Tidak ada untungnya menjadi marah 
ketika ada masalah, apalagi sampai 
kehilangan ikatan kuat kasih itu. Tidak ada 
untungnya untuk berhenti berbicara 
dengan kakak dan adik kita hanya karena 
kesalahpahaman, dan tak ada untungnya 
pula untuk menolak orang tua kita oleh 
karena kesalahan yang mereka perbuat 
selama masa kecil kita. Memiliki keluarga 
adalah suatu karunia dari Tuhan, dan 
betapapun tidak sempurnanya anggota-
anggota keluarga ini, kasih Allah 
mempersatukan mereka semua dan 
memiliki kuasa bagi keselamatan dan 
pemulihan. 

Kasih yang menjadi Perbuatan 

Barangsiapa yang telah berjanji untuk 
mengasihi, tahu bahwa janji ini adalah 
suatu nilai yang yang terungkap melalui 
perbuatan; perhatian yang diberikan 
kepada seorang anak perempuan ketika ia 
tidak dapat mengerti pelajaran 
matematika, pengampunan yang 
diberikan kepada anak kecil ketika ia 
merusakkan ponsel, kesabaran anak 
ketika mendengarkan petunjuk orang tua 
tentang bagaimana merapikan rumah, 
pengertian ketika pasangan kita memiliki 
pendapat yang berbeda sudut pandangnya 
dengan kita dan hendak mengungkapkan 
pendapatnya sendiri, pelukan ketika kita 
memohonkan maaf atas perkataan yang 
tidak sesuai yang kita katakan, dan sikap 
yang baik ketika ada anggota keluarga 
yang sedang tertekan. Dimana terdapat 
kasih, maka saat-saat bahagia akan lebih 
menyukakan hati dan rasa syukur kepada 
Tuhan pun bermekaran. Saat-saat yang 
sulit, bila dihadapi bersama-sama dalam 
mencari solusinya, akan berubah menjadi 
suatu kesempatan untuk mencari Tuhan. 
Dengan demikian, kasih tercipta dalam 
cara-cara yang beranekaragam: diantara 
pasangan, diantara ayah dan anak laki-
lakinya, diantara kakak beradik, dan 
diantara sanak keluarga; tetapi, yang 
paling penting ialah diantara Tuhan dan 
saya! 

Kasih yang tidak Mementingkan Diri 

Yonatan, sahabat Daud adalah suatu 
teladan kasih ini. Ia mengasihi Daud 
seperti dirinya sendiri. Ia menunjukkan 
kasihnya itu melalui perbuatan. Ia 
memberikan segala sesuatu untuk Daud: 
miliknya, kehormatan, jabatannya... segala 
sesuatu! “Ketika Daud habis berbicara 
dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan 
dengan jiwa Daud; dan Yonatan mengasihi 
dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu 
Saul membawa dia dan tidak 
membiarkannya pulang ke rumah 
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ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian 
dengan Daud, karena ia mengasihi dia 
seperti dirinya sendiri. Yonatan 
menanggalkan jubah yang dipakainya, dan 
memberikannya kepada Daud, juga baju 
perangnya, sampai pedangnya, panahnya 
dan ikat pinggangnya. Daud maju 
berperang dan selalu berhasil ke mana 
juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul 
mengangkat dia mengepalai para prajurit. 
Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat 
dan juga oleh pegawai-pegawai Saul.” 1 
Samuel 18:1-5. 

Yonatan, adalah ahli waris takhta menurut 
garis kelahirannya, namun karena ia tahu 
bahwa oleh keputusan ilahi, dirinya telah 
digantikan oleh saingannya, yang adalah 
sahabatnya yang paling lemah lembut dan 
setia, ia pun menjaga nyawa Daud, dengan 
taruhan nyawanya sendiri; tetap setia di 
samping ayahnya ketika melewati masa-
masa suram kekuasaannya yang 
memudar, dan tetap disisinya hingga akhir 
– nama Yonatan tersimpan di sorga, dan 
terpatri di atas bumi sebagai eorang saksi 
yang menyaksikan adanya kuasa dalam 
kasih yang tidak mementingkan diri. –
Education, hal. 157. 

Saya teringat pada satu cerita tentang 
seorang ahli bedah yang bekerja di ruang 
instalasi gawat darurat. Pada kesempatan 
yang berbeda-beda, ia bekerja untuk 
pasien-pasien yang mengalami kecelakaan 
yang fatal. Ia berupaya untuk 
menyelamatkan nyawa mereka, tetapi, 
mau tak mau ada beberapa yang akhirnya 
meninggal. Banyak dari antara pasien-
pasien ini adalah anak-anak, dan ahli 
bedah ini menggambarkan tentang betapa 
dalamnya kasih yang orang tua tunjukkan 
selama waktu 20 menit ketika anak 
mereka berhadapan dengan maut. Melihat 
anaknya di ambang kematian, mereka 
tidak lagi memperdulikan betapa 
buruknya perilaku anak mereka selagi ia 

sehat. Dengan satu pengharapan terakhir, 
mereka menghampiri dokter, memohon 
agar ia melakukan sesuatu supaya 
anaknya itu jangan sampai meninggal. 
Beberapa orang dengan rela menyerahkan 
darah mereka, ada pula yang rela 
mendonasikan organ tubuh mereka, dan 
yang lainnya berjanji untuk memberikan 
sejumlah uang dan harta mereka kepada 
ahli bedah itu. Saat-saat inilah dimana 
engkau dapat menyaksikan ungkapan 
tertinggi dari kasih orang tua kepada 
anak-anaknya. Allah yang mengajarkan 
kepada kita kasih ke-bapa-an ini. Dialah 
sumber kasih! “Karena begitu besar kasih 
Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, 
supaya setiap orang yang percaya kepada-
Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 
yang kekal.” Yohanes 3:16. DarahNya, 
organ tubuhNya, dan segala milik-Nya 
telah Ia serahkan, agar saudara dan saya 
dapat diselamatkan. Inilah kasih yang 
Yesus telah curahkan, supaya kita dapat 
mengasihi kekasih kita dan semua orang 
dengan kasih yang tanpa syarat ini. Inilah 
kasih yang hidup – yakni kasih yang 
dinyatakan dalam perbuatan! Kita dapat 
menemukan solusi, inspirasi, kehidupan, 
dan kemenangan di dalam Yesus! Inilah 
kasih Ilahi – kasih agape – yakni kasih yang 
tidak mementingkan diri dan yang 
tercurah dalam segala sesuatu apapun 
yang dapat diperbuatnya. Kita sangat 
memerlukan kasih ini, yakni kasih yang 
tidak memikirkan keuntungan dirinya 
sendiri, tetapi yang lebih memikirkan 
keuntungan orang lain! 

Janji ini Menuntut Lebih dari sekedar 
Kata-kata 

Banyak orang yang telah berjanji, namun 
kurang dalam bukti perbuatannya, kurang 
iman, dan kurang kesetiaan yang 
diperlukan untuk memenuhi janjinya itu.  
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Rumah-rumah tangga telah banyak 
menanggung banyak penderitaan akibat 
kehilangan pandangan akan janji itu dan 
melupakan perbuatan kasih. Mereka telah 
menjadi dingin, membiarkan dicurinya 
rasa saling percaya, dan mengijinkan sakit 
hati dan penderitaan memasuki rumah. 

Saya teringat pada seorang perempuan 
Kristen yang telah menikah dengan 
seorang dokter, yang mengatakan, “Bagi 
saya pernikahan akan lebih indah, dan 
saya berharap lebih dari pada itu. Saya 
membayangkan hal yang berbeda.” 
Setelah 15 tahun, pernikahan ini 
menderita akibat adanya ketidaksetiaan. 
Tetapi Tuhan campur tangan pada waktu 
yang tepat dan mengijinkan pernikahan 
ini untuk disembuhkan dan dipulihkan. 

Perempuan ini membayangkan 
pernikahan bagai sebuah kastil, dimana 
suaminya akan dilayani, dan suaminya 
akan bersikap jantan dan lembut dalam 
mengangkat dan melayaninya. Tetapi, ia 
lupa bahwa pengorbanan dan perbuatan 
kasihlah yang akan membawakan reaksi-
reaksi positif di dalam pasangan ini, dan 
yang akan merangsang pertumbuhan 
ikatan kasih. Ada harapan-harapan yang 
engkau miliki ketika engkau menikah – 
ada pengharapan yang tercapai, ada pula 
yang tidak. Kita tidak akan pernah bahagia 
jika kita membangun pernikahan kita 
dengan harapan-harapan yang kita 
bayangkan saja. Kebahagiaan tidak 
ditemukan dalam pernikahan, ataupun 
ketika dikaruniai anak-anak yang cantik 
dan sehat, ataupun ketika memiliki rumah 
dan harta benda. Kebahagiaan ditemukan 
dalam kesederhanaan hidup bersama 
Kristus pada setiap aspek kehidupan, di 
dalam mendengarkan suara-Nya di segala 
waktu, dan di dalam mengikuti-Nya 
dengan kerendahan hati. Kemanakah 
pandangan matamu? Pada suamimu, pada 
anakmu, ataukah pada Kristus? 

Pada suatu kali, seorang perempuan 
berkata kepada saya, “Suami saya tidak 
pernah mengajak saya jalan-jalan keluar 
ketika hari libur.” Jika engkau berharap 
suamimu yang akan mengajakmu jalan-
jalan, itu salah. Tentu saja, akan 
menyenangkan bila suamimu memiliki 
kebiasaan ini, tetapi jika tidak demikian, 
maka engkaulah yang membuat rencana 
untuk jalan-jalan keluar bersamanya. 
Tentukan waktu dan tempat dimana 
engkau hendak menghabiskan waktu 
bersamanya. Ia akan menikmatinya. 
Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya 
sendiri. Apakah engkau mengasihi 
suamimu seperti dirimu sendiri? 
Barangkali ia memiliki cara berpikir yang 
berbeda denganmu. Barangkali ia hendak 
memberikanmu waktu yang baik ataupun 
hendak meluangkan waktu yang berharga 
untuk anak-anakmu supaya engkau bisa 
rehat sejenak. “Sebab rancangan-Ku 
bukanlah rancanganmu, dan jalanmu 
bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman 
TUHAN. Seperti tingginya langit dari bumi, 
demikianlah tingginya jalan-Ku dari 
jalanmu dan rancangan-Ku dari 
rancanganmu.” Yesaya 55:8, 9. 

Bukankah keadaan pernikahan yang 
dialami orang tua akan terjadi pula pada 
anak-anak mereka? Seringkali, 
terdapatlah perbedaan dalam pemikiran, 
keinginan, perasaan, dan sudut pandang, 
tetapi jika kita menelaahnya, kita 
seringkali akan menemukan bahwa 
pemikiran-pemikiran orang lain ternyata 
lebih tinggi dari pemikiran kita. Kita harus 
belajar mendengarkan, merendahkan hati 
kita, dan menyesuaikan diri dengan jalan 
yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita saling 
belajar dari satu dengan yang lainnya: 
suami belajar dari istri, istri belajar dari 
suami, anak-anak belajar dari orang tua 
mereka, dan orang tua belajar dari anak-
anak mereka. Ada berbagai pemikiran, ada 
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banyak hal yang dapat dipelajari, banyak 
hal yang dapat dibagikan dan dihargai, dan 
banyak perbuatan kasih yang siap untuk 
diterapkan dalam tindakan kehidupan. 
Namun demikian, hal yang terpenting 
ialah bahwa kita akan belajar lebih banyak 
tentang Tuhan! Tuhan telah memberikan 
perbedaan-perbedaan kontras dalam tiap-
tiap kehidupan pernikahan dan keluarga. 
Acapkali ia menyatukan tabiat-tabiat dan 
kepribadian-kepribadian yang 
berlawanan, agar dapat saling melengkapi, 
lebih banyak belajar, dan mempersatukan 
kualitas-kualitas sifat yang terbaik dari 
tiap-tiap anggota keluarga. 

