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MEMBANGUN

PERNIKAHAN YANG LANGGENG DAN ILAHI

Panluan Prak..fiJ'Nfemhina 1<efuaiJa
Jal1j lIarmoniJ' -Seumur 1Iilup

lInla
Alkitab menyediakan banyak sekali kisah tentang suami istri yang
rnenqhadapi kesukaran dan rintangan dalam keluarga dan pernikahan.
Pengalarnan mereka menjadi hidup dalam buku ini-buku
yang berguna
bagi para pasangan yang ingin membangun pernikahan yang langgeng
berdasarkan
kebenaran Alkitab.
,
.
Apa keistjmewaan buku ini? Oi dalamnya, Anda akan mendapati:
• cara pasangan-pasangan dalam Alkitab memecahkan masalah
mereka.
• Pertanyaan penuh wawasan dan tempat untuk menjawab bagi
suami istri.
• Solusi untuk masalah-masalah yang penuh tekanan.
• Pernbuatan jurnal dengan saran-saran permenungan.
• Latihan memperkokoh pernikahan untuk mernbantu Anda
melaksanakan semuanya.
Elmer dan Ruth Towns membicarakan topik yang sangat luas tentang
pemikahan dengan memusatkan perhatian pada dua belas pasang suami
istri dalam AI~itab. Pendekatan mereka yang unik memberi banyak ruang
bagi Roh Kudus untuk secara pribadi menerapkan bahan ini dalam
pemlkahanAnda.
DR. ELMER TOWNS
Wakil pemimpin l-iberty University, profesor pergurtJan tinggi dan
seminari, serta dekan School of Religion, juga penults banyak sekaJi
karya populer dan ilmiah. Ruth mengajar di kelas Wapita Kristen di
Liberty University. Mereka telah menikah selama 57 tahun dan
mempunyai tiga anak serta sepUluh CUCU.
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q>efayanan Tim £a:Haye,

p,{

Cajon, California

T.l""

ami sudah mengenal Elmer dan Ruth Towns lebih dari 30 tahun dalam
.I:~.pelayanan.
Elmer, yang merupakan pengajar Alkitab, datang ke gereja
lama kami di San Diego dalam banyak kesempatan. Ruth adalah pendukung
kuat Concerned Women for America, organisasi politik wanita Kristen
pro-keluarga yang berpusat di Washington DC yang didirikan Beverly pada
1979. Ruth adalah pekerja sosial adopsi dan pemimpin Family Life Services,
yang merupakan agensi ado psi Thomas Road Baptist Church yang diakui
negara bagian. Jadi, Ruth dan Beverly mempunyai tujuan hidup yang sarna
dalam melindungi bayi-bayi yang belum lahir, juga menempatkan bayi yang
tidak dikehendaki
Menurut

dalam keluarga Kristen yang penuh kasih.
kami, sungguh

luar biasa bila suami istri yang telah

melayani Tuhan dengan setia selama bertahun-tahun
menulis buku yang
akan membantu suami istri mendapatkan pelajaran yang sarna seperti yang
telah didapatkan Elmer dan Ruth. Namun, lebih dari sekadar pelajaran,
pernikahan Elmer dan Ruth adalah contoh bagi banyak suami istri, saat

mereka melihat bahwa mereka juga bisa bersama-sama
sekaligus membangun keluarga Kristen yang kokoh.

melayani Tuhan

Buku ini bukan sekadar nasihat Kristen yang berasal dari pengalaman
mereka, melainkan lebih merupakan pendalaman Alkitab yang kuat yang
membawa para pembaca memasuki kehidupan keluarga di Alkitab, Elmer
dan Ruth Towns telah melakukan tugas luar biasa dalam menemukan
"lem" dominan yang melekatkan hubungan suami istri di Alkitab dan menerapkan prinsip alkitabiah tersebut dalam kehidupan suami istri zaman
sekarang. Kami tidak dapat memikirkan cara lain yang lebih baik bagi suami
istri untuk memperkokoh

pernikahan

mereka selain mempelajari

Alkitab

berkenaan dengan dua belas pasang suami istri dan menerapkannya
pernikahan mereka sendiri.

dalam

Ada dua hal ten tang buku ini yang secara khusus kami sukai: Pertama,
ada bagian yang disebut Pendekatan Konseling. Inilah yang seharusnya
diberitahukan konselor kepada suami istri Kristen saat berusaha hidup bagi
Allah. Kedua, kami menyukai bagian terakhir setiap bab, Kesimpulan Praktis.
Masing-masing bab diakhiri dengan proyek praktis untuk dipergunakan
setiap pasangan dan memperkokoh pernikahan mereka.
Kami berdua-Tim

dan Beverly-telah

memakai

Firman

yang

tertulis untuk menjangkau sesama bagi Kristus sehingga kami tahu kekuatan
jurnalisme Kristen. Kami yakin buku ini akan rnernbanru suarni istri, dan
kami berdoa agar pernikahan Anda diperkokoh saat Anda mempelajari
bukuini.
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aru-baru ini, putri kami, Debbie (DJ), menikah dengan pria yang
sangat serasi dengannya sehingga semua orang yang mengenal mereka
merasa takjub.
Roy adalah fotografer ahli yang telah meraih penghargaan untuk
komposisi dan subjek. Ia adalah kepala keluarga yang dapat dimintai
tolong ketika ada barang rusak yang perlu diperbaiki atau ada barang baru
yang harus dibuat dari suku cadang mesin atau furnitur lama. Ia jugalah
yang mempersatukan keluarga pada masa krisis. Demikian juga dengan
Debbie.
Roy adalah sejarawan.

Ia dan Debbie

menghidupkan

kembali

peristiwa bersejarah zaman Virginia dan mengajar cara membuat lilin, juga
mengemudikan perahu kecil di Sungai James. Mereka menghadiri pertemuan
dengan orang-orang dari seluruh Pesisir Timur yang menghidupkan kembali
peristiwa bersejarah. Keduanya senang berkemah dan sangat "bersahaja".
Jika ada yang namanya belahan jiwa, Roy dan DJ adalah belahan jiwa.

