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Pendahuluan 

Orang-orang muda yang terkasih, saya 
hendak menyapamu dalam nama Tuhan 
Yesus dengan ayat yang terdapat dalam 
Yesaya 40:30, 31, “Orang-orang muda 
menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna 
jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang 
menanti-nantikan TUHAN mendapat 
kekuatan baru: mereka seumpama rajawali 
yang naik terbang dengan kekuatan 
sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi 
lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi 
lelah.” 

Tuhan telah menciptakan kita sebagai 
makhluk-makhluk sosial, kita senang untuk 
saling mengenal satu sama lain, berinteraksi 
satu sama lain, bersama satu sama lain, 
mengasihi dan dikasihi. Inilah salah satu ciri 
terpenting umat manusia. Tetapi, dosa telah 
menyimpangkan kehidupan sosial kita, dan 
seringkali kita melewati batas-batas 
persahabatan sejati ataupun adakalanya kita 
mendasarkan perhubungan kita pada sifat 
mementingkan diri sendiri, dan bukannya 
pada kasih yang tidak mementingkan diri, 
yang merupakan suatu ciri dari anak-anak 
Allah yang benar. 

Ini bukan hal yang sepele. Tiap-tiap 
persahabatan atau perhubungan apapun 
yang kita jalin dengan orang lain akan 
mendatangkan pengaruh bagi kedua belah 
pihak, baik itu pengaruh yang baik ataupun 
pengaruh yang buruk, oleh sebab itu, adalah 
penting bagi kita untuk memperhatikan hal 
ini dan memohonkan petunjuk dari ilahi. 
“Setiap persekutuan yang kita bentuk, 
betapapun terbatas, mempunyai beberapa 
pengaruh terhadap diri kita. Sampai tingkat 

mana kita menyerah pada pengaruh itu, 
akan ditentukan oleh derajat keakraban kita, 
kekonstanan hubungan kita, dan pada 
seberapa besarnya kasih dan penghargaan 
kita terhadapnya.” -The Adventist Home, hal. 
459. 

Seperti apakah seharusnya perhubungan 
kita? Persahabatan seperri apakah yang 
memperbaiki akhlak kita dan bagaimana kita 
mengenali pria dan wanita Allah? Apakah 
kita pria dan wanita yang seimbang? 
Bagaimana saya dapat memilih orang yang 
akan menjadi suami atau istri saya seumur 
hidup? Sudahkah Tuhan memberikan 
kepada kita petunjuk yang akurat dalam hal 
ini? Hal-hal ini dan pertanyaan-pertanyaan 
lainnya, yang kami berusaha jawab dalam 
tujuh pembicaraan yang telah dipersiapkan 
bagimu melalui Departemen Pemuda GC. 

Kami menyarankan, sedapat mungkin 
bacaan Minggu Kebangunan Rohani Pemuda 
yang berjudul, Laki-Laki dan Perempuan 
Diciptakan-Nya mereka, dapat dibagi-
bagikan, dibaca, dan dipelajari selama 
tanggal 23 – 31 Oktober, dengan satu 
pengumpulan persembahan istimewa yang 
dimaksudkan untuk pembangunan proyek-
proyek Departemen Pemuda GC, yang akan 
dikumpulkan pada Sabat, 31 Oktober. Mari 
kita sama-sama berdoa dan memohon 
kepada TUhan agar kiranya bacaan-bacaan 
ini dapat menjadi suatu berkat yang besar 
bagi tiap pembacanya. Inilah doa dan 
kerinduan kami, Amin 

Pendeta José V. Giner 
Ketua Departemen Pemuda GC 

*** 
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1. Persahabatan yang Meninggikan 
Ellen G. White (USA) 
Jum’at, 23 Oktober 2020 

Pengaruh Teman / Sahabat 

“Setiap persekutuan yang kita bentuk, 
betapapun terbatas, mempunyai beberapa 
pengaruh terhadap diri kita. Sampai tingkat 
mana kita menyerah pada pengaruh itu, 
akan ditentukan oleh derajat keakraban kita, 
kekonstanan hubungan kita, dan pada 
seberapa besarnya kasih dan penghargaan 
kita terhadapnya.”  

“Seandainya kita menempatkan diri di 
antara persekutuan yang pengaruhnya 
cenderung membuat kita lupa terhadap 
tuntutan Allah yang tinggi, berarti kita 
mengundang pencobaan dan menjadi 
terlalu lemah dalam kuasa moral, sehingga 
tidak mampu untuk melawan pengaruh itu. 
Kita akan turut mengambil bagian dalam 
rohnya dan menyenangi ide-ide dari teman-
teman/rekan-rekan kita itu dan 
menempatkan perkara yang suci dan bernilai 
kekal menjadi lebih rendah daripada ide-ide 
dari sahabat-sahabat kita. Dalam waktu yang 
singkat kita dikhamirkan menjadi seperti apa 
yang si musuh dari segala kebenaran telah 
rancangkan bagi kita.” -The Adventist Home, 
hal. 459. 

Tak dapat dihindarkan lagi, bahwa orang-
orang muda pasti akan memiliki 
persekutuan atau persahabatan dengan 
teman-teman sepergaulan mereka, dan 
mereka akan merasakan pengaruhnya. 
Terdapatlah suatu misteri ikatan yang ajaib 
yang mengikat jiwa-jiwa untuk bersama-
sama, dimana hati yang satu menjawab hati 
yang lain. Yang satu menangkap ide-ide atau 
gagasan-gagasan, perasaan-perasaan, 
semangat-semangat dari yang lainnya. 
Persekutuan ini bisa menjadi berkat ataupun 
kutuk. Orang-orang muda bisa saja 

memperoleh kesempatan untuk saling 
menolong, dan menguatkan satu sama lain, 
memperbaiki perilaku, dan watak, dan 
menambah pengetahuan; ataupun, oleh 
membiarkan dirinya menjadi ceroboh dan 
tidak setia, persekutuan ini pun dapat 
membawakan pengaruh yang 
memerosotkan akhlak.” -Messages to Young 
People, hal. 411; The Adventist Home, hal. 
455. 

Memilih teman 

“Telah dikatakan bahwa, ‘Tunjukkan kepada 
saya temanmu, dan saya akan menunjukkan 
kepadamu tabiatmu.’ Orang muda gagal 
untuk menyadari betapa nyatanya pengaruh 
pilihan pertemanan mereka terhadap tabiat 
maupun reputasi mereka. Seseorang akan 
memilih persekutuan dengan orang-orang 
yang memiliki selera dan kebiasaan dan cara 
hidup yang cocok. Orang-orang yang lebih 
suka memilih lingkungan yang bebal dan 
jahat daripada yang bijak dan baik, 
menunjukkan bahwa tabiatnya sendirilah 
yang telah rusak. Selera dan kebiasaannya 
bisa saja belum terasa klop pada awalnya 
dengan persekutuan yang ia cari itu, tetapi, 
sementara ia berbaur dengan golongan ini, 
maka pikiran dan perasaannya akan 
berubah; ia pun mengorbankan prinsip-
prinsip kebenaran dan tanpa disadari namun 
tak dapat dihindarkan lagi, ia lalu tenggelam 
ke dalam tingkatan yang dimiliki oleh teman-
temannya itu. Sebagaimana aliran sungai 
yang selalu mengikis lapisan tanah yang 
dilaluinya, demikian juga prinsip-prinsip dan 
kebiasaan-kebiasaan orang muda tanpa 
terkecuali akan diwarnai oleh persekutuan 
tempatnya berbaur… 
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“Orang muda yang harmonis hubungannya 
dengan Kristus akan memilih teman-teman 
yang akan menolong mereka dalam 
melakukan perbuatan yang benar, dan akan 
menjauhkan dirinya dari perhimpunan yang 
tidak menolongnya dalam pembangunan 
prinsip-prinsip yang benar dan dalam 
maksud-maksud yang mulia. 

“Dimana-mana terdapatlah orang-orang 
muda yang pikirannya terdampar pada suatu 
watak tabiat yang rendah. Bila orang-orang 
yang telah menempatkan diri mereka 
sepenuhnya di pihak Kristus dibawa ke 
dalam persekutuan dengan golongan orang 
ini, maka mereka akan berdiri teguh, dimana 
akal budi dan hati nurani mereka akan 
menyatakan apa yang benar.” -Counsels to 
Parents, Teachers, and Students, hal. 221, 
226. 

“Kita harus memilih lingkungan sosial yang 
mendukung kemajuan kerohanian kita, dan 
membantu kita mendapatkan pertolongan 
yang kita perlukan tetap berada dalam 
jangkauan kita; sebab, Setan akan 
mendatangkan banyak rintangan untuk 
membuat kemajuan kita menuju sorga 
menjadi sesulit-sulitnya. Barangkali kita 
ditempatkan diposisi yang menguji kita, 
sebab banyak orang yang tidak bisa memiliki 
keadaan lingkungan yang mereka 
kehendaki; namun demikian, jangan sampai 
kita yang sengaja membuka diri kepada 
pengaruh-pengaruh yang tidak mendukung 
pembentukan tabiat Kristen. Bila kewajiban 
kita memanggil kita melakukan tanggung 
jawab ini, maka kita harus melipatgandakan 
kewaspadaan dan do akita, agar, melalui 
kasih karunia Kristus, kita tetap dapat berdiri 
teguh tak ter-rusakkan… 

“Orang-orang muda harus benar-benar 
mempertimbangkan tujuan dan tugas 
kehidupan mereka, dan meletakkan fondasi 
yang sedemikian rupa, supaya kebiasaan-

kebiasaan mereka dapat terbebas dari noda 
kejahatan. Jika mereka mau berdiri pada 
suatu posisi dimana mereka dapat 
membawakan pengaruh mereka kepada 
orang lain, maka mereka harus mandiri. 
Bunga bakung di danau akan menancapkan 
akarnya jauh ke bawah, melewati 
permukaan sampah dan lumpur kotoran, 
dan melalui batangnya yang berpori, ia 
menarik nutrisi yang membantu 
pertumbuhannya, dan menghasilkan mekar 
bunga yang sempurna dalam kemurniannya 
di permukaan danau. Ia menolak apapun 
yang akan menodai dan merusak 
kecantikannya yang sempurna. 

Kita dapat belajar suatu pelajaran dari bunga 
bakung ini, dan meskipun ia dikelilingi 
dengan pengaruh-pengaruh yang 
kelihatannya bisa merusakkankan 
kehidupan kita dan tampaknya dapat 
membawakan kebinasaan atas jiwa kita, 
tetapi kita bisa menolak kerusakkan dan 
kebinasaan itu, dan menempatkan diri kita 
ditempat dimana persekutuan yang jahat 
tidak dapat merusakkan hati kita. Secara 
pribadi, orang-orang muda harus mencari 
persekutuan dengan orang-orang yang 
sedang bekerja keras melangkah ke sorga, 
dengan langkah yang teguh. Mereka harus 
menjauhkan diri mereka dari pergaulan 
dengan orang-orang yang asyik dengan 
pengaruh jahat, juga orang-orang yang 
malas dan yang tidak memiliki kerinduan 
yang sungguh untuk meraih standar tabiat 
yang tinggi, yang tidak dapat diandalkan 
sebagai orang-orang yang akan terbukti 
benar pada prinsip. Kiranya orang-orang 
muda dapat ditemukan berada di antara 
orang-orang yang takut akan Tuhan dan 
mengasihi Tuhan; karena, tabiat-tabiat yang 
mantap dan mulia ini ibarat bunga bakung 
yang akan membukakan mekar bunganya 
yang murni di tengah danau. Mereka 
menolak berpadu dengan pengaruh-
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pengaruh yang merusak moral, dan hanya 
mau mempersekutukan diri mereka dengan 
yang akan menyokong mereka dalam 
pengembangan tabiat yang murni dan luhur. 
Mereka berusaha untuk menyesuaikan diri 
dengan pola ilahi.” -Messages to Young 
People, hal. 419, 423. 

Pengaruh pergaulan yang buruk 

Tiap-tiap orang akan menemukan ataupun 
membuat pertemanan. Sesuai dengan 
seberapa karibnya perhubungan itu, maka 
sedemikian pula besarnya pengaruh teman-
teman terhadap satu sama lainnya, baik 
pada kebaikan ataupun pada kejahatan. 
Semua orang akan memiliki teman, dan akan 
saling mempengaruhi dan dipengaruhi. 

Ikatan yang mempertalikan hati manusia-
manusia sehingga terhubung bersama ini 
sungguh misterius, dimana perasaan-
perasaan, selera-selera, dan prinsip-prinsip 
dari dua pribadi bercampur baur. Yang satu 
akan menangkap roh ataupun semangat 
yang lainnya, dan saling menyalin cara hidup 
dan tingkah laku satu sama lain. Seperti lilin 
yang mempertahankan cetakan meterai, 
demikian pula pikiran akan tetap 
menyimpan kesan yang dihasilkan dari suatu 
persahabatan dan persekutuan. 
Pengaruhnya bisa saja tidak disadari, namun 
tidak akan kurang kekuatannya. 

Jika orang muda berhasil dibujuk untuk 
bersekutu dengan orang-orang yang murni, 
bijaksana, dan baik hati, maka dampaknya 
akan sangat bermanfaat. Jika memilih untuk 
bersekutu dengan orang yang takut akan 
Tuhan, maka pengaruhnya akan menuntun 
pada kebenaran, kewajiban, dan kesucian. 
Kehidupan seorang Kristen yang sejati 
adalah suatu kuasa untuk kebaikan. Tetapi, 
di lain pihak, orang-orang yang bersekutu 
dengan pria dan wanita yang moralnya 
dipertanyakan, serta memiliki prinsip hidup 

dan cara hidup yang buruk, maka dengan 
segera ia akan turut menapaki jalan yang 
sama. Kecenderungan-kecenderungan hati 
alami akan menurun kualitasnya. 
Barangsiapa yang bersekutu dengan orang 
yang skeptis, maka segera ia pun akan turut 
menjadi skeptis juga; barangsiapa yang 
memilih untuk bersekutu dengan orang-
orang jahat, pasti akan menjadi jahat juga. 
Berjalan mengikuti nasihat orang yang tidak 
beriman adalah langkah pertama menuju 
jalan orang berdosa, dan kecenderungan 
yang rendah. 

“Barangsiapa yang mau membentuk tabiat 
yang benar, kiranya memilih sahabat-
sahabat yang serius, bijaksana dalam 
pemikiran dan yang memiliki kecenderungan 
kerohanian yang baik. -Testimonies 
Treasures, jilid 1, hal. 585. 

“Orang-orang muda harus menyadari bahwa 
mereka telah ditempatkan di dunia 
pencobaan ini, untuk melihat apakah 
mereka memang memiliki tabiat yang akan 
melayakkan mereka untuk dapat hidup 
bersama-sama dengan malaikat-malaikat. 