Suami saya dan saya berkencan selama 
lebih dari 3 tahun. Waktu itu saya belum 
terlalu banyak tahu tentang seluruh 
rincian pribadi orang yang hendak saya 
nikahi ini. Yang satu dengan langkah iman, 
dan yang satunya berdasarkan apa yang 
dilihat dan yang diamati. Suami saya pun 
saat itu belum tahu pasti bagaimana 
kelakuan orang yang hendak ia nikahi. Ia 
belum tahu bagaimana akan jadinya 
persatuan ini, namun ia memohon kepada 
nasihat Tuhan dan orang tuanya. Saat ini, 
saya tahu bahwa saya telah menikahi 
orang yang saya doakan – yakni orang 
yang Tuhan telah pilihkan untuk saya, dan 
berkat-berkat dari pernikahan kami 
sungguh luar biasa. Ketika saya menikahi 
suami saya, saya mendapati bahwa ia 
ternyata lebih dari apa yang pernah saya 
bayangkan ataupun harapkan. Kasih dan 
kelemahlembutannya, imannya, dan 
tujuan-tujuannya yang mulia melimpahi 
saya dan terus-menerus tercurah atas 
saya. Suami saya berasal dari benua lain, 
dan memiliki latar belakang budaya yang 
berbeda dengan saya, tetapi kami satu 
iman. Kami tidak pernah meragukan kasih 
kami, meskipun tidak mudah dalam 
pertumbuhannya. Kami menemukan 
adanya kekurangan-kekurangan kami, 

tetapi fokus tujuan kami ialah untuk kami 
dapat belajar dari Allah, belajar dari 
Alkitab, dan mengungkapkan kasih kita 
dalam perbuatan-perbuatan, membawa 
kelemahan-kelemahan kami kepada 
Tuhan melalui doa, dan merelakan diri 
kami untuk diubahkan. Tuhan adalah 
pencipta kasih dan yang memerintah hati 
kami yang telah Ia persatukan dan 
pertambahkan ke dalam rumah kami. 

Teladan kasih 

“Dan apakah yang dituntut TUHAN dari 
padamu: selain berlaku adil, mencintai 
kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati 
di hadapan Allahmu?" Mikha 6:8. Ia 
menuntut tiga hal: BERLAKU (BERBUAT), 
MENCINTAI (MENGASIHI), DAN 
MENJALANI HIDUP. Ada juga tiga sifat 
yang dikehendaki: ADIL, SETIA (MURAH 
HATI/BELAS KASIHAN), dan RENDAH 
HATI. 

Jika engkau menghendaki lebih banyak 
keberhasilan dalam rumahmu dan 
pernikahanmu, maka peganglah ajaran 
yang Tuhan berikan ini. Kita semua perlu 
lebih aktif lagi dalam menunjukkan 
perbuatan kasih, juga perlu lebih adil, 
lebih setia, dan lebih rendah hati. Tiap-tiap 
sifat ini sungguh amat penting! Marilah 
kita mohonkan kepada tuhan agar 
memberikan kepada kita sifat-sifat ini. 

Mari lihat beberapa teladan kasih di dalam 
keluarga sebagaimana yang dinyatakan di 
dalam Alkitab. 

1. Kasih Yokhebed 

Tingkatkan kreatifitasmu dan 
bertindaklah. 

“Tetapi ia tidak dapat 
menyembunyikannya lebih lama lagi, 
sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, 
dipakalnya dengan gala-gala dan ter, 
diletakkannya bayi itu di dalamnya dan 
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ditaruhnya peti itu di tengah-tengah 
teberau di tepi sungai Nil;” Keluaran 2:3. 
Yokhebed tidak menjadi tawar hati ketika 
ia mendengar kabar bahwa tentara Mesir 
bisa datang kapan saja untuk membunuh 
bayinya. Ia membuat peti pandan, yang 
barangkali saat itu belum pernah 
digunakan untuk keperluan itu, dan 
melibatkan segenap keluarganya dalam 
pembuatannya. Akhirnya, Yokhebed 
berhasil. Kita dapat belajar banyak dari 
Yokhebed, tetapi saya hendak 
menekankan pada satu hal dimana ia tidak 
pernah membiarkan ketakutan ataupun 
kegentaran mengalahkannya. Ia bahkan 
tidak membiarkan kritikan 
mempengaruhinya. Ia memiliki inisiatif, 
kreatifitas, kesabaran, dan ketekunan 
dalam menyelamatkan anak laki-lakinya. 
Ia tidak mempedulikan apa kata orang. 
Tidak masalah jika engkau berbeda 
dengannya. Biarlah dirimu sendiri 
diilhami Allah dan memberikan nilai 
penting atas apa yang engkau putuskan 
untuk lakukan. Pernahkah engkau 
memikirkan tentang bagaimana engkau 
dapat membuat rumahmu lebih indah? 
Barangkali engkau telah memikirkannya, 
tetapi tidak mengambil langkah inisiatif. 
Pelaksanaan nya lah yang 
membedakannya. 

Saya teringat pada suatu waktu ketika 
suami saya pulang dari suatu perjalanan. 
Saya memiliki gagasan untuk 
membawanya ke suatu tempat yang indah, 
yang pernah kami kunjungi bersama 
jemaat, namun ia tidak ikut, karena ia 
sedang bepergian. Saya mengajak anak-
anak saya untuk memberinya kejutan. 
Kami mempersiapkan bekal piknik, 
dengan berbagai makanan lezat di 
dalamnya, dan pagi itu, kami 
membangunkannya pagi-pagi dan 
membawanya masuk ke mobil. Anak-anak 
kami menutup matanya, supaya ia tidak 

tahu kemana kami hendak pergi. Ia 
bertanya-tanya tentang apa yang 
sebenarnya sedang terjadi. Kemana saya 
hendak dibawa pergi? Kami pun tiba di 
suatu tempat yang indah. Suatu ngarai 
kecil dengan pemandangan yang luar 
biasa indahnya. Kami berjalan-jalan, dan 
merasakan saat-saat yang menyenangkan 
bersama-sama, dan membuat kenangan-
kenangan yang tak terlupakan bagi 
keluarga. Jangan berhenti hanya pada 
gagasan dan kerinduan-kerinduan, tetapi, 
wujudkanlah itu dalam perbuatan. Maka 
engkau akan menyaksikan bahwa 
rumahmu dipenuhi dengan kasih dan 
kenangan yang indah. Alkitab 
menunjukkan kepada kita bagaimana 
caranya agar kita dapat memiliki kasih ini: 
“Segala sesuatu yang kamu kehendaki 
supaya orang perbuat kepadamu, 
perbuatlah demikian juga kepada mereka. 
Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab 
para nabi.” Matius 7:12. Kasih akan nyata 
dalam PERBUATAN. 

2. Kasih Ishak dan Ribka 

Mintalah kepada Tuhan 

Setelah 20 tahun menanti hadirnya 
seorang anak, mereka pun mengambil 
keputusan. “Berdoalah Ishak kepada 
TUHAN untuk isterinya, sebab isterinya 
itu mandul; TUHAN mengabulkan doanya, 
sehingga Ribka, isterinya itu, 
mengandung.” Kejadian 25:21. Jika dalam 
pernikahan ada keadaan yang tidak dapat 
diubah atau ditanggung pasangan ini, 
maka Tuhan penuhlah dengan kasih 
sayang dan menawarkan pertolongan-
Nya. Janganlah lupakan Tuhan ketika 
engkau memiliki masalah. Kita harus 
memohon pada-Nya untuk memberikan 
solusi bagi kita ketika masalahnya terlalu 
berat dan tampaknya tidak dapat 
ditanggung lagi. Tuhan hendak campur 
tangan. Engkau dapat memohonkan 
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apapun pada Tuhan! Anak-anakmu, tabiat 
mereka, kesulitan-kesulitan mereka, 
pasangan hidupmu, keuanganmu, 
pekerjaanmu, perasaanmu, dan 
kesehatanmu! Tuhan mendengar 
semuanya, tetapi, jangan tunggu sampai 
20 tahun untuk memohon pada-Nya. 
Tuhan itu baik. Ia mendengar 
permohonanmu dan akan menjawabnya 
pada waktu-Nya. 

3. Kasih Ruth dan Naomi 

Terimalah keadaanmu 

Jangan kesal dengan apa yang tidak dapat 
engkau capai ataupun terhadap 
kehilangan yang engkau alami. Tetap kuat 
di dalam iman. “Tetapi kata Rut: 
"Janganlah desak aku meninggalkan 
engkau dan pulang dengan tidak 
mengikuti engkau; sebab ke mana engkau 
pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di 
mana engkau bermalam, di situ jugalah 
aku bermalam: bangsamulah bangsaku 
dan Allahmulah Allahku; di mana engkau 
mati, akupun mati di sana, dan di sanalah 
aku dikuburkan. Beginilah kiranya TUHAN 
menghukum aku, bahkan lebih lagi dari 
pada itu, jikalau sesuatu apapun 
memisahkan aku dari engkau, selain dari 
pada maut!" Ruth 1:16, 17. 

Ruth dan Naomi memiliki alasan yang 
besar untuk berkabung oleh sebab apa 
yang telah terjadi dalam kehidupan 
mereka. Mereka telah mengalami 
penderitaan yang tak terbayangkan – 
kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan 
segala miliknya. Tetapi Ruth dan Naomi 
bergantung pada Tuhan. Ada banyak 
orang yang kehilangan di dalam keluarga, 
barangkali kehilangan orang yang 
dikasihinya, kehilangan kesehatan, harta 
benda, penghasilan, atau mungkin juga 
kehilangan kedudukan atau jabatan atau 
pencapaian yang pernah dimiliki, namun 
lenyap karena satu dan lain hal. Tetapi, 

kita tidak perlu kehilangan iman kita di 
dalam Tuhan. Ia hendak mengeluarkan 
kita dari segala keadaan itu dan hendak 
membawa kita maju terus, dan 
mengaruniakan kepada kita lebih dari apa 
yang kita mintakan. Marilah kita bersatu di 
dalam kasih dengan orang-orang yang 
terkasih kita dan biarlah kita bersatu 
dalam kasih dengan Juruselamat kita. Ruth 
kemudian menjadi salah satu leluhur 
Yesus. 

Saya merasa sangat bahagia ketika saya 
melihat-lihat foto-foto keluarga kami yang 
dibagikan melalui WhatsApp. Meskipun 
kami tersebar di berbagai belahan bumi, 
tetapi saya melihat bahwa beberapa 
kerabat yang tinggal di tempat yang sama 
saling mengunjungi satu dengan yang lain, 
berfoto bersama, dan menghabiskan 
waktu bersama-sama dengan anak-anak 
dan keponakan-keponakan mereka. 
Mereka sedang menguatkan ikatan kasih 
semampu mereka. Tetapi, saya juga 
merasa bahagia melihat foto-foto orang-
orang muda dan keluarga-keluarga dari 
Jemaat kami, yang sedang melakukan 
kegiatan bersama. Saat-saat positif yang 
diikuti bersama-sama adalah yang 
mempersatukan dan menguatkan kita 
dalam kasih Allah. 

4. Kasih YUSUF 

Pertahankan persatuan dan kasih, ketika 
orang tidak mengasihimu. Kejadian 45:3-
5. 

Yusuf merasa puas. Ia telah melihat di 
dalam diri saudara-saudaranya buah-buah 
pertobatan yang benar. Setelah 
mendengar penawaran yang sungguh 
mulia dari Yehuda, ia lalu memerintahkan 
agar semua orang yang melayaninya 
untuk keluar dari ruangan itu; kemudian, 
menangislah ia keras-keras, dan berseru, 
“Aku Yusuf! Masih hidupkah bapa?” 
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(Kejadian 45:1-3) –Patriarchs and 
Prophets, hal. 233. 

... "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu 
jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah 
bersusah hati dan janganlah menyesali 
diri, karena kamu menjual aku ke sini, 
sebab untuk memelihara kehidupanlah 
Allah menyuruh aku mendahului kamu.” 
(Kejadian 45:4, 5). Turut merasakan 
bahwa mereka telah cukup banyak 
menderita akibat kekejaman mereka 
terhadapnya, ia pun berupaya sedapat-
dapatnya untuk menghalaukan ketakutan 
mereka dan mengurangi kepahitan rasa 
bersalah dan penyesalan mereka sendiri.  

“Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, 
adiknya itu, dan menangislah ia, dan 
menangis pulalah Benyamin pada bahu 
Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya 
itu dengan mesra dan ia menangis sambil 
memeluk mereka. Sesudah itu barulah 
saudara-saudaranya bercakap-cakap 
dengan dia." (Kejadian 45:14, 15). Dengan 
rendah hati mereka mengakui dosa-dosa 
mereka, dan memohon keampunan 
daripadanya. Lama mereka telah 
menderita kecemasan dan rasa menyesal, 
dan sekarang mereka bergembira karena 
ia masih hidup.” –Patriarchs and Prophets, 
hal. 231. 

Waktu, telah berubah. Ada juga 
kecemburuan saat ini. Ketidakadilan, 
kebencian, kemarahan, maksud-maksud 

jahat, dan dusta masih ada dan terus 
terjadi saat ini di dalam lingkaran 
keluarga. Bahkan jika perbuatan kasihmu 
tidak diterima, maka teruslah menabur 
benih kasih dan tunjukkanlah buah-buah 
pengampunan. Tuhan kita yang adalah 
Tuhan kasih sedang mengerjakan 
pekerjaan di dalam hati tiap-tiap orang di 
rumah. Tetap teguhlah di dalam kasih, 
keberanian, dan kesetiaan kepada Tuhan. 
Ada kuasa di dalamnya. Sungguh 
menyenangkan bila melihat anak-anakmu 
ketika mereka bertumbuh dewasa dan 
datang kepadamu sambil berkata, 
“Apakah engkau memaafkanku pernah 
marah padamu? Saya merasa bahwa saya 
mengasihi Tuhan dan bahwa Ia mengasihi 
saya. Saya merasakan perlunya membaca 
lebih banyak lagi tentang Tuhan dan 
nasihat-nasihat di dalam kesaksian Roh 
Nubuat.” Ini berarti doamu dan jerih 
payahmu untuk keluargamu tidak sia-sia. 
Namun demikian, itu bukan dengan 
kekuatanmu sendiri. Ini adalah hasil dari 
kuasa dan pekerjaan dari Tuhan, dan Ia 
berjanji untuk melakukannya di dalam 
tiap-tiap hati kita! 