Oleh karena mereka unik dan apa adanya, konsep pernikahan
mereka tidaklah biasa. Undangan dicetak di atas kertas bungkus cokelat,
gaun pengantin wanita terbuat dari kulit rusa, sepatu mereka adalah sepatu

moccasin dari kulit, dan lokasi pernikahan

adalah ladang terbuka. Resepsi

menyajikan banyak sekali sayuran rebus clan dua macam daging serta roti
yang baru clipanggang. Ternan-ternan dan tamu yang penasaran berkerumun
ketika kakak laki-laki OJ memimpin pasangan itu mengucapkan janji
pernikahan. Dulcimer Dave mengiringi dengan musik lernbut dan pasangan
itu kembali ke tempat perkemahan dengan mengendarai kereta yang ditarik
kuda.
Kadang
berbulan-bulan

kala, menyusun rencana pernikahan
memakan waktu
dan biasanya merupakan puncak impian seumur hidup

seorang gadis. Persiapannya sungguh luar biasa dan segalanya harus berjalan
lancar.
Saya (Ruth) ingat pernikahan kami. Saya yakin sudah mencoba
setiap gaun di showroom gaun pengantin. Bahkan pakaian dalam dipilih
dengan sangat cermat. Saya bingung harus memakai sepatu apa karena
saat itu Elmer lebih pendek daripada saya. Untuk bunga, kue, undangan,
dan cincin, saya cukup pilih-pilih. Saya ingin semua ternan saya datang,
jadi kami menghabiskan banyak waktu untuk mencari alamat orang-orang
yang sudah lama tidak kami temui. Rencana bulan madu dibahas dan terus
berubah-ubah, dan setiap hal kecil mengenai siapa naik mobil yang mana
dan mobil mana yang berjalan paling depan adalah bagian dari hal-hal kecil
yang harus diputuskan

dengan hati-hati.

Bagaimanapun,
bersama-sama.

kami berencana

menghabiskan

sisa hidup kami

Saya berencana akan selamanya bersama Mempelai Pria surgawi saya.
Terkadang saya bertanya-tanya seberapa banyak persiapan dan perencanaan
yang saya lakukan dan betapa saya terlihat bergairah saat mengenang kembali
masa itu.
Dia akan menyediakan gaunnya-jubah
mengkhawatirkan

viii

kebenaran. Saya tidak perlu

temp at tinggal karena Dia mendirikan rumah yang sangat

besar untuk saya. Dia melakukan

bagian-Nya,

tetapi saya agak lamban

mencapai tujuan saya itu.
Saya tahu bahwa saya harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk
mengenal Dia. Elmer menulis surat cinta untuk saya yang masih saya simpan
sampai sekarang. Allah juga telah menulis surat cinta untuk saya, tetapi
kadang-kadang saya tidak memiliki waktu untuk membacanya.
Elmer dan saya berbincang-bincang setiap ada kesempatan sebelum
kami menikah. Namun, kadang-kadang saya sepertinya berbicara terburuburu dengan Mempelai Pria surgawi saya.
Saya terus-rnenerus menceritakan tentang Elmer-kepada
semua
orang. Saya tidak malu bercerita tentangnya, sekalipun kepada orang
yang benar-benar
menceritakan
itu.

asing. Mengherankan

jika kadang kala saya merasa sulit

tentang Tuhan dengan kebebasan dan kasih yang sarna seperti

Elmer dan saya senang melakukan apa pun untuk satu sarna lain. Saya
mengenalnya dengan sangat baik sehingga biasanya saya bisa menebak ke
mana ia mau pergi makan. Namun, sesekali saya masih bisa memilihkan dasi
untuk memberinya kejutan. Kadang-kadang kami bahkan saling melengkapi
kalimat yang kami ucapkan. Saya ingin mengenal Tuhan seperti itu! Saya
perlu tahu apa yang membuat Dia berkenan dan apakah Dia senang dengan
perbuatan

saya.

SeITIuaini ten tang persiapan, belajar mengenal pasangan kita lebih

baik daripada orang lain. Seperti lagu: "Belajar mengenalmu,
belajar
mengetahui semua tentang dirimu, belajar mengetahui hal-hal indah dan
baru yang aku pelajari tentangmu, dari hari ke hari."
Prosesi pernikahan

akan segera dimulai! Sang Mempelai telah tiba.
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ISha~aan CRj6Rg
BELAJAR BERKOMUNlKASI

Pendahuluan oleh David Yonggi dan Grace
Kim-Cho the Yoido Full Gospel
Church, Seoul, Korea
} ertahun-tahun
lalu, kami sarapan di Seoul,
.lKorea, bersama Elmer Towns. Itu bukan pertama
kalinya kami bertemu Elmer atau makan bersarna.
Kami sudah berteman selama lebih dari 25 tahun, dan
kami saling menyukai dan menghormati. Ikatan kami
yang unik adalah berpuasa dan berdoa, serta kesukaan
kami pada Doa Bapa Kami. Secara khusus, kami
sama-sama rnenulis topik ini. Karni rnerasa rnendapat
keistimewaan
dengan menulis
ten tang Ishak dan Ribka ini.

pendahuluan

bab

Ishak adalah pemuda yang taat, anakAbraharn,
dan ayah yang rohani. Ia adalah buah kelahiran
ajaib, dan Allah telah berjanji mengirimkan Yesus
Kristus melalui Ishak. Oleh karenanya, ia harus menikah "dalam Tuhan" dan setia kepada Allah seumur
hidup.
Secara ajaib, Allah membawa Ribka dalam
kehidupan Ishak. Kisah mereka adalah kisah cinta
yang indah. Kami sudah melihat kisah cinta yang
sarna terjadi pada banyak pasangan di gereja kami,
The Yoido Full Gospel Church, di Seoul, Korea.
Ishak dan Ribka mengalami kesulitan dalam
menyesuaikan diri dan saling berhubungan. Elmer
dan Ruth Towns secaratajarn menceritakan Ishak yang
tidak mau bicara kepada istrinya dan istrinya yang
terus-rnenerus mendahului kehendak Allah. Akibatnya, dalam beberapa kesempatan rerjadi kerusakan
hubungan dalam rumah tangga. Lagi-lagi, karni melihat hal yang sarna terjadi pada suami istri di gereja
kami. Sarna seperti jawaban pada zaman Alkitab telah
diceritakan dengan tepat mengenai Allah, demikian
juga zaman sekarang.
Kami berdoa agar banyak pasangan mau
membaca buku ini dan mulai berbicara bersarna-dan
karenanya akan memperkokoh pernikahan yang
diberikan Allah kepada mereka. Semoga Allah memakai buku ini untuk memperkokoh pernikahan
Kristen di seluruh dunia.