“Ketika teman-temanmu memaksamu 
masuk ke jalan kejahatan dan kebodohan, 
dan di sekitarmu semuanya mencobaimu 
untuk melupakan Tuhan, dan 
menghancurkan kesanggupan-kesanggupan 
yang Tuhan telah percayakan kepadamu, 
dan hendak memerosotkan sifat luhurmu, 
maka lawanlah mereka. Ingatlah, bahwa 
dirimu adalah milik Tuhan, yang telah dibeli 
dengan suatu harga yang mahal, yakni 
dengan penderitaan dan perjuangan yang 
menyakitkan dari Anak Allah…  

“Tuhan Yesus menuntut pelayananmu. Ia 
mengasihimu. Jika engkau masih meragukan 
kasih-Nya, pandanglah ke Golgota. Terang 
yang memancar dari kayu salib itu 
menunjukkan kepadamu besarnya kasih 
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yang tak terlukiskan kata-kata apapun juga. 
“Barangsiapa yang melakukan perintah-Ku, 
dialah yang mengasihi Aku.” (Yohanes 
14:21). Kita harus benar-benar mengenal 
perintah-perintah Allah, dengan 
mempelajarinya dengan sungguh-sungguh; 
dan kemudian menunjukkan bahwa diri kita 
ini adalah putera dan puteri-Nya yang taat.” 
-Messages to Young People, hal. 408, 409. 

Carilah orang-orang yang mengasihi Tuhan 

Kiranya, sahabat-sahabatmu ialah orang-
orang yang memelihara kepantasan dan 
kesopanan dalam kata-kata dan perbuatan. 
Supaya engkau dapat melakukan berbuat 

yang terbaik dalam memuji Tuhan, maka 
teman-temanmu hendaknya juga ia yang 
dapat memelihara pikiranmu untuk tetap 
dapat membedakan hal yang suci dengan hal 
biasa. Jika engkau mau memiliki pandangan 
yang luas, pikiran yang dan cita-cita yang 
luhur, maka pilihlah teman yang akan 
menguatkanmu pada prinsip-prinsip yang 
benar. Biarlah tiap pikiran dan maksud 
perbuatanmu senantiasa bertujuan untuk 
mengamankan kehidupan masa depanmu, 
dengan kebahagiaan kekalnya. -Messages to 
Young People, hal. 267. 

*** 

 
2. Makhluk-Makhluk Sosial 
Yapci Trujilo (Belanda) 
Sabtu, 24 Oktober 2020 

Faktor-faktor apakah yang paling 
membahayakan Kesehatan umat manusia? 
Merupakan hal yang logis untuk berpikir 
bahwa ada beberapa faktor, yakni penyakit 
jantung, obesitas, kecanduan alcohol, 
ataupun kecanduan tembakau, adalah hal-
hal utama penyebab kematian di dunia ini. 
Namun demikian, penelitian-penelitian 
terakhir di sektor sosial justru menunjukkan 
bahwa kesepian juga ditemukan diantara 
daftar faktor-faktor penyebab utama resiko 
kesehatan kita. 

“Vivek Murthy, seorang mantan dokter 
bedah umum di Amerika Serikat, telah 
menuliskan bahwa kesepian dan isolasi 
sosial adalah “berhubungan dengan 
pengurangan usia seseorang sama dengan 
akibat dari merokok 15 batang rokok sehari 
dan bahkan lebih besar pengaruhnya 
daripada yang diakibatkan oleh obesitas.” 

“[Sedemikian rupa] sampai orang Inggris 
menunjuk “menteri untuk kesepian” nya 
yang pertama, yang ditugaskan untuk 

menangani apa yang disebut oleh perdana 
Menteri Theresa May sebagai “kenyataan 
menyedihkan dari kehidupan modern.” -Is 
Loneliness a Health Epidemic? (13 Februari 
2018) New York Times. 

Firman Tuhan adalah sebagai pedoman bagi 
jiwa kita dan mengajar kita dari halaman 
pertamanya bahwa manusia adalah makhluk 
sosial, “TUHAN Allah berfirman: ‘Tidak baik, 
kalau manusia itu seorang diri saja…’” 
Kejadian 2:18. Kita bisa saja memiliki segala 
kesuksesan dan kekayaan dunia ini, tetapi 
bila kita tidak memiliki seseorang untuk 
berinteraksi dan berbagi, maka kita tidak 
akan dapat sepenuhnya berbahagia. 

Tuhan menghendaki agar Adam merasakan 
kebutuhan untuk persahabatan, supaya ia 
dapat memberikan nilai dan kepentingannya 
dengan pantas. Apakah pengaruh Hawa 
kepada Adam sedemikian kuatnya, sehingga 
ketika Hawa berdosa, ia pun menyeret 
suaminya pada nasib hidupnya yang fatal? 
Apakah Adam tahu bahwa Hawa telah 
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berdosa? Apakah Adam mengetahui akibat-
akibat ketidaktaatannya? Dengan jelas, 
Tuhan telah mengamarkan mereka, tetapi 
Adam memutuskan untuk tidak menurut, 
karena ia takut kehilangan Hawa. Oleh sebab 
mereka sebelumnya belum pernah 
merasakan kejahatan, mereka pun tidak 
tahu persis tentang apa yang akan terjadi 
kemudian, tetapi, mereka tahu bahwa 
akibat-akibatnya akan fatal. 

Dalam cerita tentang orang tua pertama kita 
ini, kita menemukan suatu contoh yang 
berulang kembali di saat sekarang ini. 
Meskipun orang-orang mengkritisi Alkitab 
sebagai buku cerita kuno yang tidak valid, 
namun nyatanya kita menemukan 
pengalaman-pengalaman dan 
permasalahan-permasalahan yang sama 
sekarang ini. Yang menarik adalah bahwa 
Adam telah mengetahui kebenaran, melalui 
percakapan langsungnya dengan Allah dan 
para malaikat, ia makhluk yang suci dan 
murni, tetapi, dalam hal ini, pengaruh jahat 
dari pasangannya telah menyeretnya jatuh 
ke dalam kematian rohani dan jasmani. 

Orang-orang muda yang terkasih, bukankah 
ini juga yang terjadi sekarang-sekarang ini? 
Sebagai seorang muda, kita telah 
mengetahui peraturan yang ada di rumah, 
juga di gereja… tetapi, pengaruh teman-
teman kita yang berinteraksi dengan kita 
bisa saja menyeret kita ke dasar yang 
berbahaya. 

Mayoritas orang muda terperosok ke dalam 
dunia obat-obatan terlarang, alkohol, dan 
kejahatan yang  keji, melakukan perbuatan-
perbuatan ini oleh karena pengaruh teman-
teman mereka. Seperti Adam, kita tahu 
bahwa ketidaktaatan akan mengakibatkan 
konsekuensi-konsekuensi yang buruk, tetapi 
pengaruh teman-teman kita itu sangatlah 
kuat, sehingga kita pun melakukan 
perbuatan kita dengan buta, dan seringkali 

tanpa jeda untuk kita berpikir kembali 
tentang akibat-akibat mengerikan dari 
perbuatan-perbuatan kita itu. Yang menarik 
pula adalah, ketika kita tengah tenggelam 
dan terjebak dalam lumpur dosa, 
kemanakah orang-orang itu yang telah 
menuntun kita ke dalam dosa? Dalam 
mayoritas kasus yang terjadi, ada berapa 
banyak teman yang tetap mendampingi 
temannya yang sedang terbaring di rumah 
sakit karena AIDS, kanker, dan/atau banyak 
lagi penyakit-penyakit lainnya sebagai akibat 
dari kesalahan-kesalahan mereka? 

Keluarga dan sahabat sejati yang telah 
menasihati mereka untuk tidak menapaki 
jalan itulah yang tetap berada di sisi mereka 
ketika masa-masa sulit itu terjadi. Tetapi, 
mengapa sampai sejauh ini? Lebih baik kita 
mengikuti nasihat-nasihat Tuhan dan 
menghindari penderitaan yang sedemikian 
hebatnya itu. Untuk alasan inilah, wahai 
orang-orang muda, kami hendak 
mengundangmu, melalui bacaan ini, untuk 
merenungkan betapa pentingnya memupuk 
kehidupan kerohanianmu untuk mencegah 
penderitaan yang hebat itu.  

Barangkali, hari ini engkau sedang dalam 
perjuangan melawan pengaruh seorang 
temanmu yang hendak menuntunmu 
menyimpang dari jalannya Tuhan. Engkau 
sebenarnya tahu itu keliru, namun pengaruh 
mereka yang menarikmu tampaknya lebih 
kuat dari dirimu. Barangkali, engkau bahkan 
tidak pernah berencana untuk membaca 
perkataan-perkataan ini dan mengerahkan 
segenap kuasa kemauanmu untuk turut 
serta dalam Minggu Kebangunan Pemuda 
ini. 

Ada suatu solusi dan pengharapan bagi 
siapapun. Kristus juga pernah mengalami 
masa muda, dan berinteraksi dengan semua 
orang. Namun demikian, ia 
mempertahankan perbedaan dan menjadi 
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berkat bagi siapa saja yang ada di sekitar-
Nya. “Pada waktu ahli-ahli Taurat dari 
golongan Farisi melihat, bahwa Ia makan 
dengan pemungut cukai dan orang berdosa 
itu, berkatalah mereka kepada murid-murid-
Nya: "Mengapa Ia makan bersama-sama 
dengan pemungut cukai dan orang 
berdosa?’" Markus 2:16. 

Tuhan menginginkan agar engkau 
berbahagia, agar engkau memiliki seorang 
partner yang cocok denganmu, sebab Ia tahu 
apa yang terbaik bagi masing-masing kita. 
Supaya dapat memiliki suatu kehidupan 
sosial dan kasih sayang yang berhasil, maka 
orang muda harus menetapkan tujuan-
tujuan yang jelas bagi kehidupan mereka. 
Jika ini tidak dilakukan dan jika tidak ada 
tujuan yang hendak dicapai, maka kita akan 
mudah dituntun oleh perasaan-perasaan 
yang menyesatkan. 

Itulah mengapa Firman Tuhan adalah 
penuntun yang tak pernah salah, untuk 
menemukan jawaban-jawaban atas segala 
keragu-raguanmu. Kehidupan Daniel dan 
teman-temannya adalah suatu teladan bagi 
tiap-tiap orang muda. Daniel telah 
menetapkan dalam hatinya, bahwa ia tidak 
mau menajiskan dirinya dengan makanan 
raja (Daniel 1:8). Orang-orang muda 
hendaknya membuat keputusan seperti ini 
juga; yang berarti bahwa kita harus 
menetapkan batas-batas yang pasti, yang 
tidak boleh dilewati, demi menghindari 
kejahatan-kejahatan yang lebih besar. Bila 
diterapkan dalam pengertian rohaninya 
dalam keseharian kita, berarti orang-orang 
muda harus menetapkan untuk menjaga 
jarak diri mereka dari hal apapun yang 
mengganggu perhubungan mereka dengan 
Tuhan. 

Di dalam Alkitab, kita juga menemukan 
orang muda yang seperti Yusuf, yang melalui 
kehidupan yang sulit dan terbuka pada 

pengaruh-pengaruh negatif, tetapi, dengan 
pertolongan Tuhan, ia pun berhasil dalam 
kehidupan dunia ini sebagaimana kehidupan 
imannya, “Oleh hikmat dan kejujuran 
mereka, oleh kemurnian dan perbuatan baik 
mereka dalam kehidupan sehari-hari, oleh 
peribadatan mereka yang ditunjukkan 
kepada orang-orang sebangsanya – dan 
kepada para penyembah berhala – Yusuf dan 
Daniel, telah membuktikan bahwa mereka 
setia pada prinsip yang telah dilatihkan 
kepada mereka sejak permulaan hidup 
mereka, juga terbukti setia pada Dia yang 
mereka wakili. Orang-orang ini, baik di Mesir 
dan di Babel, dihormati seisi bangsa; dan 
melalui mereka, bangsa yang kafir, dan 
segala bangsa-bangsa yang berhubungan 
dengan mereka dapat menyaksikan suatu 
ilutrasi tentang kebaikan dan kemurahan 
kasih Kristus… Kebenaran-kebenaran yang 
berkuasa sama yang pernah dinyatakan 
melalui orang-orang inilah yang Tuhan rindu 
untuk nyatakan melalui orang-orang muda 
dan anak-anak yang hidup sekarang ini. 
Sejarah Yusuf dan Daniel merupakan suatu 
ilustrasi tentang apa yang hendak Tuhan 
perbuat bagi orang-orang yang 
menyerahkan diri mereka kepada-Nya dan 
yang dengan segenap hati mau berusaha 
untuk memenuhi maksud-Nya.” -Education, 
hal. 56-57. 

Kunci kesuksesan orang-orang muda ini ialah 
pada penyerahan mereka kepada tuntunan 
ilahi, sehingga Tuhan dapat melaksanakan 
kehendak-Nya di dalam mereka. Inilah yang 
Tuhan cari dari antara orang-orang muda 
sekarang ini. Mempersiapkan seseorang 
dalam hidup memang sangat penting: 
menjadi terpelajar, mengembangkan 
keterampilan-keterampilan, menjadi fasih 
lidah, dan memiliki profesionalisme…. 
Namun demikian, tiap-tiap orang muda 
harus mengetahui bahwa Tuhanlah yang 
pertama dan yang terutama dan bahwa 
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penyerahan hati mereka kepada Dia yang 
telah menciptakan mereka adalah hal yang 
terpenting. Sekiranya kita memenuhi 
maksud ilahi, maka kita dapat memastikan 
bahwa segala sesuatu yang lainnya akan 
ditambahkan kepada kita pada waktu yang 
Tuhan tentukan. “Tetapi carilah dahulu 
Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka 
semuanya itu akan ditambahkan 
kepadamu.” Matius 6:33. 

Orang-orang muda yang terkasih, kita semua 
perlu merasakan dikasihi dan untuk 
tergabung dalam lingkungan orang-orang 
yang memahami kita, sebab Tuhan memang 
telah menciptakan kita demikian. Di atas 
segala-galanya, Tuhan menghendaki kita 
agar berbahagia oleh karena kasih-Nya yang 
lebih besar dari kasih orang tua manapun di 
dunia ini. Melalui Firman-Nya, Tuhan 
mendorong kita untuk berhati-hati ketika 
kita memilih orang yang akan bersama kita 
sepanjang hidup kita. Tuhan tidak mau 
memaksa kita; Ia hanya mengamarkan kita 
dalam banyak cara demi mencegah kita 
menjadi tidak bahagia. Setan tahu bahwa, 
bila ia berhasil membuat diri kita 
mempersatukan kehidupan kita dengan 

orang yang tidak layak bagi kita, maka, 
secara praktis, ia telah menang atas kita, 
sebab suatu rumah tangga yang mana 
pasangannya saling mendukung dan saling 
memahami akan menjadi bagai suatu surga 
kecil di bumi ini; sebaliknya, bila 
pasanganmu bukanlah untukmu, maka 
rumah itu akan menjadi bagai neraka, 
ataupun menjadi suatu tempat yang tidak 
akan menyenangkanmu. Semuanya 
bergantung pada keputusan kita di bawah 
tuntunan Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang 
sedang terjadi di sekitar kita sekarang ini 
menunjukkan kepada kita bahwa segala 
sesuatu bisa saja berubah dengan cepat, 
dalam hitungan hari, bahkan jam. Namun 
demikian, hanya satu hal yang pasti, yaitu 
janji Tuhan yang pasti ditepati. Ia tidak akan 
mengecewakan kita, itulah sebabnya, 
layaklah kita mengijinkan diri kita untuk 
dituntun oleh Firman-Nya, sebab Firman ini 
akan menunjukkan kepada kita suatu rute 
yang pasti akan menuju ke Kanaan sorgawi. 
Kiranya Tuhan memberkatimu, orang-orang 
muda yang terkasih, inilah doa dan 
kerinduan saya. Amin. 