Doa saya ialah agar kiranya Tuhan akan 
menggenapi janji kasih-Nya di dalam 
kehidupanmu dan di dalam rumahmu! 

Amin 

*** 

 

4 
Minggu, 10 Mei 2020 

DUA MENJADI SATU DENGAN TUHAN 
Felipe and Laura Acuña, Costa Rica

Kejadian 2:18. “TUHAN Allah berfirman: 
"Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri 
saja. Aku akan menjadikan penolong 
baginya, yang sepadan dengan dia." 

Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia 
menyadari bahwa laki-laki itu 
memerlukan seorang rekan dan dari 
antara seluruh ciptaan yang telah ada, 
tidak ada satupun yang sepadan 
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dengannya. Manusia telah diciptakan 
bukan untuk hidup dalam kesendirian, 
sebab ia makhluk sosial. 

Tanpa teman, ia tidak akan merasakan 
sukacita yang penuh dalam menikmati 
segala keindahan ciptaan Tuhan. 

Pernikahan adalah salah satu karunia 
pertama yang Tuhan anugerahkan kepada 
manusia. “Ia menyediakan "seorang 
penolong yang sepadan dengan dia"—
seorang penolong yang sesuai dengan 
dirinya—seorang yang cocok menjadi 
sahabatnya dan yang dapat menjadi satu 
dengan dia di dalam cinta dan simpati. 
Hawa dijadikan dari sebilah tulang yang 
diambil dari rusuk Adam, ini mengartikan 
bahwa ia bukanlah untuk memerintah 
Adam sebagai kepala, bukan juga untuk 
diinjak-injak di bawah telapak kaki 
sebagai bawahan, tetapi untuk 
berdampingan di sisi Adam sebagai 
seorang yang setara dengannya, untuk 
dikasihi dan dilindunginya. Sebagai bagian 
dari Adam, tulang dari tulangnya, daging 
dari dagingnya, maka Hawa merupakan 
dirinya yang kedua, yang menunjukkan 
eratnya hubungan mereka, serta eratnya 
ikatan kasih yang harus ada di dalam 
hubungan ini.” –Patriarchs and Prophets, 
hal. 46. 

Pernikahan adalah satu berkat bagi 
kehidupan umat manusia – yang berperan 
dalam rasa kepuasan pencapaian hidup 
dan sukacita umat manusia, tetapi hal ini 
hanya terwujud sepenuhnya bila 
persekutuan dengan Pencipta 
ditempatkan di tempat yang terutama di 
dalam rumah. 

Sebagaimana Kristus dan malaikat-
malaikat tinggal bersama di dalam 
persekutuan dengan Tuhan dan berbagi 
saat-saat yang berharga dengan pasangan 
manusia yang pertama – yakni Adam dan 
Hawa, demikian juga rumah orang Kristen 

saat ini hendaknya menemukan sukacita 
dalam menghidupkan saat-saat yang 
berharga dimana Firman Tuhan dipelajari 
dengan rajin. Selain itu, baik istri dan 
suami memiliki tanggung jawab untuk 
memberikan pengaruh yang positif bagi 
pasangan mereka dan anak-anak mereka. 
Rumah hendaknya menjadi suatu rumah 
doa, dimana Tuhan senantiasa diberikan 
tempat yang pertama. 

“Para ayah dan ibu yang menjadikan 
Tuhan sebagai yang utama dalam rumah 
tangga mereka, yang mengajarkan anak-
anaknya bahwa takut akan Tuhan adalah 
permulaan hikmat, dan memuliakan 
Tuhan di hadapan segala malaikat dan di 
hadapan manusia oleh menunjukkan 
kepada dunia satu keluarga yang teratur 
baik dan berdisiplin – yakni suatu 
keluarga yang mengasihi dan menurut 
Tuhan gantinya mendurhaka kepada-Nya. 
Kristus bukan orang asing dalam rumah 
tangga mereka; Nama-Nya sudah menjadi 
nama keluarga itu, yang dihormati dan 
dimuliakan. Para malaikat bersuka dalam 
suatu rumah tangga di mana 
pemerintahan Tuhan berkuasa 
sepenuhnya dan anak-anak diajar untuk 
menghormati agama, Alkitab, dan Khalik 
mereka. Keluarga-keluarga yang demikian 
dapat menuntut janji, "Sebab siapa yang 
menghormati Aku, akan Kuhormati,” (1 
Samuel 2:30). Sebab dari rumah yang 
demikian itulah ayah keluar untuk 
melakukan segala kewajibannya setiap 
hari, dengan suatu roh yang dilembutkan 
dan ditaklukkan oleh hubungannya yang 
hidup dengan Allah.  

“Hadirat Kristus saja yang dapat membuat 
pria dan wanita berbahagia. Segala air 
biasa dalam dapat diubahkan oleh Kristus 
menjadi air anggur dari surga. Kemudian, 
rumah tangga akan menjadi sama seperti 
suatu Eden yang bahagia; keluarga 
menjadi suatu lambang yang indah dari 
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keluarga yang di surga.” –The Adventist 
Home, hal. 28. 

Di dalam rumah, harus ada kerukunan 
antara satu dengan yang lainnya. Ayah dan 
ibu harus bersatu dalam satu tujuan, 
tetapi, di atas segala-galanya, mereka 
harus bersatu dengan Tuhan dari hari ke 
hari. 

Firman Tuhan dalam Efesus 5:30, 
menyatakan: “Karena kita adalah anggota 
tubuh-Nya, daging-Nya, dan tulang-Nya.” 
Hubungan orang Kristen dengan Tuhan 
yesus Kristus harus sangat intim, sehingga 
ia dapat mengatakan bahwa “kami adalah 
anggota-anggota tubuh-Nya.” “Orang 
Kristen tidak dapat melakukan apapun 
dari dirinya sendiri; jika ia terpisah dari 
Tuhan, maka ia akan mati, baik secara 
rohani dan bahkan secara fisik.” (SDA Bible 
Commentary, jilid 6, hal. 1036). 

Sebagai orang-orang Kristen, kita telah 
diperintahkan untuk menghasilkan buah, 
dan kita hanya dapat mencapai hal ini 
dengan pertolongan Tuhan. Di dalam 
Yohanes 15:5 kita baca: “Akulah pokok 
anggur dan kamulah ranting-rantingnya. 
Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku 
di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di 
luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-
apa.” 

Sebagaimana ranting bergantung 
sepenuhnya dalam perhubungan dengan 
batang pohon agar dapat hidup, demikian 
pula orang-orang Kristen hendaknya 
bergantung pada perhubungan dengan 
Kristus agar dapat menghasilkan buah 
bagi sorga dan dapat meraih kehidupan 
kekal. 

Kita harus semakin bersatu dan lebih 
bersatu lagi dengan Kristus, dalam 
maksud untuk membawakan pekabaran 
Injil kepada semua orang, dan menjadi 
teladan dalam iman, kasih, dan 
pengharapan, untuk mencapai kepenuhan 
persekutuan dengan Kristus. 

“Tetapkanlah hatimu bahwa engkau mau 
menghasilkan buah sebagai ranting-
ranting pokok anggur yang hidup. Suatu 
benih keturunan hanya dapat berkembang 
bila ia menerima kehidupan dan kekuatan 
dari perbendaharaan inangnya atau orang 
tuanya. Berkembanglah, dan, 
pergunakanlah setiap kesempatan untuk 
lebih erat lagi menghubungkan dirimu 
dengan Kristus. Hanya dengan percaya 
pada-Nya, mengasihi-Nya, meniru-Nya, 
dan bergantung sepenuhnya kepada-Nya 
saja, maka engkau akan dapat menjadi 
satu dengan-Nya; dan melalui dirimu, 
kehidupan dan tabiat-Nya akan 
dinyatakan kepada dunia ini. (Review and 
Herald, 11-9-1883). 

Saudara dan saudari yang kekasih, 
bagaimanakah keadaan hubungan kita 
dengan Kristus? Berapa seringkah kita 
berinteraksi dengan-Nya? Berapa banyak 
waktu kita yang kita pergunakan untuk 
bercakap-cakap dengan Tuhan kita? 

Kiranya Tuhan menuntun kita setiap hari 
supaya kita dapat mencapai persatuan 
yang Tuhan kehendaki untuk kita miliki 
dengan Pencipta kita. 

Kiranya Tuhan memberkatimu! Amin. 

*** 

 

5 
Sabat, 16 Mei 2020 

PENYANGKALAN DIRI ATAU MEMENTINGKAN DIRI 
Morris Lowe, Kanada
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Sementara kita mendekati saat-saat 
terakhir sejarah kepedihan bumi yang 
dipenuhi dosa dan kesengsaraan, dimana 
Setan dan segenap bala tentara nerakanya 
sedang meningkatkan dan memperluas 
kampanye kejahatan mereka melawan 
umat manusia, dan Pencipta kita yang 
Terkasih – satu-satunya tempat 
perlindungan kita, satu-satunya 
pengharapan kita ialah Tuhan. Selama 
enam ribu tahun, si jahat yang adalah iblis 
itu telah berperang dalam peperangan nya 
yang jahat melawan Tuhan dan segala 
sesuatu yang kudus, benar, dan baik. 
Segala sesuatu yang Pencipta terkasih kita 
telah karuniakan bagi kita umat manusia 
untuk kesehatan, kebahagiaan, dan 
keamanan kita telah menanggung 
serangan gencar dari kerajaan kegelapan 
itu. Dan tidak ada sesuatu hal lain yang 
paling hebat berada di bawah serangan 
setan selain Hukum Allah dan keluarga! 

Mengapa lembaga keluarga diserang si 
musuh? Karena “Ikatan keluarga adalah 
ikatan yang paling erat, paling lemah 
lembut dan suci, dari semua ikatan yang 
ada di bumi ini. Keluarga dimaksudkan 
supaya menjadi berkat bagi umat 
manusila. Dan keluarga akan menjadi 
suatu berkat bila janji pernikahan 
diadakan dengan hikmat, dalam takut 
akan Tuhan, dan dengan pertimbangan 
yang seksama untuk segala tanggung 
jawab-tanggung jawabnya.” –(The 
Adventist Home, 18.5). Sayangnya, kuasa-
kuasa kejahatan telah berhasil dalam 
usaha-usahanya untuk merusak, 
mengacaukan, dan mengotori lembaga 
pernikahan dan keluarga. Nabi Yesaya 
menyatakan tentang gambaran keadaan 
masyarakat di zaman akhir sebelum 
kedatangan Kristus yang kedua kali 
sebagaimana berikut ini: “Bumi cemar 
karena penduduknya, sebab mereka 
melanggar hukum, mengubah ketetapan 

dan mengingkari perjanjian abadi.” 
(Yesaya 24:5). 

Asal Mula Keluarga: (di Sorga) 

Keluarga tidak bemula dari dunia ini 
dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. 
Keluarga bermula di sorga dan didirikan di 
atas prinsip kasih, dan sifat yang tidak 
mementingkan diri. Di dalam Efesus 3:14-
16, Rasul Paulus menyaksikan tentang 
kenyataan dari keluarga sorgawi: 

“Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, 
yang dari pada-Nya semua keluarga yang 
di dalam sorga dan di atas bumi menerima 
namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut 
kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan 
dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di 
dalam batinmu,” 

Jauh sebelum seluruh alam semesta 
diciptakan, jauh sebelum diciptakan para 
malaikat, keluarga Sorgawi telah terdiri 
dari Tiga Ilahi – yang telah ada. “Sebab ada 
tiga yang memberi kesaksian di dalam 
sorga: Bapa, Firman dan Roh Kudus; dan 
ketiganya adalah satu.” (1 Yohanes 5:7). 