(]3eCajar (]3er~munik...asi
Kejadian

24-29

ernikahan adalah salah satu peristiwa paling luar biasa dalam kehidupan.
Pernikahan menambah seman gat dan memberi kita pengharapan
akan masa depan. Mengapa? Bukan karena pengantin perempuan dalam
keadaan paling cantik seumur hidupnya serta upacara dan resepsi mahal.
Pernikahan itu indah karena merupakan janji akan keselarasan sempurna
antara dua manusia.

P

Pernikahan Ishak dan Ribka adalah salah sam pernikahan paling
istimewa di Alkitab. Ishak adalah anak dari laki-laki berpengaruh, dan
gadis mana yang tidak mau menikah dengan anak Abraham? Ishak akan
mewarisi kekayaan, dan anak-anaknya akan berada dalam garis keturunan
Sang Mesias. Ribka adalah gadis cantik, muda, clan bersemangat, serta
berasal dari keluarga baik-baik. Ia sangat antusias dan menjalani hidup
secara maksimal. Pernikahan "sernpurna' yang diawali dengan sangat baik
sekali ... perlahan-lahan terkikis.
Masalah mereka bukanlah uang, posisi, atau ketidaksepadanan
jasmani. Mereka memiliki semua unsur pernikahan yang sempurna-kecuali
satu. Mereka tidak berkomunikasi.
Awal yang Berhati-hati
Abraham, sang ayah, sudah tua dan tahu bahwa ia akan segera meninggal.
Ia tahu anak laki-lakinya membutuhkan istri, dan ia tidak bisa melakukan
perjalanan pulang ke kampung halamannya untuk memilihkan gadis.
Abraham memanggil hambanya yang bijaksana, Eliezer, dan berkata,
ct. ••

engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang isteri dari an tara

perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi
ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang isteri bagi
Ishak, anakku" (Kejadian 24:3-4). Demikianlah Abraham menetapkan

serangkaian kriteria dalam memilih pendamping bagi anaknya.

T 1
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Pertama, karakter moral itu penting.
Orang Kanaan yang berada di sekitar Abraham adalah orang tidak
bermoral. Oleh karenanya, perempuan

Kanaan adalah pilihan yang salah

bagi putranya.

Kedua, orang percaya harus menikah dengan orang percaya.
Abraham mengambil prinsip yang terlihat di seluruh bagian Alkitab
bahwa ketika orang percaya menikah dengan orang yang tidak taat, orang
yang tidak taat itu dikuduskan melalui pasangan mereka yang setia (lihat
1 Korintus 7:10-16).

CPentfe~tan 1.(onsefing
Eliezer adalah hamba yang dipercaya dan konselor hebat. Ia
memiliki jawaban atas pertanyaan Ribka. Namun, apakah ia
harus memberitahukan
segalanya tentang Ishak kepada Ribka
dan tidak membiarkan Ribka mencari tahu sendiri?
Eliezer memilihkan
seseorang yang bersemangat,
sangat rajin, dan energik untuk anak orang kaya yang pendiam
dan bijaksana. Ribka dan Ishak tidak tahu bahwa perbedaan
mereka akan saling melengkapi atau membuat kehidupan
mereka rumit.
Mempelajari perbedaan dalam diri orang lain akan mernbantu Anda memahami diri Anda sendiri. Komunikasi yang
terbuka dan jujur itu penting. Jika tidak, sepasang suami istri
bisa berpisah. Seperti Ishak, laki-laki bisa saja menenggelamkan
dirinya sendiri dalam dunia sepi at au meditasi. Seperti Ribka,
perempuan bisa saja pergi sendiri dengan penuh semangat
untuk mencari kepuasan hidup yang ia cari.

Menurut 2 Korintus 6·14-15, apakah pentingnya menikah dengan
orang percaya?

'i

4

Ketiga, berdoa dan selalu meminta bimbingan Allah.
Saat Eliezer pergi dari Tanah Perjanjian untuk kembali ke tengah umat
Abraham untuk mencarikan istri bagi Ishak, ia bercloa.
Dalam Kejadian 24:12, bagaimana doa Eliezer saat memulai

perjalanannya?

Ketika Eliezer bertemu Ribka clan meminta air, 'Jawabnya: 'Minumlab,
tuan, , maka segeralab diturunkannya

buyungnya itu ke tangannya, serta

(Kej. 24:18). Ribka adalah gadis yang rajin dan
pekerja keras yang juga menawarkan untuk memberi minum unta-unta
Eliezer (mungkin membutuhkan sekitar 400 liter air.)
diberinya dia minum"

Kejadian 24: 16 menggambarkan bahwa Ribka mempunyai dua sifat yang
sangat diinginkan. Sifot apakah yang dibau/a Ribka dalam pernikahan?

~)

Jadi, siapa yang harus berdoa? Orangtua harus mulai mencloakan pasangan anak mereka jauh sebelum anak itu lahir, clan
harus terus mencloakan sampai pernikahan tiba. Namun, laki-

k)

la:

maupun

perempuan

juga harus berdoa jauh sebelu:~:

mengenai pasangan mereka. Ibu saya mengajarkan
saya
untuk mendoakan laki-laki yang akan saya nikahi dengan doa
"5ekarang Saya Merebahkan Diri (Tidur)". ''Allah memberkati
Ibu, Ayah, David (kakak saya) , dan laki-laki yang saya
nikahi."

Ribka adalah gadis yang masuk ke ruangan dengan riang, bertemu
semua orang, dan menjadi pusat perhatian.

Ia bersemangat,

ramah, clan

terbuka. 5ifat yang baik bagi istri aclalah menempatkan kepentingan orang
lain terlebih dulu. Ribka tidak hanya bisa bergaul secara baik dengan orang
lain, tetapi juga mengerti kebutuhan mereka dan menawarkan bantuan.
Bahkan ia mengajak mereka ke rumahnya. Namun, di atas semua itu, Ribka
bisa mengambil keputusan yang tegas dan tidak berubah. Saat keluarganya
berdebat apakah ia harus segera berangkat menemui Ishak, ia berkata, "Mau"
(Kej. 24:58).
Sifat apakah yang penting bagi perempuan untuk menjadi istri yang baik?
Lihat Titus 2:4 dan Amsal 31,' 1 0-31.