*** 

 
3. Mencari Nasihat dari Tuhan 
Parmenas Shirima (Tanzania) 
Minggu, 25 Oktober 2020 

Ketika seorang anak menjadi seorang muda, 
ia seharusnya memahami bahwa inilah 
tahap kehidupan yang penting dalam 
membangun kekekalan, atau jika tidak, 
maka sama saja dengan membinasakan 
seluruh kehidupan mereka. Ini adalah tahap 
kehidupan dimana seorang muda akan 
memasuki masa dewasa: baik secara fisik, 
mental, dan rohani. Inilah suatu waktu 
dalam kehidupan dimana ornag-orang muda 
memerlukan banyak tuntunan moral dan 

rohani, agar mereka dapat dibangun di atas 
fondasi yang baik bagi kehidupan Kristen 
mereka. Itulah waktu bagi mereka untuk 
merencanakan karir masa depan mereka, 
juga untuk menemukan seorang partner 
bagi kehidupan mereka melalui pernikahan. 
Tuhan menginginkan agar mereka dibimbing 
dalam hikmat kebenaran, untuk dapat 
membedakan antara kebaikan dan 
kejahatan, hal duniawi dan hal sorgawi, hal 
fana dan kekal, sebagaimana yang 
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dinyatakan: “Janganlah kamu mengasihi 
dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau 
orang mengasihi dunia, maka kasih akan 
Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab 
semua yang ada di dalam dunia, yaitu 
keinginan daging dan keinginan mata serta 
keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari 
Bapa, melainkan dari dunia.” 1 Yohanes 
2:15, 16. 

Penyerahan diri dan penurutan yang rela 
kepada Tuhan 

Kita sedang hidup di masa kemerosotan 
akhlak sedemikian, dimana tidak aman bagi 
kita untuk mempercayai diri kita sendiri. Jika 
kita mau menjadi layak bagi sorga, maka kita 
perlu mengarahkan pandangan rohani kita 
kepada Yesus Kristus melalui iman dengan 
ketergantungan dan ketaatan yang total. 
Oleh karena itu, pada segala waktu, kita 
harus pertama-tama mencari nasihat Tuhan. 
Bila kita merenungkan tentang kehidupan 
para bapa-bapa iman, sebagaimana yang 
dinyatakan di dalam Alkitab, maka kita akan 
dapat melihat bagaimana mereka 
sepenuhnya mempercayai tuntunan dan 
petunjuk Tuhan. Oleh iman, Abraham 
menuruti perintah dan petunjuk Tuhan, dan 
hal ini membawanya pada berkat-berkat 
besar, baik di dunia ini maupun dalam 
kehidupan kekal. “Karena iman Abraham 
taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke 
negeri yang akan diterimanya menjadi milik 
pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak 
mengetahui tempat yang ia tujui. Karena 
iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu 
seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ 
ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, 
yang turut menjadi ahli waris janji yang satu 
itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang 
mempunyai dasar, yang direncanakan dan 
dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan 
Sara beroleh kekuatan untuk menurunkan 
anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, 

karena ia menganggap Dia, yang 
memberikan janji itu setia.” Ibrani 11:8-10. 

Pelajaran-pelajaran tentang penurutan 
yang rela 

Ishak adalah anak perjanjian yang telah 
diberikan kepada Abraham oleh Tuhan di 
usia tuanya untuk menjadi ahli waris berkat-
berkat yang diberikan kepadanya (Kejadian 
17:19; 21:1-3). Secara mental dan secara 
rohani, Ishak telah dididik dengan benar di 
dalam jalannya Tuhan, sehingga ia dapat 
belajar menurut pada perintah-perintah 
bapanya (Yesaya 50:4, 5). Inilah terbukti dari 
kisah masa mudanya. Tuhan menyuruh 
Abraham, bapanya, untuk 
mempersembahkan Ishak sebagai korban 
bakaran. Perintah ini sungguh mengejutkan, 
sebab Ishak adalah anak-nya yang satu-
satunya, dan adalah seorang anak di masa 
tuanya. Tetapi, digerakkan oleh iman dan 
kepercayaannya yang kuat pada Tuhan, ia 
pun menuruti perintah itu. Dengan berhati-
hati, Abraham menjelaskan rencana itu 
kepada Ishak, anaknya, di atas mezbah, dan 
Ishak menurut untuk dikorbankan sebagai 
korban persembahan, karena ia 
menghormati perintah Tuhan. “Tetapi tidak 
ada seorang pun kecuali Tuhan saja yang 
dapat mengerti betapa besarnya 
pengorbanan seorang bapa dalam 
menyerahkan anaknya kepada kematian; 
Abraham menghendaki agar jangan seorang 
pun kecuali Allah yang akan menyaksikan 
perpisahan itu Ia memerintahkan hamba-
hambanya untuk menunggu di belakang, 
sambil berkata, ‘Aku beserta anak ini akan 
pergi ke sana; kami akan sembahyang, 
sesudah itu kami kembali kepadamu.’ 
(Kejadian 22:5). Kayu-kayu itu diletakkan di 
atas Pundak Ishak, seorang yang akan 
dipersembahkan, bapa membawa pisau dan 
api, dan bersama-sama mereka itu naik ke 
puncak gunung, anak muda itu dengan diam-
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diam bertanya-tanya dari manakah, di 
tempat yang begitu jauh dari kandang dan 
dari kawanan domba, korban itu akan 
datang. Akhirnya ia berbicara, ‘Bapa’ ‘di sini 
sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah 
anak domba untuk korban bakaran itu?’ O, 
betapa satu ujian! Betapa kata ‘bapa’ yang 
menimbulkan sayang itu menembus jantung 
Abraham! Belum-—ia belum dapat 
menceritakannya sekarang ini. ‘Anak-ku,’ 
katanya, ‘Allah yang akan menyediakan anak 
domba untuk korban bakaran bagi-Nya.’ 
(Kejadian 22:7, 8). 

“Di tempat yang telah ditetapkan mereka 
mendirikan sebuah mezbah dan meletakkan 
kayu itu di atasnya. Kemudian, dengan suara 
yang gemetar, Abraham memaparkan 
kepada anaknya tentang pekabaran Ilahi itu. 
Adalah dengan disertai kegentaran dan 
keheran-heranan, Ishak mengetahui akan 
nasibnya, tetapi ia tidak menolak. 
Sebenarnya ia dapat melarikan diri dari 
kematiannya itu, kalau saja ia mau berbuat 
demikian; orang tua yang dipenuhi 
kesedihan itu, yang telah merasa kepayahan 
setelah bergumul dengan hebatnya selama 
tiga hari, tidak dapat menolak keinginan 
orang muda yang masih kuat itu. Tetapi 
Ishak telah dilatih sejak kecilnya untuk selalu 
siap menurut, dan apabila maksud-maksud 
Allah dinyatakan kepadanya, ia 
menunjukkan satu penyerahan yang suka-
rela. Ia adalah seorang yang ikut ambil 
bagian dalam iman Abraham dan ia merasa 
satu kehormatan untuk dipanggil 
menyerahkan hidupnya sebagai satu 
persembahan kepada Allah. Dengan lemah 
lembut ia berusaha untuk meringankan 
kesedihan hati bapanya, dan menolong 
tangan bapanya yang lemah mengikatkan 
tali yang mengikat tubuhnya ke mezbah itu. 
Dan sekarang kata-kata kasih yang terakhir 
diucapkan, tetesan air mata yang terakhir 
berderai, pelukan yang terakhir dilakukan. 

Bapa mengangkat pisau itu untuk 
menyembelih anaknya, dan tiba-tiba 
tangannya tertahan. Seorang malaikat 
berseru dari surga kepadanya, ‘Abraham, 
Abraham.’ Dengan cepat ia menjawab, ‘Ya, 
Tuhan!’ Dan kembali suara itu terdengar: 
‘Jangan bunuh anak itu dan jangan kauapa-
apakan dia, sebab telah Kuketahui sekarang, 
bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau 
tidak segan-segan untuk menyerahkan 
anakmu yang tunggal kepada-Ku.’” (Kejadian 
22:11, 12). -Patriarchs and Prophets, hal. 
152. 

Ishak telah dididik dengan baik untuk 
percaya dan menuruti Tuhan sebagaimana 
Abraham, bapanya. Ini adalah satu pelajaran 
penting bagi semua orang tua dan orang 
muda yang hidu di zaman sekarang ini. 
Keduanya siap untuk menerima dan 
menuruti perintah dan petunjuk Tuhan 
tanpa banyak bertanya, dan tanpa 
menunda-nunda lagi. Biarlah kiranya orang-
orang muda kita yang hidup sekarang ini 
dapat belajar satu pelajaran penting dari 
teladan Ishak. 

Pernikahan Ishak dan Ribka 

Suatu kehidupan yang taat kepada Tuhan 
yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ilahi, 
adalah suatu kehidupan yang diberkati 
sebab kehidupan ini akan senantiasa 
mencari nasihat Tuhan. Kehidupan ini juga 
mengenali dan menerima tuntunan Tuhan. 
Ini adalah pengalaman Ishak ketika ia 
mencari istri. Ishak menundukkan dirinya 
pada hikmat dan tuntunan bapanya dalam 
memilihkan istri yang tepat baginya. 
Abraham, ayahnya telah memberi petunjuk 
dan pedoman yang terperinci kepada 
hambanya yang paling tua, tentang 
bagaimana ia diharapkan dapat menemukan 
istri yang tepat bagi Ishak anaknya. Berikut 
ini adalah pedoman-pedoman mendasar 
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yang harus diikuti oleh Eliezer (dalam 
Kejadian 24:1-9): 

1. Jangan mengambil dari antara 
perempuan Kanaan, yang saat ini berarti, 
jangan menikah dengan seorang yang tidak 
seiman. 
2. Pergilah ke negeriku, dan kepada sanak 
saudaraku, yang saat ini berarti bahwa kita 
harus pergi kepada sesama saudara seiman 
kita. 
3. Jangan bawa anakku kembali ke negeri 
saya, yang saat ini berarti bahwa seorang 
muda yang belum berpengalaman, 
hendaknya jangan mencari sendiri 
pasangannya, melainkan, seorang yang 
berpengalamanlah yang hendaknya 
mewakili dia. 

“Abraham telah lanjut usia, dan berharap 
segera akan mati; tetapi masih ada satu lagi 
hal yang harus dilaksanakannya untuk 
memperoleh kegenapan janji kepada 
keturunannya. Ishak adalah seorang yang 
telah ditetapkan oleh Ilahi untuk 
menggantikannya sebagai pemelihara 
hukum Allah, dan bapa daripada bangsa 
pilihan itu, tetapi ia belum menikah. 
Penduduk Kanaan adalah penyembah 
berhala, dan Allah telah melarang kawin 
campur antara umat-Nya dengan mereka, 
menyadari bahwa pernikahan seperti itu 
akan menuntun kepada kemurtadan. 
Abraham merasa takut akan akibat 
pengaruh-pengaruh jahat yang mengelilingi 
anaknya. Iman Abraham akan Allah dan 
penyerahannya kepada kehendak-Nya yang 
selalu menjadi kebiasaannya telah terpantul 
di dalam tabiat Ishak; tetapi kasih anak muda 
itu sangat kuat, dan di dalam 
pembawaannya ia bersifat lemah lembut 
dan berserah pada penurutan. Jikalau 
dipersatukan dengan seorang yang tidak 
takut akan Allah, ia berada dalam bahaya 
mengorbankan prinsip demi keserasian. Di 

dalam pikiran Abraham, pilihan akan 
seorang istri bagi anaknya merupakan satu 
hal yang amat penting, ia menghendaki agar 
ia menikah dengan seorang yang tidak akan 
menuntun dia berpaling dari Allah. Pada 
zaman dulu, ikatan pernikahan pada 
umumnya diadakan oleh para orang tua, dan 
ini merupakan satu adat kebiasaan di antara 
mereka yang berbakti kepada Allah. Tidak 
seorang pun dituntut untuk menikah dengan 
seorang yang tidak dapat dikasihinya; tetapi 
di dalam menyatakan kasih mereka, orang 
muda itu dibimbing oleh pertimbangan-
pertimbangan orang-orang tua mereka yang 
berpengalaman serta takut akan Allah. 
Mengikuti satu cara yang bertentangan 
dengan hal tersebut dianggap sebagai satu 
penghinaan terhadap orang tua, bahkan 
sebagai satu kejahatan.” -Patriarchs and 
Prophets, hal. 171. 

Suatu teladan yang baik 

Pertama-tama, Eliezer memastikan dirinya 
benar-benar memahami keinginan 
Abraham, tuannya. Sebagai peserta dari 
iman Abraham, ia pun memantapkan dirinya 
untuk memohon petunjuk Tuhan melalui 
suatu tanda. “Lalu berkatalah ia: ‘TUHAN, 
Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya 
tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah 
kasih setia-Mu kepada tuanku Abraham. Di 
sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-
anak perempuan penduduk kota ini datang 
keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah 
begini: anak gadis, kepada siapa aku berkata: 
Tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku 
minum, dan yang menjawab: Minumlah, dan 
unta-untamu juga akan kuberi 
minum  —  dialah kiranya yang Kautentukan 
bagi hamba-Mu, Ishak; maka dengan begitu 
akan kuketahui, bahwa Engkau telah 
menunjukkan kasih setia-Mu kepada tuanku 
itu.’” Kejadian 24:12-14. 
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Dengan iman yang sekuat itu, doanya pun 
segera dijawab. Ishak menerima Ribka 
sebagai istrinya yang ditentukan oleh Tuhan. 
Saat ini, tingkat permasalahan pernikahan 
dan perceraian tergolong tinggi, salah satu 
penyebabnya ialah karena kesalahan dalam 
memilih pasangan dan kegagalan dalam 
meminta nasihat Tuhan melalui doa. 
Mintalah nasihat Tuhan dan Ia tidak akan 
pernah membuatmu tersesat. 

Orang muda memerlukan nasihat dan 
bimbingan orang tua 

“Anak yang bijak mendatangkan sukacita 
kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal 
adalah kedukaan bagi ibunya.” “Anak yang 
bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi 
seorang pencemooh tidak mendengarkan 
hardikan.” Amsal 10:1; 13:1. “Hormatilah 
ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu 
di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, 
kepadamu.” Keluaran 20:12. 