Suatu keluarga yang mulia dan harmonis – 
yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus – yang 
adalah satu dalam sifat, kuasa, tabiat dan 
tujuannya. Maha kekal, maha kuasa, abadi, 
kudus, dan tiada berubah. Satu Tuhan dari 
selamanya sampai selama-lamanya! Allah 
maha kasih. Dan karena kasih itu tidak 
mementingkan diri, maka Ketuhanan 
memutuskan untuk membagikan 
kehidupan dan keberadaan mereka 
dengan mengadakan perundingan 
Penciptaan. Dan demikianlah, melalui 
Agen dan kuasa Anak Allah, alam semesta 
dan segenap malaikat sorgawi telah 
diciptakan, sebab “Oleh firman TUHAN 
langit telah dijadikan, oleh nafas dari 
mulut-Nya segala tentaranya.” (Mazmur 
33:6). “karena di dalam Dialah telah 
diciptakan segala sesuatu, yang ada di 
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sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan 
dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, 
maupun kerajaan, baik pemerintah, 
maupun penguasa; segala sesuatu 
diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada 
terlebih dahulu dari segala sesuatu dan 
segala sesuatu ada di dalam Dia.” (Kolose 
1:16-17). Dalam memenuhi kehendak 
Bapa-Nya, Anak Allah yang terkasih 
menciptakan berjuta-juta makhluk kudus, 
dan Keluarga Allah telah berkembang 
pesat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, 
dan keharmonisan sebagai penguasa 
tertinggi di Sorga! 

Lusifer memperkenalkan sifat Suka 
Mementingkan Diri dan Perpecahan ke 
dalam Keluarga Sorga 

“Sebelum kejahatan masuk, ada damai 
sejahtera dan sukacita di seluruh alam 
semesta. Segala sesuatunya berada dalam 
keharmonisan yang sempurna, selaras 
dengan kehendak Pencipta. Kasih kepada 
Allah adalah yang tertinggi, dan kasih 
kepada sesama manusia adalah kasih yang 
adil dan tidak memihak. Kristus, Firman 
itu, yang adalah Anak tunggal Allah, adalah 
satu dengan Bapa yang kekal, – satu di 
dalam sifat, di dalam tabiat, dan maksud-
Nya, –Satu-satunya di alam semesta yang 
dapat masuk dalam segala perundingan 
dan penetapan Tujuan Allah.... dan kepada 
Kristus, yang setara dengan Bapa, segenap 
Sorga memberikan kepatuhan dan 
kesetiaan.” –(The Great Controversy 1888, 
hal. 493.1). 

Sayangnya, kasih dan keharmonisan yang 
ada di sorga telah dibuyarkan oleh satu 
oknum yang sombong, suka 
mementingkan diri, jahat, berambisi untuk 
berkuasa, dan suka memuji-muji diri, yang 
menuntunnya untuk melancarkan dusta 
dan pemberontakan melawan Ketuhanan. 
Sebelum kejatuhannya, Lusifer adalah 
kerub yang terdepan, ia kudus dan tidak 

bercela – penuh hikmat dan keindahan 
yang sempurna. Tetapi, digerakkan oleh 
kesombongan dan dirusakkan oleh 
perasaan keindahan dan kesanggupannya 
sendiri – ia terilhami untuk 
menghancurkan peraturan yang berlaku 
di Keluarga sorgawi, dan bersekongkol 
untuk menggulingkan pemerintahan 
Allah. Lusifer ingin menjadi Tuhan, tetapi, 
ia malah menjadi Setan: pencipta 
kejahatan, dusta, sifat mementingkan diri, 
dan pembunuhan. 

“Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai 
Bintang Timur, putera Fajar, engkau sudah 
dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang 
mengalahkan bangsa-bangsa! Engkau 
yang tadinya berkata dalam hatimu: Aku 
hendak naik ke langit, aku hendak 
mendirikan takhtaku mengatasi bintang-
bintang Allah, dan aku hendak duduk di 
atas bukit pertemuan, jauh di sebelah 
utara. Aku hendak naik mengatasi 
ketinggian awan-awan, hendak menyamai 
Yang Mahatinggi! Sebaliknya, ke dalam 
dunia orang mati engkau diturunkan, ke 
tempat yang paling dalam di liang kubur.” 
(Yesaya 14:12-15). 

Perang dan Perpisahan di dalam 
Keluarga Allah 

Oleh pemikiran yang menyesatkan yang 
Setan buat, sepertiga malaikat Tuhan telah 
tertipu untuk ikut bergabung dengan 
Lusifer di dalam pemberontakannya yang 
mementingkan diri melawan 
pemerintahan Allah. Pemberontakannya 
mengakibatkan perpisahan abadi dan 
dibuangnya ia dari keluarga Allah. 

“Maka timbullah peperangan di sorga: 
Mikhael dan malaikat-malaikatnya 
berperang melawan naga itu, dan naga itu 
dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi 
mereka tidak dapat bertahan; mereka 
tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan 
naga besar itu, si ular tua, yang disebut 
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Iblis atau Satan, yang menyesatkan 
seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia 
dilemparkan ke bumi, bersama-sama 
dengan malaikat-malaikatnya.” (Wahyu 
12:7-9). 

Demi menjaga para anggota keluarga yang 
masih setia di keluarga sorga, Setan dan 
para pengikutnya akhirnya diusir dari 
Keluarga Alah, dan “dikarantina” di bumi 
ini. 

Manusia bergabung dengan Keluarga 
Allah 

Sifat suka mementingkan diri, 
keangkuhan, dan hawa nafsu akan 
kekuasaan telah menuntun Lusifer untuk 
menentang Allah dan menuding 
pemerintahan Sorga sebagai 
pemerintahan yang tidak adil dan 
sewenang-wenang. Sang Pencipta telah 
dituduh sebagai pihak yang tidak adil dan 
suka meninggikan diri oleh si 
pemberontak, dan untuk 
mempertahankan hukum-Nya yang kudus, 
pemerintahan-Nya, dan Nama-Nya yang 
Kudus – lalu Tuhan menciptakan manusia 
menurut gambar dan rupa-Nya; 
diciptakan-Nyalah laki-laki dan 
perempuan. (Kejadian 1:26, 27). “Allah 
memberkati mereka, lalu Allah berfirman 
kepada mereka: "Beranakcuculah dan 
bertambah banyak; penuhilah bumi dan 
taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-
ikan di laut dan burung-burung di udara 
dan atas segala binatang yang merayap di 
bumi." (Kejadian 1:28). Ya, manusia telah 
menjadi pendatang baru dalam keluarga 
Allah – keluarga Allah di atas bumi. 

Tuhan yang merancangkan Keluarga 
Manusia 

Di dalam catatan Alkitab, dikisahkan 
tentang pendirian pernikahan yang 
pertama dan keluarga yang pertama: 

“TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, 
kalau manusia itu seorang diri saja. Aku 
akan menjadikan penolong baginya, yang 
sepadan dengan dia." Lalu TUHAN Allah 
membuat manusia itu tidur nyenyak; 
ketika ia tidur, TUHAN Allah mengambil 
salah satu rusuk dari padanya, lalu 
menutup tempat itu dengan daging. Dan 
dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari 
manusia itu, dibangun-Nyalah seorang 
perempuan, lalu dibawa-Nya kepada 
manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu: 
"Inilah dia, tulang dari tulangku dan 
daging dari dagingku. Ia akan dinamai 
perempuan, sebab ia diambil dari laki-
laki." Sebab itu seorang laki-laki akan 
meninggalkan ayahnya dan ibunya dan 
bersatu dengan isterinya, sehingga 
keduanya menjadi satu daging. Mereka 
keduanya telanjang, manusia dan isterinya 
itu, tetapi mereka tidak merasa malu.” 

Keluarga manusia yang Tuhan telah 
dirikan terdiri atas seorang laki-laki dan 
seorang perempuan, dan nantinya – ada 
anak-anak juga. “Allah memberkati 
mereka, lalu Allah berfirman kepada 
mereka: "Beranakcuculah dan bertambah 
banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah 
itu,...." (Kejadian 1:28). Keluarga yang 
Allah dirikan untuk manusia terdiri dari 
seorang laki-laki yang menikahi istrinya; 
dan kemudian melalui keajaiban 
perkembangbiakan manusia, anak-anak 
pun dipertambahkan ke dalam keluarga. 

“Allah merayakan pernikahan yang 
pertama. Demikianlah, lembaga ini berasal 
dari Khalik semesta alam. “Pernikahan itu 
mulia dan terhormat" (Ibrani 13:4); itulah 
salah satu karunia pertama dari Allah 
kepada manusia, dan itulah salah satu dari 
dua lembaga, yang setelah Adam berdosa 
turut dibawa keluar pintu gerbang 
Firdaus. Apabila prinsip-prinsip Ilahi itu 
diakui dan dituruti, maka pernikahan itu 
adalah suatu berkat. Pernikahan itu dijaga 
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kesuciannya demi kebahagiaan bangsa 
manusia, pernikahan itu menyediakan 
segala keperluan hidup sosial manusia, 
meninggikan kualitas fisik, kecerdasan, 
dan moral manusia.” {The Adventist Home, 
hal. 25}. Keluarga adalah landasan fondasi 
rumah tangga, Jemaat, masyarakat, dan 
bangsa. 

Singkatnya: pernikahan dan keluarga 
telah didirikan untuk maksud-maksud 
berikut ini: untuk menyediakan 
persahabatan; menyediakan dukungan 
dan saling menguatkan satu dengan yang 
lainnya; untuk memiliki dan 
membesarkan anak-anak di dalam rumah 
yang penuh kasih, dan merawat mereka 
dalam lingkungan yang mendidik; dan 
yang peling penting – untuk memuliakan 
Tuhan, sang Pencipta dan Pemberi 
kehidupan. 

Sifat mementingkan diri – penghancur 
Keluarga 

Lebih jauh lagi, struktur moral keluarga 
akan menentukan kesehatan moral rumah 
tangga, Jemaat, masyarakat, dan bangsa 
pada akhirnya. Di dalam keluarga dimana 
kasih Kristus memerintah sebagai 
penguasa tertinggi di dalam hati para 
anggotanya, dan terdapat sifat saling 
mengasihi dan saling menghormati satu 
dengan yang lainnya, berperan sebagai 
prinsip aktif yang menggerakkan dan 
memerintah perbuatan tiap-tiap 
anggotanya – maka keluarga ini akan 
menjadi berkat bagi keluarga itu sendiri, 
bagi Jemaat, dan masyarakat. Sebaliknya, 
keluarga-keluarga yang rusak atau tidak 
berjalan sebagaimana mestinya, dimana 
terdapat dominasi sifat suka 
mementingkan diri dan kefasikan, dan 
Kristus serta Firman-Nya dikesampingkan 
ataupun diabaikan – adalah mesin 
penghasil masyarakat dan bangsa yang 
rusak dan jahat. Akibatnya, akan terjadi 

kerusuhan dan kehancuran dalam unit 
keluarga, serta marabahaya yang tak 
terkira. 

Keluarga akan kacau oleh adanya 
ketidaksetiaan, perceraian, kekerasan, 
pengabaian salah satu pasangan, 
pengabaian ornag tua, persaingan kakak-
beradik, masalah keuangan, ketamakan, 
dan tekanan-tekanan sosial dan 
lingkungan. Seringkali keluarga terpecah 
oleh perceraian yang pahit dan perebutan 
perwalian anak-anak, dan perselisihan 
yang pahit atas masalah keuangan dan 
aset-aset harta benda. Dan iri hati serta 
balas dendam seringkali berkembang 
menjadi kejahatan dan pembunuhan. 
Ketidakcocokan, harapan-harapan yang 
tidak realistis, menikah terlalu muda, dan 
persiapan pernikahan yang kurang, serta 
sifat suka mementingkan diri sendiri 
terlalu sering mengakibatkan kegagalan 
dalam pernikahan. 

Sifat mementingkan diri dan Keintiman 
dalam Pernikahan 

Sifat mementingkan diri muncul dalam 
berbagai hal yang berbeda-beda di dalam 
perhubungan keluarga, yang biasanya 
ialah yang berkaitan dengan uang, 
hubungan seksual, pekerjaan rumah 
tangga atau kewajiban-kewajiban 
keluarga, makanan, meterialisme, hiburan, 
dan kegiatan ibadah. Pada banyak 
pernikahan,  percekcokan, kepahitan, dan 
amarah atau sakit hati seringkali timbul 
dalam kehidupan suami dan istri, seputar 
masalah uang dan ketidakseimbangan 
ataupun kerugian seksual. Dan beberapa 
suami dan istri akan menghentikan 
keintiman pernikahan dengan cara yang 
mementingkan diri sebagai senjata untuk 
“membalas dendam” atau pun untuk 
menunjukkan “kekuasaan” ataupun 
“kendali” dalam pernikahan mereka. Ada 
pula yang lainnya yang akan dengan 
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mementingkan diri menuntut keintiman 
pernikahan tanpa menghiraukan dan 
tanpa menghormati perasaan dan 
keadaan fisik maupun keadaan emosional 
pasangannya. Sayangnya, bahkan orang-
orang yang mengaku orang Kristen pun 
ada yang berdosa dalam perbuatan yang 
tidak bijak dan mementingkan diri ini, 
yang telah diamarkan oleh Alkitab. 