''Jl.{CaIimemberkati
16u, (j3apal?., David

(Rg/taftsaya) dan
CaRj-CaRjyang saya
niRglii. "

Sifat Apakah yang Dibawa Ishak dalam Pernikahan?
Ketika kita pertama
di ladang. Ia adalah
Dari ayahnya, Ishak
tepatnya, ia mewarisi

kali melihat Ishak dalam kisah ini, ia sedang berdoa
laki-laki pendiam, cinta damai, suka bermeditasi.
mewarisi uang, para hamba, dan harta benda. Lebih
kepunyaan dan garis keturunan ayahnya. Namun yang

terpenting, Ishak rnenjalani hidup dengan pengertian
Allah dalam hidupnya (lihat Kejadian 26:24-29).

akan tujuan agung

Sifat apakah yang penting bagi laki-laki untuk menjadi suami yang baik?
Lihat Efesus 5:25-33 dan 1 Petrus 3:7.

Bagaimana Pernikahan Ini Digambarkan?
Ini adalah pernikahan bertentangan. Kadang-kadang hal yang bertentangan
menarik untuk menghasilkan pernikahan yang baik. Mereka saling belajar,
. . ••.• ••• ••••..

membantu, dan bertumbuh dalarn Tuhan. Narnun,
hal yang bertentangan

<Rjntangan

juga bisa rnenyebabkan

penolakan. Akhirnya rnereka bisa bertengkar. Dua

Utama 9vlere/ta:
rrtaa/t9vlemifil?j

orang yang sarna (dua orang yang bersifat sama)
bisa mengalami pernikahan yang baik karena cara
pikir,impian,
dan tindakan mereka yang sarna.
Narnun, dua orang yang sarna mungkin tidak saling

)'lna/t

._\-

~'i~.l................menantang,
terlalu nyaman,

dan mungkin tidak bertumbuh secara
individual. Dua orang yang sarna bisa menjadi
dan meskipun tidak ada salahnya dengan kenyamanan

ketika Anda harus tidur, pernikahan

membutuhkan

kerja keras, usaha

keras, dan komitmen.

Apakah Aspek Positif Hubungan Ishak dan Ribka?
Ketika pertama kali bertemu suaminya, Ribka "mengambil telekungnya dan
bertelekunglah ia"(Kej. 24:65). Meskipun pada zaman sekarang hal itu tidak
begitu besar artinya, pada zaman Alkitab hal itu merupakan kebiasaan dan
menunjukkan pengharapan sosial yang dihorrnati dalam budaya mereka.

Mereka juga sangat menghormati keluarga mereka. Sebelum pergi,
Ribka menerima berkat dari keluarganya, kemudian ia menjadi bagian
keluarga Ishak.

Menurut Kejadian 24:67, apa yang selanjutnya dilakukan Ishak?

Wanita bisa saja melihat hal-hal dalam diri wanita lain yang tidak
dilihat pria, jadi sudah biasa bagi pria mendengarkan kata hati ibunya
ten tang calon istrinya.

Menurut Efesus 5:28, bagaimana seharusnya
suami memperlakukan istrinya?
Mengapa hal itu penting?

Cinta adalah fondasi penting pernikahan. Tentang Ishak dan Ribka,
Alkitab menyebutkan,
"Ishak mencintainya" (Kej. 24:67). Pernikahan
tanpa cinta hanyalah kontrak sosial sehingga rnenurut sebagian orang, bisa
mereka putuskan ketika mereka merasa tidak lagi saling mencintai. Namun,
pernikahan adalah penyatuan-dua
menjadi satu. Dua orang diperintahkan
untuk saling mencintai. Mereka hams membangun
bertahan menghadapi badai dan cobaan.

cinta mereka agar bisa

Dan mereka saling bersikap lembut.
Beberapa tahun setelah pernikahan itu, Ishak dan Ribka berada di
wilayah Filistin. Mereka tinggal di antara para penyembah berhala, tetapi

:Jlo.w. to.!JJuiLd a
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bahkan saat itu pun Alkitab menggambarkan

Ishak "sedang bercumbu-

cumbuan dengan Ribka, isterinya" (Kej. 26:8).
Menurut 1 Petrus 3:3-4, apa seharusnya yang menjadi hal paling menarik
dari seorang istrii

rr"lIJaq>enoamatan tentanq q>erse{isilian daiam
q>emiR...alian dan }f.naR...
~

Anak tidak bisa memecahkan

masalah.

~

Kadang-kadang

anak bisa memperbesar

~

Kadang-kadang

anak bisa mempersatukan

masalah.
suami istri.

Rintangan Utama Mereka: Tidak Memiliki Anak
Ada kesedihan dalam pernikahan mereka karena Ribka tidak bisa melahirkan
anak. Tidak ada anak adalah masalah besar bagi Ishak. Zaman sekarang,
bila suami istri bertengkar dan membicarakan perceraian, sebagian orang
bisa saja salah memberi nasihat, "Seandainya kalian punya anak, tentu anak
itu akan membuat kalian tetap bersatu." Meskipun anak mungkin bisa
tetap mempersatukan Anda untuk sementara, tentu saja bukan itu alasan
mempunyai anak.

Apa yang Menambah Masalah Mereka?
Pertama, kita melihat gadis yang bersemangat yang tidak bisa memiliki anak.
Zaman sekarang, ketidaksuburan adalah masalah yang sangat nyata, tetapi
tentu saja itu tidak harus dianggap buruk bagi suami dan istri. Namun, pada
zaman Alkitab, mandul adalah hal yang sangat memalukan bagi wanita.
Jika wanita tidak bisa mempunyai anak, hal itu dianggap akibat dosa dalam
kehidupannya atau masalah jasmani yang membuatnya tidak bisa menjadi
wanita seutuhnya.
Ingat, Ishak adalah orang yang suka bermeditasi, lalu apa yang
ia lakukan? Ia berdoa kepada Tuhan atas nama istrinya, dan "Tuhan
mengabulkan doanya, sehingga Ribka, isterinya itu, mengandung" (Kej.
25:21).
Selain banyak berdoa, kemungkinan Ishak sarna sekali tidak terlalu
banyak berbicara. Kepribadian Ribka yang riang mungkin memotivasinya
untuk membicarakan segala hal, dan sifat Ishak yang diam telah mengarah
pada masalah komunikasi. Tanpa melihat awalnya,hubungan mereka menjadi
sulit ketika Ribka mulai mempunyai masalah dengan kehamilannya.
Apa Akibat Masalah Kehamilannya?
Entah kegelisahan jasmani ataupun sakit yang sesungguhnya, apa yang dikatakan Kejadian 25:22 ten tang kehamilan Ribka?