“Eli adalah imam dan hakim bangsa Israel. Ia 
memegang kedudukan yang paling tinggi 
dan paling bertanggung-jawab di antara 
umat Allah. Sebagai seorang yang dipilih 
oleh Ilahi untuk tugas-tugas keimamatan 
yang suci, dan ditetapkan di seluruh negeri 
itu sebagai pemerintah yang tertinggi, ia 
dianggap sebagai satu teladan, dan ia 
memberikan suatu pengaruh besar terhadap 
suku-suku bangsa Israel. Tetapi sekali pun ia 
telah ditetapkan untuk memerintah bangsa 
itu, ia tidak memerintah rumah tangganya 
sendiri. Eli adalah seorang bapa yang suka 
memanjakan. Oleh karena menyukai damai 
dan hidup yang senang, ia tidak menjalankan 
wewenangnya untuk memperbaiki 
kebiasaan serta nafsu yang jahat anak-
anaknya. Gantinya berkeras dan 
menghukum mereka, ia menyerah kepada 
kemauan mereka, dan membiarkan mereka 
mengikuti jalan mereka sendiri. Gantinya 
memandang pendidikan anak-anaknya 

sebagai salah satu tanggung jawabnya yang 
paling penting, ia menganggap perkara itu 
sebagai sesuatu yang tidak berarti. Imam 
dan hakim Israel tidaklah dibiarkan dalam 
kegelapan sehubungan dengan tugas untuk 
mengendalikan serta memerintahkan anak-
anak yang telah dipercayakan dalam 
pengawasannya. Tetapi Eli mengelak dari 
tugas ini, oleh sebab itu mencakup tindakan 
untuk melawan kemauan anak-anaknya, dan 
mengharuskan dia untuk menyangkal serta 
menghukum mereka. Tanpa menimbang 
akibat-akibat yang mengerikan yang akan 
mengikuti jalan hidupnya, ia membiarkan 
anak-anaknya di dalam perkara-perkara 
yang mereka kehendaki, dan melalaikan 
pekerjaan untuk melayakkan mereka bagi 
pekerjaan Allah dan tugas-tugas dalam 
hidup.” -Patriarchs and Prophets, hal. 575. 

Alkitab mengajar bahwa orang-orang muda 
yang taat mengikuti petunjuk-petunjuk 
Firman Tuhan akan diberkati sebagaimana 
orang tua mereka diberkati, sementara 
orang-orang yang memberontak akan 
menderita akibat-akibat kekerasan hati 
mereka. Kita memiliki contoh-contoh yakni 
Samson anak Manoa (Hakim-Hakim 14:1-3); 
Salomo (1 Raja-Raja 11:1-8); Keluaran 34:16. 
Di Israel, di masa pemerintahan imam Ezra, 
beberapa pembaharuan diadakan, yang 
menjadi teladan yang baik bagi umat Tuhan 
yang hidup sekarang ini (Ezra 10:1-3). 
“Janganlah kamu merupakan pasangan yang 
tidak seimbang dengan orang-orang yang 
tak percaya. Sebab persamaan apakah 
terdapat antara kebenaran dan 
kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang 
dapat bersatu dengan gelap? Persamaan 
apakah yang terdapat antara Kristus dan 
Belial? Apakah bagian bersama orang-orang 
percaya dengan orang-orang tak percaya? 
Apakah hubungan bait Allah dengan 
berhala? Karena kita adalah bait dari Allah 
yang hidup ….” 2 Korintus 6:14-16. 
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“Didirikan oleh Tuhan, pernikahan 
merupakan suatu upacara yang suci dan 
tidak boleh dimasuki dalam roh yang 
mementingkan diri. Barangsiapa yang 
merenungkan untuk masuk ke langkah ini, 
hendaknya mempertimbangkan baik-baik 
dan penuh doa, tentang betapa pentingnya 
upacara ini, dan mencari nasihat ilahi, 
supaya mereka dapat mengetahui apakah 
yang sedang mereka kejar itu selaras dengan 
kehendak Tuhan atau tidak. Petunjuk yang 
telah diberikan di dalam Firman Tuhan 
tentang hal ini harus benar-benar diikuti. 
Segenap sorga menyaksikan dengan 
kerinduan yang sungguh, sebagaimana yang 
telah diberikan di dalam Alkitab. 

“Bila ada hal yang harus dipertimbangkan 
dengan akal budi yang tenang dan 
pertimbangan yang sehat, maka hal itu 
adalah tentang pernikahan. Jika Alkitab 
dipergunakan sebagai penasihat, hendaknya 
dilakukan sebelum mengambil satu langkah 
yang mengikat dua orang untuk bersama-
sama sepanjang hidup mereka. Namun, yang 
umumnya terjadi dalam hal ini, perasaanlah 
yang memimpin, dan dalam banyak kasus, 
perasaan dimabuk cinta yang mengambil 
alih dan menuntun pada kebinasaan yang 
pasti. Disinilah, orang-orang muda, orang 
muda kurang menunjukkan kecerdasan 
mereka, dibandingkan pada hal lain; disini 
mereka menolak menggunakan akal sehat 
mereka. Persoalan pernikahan tampaknya 
memiliki suatu kekuatan yang seolah 
menyihir mereka. Mereka tidak mau takluk 

kepada Tuhan. Banyak yang berlabuh di 
dermaga yang berbahaya. Mereka 
memerlukan nahkoda; tetapi mereka 
enggan menerima banyak pertolongan yang 
sebenarnya diperlukan, merasa diri mereka 
mampu untuk mengendalikan hati mereka 
sendiri, hingga mereka kemudian menyadari 
bahwa mereka hampir menabrak sebuah 
batu karang yang tersembunyi, yang bisa 
membuat mereka mengalami karam iman 
dan kebahagiaan.” -The Adventist Home, hal. 
70. 

Carilah pertolongan dari Tuhan melalui doa 

“Jika sebelum berpikir untuk menikah pria 
dan wanita terbiasa berdoa dua kali sehari, 
maka mereka harus berdoa empat kali setiap 
hari ketika mereka akan menikah. 
Pernikahan adalah sesuatu yang akan 
membawa dampak dan pengaruh dalam 
kehidupanmu, baik bagi kehidupan di dunia 
ini, maupun bagi kehidupan di dunia yang 
akan datang.” -The Adventist Home, hal. 71. 

Janji Tuhan berbunyi, “Mintalah, maka akan 
diberikan kepadamu; carilah, maka kamu 
akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan 
dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang 
meminta, menerima, dan setiap orang yang 
mencari, mendapat, dan setiap orang yang 
mengetok, baginya pintu dibukakan.” 
Matius 7:7, 8. Kiranya Tuhan mengaruniakan 
hikmat-Nya bagi kita untuk dapat mengikuti 
nasihat-nasihat-Nya. Amin! 

*** 

 
4. Menghargai Batasan-Batasan 
Adalicio Fontes (Portugal) 
Senin, 26 Oktober 2020 

Segala makhluk telah diciptakan dengan 
maksud untuk menjadi kepujian bagi 
Pencipta, khususnya umat manusia, 
sebagaimana yang Paulus nyatakan: “Sebab 

kamu telah dibeli dan harganya telah lunas 
dibayar: Karena itu muliakanlah Allah 
dengan tubuhmu!” 1 Korintus 6:20. 
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Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita telah 
diciptakan untuk sanggup mewakili Tuhan 
kita Yang Maha Esa, yang murni dan suci. 
Kita telah ditentukan untuk memantulkan 
tabiat-Nya, sebab tubuh kita telah diciptakan 
bukan untuk binasa, melainkan bagi Tuhan, 
dan sebagaimana yang Paulus nyatakan, kita 
ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus, 
bahkan di tengah dunia ini, yang telah 
diliputi dengan kegelapan dan kemerosotan 
moral (1 Korintus 6:13-19). 

Perwakilan kita di Eden telah dipanggil untuk 
berada di kaki Tuhan, dan apa yang terjadi 
ketika mereka telah berdosa? Mereka malah 
lari dari Tuhan, meski Ia telah memanggil 
mereka untuk masuk ke dalam perhubungan 
yang karib dengan-Nya. Ketika kita 
menghubungkan diri kita dengan Tuhan, 
maka kita akan mengenal-Nya, dan 
bagaimana kehadiran-Nya dalam kehidupan 
kita akan mempengaruhi pertunangan dan 
penikahan kita. 

Pena ilham menyatakan: “Hendaknya 
perempuan menyerahkan diri-Nya kepada 
Kristus, sebelum ia menyerahkan dirinya 
kepada teman duniawinya, dan hendaknya 
jangan memasuki hubungan apapun yang 
dapat menimbulkan konflik dalam hal ini. 
Barangsiapa yang mau menemukan 
kebahagiaan sejati harus memiliki dahulu 
berkat Sorgawi atas segala sesuatu yang 
mereka miliki dan segala sesuatu yang 
mereka lakukan. Ketidaktaatan kepada 
Tuhan lah yang mengakibatkan banyak hati 
dan rumah dipenuhi dengan kesengsaraan.” 
-Counsels for the Church, hal. 123. 

“Dunia sekarang ini dipenuhi dengan 
kesengsaraan dan dosa, sebagai akibat dari 
pernikahan-pernikahan yang tidak 
seimbang. Dalam banyak kasus, hanya perlu 
beberapa bulan bagi suami dan istri untuk 
menyadari bahwa watak mereka tidak bisa 
menyatu; dan akibatnya ialah perselisihan 

pun tinggal di dalam rumah, yang 
seharusnya menjadi tempat tinggal kasih 
dan keharmonisan sorgawi saja.” The 
Adventist Home, hal. 83. 

Menentukan Batasan-Batasan 

Banyak pasangan-pasangan muda, yang 
mengakhiri masa bertunangan dan mulai 
memasuki masa keintiman pernikahan, 
namun demikian tidak menghargai batasan-
batasan yang Tuhan tentukan. Berikut ini 
nasihat Alkitab: “Sebab itu jauhilah nafsu 
orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, 
kasih dan damai bersama-sama dengan 
mereka yang berseru kepada Tuhan dengan 
hati yang murni.” 2 Timotius 2:22. 

Pada permulaan berpacaran/pertunangan, 
batasan-batasan haruslah ditentukan, 
melalui perjanjian bersama, dan berfokus 
pada kehidupan pernikahan yang akan 
dilakukan. Percumbuan dan pelukan yang 
terlalu lama dapat menjadi pemula 
beberapa masalah dalam perhubungan. Ada 
pula percakapan-percakapan yang tidak 
mendatangkan kesucian dan kemurnian, dan 
hendaknya dihilangkan setelah pernikahan. 
Rasul Paulus menyebutkan bahwa 
ketidakbermoralan seksual (percabulan) 
atau berbagai bentuk ketidaksucian 
(kecemaran) lainnya, disebut saja pun 
jangan di antara kita, karena hal-hal ini tidak 
pantas, bagi orang-orang kudus (Efesus 5:3-
6). 

“Tidak ada satu perkataan atau perbuatan 
pun yang tidak akan disaksikan dan dicatat 
oleh para malaikat di buku-buku catatan di 
sorga. Hendaknya, matamu hanya tertuju 
pada kemuliaan Tuhan saja. Hati kita 
hendaknya senantiasa murni, perasaan 
hendaknya disucikan, sebagaimana yang 
sepatutnya bagi para pengikut Yesus Kristus, 
yang ditinggikan dalam sifat alamiahnya, dan 
lebih bersifat sorgawi daripada duniawi. 
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Apapun yang berbeda dari hal-hal ini berarti 
merendahkan martabat, dan menurunkan 
kualitas pertunangan; dan pernikahan tidak 
akan suci dan terhormat di pemandangan 
Tuhan yang murni dan suci, kecuali bila 
pernikahan itu dilakukan dengan 
meninggikan prinsip-prinsip Alkitab.” -
Letters to Young Lovers, hal. 13. 

“Malaikat-malaikat Setan memperhatikan 
orang-orang yang menghabiskan banyak 
waktu hingga larut malam untuk 
berpacaran. Jika saja mata mereka 
dibukakan, maka mereka akan melihat sosok 
malaikat yang sedang mencatat semua 
perkataan dan perbuatan mereka. Hukum 
kesehatan dan kesopanan telah dilanggar. 
Akan lebih baik, bila beberapa waktu yang 
digunakan berpacaran sebelum menikah, 
dialihkan pada kehidupan pernikahan. 
Tetapi, sebagaimana yang telah umum 
terjadi, pernikahan malah mengakhiri segala 
pengabdian diri yang dinyatakan selama 
masa berpacaran ini. 

“Jam-jam tengah malam yang merisaukan 
itu, pada zaman akhlak yang merosot 
sekarang ini, seringkali membawa kerusakan 
kepada kedua belah pihak yang terlibat. 
Setan senang, sementara Tuhan dihinakan, 
apabila pria dan wanita menghinakan diri 
mereka sendiri. Nama baik kehormatan 
dikorbankan demi tergila-gila cinta, dan 
pernikahan dari orang-orang yang demikian 
tidak akan diperkenankan Tuhan. Mereka 
menikah karena digerakkan oleh hawa nafsu 
mereka, dan apabila kesenangannya sudah 
berlalu, barulah mereka mulai menyadari 
apa yang telah mereka lakukan.” -The 
Adventist Home, hal. 56. 

Suatu perhubungan yang dipertalikan dalam 
hawa nafsu tidak akan kuat menahan 
peristiwa-peristiwa krisis dalam kehidupan 
pernikahan. Bila kita memelihara pikiran kita 
dalam prinsip-prinsip kemurnian dan 

kesucian, dan dituntun oleh Roh Kudus 
Allah, maka kita akan tahu sampai sejauh 
mana yang harus kita lakukan. 

Akibat ketidakbermoralan  

Seorang filsuf menyatakan: “Bila suatu 
komitmen meninggikanmu, berarti itu 
adalah kasih; bila itu memerosotkanmu, 
berarti itu adalah hawa nafsu yang 
berbahaya.” Alkitab menyatakan bahwa 
kasih sejati akan sabar menanggung segala 
sesuatu, ini adalah salah satu nilai 
kebajikannya, bahwa ia akan merindukan 
segala sesuatu terjadi pada waktunya yang 
tepat (1 Korintus 13:7). Dalam berpacaran, 
seks yang berhubungan dengan pernikahan, 
tidak boleh dilakukan. Sebagaimana titah 
Alkitab: “Karena inilah kehendak Allah: 
pengudusanmu, yaitu supaya kamu 
menjauhi percabulan, supaya kamu masing-
masing mengambil seorang perempuan 
menjadi isterimu sendiri dan hidup di dalam 
pengudusan dan penghormatan, bukan di 
dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang 
dibuat oleh orang-orang yang tidak 
mengenal Allah.” 1 Tesalonika 4:3-5. Bentuk 
hubungan seksual apapun yang diluar 
pernikahan adalah dosa. 