Rasul Paulus menuliskan tentang hal ini di 
dalam 1 Korintus 7:1-5: 

“Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu 
tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-
laki, kalau ia tidak kawin, 2tetapi 
mengingat bahaya percabulan, baiklah 
setiap laki-laki mempunyai isterinya 
sendiri dan setiap perempuan mempunyai 
suaminya sendiri. 3Hendaklah suami 
memenuhi kewajibannya terhadap 
isterinya, demikian pula isteri terhadap 
suaminya. 4Isteri tidak berkuasa atas 
tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, 
demikian pula suami tidak berkuasa atas 
tubuhnya sendiri, tetapi isterinya. 
5Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali 
dengan persetujuan bersama untuk 
sementara waktu, supaya kamu mendapat 
kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu 
hendaklah kamu kembali hidup bersama-
sama, supaya Iblis jangan menggodai 
kamu, karena kamu tidak tahan bertarak.” 

Banyak pernikahan dan keluarga – 
termasuk diantara orang-orang yang 
mengaku orang-orang Kristen – telah 
hancur oleh karena mengabaikan ataupun 
tidak taat pada nasihat-nasihat ilham yang 
telah digariskan dalam Firman Tuhan 
tentang keintiman dalam pernikahan dan 
tentang pertarakan. 

Sifat mementingkan diri dan Uang 

Barangkali, satu hal yang paling umum 
yang sering menjadi pokok percekcokkan 
dan konflik di dalam hubungan 

pernikahan dan di dalam keluarga adalah 
masalah uang. 

“Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh 
ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke 
dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa 
dan yang mencelakakan, yang 
menenggelamkan manusia ke dalam 
keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar 
segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab 
oleh memburu uanglah beberapa orang 
telah menyimpang dari iman dan 
menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai 
duka.” (1 Timotius 6:9-10). 

Memiliki uang yang cukup untuk 
menyokong kehidupan satu keluarga, dan 
pengaturan sumber-sumber keuangan 
adalah hal yang penting dalam memiliki 
keluarga yang stabil. Memboroskan uang 
untuk kepentingan sendiri pada barang-
barang atau hal yang tidak penting 
seringkali mengundang tekanan finansial 
dan emosional, yang akan menimbulkan 
konflik dan argumentasi yang tidak 
menyenangkan, dan perselisihan di antara 
anggota keluarga. Selain itu, ketika 
seorang suami ataupun istri menyimpan 
akun bank atau sejumlah uang “rahasia” 
dan menganggap bahwa uangnya atau 
pemasukannya adalah uang mereka 
sendiri, maka hal ini dapat mengakibatkan 
konflik di dalam keluarga. Tetapi, yang 
lebih buruk lagi ialah jika ada suami yang 
malas dan tidak mau bekerja, tetapi 
merasa puas dengan pendapatan istrinya 
ataupun anaknya yang bekerja untuk 
keluarga. Suami yang seperti ini bukan 
suami Kristiani! Ia mungkin mengaku 
sebagai seorang Kristen, “Tetapi jika ada 
seorang yang tidak memeliharakan sanak 
saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang 
itu murtad dan lebih buruk dari orang 
yang tidak beriman.” (1 Timotius 5:8). 

Praktek mementingkan diri lainnya yang 
seringkali mengancam kedamaian dan 
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ketentraman dalam keluarga ialah praktek 
penggunaan uang sebagai alat untuk 
mendominasi ataupun mengendalikan 
anggota keluarga yang barangkali 
memang bergantung secara finansial 
kepada kita. Beberapa suami mengambil 
kendali penuh atau monopoli atas 
keuangan keluarga – mewajibkan istrinya 
untuk datang kepadanya untuk meminta 
uang setiap kali ia memerlukannya untuk 
membeli barang atau sesuatu. Jika istri 
tidak memiliki sumber penghasilan 
sendiri, ia seringkali diperlakukan sebagai 
pengemis, dan diperlakukan ketat dalam 
pembelanjaan tiap sen, tiap peser, atau 
sekecil apapun yang ia gunakan bagi 
kebutuhan rumah dan dirinya sendiri. Hal 
ini cenderung merampok martabat dan 
kemandirian diri istri; dan beberapa istri 
ada yang mengambil jalan yang berdosa 
sebagai cara untuk memperoleh sejumlah 
uang secara mandiri. Beberapa 
perempuan bahkan ada yang berbuat hal 
ekstrim dan pergi meninggalkan 
pernikahannya, oleh sebab sifat 
mementingkan diri yang lalai dari suami 
mereka. (Beberapa istri ada juga yang 
menggunakan uang sebagai alat untuk 
memegang kendali penuh yang 
mementingkan diri dan menghina 
suaminya secara finansial – yang 
bergantung pada istri atau yang 
mendapatkan penghasilan atau uang yang 
lebih sedikit dibandingkan dengan 
istrinya). 

Praktek jahat dari suka mengomel 
(menggerutu) 

Ada perbuatan jahat lainnya yang dapat 
menghancurkan suatu perhubungan 
pernikahan dan dapat merusak persatuan 
keluarga. Yang disebut “mengomel”. 
Kamus mendefinisikan mengomel 
sebagai: “terus menerus mencari-cari 
kesalahan, suka mengeluh atau gampang 
merajuk (ngambek/pemarah).” Tidak 

mudah untuk menikmati hidup di dalam 
suatu keluarga dengan perempuan atau 
laki-laki atau anak yang terus menerus 
mengomel – mencari-cari kesalahan, 
mengeluh, dan mudah merajuk atau 
pemarah! Salomo yang bijak menyatakan 
dengan pedihnya: “Seorang isteri yang 
suka bertengkar serupa dengan tiris yang 
tidak henti-hentinya menitik pada waktu 
hujan. Siapa menahannya menahan angin, 
dan tangan kanannya menggenggam 
minyak.” (Amsal 27:15-16). 

“Lebih baik tinggal di padang gurun dari 
pada tinggal dengan perempuan yang suka 
bertengkar dan pemarah.” (Amsal 21:19). 
Dan, “Lebih baik tinggal pada sudut sotoh 
rumah dari pada diam serumah dengan 
perempuan yang suka bertengkar.” (Amsal 
21:9). Sebaliknya juga sama saja: beberapa 
pria suka mengomel dan membuat 
kehidupan pasangan mereka dan anak-
anak mereka menjadi sangat tidak 
menyenangkan. Mengomel adalah sifat 
yang mementingkan diri, suatu perilaku 
menyimpang yang dapat menghancurkan 
perhubungan keluarga. 

Penangkal atau Obat Penawar bagi Sifat 
Mementingkan Diri 

Sifat mementingkan diri adalah suatu 
penyakit dalam hati manusia. Ini adalah 
virus mematikan yang Setan telah 
tularkan ke seluruh keluarga umat 
manusia. Sifat mementingkan diri adalah 
dosa, dan upah dosa ialah maut yang kekal. 
Tetapi, puji Tuhan! – ada obat 
penawarnya, suatu penangkal yang akan 
dapat membasmi sifat mementingkan diri 
ini dari jiwa dan dari keluarga. Obat ini 
ialah Agape – Kasih Allah! kasih yang rela 
berkorban. Kasih ini datangnya dari Allah. 
Kasih ini berasal dari Allah. 

7Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah 
kita saling mengasihi, sebab kasih itu 
berasal dari Allah; dan setiap orang yang 
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mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal 
Allah. 8Barangsiapa tidak mengasihi, ia 
tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah 
kasih. 10Inilah kasih itu: Bukan kita yang 
telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang 
telah mengasihi kita dan yang telah 
mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian 
bagi dosa-dosa kita. 11Saudara-saudaraku 
yang kekasih, jikalau Allah sedemikian 
mengasihi kita, maka haruslah kita juga 
saling mengasihi. (1 Yohanes 4:7, 8, 10-
11). Tinggalnya Kristus di dalam hati kita 
dan karunia kasih-Nya dan tabiat-Nya bagi 
kita adalah obat penawar sifat suka 
mementingkan diri dan juga setiap sifat 
setan lainnya. 

“4Dan janganlah tiap-tiap orang hanya 
memperhatikan kepentingannya sendiri, 
tetapi kepentingan orang lain juga. 
5Hendaklah kamu dalam hidupmu 
bersama, menaruh pikiran dan perasaan 
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, 
6yang walaupun dalam rupa Allah, tidak 
menganggap kesetaraan dengan Allah itu 
sebagai milik yang harus dipertahankan, 
7melainkan telah mengosongkan diri-Nya 
sendiri, dan mengambil rupa seorang 
hamba, dan menjadi sama dengan 
manusia. 8Dan dalam keadaan sebagai 
manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya 
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati 
di kayu salib.” (Filipi 2:4-8). 

Bila prinsip suci kasih dihidupkan oleh 
suami dan istri, dan Kristus benar-benar 
tinggal di dalam hati suami, istri, dan anak-
anak mereka – maka Kristus akan menjadi 
Pusat kehidupan dan Pelindung keluarga, 
menjadikan keluarga sebagai kesatuan 
yang kuat, tabah, harmonis, dan kokoh. 

“Umat manusia adalah bagian dari satu 
keluarga besar, – yaitu keluarga Allah. 
Pencipta kita telah merancangkan agar 
mereka saling menghormati dan saling 

mengasihi satu dengan yang lainnya, 
selalu menyatakan perhatian yang murni 
dan yang tidak mementingkan diri pada 
kepentingan ataupun keselamatan orang 
lain.” (Counsels on Stewardship, hal. 24). 

“Kasih itu sabar; kasih itu baik (murah 
hati); ia tidak iri hati (cemburu). Ia tidak 
memegahkan diri dan tidak sombong. Ia 
tidak melakukan yang tidak sopan dan 
tidak mencari keuntungan (kepentingan) 
diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak 
menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak 
bersukacita karena ketidakadilan, tetapi 
karena kebenaran. Ia menutupi segala 
sesuatu, percaya segala sesuatu, 
mengharapkan segala sesuatu, sabar 
menanggung segala sesuatu.” (1 Korintus 
13:4-7). 

Saudara dan saudariku yang kekasih, 
Yesus adalah Penyembuh dan Penebus 
keluarga, sebagai Obat bagi segala jenis 
penyakit rohani dan fisik kita. Ia telah 
datang untuk membinasakan segala jenis 
kejahatan – untuk membasmi sifat 
mementingkan diri dan kejahatan dari hati 
kita, rumah kita, dan keluarga kita; dan 
menguduskan kita untuk dapat masuk ke 
dalam Kerajaan Allah. 

“Hadirat Kristus saja yang dapat membuat 
pria dan wanita berbahagia. Segala air 
biasa dalam dapat diubahkan oleh Kristus 
menjadi air anggur dari surga. Kemudian, 
rumah tangga akan menjadi sama seperti 
suatu Eden yang bahagia; keluarga 
menjadi suatu lambang yang indah dari 
keluarga yang di surga.” –(The Adventist 
Home, hal. 28). Jalan kembali ke sorga 
memang sulit, “Tetapi syukur kepada 
Allah, yang telah memberikan kepada kita 
kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan 
kita.” (1 Korintus 15:57). Amin! 

*** 
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6 
Sabat, 23 Mei 2020 

KERENDAHAN HATI DAN KASIH 
Orlando Ortiz González, El Savador

“Dengan tidak mencari kepentingan 
sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. 
Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati 
yang seorang menganggap yang lain lebih 
utama dari pada dirinya sendiri; dan 
janganlah tiap-tiap orang hanya 
memperhatikan kepentingannya sendiri, 
tetapi kepentingan orang lain juga.” Filipi 
2:3-4. 

Pernikahan adalah gagasan Tuhan, dan 
agar kita dapat mengalami pengalaman 
sukacita yang sejati, maka kita perlu 
mengikuti tuntunan-Nya. Lembaga ini 
harus berlandaskan pada dasar 
kerendahan hati dan kasih, agar ia dapat 
menjadi sukacita dan dapat bertahan, 
sebagaimana yang sorga kehendaki. 

Setan tahu benar akan hal ini, dan itulah 
dengan bengisnya ia telah menyerang 
pernikahan dan keluarga sepanjang waktu 
sejarah bumi yang masih tersisa ini. Ia 
tahu bahwa dengan cara ini, ia akan dapat 
membinasakan rumah tangga, 
masyarakat, dunia, dan bahkan Jemaat. 

Jika suatu pernikahan tidak dibangun di 
atas dasar kasih dan kerendahan hati, 
maka pernikahan itu akan gagal. Rasul 
Paulus menyatakan: “Kasih itu sabar; 
kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia 
tidak memegahkan diri dan tidak 
sombong. Ia tidak melakukan yang tidak 
sopan dan tidak mencari keuntungan diri 
sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak 
menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak 
bersukacita karena ketidakadilan, tetapi 
karena kebenaran. Ia menutupi segala 
sesuatu, percaya segala sesuatu, 
mengharapkan segala sesuatu, sabar 
menanggung segala sesuatu. Kasih tidak 
berkesudahan; nubuat akan berakhir; 

bahasa roh akan berhenti; pengetahuan 
akan lenyap.” 1 Korintus 13:4-8. 