Jelas Ishak tidak membicarakan masalah ini dengan istrinya,
dan karena Ribka tidak bisa berkomunikasi dengan suaminya, Alkitab
menyebutkan, "fa pergi meminta petunjuk kepada Tuhan" (Kej. 25:22).
Meskipun baik bila istri berdoa ketika ia dan suaminya sedang mengalami
kesulitan, akan lebih baik jika keduanya berbicara dan berdoa bersama.

Bagaimana Suami Istri Membangun

Komunikasi

yang Lebih Baik?
Pertama, saling memberi kesempatan
pasangan Anda jika ia belum siap.

untuk berbicara. Jangan memaksa

Kedua, cari waktu ketika pasangan Anda terlihat paling bisa diajak berkomunikasi

dan memanfaatkan

kesempatan

itu sebaik-baiknya.

Terkadang kita bertanya-tanya mengapa pasangan kita sepertinya tidak
tertarik pada apa yang harus kita bicarakan. Hal itu sebenarnya karena
pertama-tama kita tidak mendapatkan perhatiannya.
Ketiga, jangan hakimi pasangan Anda. Kadang-kadang kita langsung
memperbaiki apa yang dikatakan pasangan kita atau tidak menyetujuinya.
Ini bisa menghentikan percakapan.
Keempat, boleh saja tidak setuju, tetapi tetaplah bersikap baik dan
saling menghormati. Jangan mengucapkan kata-kata pedas.
Kelima, kita semua ingin dimengerti oleh pasangan kira, dan kita
sering mengeluh bila itu tidak terjadi. Seandainya kita mau berusaha
memahami

pasangan kita, ia pun akan berusaha memahami

Keenam, jangan langsung mengambil
dengarkanlah dulu.

kesimpulan.

kita.
Bersabar dan

Terakhir, berusahalah memberikan perhatian penuh ketika pasangan Anda ingin membicarakan
sesuatu dengan Anda. Terkadang
kita bisa memberi kesan bahwa apa pun yang dikatakan pasangan kita
tidaklah penting. Kita perlu mengesampingkan
hal-hal lain untuk bisa
berkomunikasi.

Memakai Anak untuk Memenuhi Kebutuhan
Pernikahan Ishak dan Ribka adalah pernikahan antara dua orang yang sifatnya bertentangan. Sang istri bersemangat dan terbuka, tetapi sang suami
pendiam dan suka merenung. Masalah bertambah, pasangan itu mempunyai
anak kesayangan masing-masing. Ishak memihak Esau, anak sulung, dan
Ribka memihak anak bungsunya, Yakub. Ishak mungkin memihak Esau
karena ia adalah laki-laki yang suka berada di luar rumah dan senang
TIll.
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berburu binatang buas. Di pihak lain, Yakub belajar seni memasak dan
bisa menjalankan tugas-tugas dari ibunya. Kita melihat keangkuhan Ishak
dalam sikap jantan anaknya, Esau, sementara kita melihat Ribka senang
ditemani oleh anaknya, Yakub. Keluarga ini adalah cerminan sebagian
keluarga modern. Alkitab mengingatkan kita bahwa tidak ada yang baru
di bumi ini. Termasuk juga persoalan keluarga!

Dari Mana Mulainya?
Ketika mengingat lagi orangtua Ishak, Abraham dan Sara, Anda bisa melihat
suami dan istri yang bertengkar tentang anak mereka. Ketika Ishak masih
bayi, Abraham dan Sara mengalami perdebatan besar tentang Ishak dan
Ismail. Ismail adalah anak Ishak, tetapi Sara bukanlah ibunya. Ismail tinggal
di keluarga itu bersama ibunya, Hagar. Meskipun kelihatannya bukan
hubungan yang biasa bagi kita pada zaman sekarang, pada zaman Alkitab,
laki-laki bisa mempunyai anak dari hambanya. Oleh karena Sara tidak bisa
mengandung, Abraham mempunyai anak dengan hambanya, Hagar. Kisclh
pengaturan

yang sulit ini berakhir ketika Sara mendesak Abraham untuk

mengusir Hagar dan anaknya, Ismail. Ironisnya, generasi berikutnya, Ishak
dan Ribka bertengkar ten tang anak-anak mereka.
Dalam Kejadian 25:28, apa yang dikatakan ten tang hubungan Ishak dan
Ribka dengan anak-anak mereka?

Apa yang Terjadi pada Anak-anak Bila Orangtua Mereka
Bersikap Memihak?
Sikap orangtua yang memihak bisa merusak kepribadian anak. Ribka
memastikan bahwa Yakub mendapatkan yang terbaik untuk segalanya.
Oleh karena itu, beberapa waktu kemudian, Ribka membuat rencana untuk

-_j 12

memastikan

agar Yakub menerima

berkat rohani dari ayahnya. Pada saat

yang sarna, Ishak melihat Esau sebagai perpanjangan

mimpinya.

Anak-anak terikat pada orangtua mereka pada tahap yang sarna ketika
kedua orangtua saling terikat, Ketika orangtua bertengkar, anak-anak merasa
takut sehingga merasa tidak yakin dengan keutuhan
Yakub memberontak

kepada orangtuanya

keluarga.
dengan

mencuri

hak

kesulungan, dan kemudian berkat, dari kakaknya, Esau. Allah mengatakan
kepada Ribka, "Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang
muda" (Kej. 25:23). Jika Ribka memberi tahu Ishak dan kedua orangtua
itu berbicara dengan anak-anak mereka, Yakub tentu tidak perlu mencuri
apa pun. Namun, masalahnya adalah kurangnya komunikasi.

Dalam Kejadian 2736, bagaimana reaksi Esau ketika kehilangan segalanya
karena dicuri adiknya?