Betapa seriusnya, pelanggaran terhadap 
hukum yang ketujuh itu? “Tidak semua 
orang yang mengaku sebagai para 
pemelihara hukum Allah, memelihara tubuh 
mereka dalam pengudusan dan 
kehormatan…. Mereka mengaku berdiri di 
atas landasan kebenaran kekal, yakni 
memelihara seluruh perintah Allah; oleh 
sebab itu, bila mereka bermanja-manja 
dalam dosa, jika mereka melakukan 
percabulan dan perzinahan, maka kejahatan 
mereka bernilai sepuluh kali lipat lebih besar 
dari pada golongan-golongan yang lainnya, 
yang tidak mengenal hukum Allah sebagai 
pengikat atas mereka. Dalam pengertian 
khusus, orang-orang yang mengaku 
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mentaati hukum Allah berarti sedang 
menghina Dia dan mencela kebenaran, oleh 
pelanggaran mereka terhadap perintah-
perintah-Nya.” -Counsels on Health, 567. 

Sebagian besar wanita yang kehilangan 
keperawanannya sebelum menikah 
menyesal telah membiarkan diri mereka 
terikat dalam hubungan intim yang dilarang, 
tetapi sudah terlambat. Dalam buku, The 
Youth and their Issues, halaman 94, 
dinyatakan bahwa 88% pasangan yang 
diwawancarai menyatakan bahwa mereka 
tidak mau melakukan hubungan seks 
sebelum pernikahan. 

Sangat mudah untuk menyimpang dari jalan 
yang benar dan masuk ke kubangan bahaya. 
Penyerahan awal ini dapat menuntun pada 
berbagai konsekuensi, diantaranya: 
gangguan kecemasan karena perasaan 
bersalah, efek-efek negatif pada kehidupan 
pernikahan, rasa bersalah dan penyesalan 
yang tetap tinggal di dalam nuranimu, 
bahkan sampai ajal tiba, suatu 
kecenderungan yang mencolok untuk suka 
menyalahkan diri sendiri, ketakutan untuk 
ketahuan menyebabkan kepuasan 
sempurna yang seharusnya dicapai saat 
pernikahan menjadi mustahil. 
Ketidakpercayaan diri, kekhawatiran, 
kecemburuan yang merusakkan ribuan 
rumah tangga, serta penderitaan yang juga 
melibatkan sanak keluarga mereka dan 
mengeraskan hati nurani mereka, dan 
merusakkan perhubungan mereka dengan 
Tuhan. 

Pelanggaran moral sebelum pernikahan 
dapat menyebabkan konflik-konflik dalam 
pernikahan, bahkan meski pernikahan itu 
bukan dengan orang yang sama. Ketika 
orang muda hanya tertarik pada seks saja, 
maka mereka akan menghadapi masalah 
serius ketika hasrat itu telah padam, oleh 

karena keberadaan gairah tidak akan 
memberikan kepuasannya (Ibrani 13:4). 

Kesimpulan 

Orang muda yang menunggu hubungan seks 
sampai tibanya momen pernikahan akan 
menjadi orang yang merdeka, dan 
senantiasa merdeka. Orang-orang muda 
yang terkasih, ingatlah bahwa berpacaran / 
pertunangan dimaksudkan untuk 
mendahului pernikahan, dan bila engkau 
menginginkan pernikahan yang diberkati, 
maka engkau harus memperhatikan 
hubunganmu sebelum pernikahan. 
Berusahalah untuk mengenal pikiran, tabiat, 
dan perasaan-perasaan calon pasanganmu, 
sebelum engkau nanti mengenal tubuhnya. 

“Sensualitas adalah dosa zaman ini, tetapi, 
agama Yesus Kristus akan mempertahankan 
suatu batas kendali bagi setiap makhluk dari 
kebebasan yang melanggar hukum: kuasa-
kuasa moral akan menahan garis kendali 
atas pikiran, perkataan, dan perbuatan. 
Kelicikan tipu daya tidak akan ditemukan di 
bibir orang Kristen sejati. Tidak akan ada 
satupun pikiran cemar, tidak satupun 
perkataan yang cenderung pada sensualitas, 
dan tidak satupun perbuatan yang condong 
pada kejahatan, yang akan dimanjakannya.”  
-Letters to Young Lovers, hal. 63. 

Pertahankan kemurnian: “Setiap orang yang 
menaruh pengharapan itu kepada-Nya, 
menyucikan diri sama seperti Dia yang 
adalah suci.” 1 Yohanes 3:3. 

Ada balsam di Gilead; ada pengharapan. 
Kristus telah menjadi manusia dan memikul 
salib bagi kita ke Golgota. Disana orang-
orang meremukkan tumitnya dan tangannya 
dan menumpahkan darahnya untuk 
membersihkan tiap-tiap orang berdosa yang 
bertobat. Di dalam Dia terdapatlah 
kemurnian, pengampunan, dan suatu hidup 
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baru bagi barangsiapa yang mau 
menyerahkan hatinya. Amin. 

*** 

 
5. Perempuan yang Cakap 
Maggie Troncoso, USA 
Rabu, 28 Oktober 2020 

“Perempuan yang cakap siapakah akan 
mendapatkannya? Ia lebih berharga dari pada 
permata batu rubi.” Amsal 31:10  

Nilai-nilai perempuan yang cakap 

Dipahami secara umum, dalam dunia batu-
batu berharga, kita biasanya berpikir bahwa 
berlian adalah yang paling mahal, oleh 
karena itu, saya bertanya-tanya mengapa 
batu rubi yang dipilih di ayat ini untuk 
memperbandingkannya dengan nilai 
seorang perempuan yang cakap? Sekarang 
saya mengerti dengan jelas. Wahh, batu 
rubi! Menurut International Gem Society, 
dari sekian jenis batu-batu permata 
tradisional yang paling terkenal, maka rubi 
adalah yang paling awet. Rubi yang 
berkualitas baik memiliki harga yang paling 
mahal dari antara batu-batu permata 
lainnya, rekor harga yang tercatat ialah 
seharga lebih dari $1 juta dollar per 
karatnya. Batu rubi yang besar dan 
berkualitas harganya dapat lebih mahal bila 
dibandingkan dengan berlian yang 
berukuran sama, dan tentu saja rubi lebih 
langka dibandingkan berlian. Kenyataannya, 
safir biru terkecil (1-3 karat) lebih berlimpah 
persediaannya bila dibandingkan dengan 
rubi kecil yang berkualitas. Akibatnya, 
bahkan rubi yang terkecil sekalipun memiliki 
harga yang relative lebih tinggi. Namun 
demikian, batu rubi juga lebih memerlukan 
banyak perawatan bila dibandingkan dengan 
hampir semua jenis permata lainnya. 

Pilihanmu 

Karena saya telah melalui banyak perjalanan 
sepanjang bertahun-tahun kehidupan saya, 
saya telah banyak melalui banyak jalan tol 
dan jalan raya untuk menemukan jalan 
kebajikan yang benar dan berjalan di atasnya 
dalam perjalanan saya. Seperti yang banyak 
orang katakan, saya juga menyatakan: Saya 
berharap dulu saya tahu apa yang sekarang 
saya tahu. Orang yang beruntung ialah ia 
yang menemukan jalan kepada kebajikan 
sejak masa mudanya. Menjadi seorang 
perempuan yang cakap, menuntut suatu 
pengambilan keputusan dan satu komitmen 
untuk berjalan di jalan kebenaran dan 
kehidupan itu (Yohanes 14:6). Benar, 
Kristuslah satu-satunya jalanmu. Dengan 
melakukan semua hal yang kita ketahui 
sebagai kebaikan, serta dengan sadar 
memilih prinsip-prinsip kehidupan yang 
dikaruniakan kepada kita, dan menjadikan 
Alkitab sebagai buku petunjuk kita di segala 
waktu, maka kita akan menjadi perempuan 
yang cakap. Belum terlambat. Aristoteles 
menyatakan bahwa tiap perbuatan kita 
dapat menyokong perkembangan nilai suatu 
kebajikan (bila perbuatan itu baik), ataupun 
pada kejahatan (bila perbuatan itu jahat). 
Ingatlah, bahwa keputusanmu hari ini, dan 
bukan keputusanmu kemarin, yang akan 
menentukan siapa dirimu. Tidak menjadi 
soal betapapun jauhnya jalan yang telah 
engkau tempuh, penebusan itu masih bisa 
kau raih hari ini, melalui Yesus, yang 
memintamu untuk diperhalus dan 
menjadikan dirimu lebih berharga daripada 
batu rubi. 
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Jangan terbujuk 

Banyak orang yang terhanyut oleh media, 
selebritas, mode, dan lain-lain. Mereka 
berusaha mempertunjukkan kepada kita 
tentang bagaimana semestinya pandangan 
kita, perbuatan kita, dan kehidupan kita, 
tetapi, kita harus memaklumi bila kehidupan 
mereka hancur, bahkan barangkali lebih 
hancur dari pada kehidupan kita. Bahwa 
motif mereka bukanlah kasih, melainkan 
keuntungan. Pernahkah engkau berpikir, 
mengapa engkau mengikuti orang yang tidak 
tahu apa-apa tentang hidupmu, dan yang 
tidak mungkin mendampingimu bila nasihat 
mereka gagal, dan membiarkanmu terluka 
dan merasakan kehampaan? Seorang 
perempuan yang cakap akan menjadikan 
Alkitab sebagai kompas moralnya, di segala 
waktu sepanjang kehidupannya. Ia memiliki 
satu pedoman dan penasihat yang 
menyatakan, “Ayo, hai semua orang yang 
haus, marilah dan minumlah air, dan hai 
orang yang tidak mempunyai uang, marilah! 
Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan 
makanlah, juga anggur dan susu tanpa 
bayaran.” Yesaya 55:1. 

Apa yang Yesus Tawarkan 

Ia memiliki sesuatu yang ditawarkan-Nya 
bagi tiap tahapan kehidupan manusia. 
Maukah engkau mempercayai Dia yang telah 
mati supaya engkau dapat hidup? 

Amsal 31: 

Ayat 10 – Nilaimu / hargamu akan melebihi 
permata apapun. 

Ayat 11 – Engkau akan memiliki kepercayaan 
penuh terhadap suamimu untuk menjadi 
satu dengannya, dan kalian berdoa dengan 
Kristus. Kasih diantaramu akan berlimpah-
limpah. 

Ayat 12 – Perbuatan baikmu kepada 
suamimu akan mendapatkan timbal balik, 

dan akan melipatgandakan damai 
sejahteramu.  

Ayat 13 – Engkau akan mencari apapun yang 
baik bagi keluargamu dan dengan sukacita 
engkau akan memenuhi tanggung jawabmu. 

Ayat 14 – Makananmu dan segala milikmu 
akan selalu terjamin.  

Ayat 15 – Engkau akan bangun dini 
haridengan sukacita untuk menyediakan 
makanan bagi orang-orang yang engkau 
kasihi, dan engkaupun akan mengingat 
orang-orang lain yang membutuhkan juga. 

Ayat 16 – Ia akan melipatgandakan segala 
yang ditinggalkan untukmu.  

Ayat 17 – Engkau tidak akan merasa 
kelelahan dalam melaksanakan tanggung 
jawab-tanggung jawabmu 

Ayat 18 – Apapun yang disentuh tanganmu 
akan diberkati. 

Ayat 19 – Engkau akan dikaruniai hikmat 
untuk memenuhi segala keperluanmu.  

Ayat 20 – Engkau akan mengalami sukacita 
yang besar dalam peranmu yang menjadi 
berkat bagi barangsiapa yang memerlukan. 

Ayat 21 – Apapun yang dihadapi 
keluargamu, segala sesuatunya akan 
disediakan, sebagaimana janji Tuhan. 

Ayat 22 – Pakaian yang terbaik akan 
ditempatkan di bahumu.  Jubah kebenaran 
merupakan suatu jani bagi barangsiapa yang 
menghidupkan kehidupan kebajikan.  

Ayat 23 – Suaminya akan dikenal sebagai 
orang terhormat-nya Tuhan.  

Ayat 24 – Segala sesuatu yang dijumpai 
tanganmu akan mendatangkan 
kemakmuran. 
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Ayat 25 – Kekuatan dan kemuliaan akan 
menjadi milikmu, dan sukacita akan menjadi 
nasibmu. 

Ayat 26 – Hikmat dan kebaikan akan menjadi 
karunia dari sorga bagimu. Karunia ini tidak 
dapat dibeli dengan uang. 

Ayat 27 – Engkau akan menerima kepuasan 
dalam mengerjakan segala pekerjaanmu. 

Ayat 28 – Anak-anakmu dan suamimu akan 
mengenalmu sebagai orang yang diberkati, 
dan akan memujimu.  

Ayat 29 – Engkau akan mendengar 
perkataan-Nya bagimu: baik sekali 
perbuatanmu hai hamba yang setia.  

Ayat 30 – Kecantikan batiniahmu dan 
kekuatanmu dalam takut akan Tuhan akan 
lebih penting bagimu daripada kecantikan 
lahiriah yang akan sirna; pahalamu akan 
kekal. 

Ayat 31 – Akhirnya, engkau akan menuai 
tuaian yang berlimpah dari hasil 
pekerjaanmu, yang dimungkinkan oleh Dia 
yang engkau hormati dengan perkataanmu, 
pikiranmu, dan perbuatanmu. Kini, 
mahkotamu akan bercahaya cemerlang, 
sehingga semua orang dapat mengenal kerja 
keras dan pengabdianmu kepada Tuhan 
ketika engkau memasuki pintu gerbang 
permata menuju kehidupan kekal. 

*** 

Seorang perempuan cantik akan mempergunakan 
bibirnya bagi kebenaran, suaranya bagi kebaikan, 
telinganya bagi belas kasihan, tangannya bagi 
kasih, dan hatinya bagi cinta. Ia berdoa bagi orang 
yang tidak menyukainya. 