Kuasa kasih 

Hamba Tuhan menyatakan bahwa: Kasih 
adalah kuasa. Prinsip ini mengandung 
kuasa pikiran dan moral yang tidak dapat 
dipisahkan dari pada-Nya. Kuasa 
kekayaan cenderung untuk menjadi kotor 
dan hancur. Kuasa kekuatan seringkali 
membahayakan; tetapi kesempurnaan 
dan kemurnian kasih akan tepat guna 
dalam melakukan kebaikan, dan hanya 
kebaikan saja.  

Segala sesuatu yang dilakukan dari kasih 
yang murni, betapapun kecil atau tidak 
berharganya pada pandangan mata 
manusia, adalah sepenuhnya berhasil; 
sebab Tuhan lebih menyukai untuk 
melihat kasih yang dinyatakan dalam 
perbuatan, gantinya menilai berapa 
besarnya pencapaian yang diraih. Kasih 
datangnya dari Allah. Hati yang belum 
bertobat tidak akan dapat menghasilkan 
tanaman sorgawi yang indah ini, sebab 
kasih hanya akan dapat hidup dan bersemi 
ditempat dimana Kristus memerintah. 

Kasih tidak mungkin ada tanpa perbuatan. 
Tiap-tiap perbuatannya akan 
meningkatkan, menguatkan, dan 
memperluas jangkauannya. Kasih akan 
menang dimana argumentasi dan 
kekuasaan tiada berdaya. Kasih tidak 
berbuat untuk keuntungan atau upah 
semata; namun demikian, Tuhan telah 
menyatakan bahwa segala perbuatan 
kasih pasti akan mendatangkan 
keuntungan yang besar. 

Sifat kasih ialah membagi-bagikan, dan 
bekerja dengan tenang, meski memiliki 
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maksud yang kekuatan cukup untuk 
mengalahkan kejahatan-kejahatan besar. 
Pengaruhnya melembutkan dan 
mengubahkan, dan dengan mengambil 
alih kehidupan orang berdosa, maka kasih 
akan mempengaruhi hati, ketika tidak ada 
hal lain yang pernah berhasil 
melakukannya. 

Dimanapun kuasa kecerdasan, kekuasaan, 
ataupun pemaksaan dilakukan, dan 
kehadiran kasih, perhatian, dan keteguhan 
hati orang yang ingin berhasil itu tidak 
nampak, maka sikap penolakan dan 
pemberontakanlah yang akan 
dipantulkan, dan perlawanan akan 
semakin dikuatkan. Yesus adalah Raja 
Damai. 

Ia telah datang ke dunia ini untuk 
menaklukkan perlawanan, dan untuk 
mengembalikan kekuasaan Allah atas 
dunia ini. Ia dapat saja mempergunakan 
kuasa dan kekuatan, tetapi sarana yang Ia 
gunakan untuk mengalahkan kejahatan, 
ialah hikmat, dan kekuatan kasih. 

Yesus berfirman, "Segala sesuatu yang 
kamu kehendaki supaya orang perbuat 
kepadamu, perbuatlah demikian juga 
kepada mereka....” Matius 7:12. 

Melalui Firman ini, kita pun mengerti 
bahwa ada satu hukum, yakni hukum yang 
mengatur aksi dan reaksi – jika kita, 
sebagai pasangan, memperlakukan 
pasangan kita dengan baik, maka kita pun 
akan menerima hal baik sebagai 
balasannya. Sebagai hasil dari perilaku 
yang demikian, maka hasil yang penuh 
berkat akan terlihat. “...Sebab ukuran yang 
kamu pakai untuk mengukur, akan 
diukurkan kepadamu.” Lukas 6:38. 

Inilah alasan-alasan kuat yang harus 
menggerakkan kita untuk saling 
mengasihi dengan hati yang murni dan 
dengan kesungguhan hati. Kristus adalah 
teladan kita. Ia melakukan perbuatan-

perbuatan baik. Ia hidup untuk 
menguntungkan orang lain. Kasih 
memperindah dan mempermulia 
perbuatan-perbuatan-Nya. 

Kita tidak diperintahkan untuk berbuat 
sendiri apa yang kita ingin orang perbuat 
bagi kita. Melainkan, kita harus berbuat 
kepada orang lain apa yang kita ingin 
mereka perbuat juga bagi kita pada 
keadaan yang sama. Ukuran yang kita 
gunakan untuk mengukur, akan selalu 
berbalik lagi kepada kita. 

“Kasih yang murni akan bersifat 
sederhana dalam segala perbuatannya, 
dan akan berbeda dari prinsip perbuatan 
lainnya. Kasih yang membawakan 
pengaruhnya dan yang ingin meninggikan 
derajat orang lain akan dapat 
menghasilkan suatu kehidupan yang 
teratur baik dan seringkali menghasilkan 
percakapan yang mulus. Sikap suka 
menghargai orang akan menuntun kita 
untuk menghindari munculnya kejahatan. 

Hati yang mementingkan diri mungkin 
saja menghasilkan perbuatan yang baik, 
pengenalan akan kebenaran masa kini, 
dan akan menyatakan kerendahan hati 
dan perhatian dalam penampilan lahiriah, 
namun motif hati bisa saja akan 
menyesatkan dan tidak murni; perbuatan 
yang mengalir dari hati yang seperti ini 
akan kekurangan khasiat yang hidup dari 
kasih yang murni. Kasih hendaknya 
disukai, dan ditumbuh-kembangkan, 
sebab pengaruhnya adalah bersifat ilahi.” 
–Letters to Young Lovers, hal. 33. 

Sorga harus dimulai di bumi ini. Ketika 
anak-anak Allah melimpah dengan 
kelemahlembutan dan kerendahan hati, 
maka mereka akan mengerti bahwa panji 
yang menjangkau mereka ialah kasih, dan 
buahnya akan terasa manis. Mereka akan 
membuat sorga di atas bumi ini dimana 
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olehnya mereka akan dipersiapkan bagi 
sorga yang di atas. 

Arti Kerendahan Hati 

Kerendahan hati adalah suatu sifat yang 
terdiri dari kesadaran kita akan kekuatan-
kekuatan dan kelemahan-kelemahan kita, 
dan berbuat yang sesuai dengan 
kesadaran ini. Sifat ini berlawanan dengan 
keangkuhan dan arogansi, dan merupakan 
suatu sifat yang penting yang diperlukan 
untuk dapat hidup dengan rukun dan 
harmonis di dalam masyarakat. 

Orang-orang yang rendah hati akan 
bersikap sopan-santun dan sederhana. 
Mereka tidak akan suka mendominasi dan 
akan sangat menghargai orang-orang di 
sekitar mereka. Oleh karena itu, kita akan 
mendiskusikan beberapa contoh 
kerendahan hati di bawah ini. 

Meminta Pertolongan Ketika Kita 
Membutuhkannya 

Kita tidak dapat melakukan segala hal 
sendirian. Seringkali, kita memerlukan 
bantuan, dukungan, ataupun tuntunan 
dari istri atau suami kita. Kerendahan hati 
juga tercakup di dalam pengenalan kita 
akan kekurangan diri kita. 

Tahu Diri ketika Menang maupun 
ketika Kalah 

Engkau tidak selamanya menang, tetapi, 
engkau juga tidak selalu kalah. Engkau 
harus mempraktekkan keseimbangan dan 
kesopansantunan. Keberhasilan 
mendatangkan sukacita, tetapi 
keberhasilan jangan sampai 
mendatangkan arogansi. Mengalami 
kekalahan adakalanya menyusahkan hati, 
tetapi kita tidak boleh mengijinkan diri 
kita dikendalikan oleh amarah. Kedua 
keadaan ini mengajarkan kita nilai 
kerendahan hati: hormatilah pasanganmu 
dan hargailah usaha mereka sebagaimana 
engkau menghargai dirimu sendiri. 

Selalu Terbuka untuk Belajar Tanpa 
merasa Takut Salah  

Kerinduan untuk terus belajar sangat 
menolong kita. Kita tidak mungkin tahu 
semua hal, sehingga, seringkali kita perlu 
membaca, merenung, ataupun bertanya, 
untuk mencari jawaban-jawaban, dan 
menyelidiki beberapa hal. Kita semua 
pernah melakukan kesalahan. 
Kenyataannya, kita semua selalu saja 
membuat kesalahan. Kesalahan adalah 
guru kehidupan – mereka mengajarkan 
kepada kita pelajaran-pelajaran penting 
dan menolong kita untuk berkembang. 

Arti yang Benar dari Kerendahan Hati 
dalam suatu Hubungan 

Dalam dunia sekarang ini, sifat hedonisme 
(mengejar kesenangan atau menyukai 
kepelesiran) dan meterialisme 
(kecenderungan untuk menganggap 
benda materi dan kenyamanan fisik 
sebagai yang lebih penting daripada hal 
rohani) sedang merajalela dan menjadi 
standar kehidupan bagi banyak orang, 
tentu saja termasuk pada pasangan yang 
telah menikah, juga pada yang tidak 
menikah atau belum menikah. Oleh karena 
itu, hubungan pasangan itu, dalam banyak 
kasus telah memasuki suatu keadaan yang 
terus menerus menunjukkan sifat 
mementingkan diri yang menguasainya. 

Keadaan yang malang dan mementingkan 
diri ini telah menyimpangkan dasar 
perhubungan yang sebenarnya dari dua 
insan – malahan akumulasi dari sifat 
narsistik (cinta diri, suka memuji 
diri/merasa diri benar), sembrono atau 
keras hati, dan perilaku yang berpusat 
pada diri sendiri yang seringkali terlihat. 

Kerendahan hati dalam Pernikahan 

Kerendahan hati adalah faktor yang sangat 
penting yang membawakan kebahagiaan 
bagi keluarga. Seringkali, kita tinggal di 
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dalam rumah dimana terdapat kasih, 
tetapi ketidakbahagiaan terjadi karena 
adanya ikatan keangkuhan diantara para 
anggotanya. Meskipun mereka saling 
mengasihi, tetapi sayangnya, tidak ada 
seorangpun dari antara mereka yang 
berusaha untuk menyerahkan diri mereka 
sendiri dari waktu ke waktu demi 
membahagiakan orang lain. Keangkuhan 
yang ada diantara dua orang biasanya 
akan berujung pada menghinakan orang 
lain, yang menyebabkan sakit hati yang 
biasanya sangat sulit disembuhkan. 

Belajar kerendahan hati dalam segala hal 
di dalam kehidupan adalah hal yang 
penting dan genting. Kita harus belajar 
kerendahan hati supaya orang lain dapat 
memberi nasihat bagi kita tentang 
kesalahan kita sendiri, dan kita juga harus 
memiliki kerendahan hati supaya kita 
dapat mendorong orang lain dengan 
efektif untuk mengalahkan kelemahan-
kelemahan mereka. Jika kita tidak rendah 
hati dalam perkara-perkara sederhana 
kehidupan ini, maka akhirnya kita akan 
berbuat hal-hal yang akan sangat 
menyakitkan keluarga kita – sesuatu yang 
sangat sulit untuk dimaafkan. 

Kerendahan hati seringkali adalah balsem 
yang menggirangkan hati. Bahkan jika 
engkau sedang ditegur, kerendahan hati 
akan menjinakkannya, dan kita akan lebih 
mudah memahaminya. Seringkali orang-
orang tidak mau menerima perbaikan, 
nasihat, ataupun pendapat orang lain. Ini 
bukan karena mereka tidak mau atau tidak 
menghargainya, tetapi, seringkali, orang 
yang melakukannya adalah orang yang 
mudah melukai orang, dan tidak tahu 
bagaimana caranya memperbaiki orang 
lain tanpa melukainya. 

Kerendahan hati juga diperlukan untuk 
dapat menghidupkan kehidupan yang 
berbahagia sebagai satu keluarga – 
menghargai tiap pribadi, tanpa adanya 

persaingan, ataupun berusaha menjadi 
yang lebih baik dari orang lain, melainkan 
berusaha untuk menghargai kebaikan 
tiap-tiap orang. Meskipun kita berbeda-
beda, tetapi kita harus belajar untuk hidup 
bersama-sama dengan segala perbedaan 
kita dan belajar untuk rendah hati. 

Seringkali, kerendahan hati juga 
diperlukan ketika hendak berbuat 
sesuatu. Konflik yang sengit seringkali 
terjadi diantara umat manusia, oleh 
karena adanya orang yang selalu merasa 
bahwa merekalah pemilik solusi, jawaban 
yang benar, dan pilihan yang terbaik. 
Singkatnya, mereka selalu ingin tampil 
menonjol. Hal ini akan berdampak pada 
keluarga. Apalagi, bila salah satu dari 
antara pasangan dalam pernikahan 
kurang kerendahan hati dalam banyak 
aspek kehidupannya, maka 
pernikahannya akan terpengaruh secara 
negatif. 