Akibatnya, Esau melarikan diri dan menikah dengan dua perempuan
Het. Setelah hak kesulungan dicuri oleh Yakub, itu adalah waktu yang sangat
tepat untuk mengadakan "rap at keluarga' guna membicarakan masalah yang
terjadi dan membuat rencana jangka panjang. Namun, ketika orangtua tidak
mau menghadapi masalah mereka, masalah itu akan semakin besar.
Secara diarn-diam,

Ishak berencana memberkati

Esau (Kej. 27: 1-4)

dan memberinya warisan uang yang lebih besar. Mungkin Ishak tidak perlu
membuat rencana rahasia untuk memberkati Esau seandainya Ribka sudah
menceritakan kepadanya bahwa Yakub telah menjadi pilihan Allah. Narnun,
pernikahan mereka tidak mempunyai unsur komunikasi yang sangat
penting. Jadi, Ribka segera bertindak dan menyusun rencana agar Yakub
yang menerima berkat, dan bukan Esau (lihat Kejadian 27:15-17).

/"hl1.k dan Rihka
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Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan
renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku.
(Mzm. 19:15)

Tanpa menyadarinya,

Ishak memberkati

janjikan bahwa Yakub akan menjadi pemimpin

anaknya,

Yakub, men-

rohani keluarga itu clan

melalui dia, Mesias akan datang. Ketika Esau tiba di kemah ayahnya untuk
menerima berkat darinya, Ishak terguncang. Ia tidak mau dan tidak bisa
mundur lagi. Berkat adalah sumpah lisan yang tidak bisa diubah. Bahkan
dalam momen yang menegangkan secara emosional ini, kata-kata Ishak
adalah pengikatnya.
Akibat pengkhianatan ini, Esau membenci Yakub dan bersumpah
akan membunuhnya
(lihat Kejadian 27:41). Ini merupakan waktu yang
sangat tepat bagi ayah dan ibunya untuk memperbaiki
yang telah terjadi selama bertahun-tahun.

Namun,

semua kerusakan

terlambat-kerusakan

telah terjadi. Ishak tidak akan mau bicara dan Ribka tidak akan mau
mendengar. Sekali lagi, Ribka menutupi persoalan sebenarnya dengan
mengatakan kebohongan kepada suaminya. Ia mengeluhkan pilihan istri
Esau untuk menyembunyikan
rencananya me~girim Yakub ke negerinya
sendiri untuk mencari istri. Bagaimana lagi ia bisa menyelamatkan Yakub
dari murka Esau?
Jadi, apa yang terjadi? Ribka telah mengasingkan suaminya. Ia telah
menjauhi anak sulungnya, dan sekarang ia mengirim Yakub ke temp at
yang jauh untuk menghindarkannya
dari marabahaya. Sayangnya, Ribka
meninggal sebelum Yakub kembali, dan ia tidak pernah melihat anak
kesayangannya lagi.

Setelah membaca Efesus 5:22-33, jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri,
menurut Anda apa yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan dalam
pernikahan yang baik.

X/simpufan CPYakfis
Perlu dua orang untuk

berkomunikasi

dan perlu dua orang untuk

ber-

tengkar

Ini adalah pelajaran terbesar yang hams dipetik dari pengalaman Ribka
dan Ishak. Meskipun mungkin ia berpikir suaminya bersalah karena sikap
menjauh dalam perenungannya, Ishak bisa saja menyalahkan Ribka atas
masalah mereka. Namun, keduanya sarna-sarna bertanggung jawab atas
masalah mereka dan kurangnya komunikasi.
Siapa yang bersalah tidak benar-benar penting

Ketika menyadari bahwa mereka berada dalam kesulitan, suami istri hams
mengingat ikrar pernikahan mereka. Ketika Anda berdua saling mengucapkan ikrar pernikahan, Tuhan mengatakan bahwa Anda berdua adalah
satu. Ketika Anda berdua menyadari bahwa Anda berdua telah menjadi dua,
yang berjalan ke dua arah yang berbeda, dan mempunyai dua pendapat,
BERHENTILAH! Minta waktu jeda agarAnda berdua bisa kembali menjadi
satu dan membicarakan masalah.
Ingat kekuatan dua orang

Bicaralah berdua dan katakan, "AImmemerlukanmu," kemudian katakan,
"Kita memerlukan Allah." Anda tidak dapat membangun kehidupan rumah
tangga sendirian; perlu kekuatan dua orang dan kuasa doa. Suami dan istri
yang baik diperlukan dalam pernikahan yang baik, untuk mendidik anakanak yang baik dan menyusun rencana untuk masa depan yang baik.
Mulailah berbagi gagasan dan impian

Jika Anda pendiam, berusahalah berbicara. Jika Anda kritis, mulailah mendengarkan. Bicarakan tentang masa depan. Masa depan adalah keadaan di
manaAnda berdua dan anak-anakAnda akan hidup. Berhati-hatilah dalam
menanamkan gagasanyang sehat dalam diri anak-anakAnda dan impikanlah
tujuan yang bisa dicapai untuk diri Anda berdua. Biarkan anak-anak melihat
Anda berdoa, dan berdoa bersama sebagai keluarga.

Ishak dan Rihka
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Lakukan pendekatan pada masalah Anda sebagai pribadi

Buatlah daftar rintangan yang Anda berdua hadapi. Masing-masing harus
menyatakan pokok persoalan yang muncul di antara Anda berdua. Ketika
Anda menuliskan rintangan itu di atas kertas, berusahalah untuk membuat
prioritas mulai dari persoalan terbesar hingga terkecil. Daftar itu harus
dilengkapi bersama-sama sebagai suami istri-dan daftar Anda masingmasing secara pribadi. Saat Anda berbicara dan mendoakan masalah yang
sama-sama Anda alami, Allah bisa memberi jawabannya kepada Anda
berdua.