-Nn 

*** 

 
6. Abdi Allah (Manusia Tuhan) 
Elvis Echavarria (AS) 
Jum’at, 30 Oktober 2020 

Di sini, di AS, intisari kejantanan pernah 
digambarkan oleh Marlboro Man, seorang 
koboi yang tampak gagah sendirian dengan 
sebatang rokok menggantung dari bibirnya; 
sebuah poster tentang individualisme anak 
pedesaan; bravura yang maskulin, dan 
Americana simbol ekspor terbesar kami. 
Iklan-iklan lainnya memiliki roh yang sama 
tentang seorang laki-laki yang gagah perkasa 
yang menyimbolkan maskulinitas, misalnya 
iklan kampanye Rokok Camel Where a Man 
Belongs. Tetapi, bahkan 100 tahun sebelum 
mereka, pabrik Colt telah mengetahui apa 
yang harus mereka katakan untuk 
memasarkan senjata api mereka: Tuhan 
menciptakan semua manusia, Sam Colt 
membuat mereka semua setara, yang 

mengarahkan pada kenyataan bahwa 
sebuah senjata api, adalah alat 
penyeimbang, yang menjadikan manusia 
serendah apapun menjadi setara dengan 
siapapun. Meskipun persepsi umum tentang 
kejantanan biasanya dihubungkan dengan 
hal-hal ke-macho-an: rokok, motor, mobil, 
postur dan gaya rambut, otot, hormon 
testosteron… hanya perlu melihat pada satu 
pariwara dan berita, maka akan nampak, 
bahwa para laki-laki yang hidup sekarang ini 
nyatanya tidak berbahagia, membenci diri 
sendiri, tidak dewasa, dan kurang produktif 
dibandingkan dengan sebelumnya, oleh 
karena penurunan nilai laki-laki, dan 
peningkatan nilai perempuan. Kira-kira 
dalam dekade terakhir ini, kita dapat 
saksikan perkembangan yang pesat dari 
buku-buku sebagai berikut yang ditulis oleh 
penulis dan penerbit termashyur, 
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sebagaimana tiga judul berikut: (1) Is There 
Anything Good About Men? (Apa ada hal 
yang baik pada laki-laki?) (2) The Demise of 
Guys (Kematian para Laki-Laki) (3) The End of 
Men: And the Rise of Women (Tawatnya 
Riwayat Laki-Laki: Dan Kebangkitan 
Perempuan). Dengan serangan sedemikian 
yang diarahkan pada para laki-laki modern, 
untuk kita pertimbangkan: apa sebenarnya 
arti sesungguhnya menjadi laki-laki sejati, 
seorang abdi Allah? Apa sebetulnya 
kejantanan menurut Alkitab? Bagaimana 
kita dapat memulihkan, menjaga dan 
mengajar kejantanan yang saleh sekarang 
ini? 

Seorang perempuan adanya demikian, 
tetapi seorang laki-laki harus menjadi 
sesuatu 

Laki-laki dan perempuan memiliki 
perbedaan sangat besar, sebagaimana yang 
kita semua ketahui, meskipun pemikiran 
modern tampaknya berusaha 
membalikkannya. Beberapa hal akan lebih 
mudah bagi laki-laki, dan beberapa hal 
lainnya akan lebih mudah bagi perempuan. 
Ini karena memang demikianlah Tuhan telah 
menciptakan kita, berbeda, namun di saat 
yang sama, saling melengkapi satu sama lain. 
Laki-laki diciptakan dari luar ke dalam, dan 
perempuan dari dalam ke luar. Saya akan 
jelaskan. Kita, sebagai para laki-laki, telah 
dirancang untuk memelihara dan mengatur 
dunia di sekitar kita, suatu makro. Kita akan 
melihat lebih pada hal yang bersifat 
kesejahteraan eksternal dan material (kita 
cenderung untuk menghubungkan hal fisik 
dan yang nyata dengan kebahagiaan). Jika 
terdapat masalah, kita mencari solusi, kita 
akan khawatir dengan mencari nafkah, 
sebuah rumah, fasilitas kenyamanan, dan 
untuk hal-hal ini kita pun keluar dari rumah 
dan pergi bekerja. Jika ada argumentasi, laki-
laki memiliki kecenderungan yang lebih 

tinggi untuk menyelesaikan masalah melalui 
paksaan dan kekerasan, dengan 
mempergunakan kekuatan fisik yang telah 
Tuhan karuniakan bagi kita. Namun 
perempuan, ahli dunia dalam, suatu yang 
mikro. Bila laki-laki khawatir dengan dunia 
luar, perempuan justru melihat ke dalam: 
perasaan-perasaan, keluarga, dalam rumah, 
pendidikan, dan lain-lain, dan mereka 
menyelesaikan persoalan melalui diskusi 
dan mengungkapkan perasaan-perasaan 
mereka, dimana laki-laki justru akan 
menahan / menekan dan memberangus 
perasaan-perasaan yang sama, dan “tidak 
mau membicarakannya.” Dikotomi atau 
perbedaan yang kontras ini adalah 
bersumber pada perbedaan biologis yang 
ada, dan dalam hal ini, wahai perempuan, 
kalian beberapa tahun lebih maju 
dibandingkan dengan laki-laki dalam hal 
kedewasaan mental dan dalam persiapan 
untuk dapat menjadi orang dewasa yang 
berfungsi penuh. 

Seorang perempuan bersifat sesuai nilai-
nilai biologisnya; segala sesuatu terjadi 
secara alamiah menjadikannya berperan 
kewanitaan: siklusnya setiap bulan 
mengingatkannya bahwa ia dapat 
mengadung seorang anak, bersifat 
emosional, sensitif, lebih suka mengasuh, 
tertarik pada anak-anak, dapat mengerjakan 
berbagai pekerjaan dalam satu waktu 
dengan sangat efisien, mendahulukan 
kepentingan rumah dan keluarganya 
dibandingan kepentingan diri sendiri, dan 
ketika tiba waktunya, akan memproduksi air 
susu ibu bagi bayinya. Laki-laki tidak 
memiliki kecenderungan bawaan yang sama, 
oleh sebab perbedaan anatomi, dan disinilah 
persoalannya. Kita bisa konsisten dengan 
biologis kita dan menjadi sesuatu yang 
berbeda dari laki-laki yang baik. Kalian lihat, 
kami bertambah tinggi dan bertambah kuat, 
suara kami bertambah berat, rambut 
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diwajah kami bertumbuh, bahkan kami 
menjadi lebih agresif dan lebih kompetitif… 
tetapi, semua ini tidak membuat kami 
menjadi laki-laki baik. Kekuatan dan segala 
sesuatu yang laki-laki miliki itu justru dapat 
menyebabkan banyak kerusakan. Jika kita 
mengasuh anak laki-laki dalam 
pertumbuhan, mereka pun akan menjadi 
laki-laki dewasa, tetapi mungkin belum 
tentu menjadi pria yang mulia. Kita semua 
menyaksikannya, para laki-laki usia 20 
tahunan dan 30 tahuan yang berpakaian 
remaja, dan berperilaku seperti remaja juga, 
yang hanya tertarik dengan video games dan 
film-film; menjadi para pencari kepelesiran. 
Mereka tidak pernah bertransisi dari anak-
anak menjadi laki-laki dewasa. “Untuk segala 
sesuatu ada masanya, untuk apapun di 
bawah langit ada waktunya.” Pengkhotbah 
3:1. Terdapatlah perbedaan yang jelas dan 
nyata antara masa kecil dan kedewasaan. 
“Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata 
seperti kanak-kanak, aku merasa seperti 
kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-
kanak. Sekarang sesudah aku menjadi 
dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak 
itu.” 1 Korintus 13:11. Laki-laki harus diajar 
fase hidup laki-laki dewasa yang engkau 
inginkan mereka jalani, yakni yang 
memantulkan citra Allah. 

Ksatria yang lemah lembut 

Betapa banyak yang telah ia pelajari selama 
40 tahun perjalanan hidupnya ini dengan 
Tuhan. Seiring usia, bertambahlah hikmat, 
dan Raja Daud pun telah melihat banyak 
tahun-tahun berlalu. Seorang ksatria perang 
biasanya tidak selalu dikenal karena 
kelemah-lembutannya. Membunuh Goliad 
merupakan tugas berdarah, dan beberapa 
perang yang mengerikan melawan Filistin 
adalah yang mendominasi kehidupannya. 
Sebilah pedang sudah lumrah menjadi 
kepanjangan tangannya, tetapi kini, di masa 

tuanya, ia lebih suka memainkan kecapinya. 
Membunuh bukan lagi hasratnya; sudah 
terlalu banyak ia melaluinya. Sepanjang 
hidupnya, ia telah menjadi ksatria perang, 
tetapi kini ia merindukan kedamaian: 
kedamaian di dalam keluarganya, juga 
bangsanya… namun yang terutama 
pentingnya ialah kedamaian dengan 
Tuhannya. 

Pikiran Daud melayang-layang kembali ke 
tahun-tahun permulaan hidupnya sebagai 
seorang gembala dan jam-jam ketentraman 
yang dihabiskannya bersama domba 
gembalaannya di perbukitan Bethlehem. 
Domba adalah hewan yang rentan diserang, 
namun demikian, mereka sangat percaya 
pada gembalanya. Pemikiran pun terjadi 
padanya sejak dahulu bahwa dirinya sangat 
mirip dengan gembalaannya itu: “TUHAN 
adalah gembalaku, takkan kekurangan 
aku….” (Mazmur 23:1). Damai sejahtera 
menyelubungi hatinya; adalah baik untuk 
tinggal dalam hadirat Tuhan. “Sebab lebih 
baik satu hari di pelataran-Mu dari pada 
seribu hari di tempat lain; lebih baik berdiri 
di ambang pintu rumah Allahku dari pada 
diam di kemah-kemah orang fasik.” 
(Mazmur 84:11). 

Dikenal sebagai raja terbesar dari bangsa 
Israel dan salah satu dari antara laki-laki 
yang terkuat dan termashyur yang 
disebutkan dalam Alkitab, namun demikian 
terdapatlah satu penyesalan yang 
mengganggu jiwanya, yang sulit dihalaukan. 
Bahkan orang besar pun nyatanya bergumul 
dengan sifat kemanusiaan mereka. 
Bagaimana mungkin ia telah berbuat 
setidakbijaksana itu? Ia sudah paham betul 
bahwa ada harga yang harus dibayar atas 
dosa, tetapi penilaian hikmat telah 
digelapkan oleh gelora hawa nafsu. Ia telah 
bertobat beribu kali, dan ia tahu dalam 
hatinya bahwa Tuhan telah 



B a c a a n  K e b a n g u n a n  R o h a n i  P e m u d a  2 0 2 0  h a l .  23 | 31 

 

mengampuninya. Namun demikian, 
mengampuni diri sendiri nyatanya lebih 
sulit. Bekas luka kekecewaan terus tinggal di 
dalam dirinya – suatu pengingat yang lembut 
akan belas kasihan dan pengampunan Tuhan 
yang luar biasa. 

Berlakulah sebagai laki-laki 

“Ketika saat kematian Daud mendekat, ia 
berpesan kepada Salomo, anaknya: "Aku ini 
akan menempuh jalan segala yang fana, 
maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah 
seperti laki-laki." 1 Raja-Raja 2:1, 2. Di hari-
hari terakhir hidupnya, Daud menghadapi 
kematiannya dengan martabat, berdamai 
dengan kenyataan bahwa hidupnya sebagai 
seorang pria yang pernah penuh kekuatan 
dan gagah berani akan berlalu, pikirannya 
kini tertuju pada anak-nya. Kita cenderung 
mengingat kata-kata terakhir, dan saat-saat 
terakhir kita bersama orang-orang yang kita 
kasihi, dan Daud tahu bahwa saat-saat 
terakhirnya dengan anaknya inilah sebagai 
saat kesempatan yang besar untuk 
menyerahkan tanda kebesaran kasihnya. 
Serupa dengan yang dilakukan Yakub 
dengan anak-anak lelakinya ketika ia merasa 
bahwa kematian sedang mendekatinya, 
Daud juga tahu bahwa hari-harinya tidak 
akan lama lagi, dan merasakan suatu 
tanggung jawab yang besar untuk 
menanamkan kepada Salomo anaknya, yang 
akan menjadi penerus raja Israel, kata-kata 
hikmat, dan suatu permohonan untuk 
menjadi lebih baik, berhikmat, menjadi raja 
yang baik, dan bahkan orang yang lebih baik; 
seorang laki-laki yang baik, benar, dan 
berbudi pekerti luhur. Dan apa yang 
dikatakannya hendaknya menjadi pelajaran 
bagi semua orang yang hidup di sepanjang 
zaman, sebab pemberian terbesarnya bagi 
anaknya ialah untuk menekankan 
kepadanya tentang apa artinya menjadi abdi 
Allah, dan ia merangkumkannya ke dalam 

suatu kalimat yang singkat namun penuh 
kuasa… berlakulah sebagai laki-laki. 

Dengan kata-kata ini, Daud sedang 
menyatakan kepada Salomo, anak laki-
lakinya, bahwa laki-laki dewasa bukan 
sesuatu yang terlahir dengan sendirinya, 
melainkan sesuatu yang dikaruniakan 
bagimu, yakni bukan tentang kekayaan, 
kekuasaan, kekuatan, dan kepintaran 
semata, melainkan pada sesuatu yang harus 
dicapai, dari hari kehari, melalui 
kemenangan-kemenangan kecil bersama 
Tuhan; sebagai suatu proses kemajuan dan 
perbaikan yang terus menerus. Sebab, 
seorang laki-laki sejati ialah prajurit Allah, 
serdadu kesalehan, sebagai perwakilan 
Allah. 

Kekuatan sejati 

Daud meminta anak-Nya, untuk menjadi 
kuat, tetapi, apakah ukuran kekuatan sejati? 
Apakah diukur dari kekuatan fisik, dari 
seberapa banyak beban yang bisa kau 
angkat, pindahkan, dorong, atau tarik? 
Dalam bidang mekanik, kekuatan suatu 
benda ditentukan oleh kemampuannya 
untuk menahan beban tanpa kesalahan 
ataupun kerusakan permanen. Daud 
mendefinisikannya dengan cara yang sama 
kepada anaknya di ayat 3 dan 4, pada pasal 
yang telah disebutkan sebelumnya (1 Raja-
Raja 2), “Lakukanlah kewajibanmu dengan 
setia terhadap TUHAN, Allahmu, dengan 
hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya, 
dan dengan tetap mengikuti segala 
ketetapan, perintah, peraturan dan 
ketentuan-Nya, seperti yang tertulis dalam 
hukum Musa, supaya engkau beruntung 
dalam segala yang kaulakukan dan dalam 
segala yang kautuju, dan supaya TUHAN 
menepati janji yang diucapkan-Nya tentang 
aku, yakni: Jika anak-anakmu laki-laki tetap 
hidup di hadapan-Ku dengan setia, dengan 
segenap hati dan dengan segenap jiwa, 
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maka keturunanmu takkan terputus dari 
takhta kerajaan Israel.” (1 Raja-Raja 2:3, 4).  

“Tetapi jawab Tuhan kepadaku: ‘Cukuplah 
kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam 
kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna.’ 
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas 
kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun 
menaungi aku.” 2 Korintus 12:9. Kekuatan 
seorang laki-laki tidak berasal dari dalam 
dirinya, melainkan dari luar, Tuhan telah 
menyatakan kepada Paulus bagi kita, bahwa 
kita ini lemah, dan adalah melalui kasih 
karunia dan kekuatan-Nya sajalah kita 
dikuatkan. Ketika kita belajar mengenali dan 
bergantung sepnuhnya kepada Tuhan 
sebagai penghidupan sehari-hari kita, maka 
kuasa Kristus akan menjadi bagian kita; kita 
tidak akan terombang-ambingkan oleh 
pendapat-pendapat dan kebiasaan-
kebiasaan dunia ini, melainkan akan 
dituntun oleh terang dan prinsip ilahi. 
“…Berbahagialah (diberkatilah) orang yang 
takut akan TUHAN, yang sangat suka kepada 
segala perintah-Nya.” “Ia tidak takut kepada 
kabar celaka, hatinya tetap, penuh 
kepercayaan kepada TUHAN. Hatinya teguh, 
ia tidak takut, sehingga ia memandang 
rendah para lawannya.” Mazmur 112:1, 7-8. 
Jika kita merendahkan hati kita di hadapan 
Tuhan, maka kita akan dapat berdiri teguh di 
hadapan semua manusia… inilah kekuatan 
yang sejati. 