Kehidupan bersama di dalam keluarga 
akan menjadi sangat sulit jika engkau 
harus hidup bersama dengan orang yang 
tidak rendah hati, yang selalu merasa 
benar, yang tidak mau menerima nasihat, 
yang tidak mengetahui kesalahannya, 
yang tidak tahu bagaimana cara 
memperbaiki orang lain tanpa 
menyakitinya, ataupun yang terjatuh 
dalam salah satu perbuatan-perbuatan ini 
oleh karena kurangnya kerendahan hati. 

Resiko keluarga yang tidak bahagia akan 
berlipat ganda dan memburuk jika 
keduanya (suami dan istri) kurang 
kerendahan hati, yang diperlukan untuk 
dapat hidup bersama. 

Bagaimana Kerendahan Hati dapat 
Dipraktekkan dalam suatu 
Pernikahan? 

Ketulusan dan perbuatan baik dari niat 
yang baik adalah nilai-nilai kebajikan 
pertama yang menguatkan dan menopang 
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nilai-nilai kerendahan hati di dalam 
keluarga. 

Yang pertama-tama ialah, pasangan suami 
istri hendaknya benar-benar saling 
membaktikan dirinya bagi satu dengan 
yang lainnya, tanpa saling menyinggung. 
Selain itu, mereka harus bersepakat dalam 
segala sesuatu dalam hal pendidikan anak-
anak mereka. Yang seringkali terjadi di 
dalam keluarga ialah bila ayah yang 
mengasihi anak-anaknya dengan cara 
tertentu, menuruti selera-selera mereka 
dan membiarkan mereka menjadi nakal. 
Namun si ibu, ingin mengajar anak-anak 
mereka untuk berdoa, berpuasa, dan 
supaya berkata-kata yang baik. Anak pun 
menurutinya, mereka pintar dan penuh 
perhatian, menerima dan mengamat-
amati segala sesuatu di sekitarnya, tetapi 
ketidakkonsistenan yang ada di antara 
orang tuanya menyebabkan bencana 
baginya. Demikianlah, kerendahan hati 
adalah yang pertama kali terkandung 
dalam niat baik dan sikap saling 
menghormati di antara suami dan istri – 
yakni, memerangi hadirnya keangkuhan. 
Hal ini yang harus ditularkan ke segenap 
keluarga, dan jika mungkin, kepada anak-
anak juga. Anak-anak sangat mudah 
terpengaruh – apa yang mereka lihat di 
rumah lah yang akan mereka lakukan 
kemudian dalam kehidupan mereka 
sendiri. 

Disamping itu, kita juga memiliki 
keponakan-keponakan, dan sanak saudara 
lainnya, yang juga memerlukan nilai-nilai 
kebajikan ilahi ini. Termasuk juga perilaku 
baik kita ketika bersama mereka dan tidak 
mengatakan hal yang akan merendahkan 
ataupun yang mempermalukan mereka. 
Sebaliknya, ucapkanlah perkataan yang 
dapat menolong anggota-anggota 
keluargamu. Sekiranya engkau berkata-
kata kepada mereka dengan ketulusan 
hatimu, maka mereka akan 

mendengarkanmu dan akan 
meghargaimu. Tetapi, jika engkau 
berbicara kepada mereka dengan nada 
yang otoriter, maka mereka akan 
mendengarkanmu, namun tidak akan 
menghargaimu. 

Oleh karena itu, ketulusan dan perbuatan 
baik dari niat yang baik adalah buah-buah 
pertama kebajikan yang akan menguatkan 
dan menopang nilai-nilai kerendahan hati 
di dalam suatu pernikahan. 

Kerendahan hati diantara Suami dan 
Istri 

Seorang konselor pernikahan, yang 
bernama Veronica Rodas, mengatakan hal 
berikut ini: 

“Satu karakter yang sangat sering 
dinyatakan dalam kehidupan 
bermasyarakat saat ini dan yang terus 
menerus meningkat ialah sifat cinta diri, 
yang mana tidak diragukan lagi, sebagai 
penyebab mutlak dari kegagalan dalam 
kehidupan pernikahan. Barangkali, 
engkau belum benar-benar sadar akan 
bahaya yang disebabkan oleh keangkuhan, 
di dalam kehidupan pernikahanmu. Itulah 
sebabnya, sangat perlu bagi kita untuk 
mengetahui rencana Tuhan yang 
sempurna, supaya kita dapat 
menerapkannya dalam kehidupan kita 
oleh memantulkannya dalam tingkah laku 
kita.” 

Jika Tuhan yang menampati tempat yang 
terutama dalam kehidupanmu, maka 
engkau akan bekerja untuk 
menyenangkannya, dan sebagai hasilnya, 
akan terlihat dari kerinduan yang 
terpantul dalam buah-buah perbuatan. 
Firman-Nya menyatakan bahwa: 

1. Allah menganugerahkan kasih 
karunianya bagi orang yang rendah 
hati: Yakobus 4:6: "...Allah menentang 
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orang yang congkak, tetapi mengasihani 
orang yang rendah hati." 

2. Engkau berdosa tiap kali engkau 
memberi tempat untuk 
keangkuhan/kesombongan: Amsal 
21:4: “Mata yang congkak dan hati yang 
sombong, yang menjadi pelita orang 
fasik, adalah dosa.” 

3. Jangan sampai engkau menyebabkan 
pernikahanmu gagal, tetapi, 
tunjukkanlah kasihmu: Efesus 4:2: 
“Hendaklah kamu selalu rendah hati, 
lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah 
kasihmu dalam hal saling membantu.” 

Apakah engkau merindukan pernikahan 
sebagaimana yang Tuhan rancangkan? 
Berhentilah menunggu pasanganmu 
untuk menjadi seseorang yang engkau 
kehendaki, dan mulailah menjadi orang 
yang Tuhan kehendaki. 

Langkah pertama ialah dengan mulai 
melenyapkan tiap inci kesombongan di 
dalam dirimu. Di dalam tiap-tiap 
percakapan, tiap-tiap pemikiran, dan 
sebelum mengambil keputusan apapun, 
carilah kerendahan hati. Berdoalah untuk 
pernikahanmu dalam kerendahan hati dan 
dengan hati yang hancur. Lalu, 
berperilakulah seperti doamu itu. Maka 
engkau akan melihat kasih karunia Tuhan 
di dalam diri pasanganmu. 

Mazmur 138:6 “TUHAN itu tinggi, namun 
Ia melihat orang yang hina, dan mengenal 
orang yang sombong dari jauh.” 

Pengharapan saya ialah agar kiranya kasih 
Yesus, karunia-Nya dan kerendahan hati-
Nya, dapat menjangkau tiap-tiap pasangan 
suami-istri di dalam Jemaat Tuhan di 
seluruh dunia. Amin. 

***

 

7 
Sabat, 30 Mei 2020 

KRISTUS, PUSAT KEHIDUPAN RUMAH 
Adalício Fontes, Portugal

“Di sanalah kamu makan di hadapan 
TUHAN, Allahmu, dan bersukaria, kamu 
dan seisi rumahmu, karena dalam segala 
usahamu engkau diberkati oleh TUHAN, 
Allahmu.” Ulangan 12:7. 

Keluarga, sebagai biji mata Allah, adalah 
sasaran kasih karunia Ilahi, sebagai 
fondasi Gereja, pusat pembangunan tabiat, 
miniatur sorga, dan benteng perlindungan 
kita. Segala hal ini, dan bahkan masih 
banyak hal lain lagi, hendaknya 
menjadikan rumah kita sebagai tempat 
terbaik di dunia. 

Rumah adalah tempat kudus – itulah 
benteng perlindungan bagi keluarga. 
Itulah mengapa rumah bernilai sangat 
istimewa. Sebagai orang tua, adalah 

kewajiban dan hak istimewa kita untuk 
memenuhi misi suci untuk menjaga rumah 
kita tetap berfokus pada ajaran-ajaran 
Kristus. 

Ketika Jemaat Kristen yang mula-mula 
berdiri, itu adalah buah ketekunan dan 
doa. “Mereka bertekun dalam pengajaran 
rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan 
mereka selalu berkumpul untuk 
memecahkan roti dan berdoa. Maka 
ketakutanlah mereka semua, sedang 
rasul-rasul itu mengadakan banyak 
mujizat dan tanda. Dan semua orang yang 
telah menjadi percaya tetap bersatu, dan 
segala kepunyaan mereka adalah 
kepunyaan bersama,” Kisah 2:42-44. 
Bukankah sekarang waktunya untuk 
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kembali kepada sumber ini sebagai satu 
keluarga dan sebagai satu Jemaat? 

Banyak orang yang bukannya berdoa dan 
berpuasa, malah mengeluhkan keluarga 
mereka yang tidak sesuai dengan harapan 
mereka, tetapi, mereka bahkan tidak 
menyediakan waktu ataupun usaha untuk 
mempertahankan dan memelihara ikatan 
keluarga. Mungkin engkau berpikir: 
“Rumah saya sangat jauh dari ideal” atau 
“Saya ingin menjadikan keluarga saya 
penuh damai...” atau “Saya tidak dapat 
menemukan solusi untuk keluarga saya, 
sebab kami mengalami konflik yang 
bertubi-tubi.” Ingatlah perkataan Daud: 
“Meskipun keluargaku tidak terlalu setia 
kepada Tuhan; namun Ia menegakkan 
bagiku suatu perjanjian kekal, teratur 
dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab 
segala keselamatanku dan segala 
kesukaanku bukankah Dia yang 
menumbuhkannya?”  

Tuhan mengubahkan nasib seorang laki-
laki, yang melalui doanya, tidak henti-
hentinya mempercayai dan menyaksikan 
bahwa Tuhan mempedulikan keluarganya. 
Ayub 42:10, “Lalu TUHAN memulihkan 
keadaan Ayub, setelah ia meminta doa 
untuk sahabat-sahabatnya, dan TUHAN 
memberikan kepada Ayub dua kali lipat 
dari segala kepunyaannya dahulu.” 

Tuhan ada! Meskipun segala sesuatu 
tampaknya bertentangan, Ia 
merentangkan tangan-Nya untuk 
menolong keluarga-keluarga. Ia hendak 
menemukan orang yang menghadap-Nya, 
dan yang dengan rela mau tinggal di 
bawah awan perlindungan untuk 
menjadikan rumahnya sebagai suatu bait – 
bahkan jika kita tengah melewati padang 
belantara. Kewajiban kita ialah untuk 
menolong keluarga kita menyadari dan 
mempercayai bahwa, meskipun segala 
sesuatu bisa saja hilang, dan bahkan jika 

kita harus melewati panasnya gurun pasir, 
namun Tuhan – Allah yang Maha Kuasa, 
menyediakan beberapa bayang yang 
teduh untuk melindungi hal yang paling 
berharga yang kita miliki di dunia ini – 
yakni, keluarga kita. 

MAKANAN SEHARI-HARI 

Bagi rumah tangga Kristen, dimana 
Kristus dan ajaran-ajaran-Nya menjadi 
pusat dan fondasinya, maka bacaan dan 
pembelajaran Alkitab adalah yang 
diperlukan untuk dilakukan secara pribadi 
dan harus diterapkan kepada keluarga. 
Berusahalah untuk menganalisa dan 
mempelajari sesuatu hal dari tiap 
kalimatnya dan berusahalah untuk 
mengaplikasikan ajaran-ajaran ini dalam 
praktek kehidupan. 

Biarlah kita mengingat bahwa praktek 
mempelajari Alkitab tiap-tiap hari sebagai 
waktu ibadah dan perenungan adalah 
selaras dengan Alkitab, dan layak 
mendapat perhatian kita dan praktek 
hidup kita. Ulangan 6:6-9 mengatakan: 
“Apa yang kuperintahkan kepadamu pada 
hari ini haruslah engkau perhatikan, 
haruslah engkau mengajarkannya dengan 
rajin kepada anak-anakmu dan 
membicarakannya apabila engkau duduk 
di rumahmu, apabila engkau sedang dalam 
perjalanan, apabila engkau berbaring dan 
apabila engkau bangun. Haruslah juga 
engkau mengikatkannya sebagai tanda 
pada tanganmu dan haruslah itu menjadi 
lambang di dahimu, dan haruslah engkau 
menuliskannya pada tiang pintu rumahmu 
dan pada pintu gerbangmu.” 

“Ayah, yang pada satu sudut pemahaman 
adalah imam dalam rumah tangga, 
hendaknya mendirikan mezbah untuk 
mempersembahkan korban bagi Tuhan 
pada tiap pagi dan petang. Istri dan anak-
anak hendaknya didorong untuk bersatu 
dalam persembahan ini dan juga untuk 
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terlibat dalam menyanyikan pujian. Tiap 
pagi dan petang, ayah, sebagai imam 
dalam rumah tangga, hendaknya 
mengakui dosa-dosa yang dilakukannya 
dan anak-anaknya sepanjang hari itu ke 
hadirat Tuhan. Dosa-dosa itu, yang telah 
diketahuinya, dan juga yang tersembunyi, 
yakni yang terlihat hanya oleh mata Tuhan 
saja, harus diakui. Inilah hukum 
perbuatan, kerajinan dipraktekkan oleh 
ayah jika ia ada, atau oleh ibu jika ayah 
tidak ada, akan mendatangkan berkat-
berkat bagi keluarga.” –Testimonies, jilid 2, 
hal. 701.1. 