:M.em6uat Juma{
Menuliskan pemikiran Anda adalah disiplin yang membuat Anda berpikir
jernih ten tang pokok persoalan. Oleh karena Anda serius membangun
pernikahan yang kokoh, pergunakan pertanyaan berikut ini untuk
memandu pemikiran dan tulisan Anda. Ingadah, ketika Anda menuliskan
hal-hal yang Anda rencanakan akan Anda lakukan, itu akan memperjelas
pemikiran Anda.
Misalnya:
Tuhan, begitu melihat Ribka dan Ishak, kami sangat menyesali
saat-saat ketika kami mengizinkan keegoisan dan kecemburuan
menguasai pemikiran dan keputusan kami. Kami menyesali saatsaat ketika kami tidak saling melibatkan diri dalam pemikiran
dan keputusan itu. Tolong ampuni kami. Biarlah pernikahan
kami menjadi contoh bagi anak-anak kami, bukan dorongan
yang membuat mereka menjauh. Terima kasih karena sudah membimbing cinta kami terhadap pasangan kami.

1.

Ingat kembali peristiwa ketika Anda melakukan komunikasi
yang sangat indah pada masa lalu. Mengapa komunikasi itu
sangat indah?

Jawa6an Suami

2.

Jawa6an Istri

Apa sajakah faktor luar yang menghalangi komunikasi antara
Anda dan pasangan Anda?

Jawa6an Suami

Ishak dan Ribka

Jawa6an Istri

3.

Apakah yang akan Anda lakukan untuk bisa berkomunikasi
lebih baik dengan pasangan Anda minggu ini?

Jawa6an Suami

4.

Jawa6an Istri

Manakah sifatAnda yang menghasilkan komunikasi yang sangat
baik? Manakah Sifat Anda yang menyebabkan komunikasi yang
buruk?

Jawa6an Suami
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Jawa6an Istri

£atifian :MemperR,sJR,sJJi CPemi~fian
Pergi berkencan
Pergilah makan di luar (tanpa anak-anak) agar Anda berdua bisa berbicara.
Bila perlu, persiapkan daftar hal yang bisa Anda bahas.
Berbulan madu kedua
Pergilah berbulan

madu kedua ke tempat

sangat bahagia dan bersukacita,
bagi Anda berdua.

pada mulanya Anda merasa

atau pergilah ke temp at lain yang berarti

Biasakan berbicara
Biasakanlah membicarakan kebutuhan dan keluhan Anda. Anda tidak
bisa berharap pasangan Anda mengetahui pikiran Anda jika Anda tidak
menyampaikannya.
Mengamati dan membahas
Amatilah pasangan-pasangan
mengagumi mereka.

yang Anda kagumi. Bahaslah mengapa Anda

Mendengarkan
Allah memberi kita dua telinga dan satu mulut agar kita bisa mendengar
dua kali lebih banyak daripada berbicara!

Ishak dan Ribka .
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BELAJAR PUAS

Pendahuluan oleh Mike dan Cindy Jacobs
General of Intercession, Colorado Springs, Colorado
)ernikahan adalah salah satu petualangan hidup
yang paling menakjubkan! Saat menulis ini,
kami sudah menikah selama 29 tahun. Dulu, kami
rnengalarni "masa-rnasa surarn" dan rnernikirkan

kenyataan bahwa masa pernikahan lebih panjang
daripada masa melajang. Sesungguhnya, hari-hari itu
kami merasa hampir seperti orang lain daripada diri
kami sendiri. Pikirkan itu, kami adalah orang lain.
Salah satu kunci kehidupan pernikahan adalah
menyadari bahwa Anda telah membuat komitmen
dan janji di hadapan Allah. Ini membawa kepuasan

mendalam yang tidak akan diperoleh seseorang bila
tidak mengalaminya. Kami tahu, meskipun ada
kelebihan berat badan beberapa kilogram dan beberapa
helai uban yang terlihat mencurigakan, kami tidak
mencari orang lain untuk membuat kami puas.
Ketika memikirkan calon pasangan, sadarilah
bahwa keputusan berikrar yang Anda buat itu sangat
penting bagi keberhasilan pernikahan. Bagian dari janji
itu adalah pilihan untuk saling bersikap transparan
dan tidak menyimpan rahasia. Pada bab berikutnya,
Rahel bersikap penuh dusta. Yakub juga pembohong.
Namun, kita tahu bahwa Allah mengubah Yakub.
Ketika mempertimbangkan pasangan untuk
dinikahi, carilah sifat yang akan bertahan lama meskipun ukuran baju bertambah. Seseorang yang taat
hanya akan melihat Anda dan tidak melirik yang lain.
Tidak akan ada yang mereka sembunyikan sarna sekali
dan mereka juga akan menunjukkan keteguhan dalam
sikap mereka.

Kami begitu saling mencintai saat ini. Cinta
kami lebih bertambah dalam banyak hal, meskipun
kami mengalami masa-rnasapenuh tantangan. Lihadah
kehidupan orang yang Anda pertimbangkan akan
Anda nikahi sebelum Anda mengambil keputusan.
Ukurlah karakternya dengan firman Allah. Dengan
demikian, Anda akan mendapati bahwa hari-hari
Anda berdua semakin lama akan semakin berharga
seiring waktu.
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Kejadian 28-32
Vakub
adalah pemuda yang belum menikah ketika kakaknya, Esau,
.I mengancam akan membunuhnya sehingga ia terpaksa kabur dari
rumah. Yakub telah menipu kakaknya demi mendapatkan hak kesulungan
agar bisa menjadi pemimpin rohani keluarga dan menerima lebih banyak
warisan. Ibu Yakub mengirimnya kembali ke Mesopotamia-tanah
yang
terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat-untuk tinggal bersama
pamannya, Laban, sampai semua masalah di rumah dibereskan.
Ketika meninggalkan rumahnya untuk menjalani hidup baru, Yakub
tidak tahu bahwa ia tidak akan pernah bertemu ibunya lagi. Malam pertama
di jalan, Tuhan berkata kepadanya, "Sesunggubnya Aku menyertai engkau
dan Aku akan melindungi engkau, ke mana pun engkau pergi, dan Aku akan
membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab Aku tidak akan meninggalkan
engkau, melainkan tetap melakukan apa yang Kujanjikan kepadamu" (Kej.
28:15).

Ketika semakin dekat dengan Haran, negeri tempat keluarga ibunya
tinggal, Yakub melihat para gembala yang sedang dud uk di pinggir sumur.
Ia bertanya, ''Apakah kalian kenal Laban, anak Nahor?"