Segala sesuatu dalam kebenaran 

“Tiada kutaruh di depan mataku perkara 
dursila; perbuatan murtad [orang-orang 
yang meninggalkan Tuhan] aku benci, itu 
takkan melekat padaku.” Mazmur 101:3. 
Kita jangan sampai berada di persekutuan 
dengan orang-orang jahat, yang 
menghinakan Tuhan, sebab “Pergaulan yang 
buruk merusakkan kebiasaan yang baik.” 1 
Korintus 15:33. Daud mengatakan kepada 
Salomo untuk “bertindak dengan bijaksana” 

(1 Raja-Raja 2:6), mengenai Yoab yang telah 
menumpahkan darah orang yang tidak 
bersalah di masa damai, maka keadilan 
hukumannya sudah tersedia. (1 Raja-Raja 
2:5). Kita tidak boleh acuh tak acuh bila 
menyaksikan kejahatan di sekitar kita. Kita 
harus berkata-kata dan bertindak dalam 
kebenaran. Yesus sendiri telah menyatakan 
dalam Matius 18, bahwa kita memiliki 
tanggung jawab untuk berbicara kepada 
saudara kita, bila ia telah melanggar atau 
berbuat dosa. Hendaknya kita berbicara 
dalam kebenaran dan dengan hikmat Tuhan, 
bukan untuk melukai ataupun membangkit-
bangkit kesalahannya. “Biarlah orang benar 
memalu dan menghukum aku, itulah kasih; 
tetapi janganlah minyak orang fasik 
menghiasi kepalaku! Sungguh aku terus 
berdoa menentang kejahatan-kejahatan 
mereka.” Mazmur 141:5. 

“Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang 
Gilead itu, haruslah kautunjukkan 
kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk 
golongan yang mendapat makanan dari 
mejamu, sebab merekapun menunjukkan 
kesetiaannya dengan menyambut aku pada 
waktu aku melarikan diri dari depan 
kakakmu Absalom.” 1 Raja-Raja 2:7. Kita juga 
harus belajar menunjukkan belas kasihan, 
kebaikan, dan rasa terima kasih. Jangan 
sampai ada satupun perbuatan kebaikan dan 
pelayanan baik yang terkecil sekalipun, yang 
luput dari perhatian kita. Bagaimana 
mungkin kita dapat mengatakan bahwa kita 
senantiasa bersyukur kepada Tuhan kita atas 
pengorbanan-Nya di kayu salib, jika kita 
bahkan tidak berterima kasih kepada orang-
orang yang berinteraksi dengan kita? Hati 
yang bersyukur akan mencerahkan watak 
dan menceriakan hidupmu. Kita harus 
mempelajari keseimbangan menjadi orang 
yang berbahagia dan bersahabat, namun 
tetap serius jika memang saatnya kita harus 
demikian. “Kasih dan kebenaran akan 
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bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan 
bercium-ciuman.” Mazmur 85:11. 

Menjadi orang yang menepati kata-katamu 
sendiri 

“Juga masih ada padamu Simei bin Gera, 
orang Benyamin, dari Bahurim. Dialah yang 
mengutuki aku dengan kutuk yang kejam 
pada waktu aku pergi ke Mahanaim, tetapi 
kemudian ia datang menyongsong aku di 
sungai Yordan dan aku telah bersumpah 
kepadanya demi TUHAN: Takkan kubunuh 
engkau dengan pedang!” 1 Raja-Raja 2:8. 
Seorang yang menepati kata-katanya akan 
menjadi manusia yang berharga; ia akan 
menjadi berwibawa. Kata-kata kita sungguh 
berkuasa. Sebagai orang-orang Kristen, jika 
kita membuat janji kepada seseorang 
maupun kepada Tuhan, maka kita harus 
menepati janji kita itu. Lebih baik jika engkau 
jangan pernah berjanji, daripada berjanji lalu 
tidak menepatinya. Di dalam dunia Teknik, 
terdapatlah suatu standar kualitas yang 
diberlakukan untuk memastikan ketepatan 
proses produksi dan kepuasan pelanggan, 
maka mereka perlu mengatakan apa yang 
harus dilakukan, dan harus melakukan apa 
yang mereka katakan. Hal ini mengandung 
dua makna: berbuat dengan integritas dan 
transparansi, dan menjaga kata-katamu… 
sesederhana itu. Hendaklah kita bijak ketika 
kita berbicara, jangan terburu-buru 
berbicara, biarlah perilaku kita selaras 
dengan kata-kata kita, maka ada hal besar 
yang dapat kita perbuat bagi-Nya. 
“Sekalipun ada emas dan permata rubi yang 
banyak, tetapi yang paling berharga ialah 
bibir yang berpengetahuan.” Amsal 20:15. 

Epilog (penutup) 

Jika ada yang engkau ingat dari kata-kata 
bacaan ini, maka ingatlah kata-kata berikut 
ini. Saya hendak memberikan bagimu empat 
pepatah utama dari pria sejati atau disebut 

juga aturan perilaku yang pernah saya baca 
beberapa tahun lalu oleh seorang penulis 
Kristen, yakni Stephen Mansfield; suatu titik 
awal bagi abdi Allah (manusia Tuhan) untuk 
mengilhamimu mengambil peran ini dan 
menjadi laki-laki yang Tuhan kehendaki 
darimu. 

1. Laki-laki akan mengerjakan pekerjaan 
laki-laki. Banyak kali kita berfokus pada hal 
perasaan, baik di dalam lingkungan 
masyarakat, maupun di dalam jemaat, dan 
seringkali, laki-laki mundur karenanya. 
Tetapi, marilah kita berfokus pada 
melakukan pekerjaan yang baik, dengan 
menghasilkan buah bagi keselamatan, 
dengan mengalahkan kejahatan dengan 
kebaikan. Ketika kita telah memiliki suatu 
pengetahuan, laksanakanlah pengetahuan 
itu. Bekerjalah dengan tanganmu, pergilah 
ke luar, perbaiki yang rusak, dan 
perkembangkan yang perlu. Berfokus untuk 
berbuat sesuatu dan menjadi makhluk yang 
aktif. Marilah kita berperilaku sebagai para 
abdi Allah (manusia Tuhan). 

2. Laki-laki merawat ladangnya. Rasul 
Paulus menyatakan bahwa ia tahu apa yang 
Tuhan tugaskan baginya, yakni untuk 
memberitakan injil kepada bangsa kafir. 
Kalau kamu, apa tanggung jawabmu, dan 
apa yang telah diberikan kepadamu untuk 
kamu kerjakan? Lawan kejantanan ialah 
orang yang tidak bertanggung jawab, yang 
mengabaikan orang yang dikasihi, 
menyimpan kepahitan, dan lain sebagainya. 
Rawatlah kawananmu, apakah itu istrimu, 
anak-anakmu, kekasihmu, saudara-
saudarimu di jemaat, sahabat-sahabatmu… 
penuhilah tanggung jawabmu dan 
peliharalah orang-orang yang berada di 
bawah tanggung jawabmu. Laki-laki akan 
bertumbuh dalam kekuatan, kewibawaan, 
hikmat, dan kehormatan, ketika mereka 
mengerjakan tanggung jawab mereka. 
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3. Laki-laki akan membangun laki-laki 
lainnya untuk sama-sama menjadi abdi 
Allah (manusia Tuhan). Seminar-seminar, 
konferensi-konferensi, buku-buku, video-
video, dan lain-lain, semuanya baik dan 
perlu, tetapi laki-laki yang paling luhur dan 
benar ialah yang dibangun melalui kuasa dan 
pengaruh Tuhan, juga sesamanya; ikatan 
persaudaraan, dimana apa saja yang perlu 
dibicarakan dapat dibicarakan untuk 
menjadikan diri lebih baik, demikian pula 
saling timbal balik. Kita akan menjadi laki-
laki yang lebih baik, ketika kita melayani 
orang lain. Engkau telah memiliki takdirmu, 
suatu rancangan yang Tuhan inginkan agar 
engkau capai, tetapi ini hanya dapat dicapai 
bila kita menginvestasikan kehidupan kita 
dalam kehidupan orang lain. 

4. Laki-laki hidup untuk memuliakan 
Tuhan. Seorang laki-laki tidak dapat 
mewujudkan sendiri sesuatu dengan baik, 
bila dengan kekuatannya sendiri. Ia harus 

memiliki pemberian Tuhan, yakni kasih 
karunia Tuhan, tuntunan Tuhan, dan 
nasihat-nasihat Tuhan tentang apa yang 
harus dilakukannya. 

“Bersiaplah engkau sebagai laki-laki! Aku 
akan menanyai engkau, supaya engkau 
memberitahu Aku.” Ayub 38:3. 
Pertanggungjawaban apakah yang akan 
engkau berikan kepada Tuhan ketika Ia 
menanyakan kepadamu tentang apa yang 
telah engkau perbuat dengan segala sesuatu 
yang telah Ia berikan kepadamu? Kiranya 
suatu hari nanti Tuhan akan mengatakan 
kepadamu, “Aku telah mendapatkan 
seorang yang berkenan di hati-Ku dan yang 
melakukan segala kehendak-Ku.” (Kisah 
13:22). “Baik sekali perbuatanmu itu, hai 
hambaku yang baik dan setia; ... Masuklah 
dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.” 
Matius 25:21. Mari kita berjuang untuk 
dapat menjadi serupa dengan-Nya. Amin. 

*** 

 
7. Dua Alam 
José Vicente Giner (Swiss) 
Sabtu, 31 Oktober 2020 

Laki-laki dan Perempuan 

Orang-orang muda yang terkasih, kiranya 
kasih Tuhan Yesus menyertai kalian semua. 
Melalui bacaan ini, saya ingin berbagi suatu 
topik yang penting, khususnya karena topik 
ini memiliki dampak-dampak langsung pada 
tiap-tiap orang. Sebagai manusia, kita 
memiliki karakteristik-karakteristik umum 
yang menjadikan kita serupa, tetapi kita juga 
memiliki sifat-sifat yang sangat personal 
yang menjadikan kita unik dan satu-satunya 
(tiada duanya); perbedaan-perbedaan ini 
lebih nyata pada jenis kelamin yang berbeda. 
Lebih mudah bagi orang-orang yang berjenis 
kelamin sama untuk saling memahami. 

Tetapi, Tuhan telah menempatkan 
kecenderungan untuk saling tertarik pada 
jenis kelamin yang berbeda, pada hati tiap 
manusia. 

Secara alamiah, kita ini adalah makhlu-
makhluk sosial; kita senang untuk bersama-
sama dengan orang lain, dan dihargai, serta 
dinilai baik oleh sahabat-sahabat dan rekan-
rekan kita. Nyatanya, demikianlah Tuhan 
telah menjadikan kita, bukan hanya laki-laki 
yang diciptakan-Nya, melainkan, Ia 
membentuk perempuan juga, sehingga 
keduanya saling melengkapi. Tetapi, setelah 
jatuh ke dalam dosa, sifat alamiah kita 
berubah, dan meskipun pada dasarnya kita 
suka kebersamaan dan menghabiskan waktu 
bersama, namun hati kita menjadi suka 
mementingkan diri, sehingga hubungan 
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antar manusia pun menjadi rumit, dan, 
dalam banyak kasus, bahkan sampai saling 
berseteru. Firman Tuhan menegaskan 
tentang hal itu, sebagaimana yang 
dinyatakannya, “Betapa liciknya hati, lebih 
licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah 
membatu: siapakah yang dapat 
mengetahuinya?” Yeremia 17:9. Pena ilham 
menyatakan, “Menghadapi pikiran adalah 
pekerjaan terbaik yang dihadapi manusia.” -
Mind, Character, and Personality, jilid 1, hal. 
3. 

Hal ini bukan berarti bahwa kita diharuskan 
hidup dalam prasangka (ketidakpercayaan) 
kepada orang lain, melainkan sebaliknya. 
Sebagai orang-orang Kristen, kewajiban kita 
ialah untuk mengasihi musuh-musuh kita 
dan bahkan mendoakan mereka (Matius 
5:44), yang hanya dapat kita lakukan dengan 
pertolongan Tuhan. Betapa lebih 
sungguhnya kita mendorong diri kita untuk 
dapat mengenal dan mengasihi keluarga 
kita, sahabat-sahabat kita, dan saudara-
saudari seiman kita! Kewajiban orang Kristen 
adalah untuk mengasihi saudara ataupun 
saudari kita, sebagaimana Kristus yang telah 
lebih dahulu mengasihi kita. Terlebih lagi, 
kita harus mengasihi pasangan kita, sebagai 
orang yang telah kita pilih untuk bersama-
sama menjalani jalan kehidupan kita. 

Alkitab menasihatkan suami untuk 
mengasihi isteri mereka dengan cara yang 
paling menawan hati dan juga menyediakan 
suatu perbandingan, supaya mereka dapat 
mengerti betapa dalamnya semestinya kasih 
yang harus terdapat di dalamnya, “Hai 
suami, kasihilah isterimu sebagaimana 
Kristus telah mengasihi jemaat dan telah 
menyerahkan diri-Nya baginya.” Efesus 5:25. 
Oh, biarlah semua suami mengasihi isterinya 
sebagaimana Kristus mengasihi jemaat-Nya! 
Maka perselisihan dan perpisahan tidak 
akan pernah ada! Tidak akan ada isteri yang 

akan meninggalkan suaminya ataupun 
merasa tidak puas. Di lain pihak, Tuhan 
meminta agar isteri menghormati suaminya 
(Efesus 5:33). 

Oh, kiranya, semua isteri mengasihi dan 
menghormati suami mereka, sebagaimana 
jemaat mengasihi Juruselamatnya! Betapa 
akan berbedanya rumah tangga itu jadinya! 
Di dalam Alkitab, isteri diperbandingkan 
dengan jemaat (Wahyu 22:17; 2 Korintus 
11:2). Perilaku apakah yang dimiliki oleh 
jemaat Tuhan yang mula-mula, sebagai 
fondasi dasar mereka? Setiap orang percaya 
mengabdikan diri mereka dalam satu tubuh 
dan satu jiwa untuk tugas pemberitaan 
pekabaran salib, tanpa merisaukan 
banyaknya konsekuensi yang harus mereka 
hadapi. Ribuan orang Kristen yang setia mati 
syahid di arena-arena sirkus Roma, dikoyak-
koyak oleh binatang-binatang buas, adapula 
yang disalibkan di tepi-tepi jalan, dijadikan 
obor manusia. Pria dan wanita ini rela 
menyerahkan nyawa mereka bagi Tuhan; 
mereka mengasihi Yesus dengan 
kesungguhan hati, sampai mereka 
menunjukkan kasih mereka sambil 
membawa keyakinan iman mereka 
sepenuhnya. Beberapa orang mungkin 
menganggap mereka orang-orang fanatik, 
tetapi ini salah, yang mereka tunjukkan 
adalah kasih sejati. 