Anak-anak juga ambil bagian. Ajarlah 
mereka tentang cerita-cerita di dalam 
Alkitab dan buatlah gambar-gambar 
tentang cerita-cerita itu bersama-sama. 
Pasti mereka akan mengingat cerita-cerita 
ini bertahun-tahun. Jangan remehkan 
mereka. Mereka akan belajar jika orang 
tua mereka mengajari mereka. 

“Dan meskipun demikian, pada masa 
bahaya yang menakutkan ini, ada 
beberapa orang yang mengaku Kristen 
namun tidak mengadakan kebaktian 
keluarga. Mereka tidak menghormati 
Allah di rumah tangga; mereka tidak 
mengajar anak-anak mereka untuk 
mengasihi dan takut akan Dia. Banyak 
orang telah memisahkan diri begitu jauh 
dari Dia sehingga mereka merasa di bawah 
hukuman bila menghampiri Dia. Mereka 
tidak dapat “dengan penuh keberanian 
menghampiri takhta kasih karunia,” “serta 
menadahkan tangan yang suci, tanpa 
marah dan tanpa perselisihan.” (Ibrani 
4:16; 1 Timotius 2:8). Mereka tidak 
mempunyai suatu hubungan yang hidup 
dengan Allah. Kehidupan mereka adalah 
suatu bentuk kesalehan tanpa kuasa.” –
Counsels for the Church, hal. 152.2. 

Dunia ini perlu belajar dari perwakilan-
perwakilan Tuhan dari keluarga-keluarga 

di bumi ini. Keluarga harus menyatakan 
kepada dunia ini nilai-nilai moral yang 
benar, yang sedang memburuk dan 
semakin memburuk dari hari ke hari. Apa 
yang kita ajarkan? Apakah keluarga saya 
sebagai bau kehidupan kepada 
kehidupan? Keluarga manapun yang 
mengabaikan prinsip-prinsip ilahi ini akan 
cenderung untuk mengalami penurunan 
kualitas kerohanian, oleh sebab suatu 
rumah tangga yang gagal. 

Berdoalah bersama keluargamu setiap 
hari dan kenalilah berkat-berkat pribadi 
dan keluarga yang tak terhitung 
banyaknya yang telah engkau terima. 
Rumah harus menjadi benteng 
pertahanan Tuhan untuk memerintah 
bumi ini dan bukannya menjadi parit 
perlindungan kehancuran Setan. 

MEMANTULKAN TABIAT ALLAH 

Baik suami dan istri harus menunjukkan 
kepada dunia ini, bahwa, hidup bersama 
dengan rukun dan harmonis adalah hal 
yang mungkin, meskipun mereka berbeda, 
tidak sempurna, dan memiliki kelemahan-
kelemahan. Pernikahan bukanlah 
persatuan dari dua orang yang sempurna, 
melainkan lebih pada komitmen untuk 
hidup bersama dengan kasih akan Tuhan, 
menyempurnakan perhubungan mereka 
melalui saling pengertian dan saling 
mengampuni. 

Perhubungan kita akan diperkuat oleh 
sikap saling disiplin dan penurutan 
kepada Tuhan. Maksud Tuhan akan 
tercapai bila suami dan istri berusaha 
untuk menegakkan prinsip-prinsip kudus. 
Semakin erat mereka satu dengan satu dan 
yang lainnya, maka akan semakin 
berbahagialah mereka. Keberhasilan 
dimulai dari rumah, sebab, suami dan istri 
hanya akan berbahagia bila mereka 
melakukan yang terbaik bagi pasangan 
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mereka, dan bersama-sama melakukan 
yang terbaik bagi Tuhan. 

Jika kita memantulkan tabiat Kristus, 
bagaimanakah perbuatan kita jika kita 
berada di tempat-Nya (hidup pada zaman-
Nya)? Bagaimanakah engkau akan 
memperlakukan orang lain? 
Bagaimanakah cara bicaramu? Akan 
berapa hati-hatikah engkau? Dan yang 
bahkan lebih penting adalah – Apakah 
yang Ia kehendaki agar engkau perbuat di 
dalam rumahmu dan di dalam 
keluargamu? Rumah kita harus menjadi 
suatu sekolah dimana semua anggota 
keluarga adalah muridnya sekaligus 
gurunya. Tuhan menghendaki agar tabiat-
Nya yang suci dapat dipantulkan melalui 
pengalaman yang harmonis diantara 
suami dan istri, orang tua dan anak-anak, 
dalam suatu suasana rumah yang penuh 
kasih. Inilah intisari tabiat Allah. 

PEMBAHARUAN DI RUMAH 

Jangan ijinkan hal-hal yang tidak 
menyenangkan Tuhan untuk masuk ke 
dalam rumahmu. Jangan lupa bahwa 
Kristus adalah sahabat setiamu, dan 
bahwa Ia tahu segala sesuatu tentang 
dirimu dan tentang keluargamu. Jangan 
pernah mengecewakan-Nya. 

“Budaya yang benar dan penggunaan 
kuasa berbicara harus banyak 
diberdayakan dalam segala lini pekerjaan 
orang Kristen; hal ini hendaknya masuk ke 
dalam kehidupan rumah kita, dan dalam 
segala interaksi kita dengan satu dan yang 
lainnya. Kita harus membiasakan diri kita 
untuk berbicara dengan nada yang 
menyenangkan, membiasakan 
mempergunakan bahasa yang baik dan 
benar, dan mempergunakan kata-kata 
yang baik dan sopan. Kata-kata yang manis 
dan baik adalah bagai embun dan tetesan 
hujan rintik bagi jiwa. Alkitab menyatakan 
tentang Kristus, bahwa kasih karunia 

dicurahkan pada bibir-Nya sehingga 
“dengan perkataan aku dapat memberi 
semangat baru kepada orang yang letih 
lesu.” (Mazmur 45:2; Yesaya 50:4). Dan 
Tuhan memerintahkan kita, “Hendaklah 
kata-katamu senantiasa penuh kasih,” 
(Kolose 4:6), “supaya mereka yang 
mendengarnya, beroleh kasih karunia.” 
(Efesus 4:29).” (Reflecting Christ, hal. 
282.6). 

“Suami dan bapa yang bermuram durja, 
mementingkan diri, dan suka memaksa 
bukan hanya dirinya yang tidak bahagia, 
melainkan didatangkannya kemuraman 
terhadap semua penghuni rumahnya. Ia 
akan menyabit akibatnya dengan melihat 
istrinya hilang semangat, sakit-sakit dan 
anak-anaknya dinodai dengan 
kelakuannya yang buruk itu.” (The 
Adventist Home, hal. 227.1). 

“Saudara B harus dilembutkan; ia harus 
mempertumbuhkan kehalusan budi 
bahasa dan sopan santun. Ia harus berlaku 
sangat lemah lembut terhadap istrinya, 
yang adalah belahan jiwanya dalam segala 
hal, ia tidak boleh sama sekali 
mengucapkan sepatah kata yang akan 
mendatangkan bayang-bayang kegelapan 
pada hati istrinya itu. Ia harus memulai 
pekerjaan pembaharuan/reformasi di 
rumah; ia harus mempertumbuhkan cinta 
kasih dan mengalahkan sifat-sifat yang 
kasar, keras, tidak berperasaan, dan sifat-
sifat tidak baik dalam tingkah lakunya.” 
(The Adventist Home, hal. 227.1). 

Jadilah imam yang benar di dalam 
rumahmu. Kasihilah keluargamu. 
Pedulikanlah, lindungilah, dan penuhilah 
apa yang tertulis di dalam 1 Timotius 5:8. 
“Tetapi jika ada seorang yang tidak 
memeliharakan sanak saudaranya, apalagi 
seisi rumahnya, orang itu murtad dan 
lebih buruk dari orang yang tidak 
beriman.” 
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Mohonkanlah kepada Tuhan untuk 
mengantarai keluargamu dan untuk 
menjaga perjanjian keluargamu tetap 
teguh di dalam Dia, dan dengan demikian, 
engkau akan membawakan kemuliaan 
Tuhan bagi orang-orang yang engkau 
kasihi. Sebagai imam di dalam rumahmu, 
maka engkau perlu menutup lubang-
lubang pelanggaran.  

Biarlah keluargamu memiliki suatu 
perhubungan yang terus menerus dengan 
Tuhan, agar perilakumu dapat 
membuktikan bahwa engkau telah terlahir 
kembali melalui kata-katamu yang 
sederhana. Jadilah pelipat ganda berkat-
berkat yang Tuhan telah percayakan 
padamu, dan, dengan demikian, maka 
Tuhan keluargamu akan menjaga 
rumahmu tetap teguh di dalam Dia dan Dia 
akan meneguhkan berkat-berkat yang 
telah dijanjikan bagi imam-imam yang 
setia. Tuhan ingin agar anakmu menjadi 
anak-Nya, agar cucumu menjadi Anak 
Tuhan, agar keturunanmu dapat diberkati 
dan menikmati hidup kekal bersama 
generasi-generasi-Nya. Berikut ini 
gambaran dari Firman Tuhan: “... 
Berbahagialah orang yang takut akan 
TUHAN, yang sangat suka kepada segala 
perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa 
di bumi; angkatan orang benar akan 
diberkati.” Mazmur 112:1, 2. 
“Sesungguhnya, anak-anak adalah milik 
pusaka dari pada TUHAN, dan buah 
kandungan adalah suatu upah. Seperti 
anak-anak panah di tangan pahlawan, 
demikianlah anak-anak pada masa muda.” 
Mazmur 127:3, 4. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan saya: Semakin dekat kita 
dengan Kristus, maka akan semakin dekat 
kita dengan satu dan yang lainnya. 

Mendekat kepada Kristus, berarti 
mendekat dengan satu dan yang lainnya. 

“Hadirat Kristus saja yang dapat membuat 
pria dan wanita berbahagia. Segala air 
biasa dalam dapat diubahkan oleh Kristus 
menjadi air anggur dari surga. Kemudian, 
rumah tangga akan menjadi sama seperti 
suatu Eden yang bahagia; keluarga 
menjadi suatu lambang yang indah dari 
keluarga yang di surga.” –(The Adventist 
Home, hal. 28.1) 

Yesus yang mengendalikan tiap unsur 
kehidupan. Ia dapat menenangkan badai 
kehidupan kita. Melalui suatu lambang 
yang menyukakan, jika kita memiliki iman 
di dalam Kristus, maka Ia akan mengubah 
air biasa menjadi air anggur. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh pena 
ilham: “Di dalam keluarga yang mana para 
anggotanya mengasihi Allah dan 
mengasihi satu dengan yang lainnya, yakni 
yang tidak mudah terpancing, yang tenang 
dan panjang sabar, suka menahan diri, dan 
baik, adalah simbol keluarga di sorga. Para 
anggotanya menyadari bahwa mereka 
adalah sau bagian dengan perhimpunan 
besar di sorga. Mereka telah diajar oleh 
hukum tentang saling ketergantungan 
pada Kepala Agung Jemaat.” (The Upward 
Look, hal. 33.4). 

Pada tiap-tiap keadaan dan segala situasi, 
kita harus memandang hanya kepada 
Yesus, yang sedang mengantarai kita di 
sorga, dan yang sedang bertindak bagai 
balsem penyembuh bagi penyakit moral, 
emosional, rohani, dan fisik kita, seturut 
dengan rencana-Nya. kita akan 
dibersihkan dari dosa-dosa kita ketika kita 
memandang kepada-Nya. Kita akan 
diterangi dan diubahkan jika kita 
mengarahkan mata kita kepada Tuhan. 

***
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TUJUH KUNCI 
MENUJU 

Keluarga yang Bersatu 

Tipe surga yang paling manis – Seharusnya rumah 
tangga dijadikan sebagaimana arti yang dikandung 

dalam perkataan itu. Rumah tangga itu harus 
menjadi satu surga kecil di atas dunia ini, satu tempat 

di mana cinta kasih dipertumbuhkan gantinya 
ditindas dengan sengaja. Kebahagiaan kita 

bergantung atas pemeliharaan cinta kasih, belas 
kasihan dan ramah-tamah kesopanan yang benar 

terhadap satu dengan yang lain. (The Adventist Home, 
hal. 15.3) 

Tipe surga yang paling manis ialah rumah tangga 
yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau kehendak 
Allah digenapi, maka suami dan istri akan saling 
menghormati satu dengan yang lain, dan akan 

mempertumbuhkan cinta kasih dan kepercayaan. 
(The Adventist Home, hal. 15.4) 
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