Menghargai identitas orang lain 

Akan bermanfaat bagi pasangan bila 
mengetahui sifat-sifat khusus dari lawan 
jenisnya; terutama bagi orang-orang muda. 
Kita tidak sama, sebagaimana yang 
ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan tentang 
perbedaan level anatomi, fisiologis, dan 
psikologis. Kita memiliki perbedaan struktur 
otak dengan perbedaan proses yang 
berlangsung di dalamnya. Feminisme 
berusaha mengaburkan perbedaan-
perbedaan ini, dan sebagai gantinya, mereka 
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mempergunakan teori-teori yang sama 
sekali bertentangan dengan pandangan 
Alkitab. Kita memang harus memusnahkan 
mitos-mitos dan berbagai kekerasan 
terhadap kaum perempuan, yang dilakukan 
oleh para laki-laki, tetapi, kita pun tidak 
boleh pergi ke arah ekstrim sebaliknya 
dengan “tidak menghormati” laki-laki dan 
merendahkan mereka. Paham chauvinisme 
laki-laki juga sama buruknya dengan 
feminisme. Baik laki-laki dan perempuan 
hendaknya memiliki martabat yang Tuhan 
telah karuniakan kepada mereka dengan 
penebusan Yesus. “Dalam hal ini tidak ada 
orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada 
hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-
laki atau perempuan, karena kamu semua 
adalah satu di dalam Kristus Yesus.” Galatia 
3:28. 

Laki-laki yang mengabaikan, merendahkan, 
menganiaya ataupun tidak menghargai 
perempuan ataupun isterinya, berarti belum 
mengerti injil. Demikian juga perempuan 
yang berbuat hal yang sama, menunjukkan 
bahwa ia jauh dari Kristus. Seseorang 
seharusnya jangan mengambil alih ataupun 
terlalu menutupi/menghalangi identitas 
yang lainnya. Penghargaan yang mutlak dan 
tulus merupakan fondasi dari segala 
keberhasilan dalam hubungan. Isteri jangan 
sampai kehilangan identitasnya, demikian 
juga dengan suami. Mereka berdua 
hendaknya saling mengasihi dengan 
sungguh-sungguh, tanpa membiarkan 
karakteristik, sifat, kepribadian, atau hal 
lainnya dari satu pihak ditutupi oleh 
pemaksaan yang sewenang-wenang dari 
orang lain (pihak yang satunya). Identitas 
pribadi tersusun atas seluruh karakteristik-
karakteristik yang menjadikan diri mereka 
demikian. Sudah jelas bahwa bila terdapat 
cacat serius dari tabiat, maka ia perlu 
menghadap ke hadirat Tuhan, dan 
memohonkan karya Roh Kudus baginya 

untuk membakar segala sampah itu, tetapi 
tidak seorangpun memiliki hak untuk 
menghina yang lainnya atau berusaha untuk 
menutupi kepribadian yang lainnya. 

Demikian Roh Nubuat menyatakan, 
“Seorang perempuan yang menyerah untuk 
didikte dalam hal-hal terkecil sekalipun 
dalam kehidupan di rumah, yang menyerah 
dari identitasnya, tidak akan pernah menjadi 
banyak berguna ataupun berkat bagi dunia 
ini, tidak akan pula ia menjawab maksud 
Allah atas keberadaannya. Ia hanya sekedar 
mesin yang kendalikan oleh kehendak dan 
pikiran orang lain. Tuhan telah 
mengaruniakan pada masing-masing orang, 
baik laki-laki dan perempuan, suatu 
identitas, suatu kepribadian, yang harus 
mereka wujudkan dalam takut akan Allah, 
demi kehidupan mereka sendiri.” -
Testimonies of Sexual Behaviour, Adultery, 
and Divorce, hal. 25. 

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan 

Ketika mencoba menemukan suatu 
pengertian dari Alkitab juga ilmu 
pengetahuan tentang perbedaan-
perbedaan yang terdapat antara laki-laki dan 
perempuan, kami menemukan 
bahwaterdapat perbedaan kecil dan 
perbedaan besar diantara keduanya. Tentu 
saja, sebagaimana yang engkau dapat lihat 
pada konferensi-konferensi atau ketika 
engkau berinteraksi dengan orang-orang 
muda, nyatalah bahwa kita semua memiliki 
kepribadian dan watak masing-masing yang 
berbeda-beda. Perempuan lebih peka secara 
emosional; laki-laki harus mengerti akan hal 
ini, dan jangan sampai melakukan apapun 
yang dapat melukai perempuan. Ada laki-laki 
yang sangat manupulatif, yang berusaha 
untuk mengendalikan lawan jenisnya, 
dengan mengambil keuntungan dari 
kelemahan mereka. Kenyataannya, Paulus 
pun mengenalinya ketika ia mengatakan 
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bahwa perempuan sebagai “kaum yang lebih 
lemah.” 1 Petrus 3:7. Laki-laki, khususnya 
yang belum bertobat, cenderung 
mempermainkan perasaan perempuan; ia 
cenderung yang pertama jatuh cinta, terlalu 
ramah pada lawan jenis, cepat memulai 
suatu hubungan, dan cenderung mudah 
kelewatan dalam pertunjukkan fisiknya. Hal 
ini berarti ia mudah untuk mencari 
cumbuan, belaian, dan pelukan, yang 
seharusnya dilakukan dalam pernikahan. 

Mengingat bahwa otak laki-laki di bagian 
seksual dan agresi adalah 3,5 kali lebih aktif 
daripada pada perempuan, maka tidak 
mengherankan mengapa ia lebih tertarik 
pada pengalaman seksual. Bukan dosa bagi 
laki-laki untuk bersifat lebih seksual daripada 
perempuan, letak masalahnya ialah bila 
tidak ada pengendalian diri. Laki-laki bukan 
hewan, tetapi manusia yang telah diciptakan 
Tuhan untuk menunjukkan penguasaan 
terhadap dorongan-dorongan seksual dan 
hawa nafsu di masa dewasa mereka. Doa 
dari tiap orang Kristen hendaknya adalah, 
“Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan 
perbaharuilah batinku dengan roh yang 
teguh!” Mazmur 51:10. 

Orang-orang muda perempuan hendaknya 
mengerti akan hal ini dan mendirikan di 
dalam kehidupan mereka prinsip-prinsip 
yang menjaga mereka dari segala jenis 
kejahatan, dari segala jenis keakraban 
dengan laki-laki, dan dari segala 
pertunjukkan tubuh mereka – pada bagian-
bagian erotisnya. Pemudi yang terkasih, 
jadikanlah dirimu berharga dan terhormat, 
jangan biarkan siapapun mengakalimu, 
berpakaian dan bertindaklah dalam 
kesopan-santunan; inilah kebenaran dan hak 
istimewamu di hadapan Tuhan. Jangan 
sampai laki-laki tertarik padamu karena 
tubuhmu, melainkan karena kerohanianmu, 
kecerdasanmu, dan tabiatmu yang ceria. 

Kita tahu, bahwa di lingkungan masyarakat 
modern saat ini, sudah biasa 
memperlakukan perempuan sebagai obyek 
semata, untuk mempertontonkan bagian-
bagian intim dari tubuhnya. Beberapa data 
yang menarik ialah bahwa 70% dari iklan di 
media ternyata mempertontonkan elemen-
elemen yang terhubung dengan perempuan, 
dalam industri kecantikan dan seks. Jika 
engkau memperhatikannya, engkau akan 
melihat bahwa perempuan ternyata secara 
strategis telah dipergunakan dalam dunia 
media, khususnya untuk mendorong 
pembelian produk-produk. Apa yang 
dilakukan oleh perempuan yang setengah 
telanjang di dekat sebuah kendaraan? Agen 
periklanan tahu bahwa laki-laki yang 
utamanya akan membeli mobil, dan mereka 
akan tertarik karena pendekatan psikologis 
ini. Pikiran dengan cepat menyimpulkan, 
“Jika saya membeli mobil ini, saya akan 
dapat perempuan.” 

Pada masa kebebasan seksual dalam 
masyarakat seperti yang kita hadapi 
sekarang ini, kita harus memperbaharui dan 
membangun kembali prinsip-prinsip 
kemurnian Alkitab. Hal itu bukan berarti 
bahwa kita akan berpakaian seluruh badan, 
“tertutup dari ujung kepala sampai ke ujung 
kaki,” melainkan berpakaian dengan pantas, 
sopan, dan sederhana (1 Timotius 2:9); inilah 
prinsip-prinsip yang tidak lekang oleh waktu, 
dan oleh karena itu tetap berlaku sampai 
pada kehidupan kita sekarang ini, 
sebagaimana pada waktu rasul Paulus 
menuliskannya. 

Topik-topik lainnya yang berulang-ulang kali 
diperdebatkan ialah seputar 
“superioritas/keunggulan” laki-laki, juga 
bahwa ia dianggap memiliki “kecerdasan 
yang lebih besar.” Ini adalah mitos yang 
harus kita singkirkan. Ada laki-laki yang lebih 
pintar dari perempuan, demikian pula ada 
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perempuan yang lebih pintar dari laki-laki. 
Tidak ada aturan mutlak. Perempuan 
memiliki kemampuan yang baik dalam 
menyimpan data, sementara kita sebagai 
laki-laki justru mudah melupakan sesuatu. 
Memang tidak selalu demikian, tetapi 
umumnya demikian. Laki-laki sering lupa 
pada tanggal-tanggal yang penting bagi 
perempuan, dan pada peristiwa-peristiwa 
yang berkaitan dengan kehidupan keluarga 
ataupun yang berkesan di hati perempuan. 
Maka kita harus berusaha lebih, untuk 
menuliskan tanggal-tanggal itu, dan aspek-
aspek yang berkaitan dengannya, supaya 
kita dapat mengingatnya. 

Permasalahan yang timbul oleh karena 
kemampuan perempuan dalam mengingat 
sesuatu yang lebih baik dari laki-laki, adalah 
karena perempuan mudah dicobai untuk 
membawa ke dalam percakapan segala hal 
negatif di masa lalu, oleh karena semua itu 
masih segar dalam ingatan mereka, seolah-
olah itu baru terjadi kemarin. Laki-laki pun 
berkesimpulan bahwa perempuan lebih 
mudah tersinggung ataupun sakit hati. 
Tetapi, tidaklah demikian, itu terjadi karena 
mereka sendiri telah lupa. Karena struktur 
otaknya, perempuan menerima lebih 
banyak informasi daripada laki-laki. 

Firman Tuhan mengajar kita bahwa kita 
harus melupakan hal-hal yang dahulu 
(Yesaya 43:18), sehingga, bila ada sesuatu 
hal yang buruk atau negatif terjadi, maka 
perbuatan orang Kristen yang benar adalah 
memaafkannya. Masa lalu akan berguna bila 
membawakan memori-memori yang baik, 
yang merangsang kita untuk terus 
bertumbuh, dan menolong kita dalam 
perhubungan kita dengan laki-laki dan 
perempuan. 

Menurut para ahli di bidangnya, perempuan 
lebih banyak berbicara daripada laki-laki. 
Perempuan rata-rata mengucapkan 32.000 

kata per hari, yang adalah dua kali lipat dari 
laki-laki. Hal ini berarti bahwa pemuda harus 
menghormati sifat perempuan ini dan 
bukannya malah mengkritisinya secara 
ironis. Ingatlah bahwa kurangnya 
komunikasi di antara pasangan dapat 
mengakibatkan terjadinya krisis dalam 
kehidupan pernikahan. Akan baik bagi laki-
laki untuk memupuk keterampilan untuk 
mengetahui bagaimana mendengar dan 
berbicara yang tepat kepada pasangannya; 
ini bisa terwujud bila dilatih. Bersepakat 
dalam aspek-aspek mendasar maupun yang 
penting, memutuskan mana hal yang 
penting di dalam kehidupan bersama di 
rumah, dan bahkan pada hal-hal kecilnya, 
berbagi pengalaman-pengalaman sehari-
hari, pencapaian-pencapaian, dan cita-cita 
akan membantu pasangan untuk saling 
memahami satu sama lain. 

Laki-laki cenderung lebih ceroboh atau lebih 
tidak teratur dalam menghormati peraturan 
dibandingkan dengan perempuan, meskipun 
saya harus mengatakan bahwa ada 
beberapa laki-laki yang lebih rapi dan lebih 
teratur daripada perempuan, meski ini 
bukan yang lazim terjadi. Berapa banyak istri 
yang mengeluhkan pasangannya yang 
menaruh barang sembarangan di lantai, 
dengan tidak rapi, dan tidak mengikuti 
susunan yang ada! Saya sering mendengar 
kalimat, “Mereka semua sama!” Dengarlah, 
hai perempuan-perempuan muda, suatu 
komentar negatif atau yang bersifat ironis 
bukan lebih membahayakan laki-laki, tetapi 
membahayakan dirimu sendiri. Lebih baik 
bila setiap laki-laki belajar dari masa 
kecilnya, untuk merapikan, membersihkan, 
dan rajin dalam menata rumah dan 
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang 
orang tuanya tentukan. Jika engkau belum 
pernah memiliki kesempatan ini, maka 
pelajarilah, sebab hal ini adalah penting 
dalam disiplin dan pendidikan. 
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Banyak sekali hal yang menjadikan kita 
berbeda-beda, kita ini bagai dua alam, tetapi 
yang terpenting ialah bahwa kita tidak boleh 
berfokus pada perbedaan-perbedaan itu, 
melainkan pada kenyataan bahwa 
keberagaman itu dapat dijadikan sebagai 
kekuatan untuk saling belajar satu sama lain, 
untuk memupuk kesabaran, kasih, dan 
toleransi. Seorang muda yang berbakti 
kepada Tuhan akan melihat hal-hal dari 
sudut pandang berbeda dan akan memupuk 
karunia-karunia Roh dalam tabiat mereka. 
Pasangan yang paling berbahagia bukan 
yang sekedar saling melengkapi satu sama 
lain, melainkan yang memiliki pasangan yang 
bertobat dan senantiasa berusaha untuk 
menyenangkan Tuhan, lebih daripada segala 

hal, dan yang mengasihi sesama mereka 
seperti diri mereka sendiri. Saya mendorong 
kalian untuk memupuk suatu tabiat yang 
memantulkan Yesus di dalam kehidupanmu. 

Doa dan pengharapan terbaik bagimu, 
kiranya Tuhan memberkati dengan 
limpahnya, tiap-tiap bacaan Kebangunan 
Rohani Pemuda ini. Kiranya Tuhan 
memberkati kita semua. Amin. 

Firman Tuhan mengajar kita bahwa kita harus 
melupakan hal-hal yang dahulu (Yesaya 

43:18), sehingga, bila ada sesuatu hal yang 
buruk atau negatif terjadi, maka perbuatan 

orang Kristen yang benar adalah 
memaafkannya. 

*** 

 