CPerufe~tan 1(onseCing
Adik dan kakak bertengkar. Apakah Anda pernah melihat
anak-anak dalam keluarga tidak bertengkar? Adik melihat
kakaknya mendapat baju baru, sedangkan ia mendapat baju
bekas kakaknya. Sang kakak bisa menjadi semakin tidak peka
terhadap adiknya saat pergaulan sosial mereka semakin luas.
Kadang kala, secara tidak sengaja orangtua menerapkan
disiplin yang lebih lunak kepada "anak bungsu dalam keluarga"
dan bahkan memanjakannya. Orangtua akan menanamkan
benih kebiasaan dalam diri anak-anak mereka yang, baik atau
buruk, akan menentukan tingkah laku mereka seumur hidup.

Yakuh dan Rllhld
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Kakak perempuan Rahel, Lea, tidak hanya akan terlebih dahulu menikah dengan Yakub, tetapi juga akan terlebih
dahulu mempunyai anak. Rahel tahu ia mendapatkan cinta
Yakub, tetapi ia tidak bisa mempunyai anak. Ia akan merasa
malu dan direndahkan.
Persaingan antarsaudara benar-benar menimbulkan iri
dan berkembang menjadi masalah dalam pernikahan. Berhatihatilah-anak-anak
Anda akan dipengaruhi oleh sikap dan
tindakan Anda. Orangtua mengajarkan perilaku baik maupun
buruk saat mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang
diamati.
"Ya," jawab seorang pemuda. Kemudian, sambil menunjuk gadis
muda yang datang mendekat, ia menjelaskan, "Lihat, itu datang anaknya
perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya" (Kej. 29:4-6). Para pemuda
itu ditugaskan untuk menjaga sumur, tetapi Yakub meyakinkan mereka agar
mulai melakukan pekerjaan mereka karena ia yang akan menjaga sumur
itu. Ketika melihat Rahel, ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Rahel
"elok sikapnya dan cantik parasnya" (Kej. 29: 17). Seperti remaja yang suka
pamer untuk membuat gadis-gadis terkesan, ia cepat-cepat menggulingkan
batu dari mulut sumur dan memberi minum seluruh kambing domba
milik Laban.
Oleh karena bergairah, "Yakub mencium Rahel serta menangis dengan
suara keras"(Kej. 29: 11). Ia tahuAllah telah menuntunnya dalam perjalanan
ini, dan sekarang ia merasa Rahel adalah jawaban doanya. Meskipun kita
dengan budaya sekarang akan mengerutkan kening terhadap para laki-laki
yang begitu mudah mengungkapkan perasaannya, Yakub menangis atas
pemeliharaan agung dan tuntunan Allah.
Apakah motif yang salah untuk menikah? Bacalah Roma 8:5-6
dan 2 Korintus 10: 7.
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Berapa Lama (Berpacaran Sebelum (Bertunangan?
~

Cukup lama untuk mengetahui sifat yang ia bawa ke dalam
komitmen seumur hidup.

~

Cukup lama untuk mengetahui apakah itu cinta sejati dan
bukan sekadar ketertarikan seksual.

~

Cukup lama untuk sungguh-sungguh

mengenalnya

dan

bukan hanya impian ideal orang lain.

Cinta Sejati Berkembang dengan Kebenaran Apa Adanya

Yakub tinggal bersama Paman Laban selama kira-kira satu bulan.
Mungkin Yakub menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berbincangbincang dengan putri Laban, Rahel, daripada mencari nafkah di ladang
Laban. Oleh karena Yakub yang masih muda tidak memiliki mas kawin
untuk menikahi Rahel, Laban menyarankan rencana. Ia berkata, "Jika kau
••••••.••••
mau bekerja untukku, aku akan mengizinkanmu

'Ya/tu6 tingga{
bersama Paman
Laban seiama
Rjra-Rjra satu
bulan.

Yakub dan Rahel

menikah dengan putriku."

'/lku mau bekerja padamu tujuh tahun
lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih
muda itu. "Yakub yang masih muda mengusulkan
kepada Laban (Kej. 29:18). Meskipun iru bukan
pernikahan yang tergesa-gesa, tentu saja itu adalah

keputusan yang tergesa-gesa. Yakub akan segera diperdaya. Apa yang
diketahui Yakub tentang Rahel, selain kecantikan lahiriahnya? Berapa lama
seharusnya laki-laki mengenal perempuan sebelum melamarnya?
Saran apa yang bisa diberikan kepada laki-laki
yang sedang mempertimbangkan

untuk menikah? Lihat AmsaI18:22.

Menurut Titus 2:4-5, saran apa yang bisa diberikan kepada perempuan
yang sedang mempertimbangkan untuk menikah?

Bisakah Pernikahan Dilnulai dengan Ketertarikan Fisik dan

Berkembang Menjadi Cinta Abadi?
Hubungan Yakub dan Rahel diawali dengan ketertarikan semata. Namun,
Rahel dan Yakub akan terpisah selama masa tujuh tahun perbudakan. Yakub
harus menjaga ternak di ladang; sedangkan Rahel harus berada di dekat
rumah dan diawasi oleh ibunya.

Apakah Perasaan Yakub terhadap Rahel Hilang Selama Masa
Tujuh Tahun Perbudakanr
Sepertinya tidak berada di dekat Rahel membuat hatinya semakin jatuh
cinta. "[adi bekerjalah Yakub tujuh tahun lamanya untuk mendapat Rahel

itu, tetapi yang tujuh tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena
cintanya kepada Rahel" (Kej. 29:20).

9rf..enikg/i Terqesa-qesa, 9rf..enyesa{ CBerCama-Cama
~

Rasa tergila-gila selalu tergesa-gesa karena berpusat pada
diri sendiri.

~

Rasa tergila-gila berkata aku harus segera menikah karena
kau membuatku
lebih lagi.

~

merasa sangat senang, dan aku ingin

'/lku bisa menunggu untuk memastikan
bahwa pernikahan baik untuk kita. "

Kasih mengatakan,

Ketika masa tujuh tahun bekerja sudah selesai, Yakub segera melamar Rahel dan minta diadakan perjamuan pernikahan. Ia merasa bahwa
mendapatkan Rahel akan memecahkan semua persoalannya dan mereka
akan hidup bahagia selamanya. Namun, Laban yang licik menukar Rahel
dengan Lea di kemah pada malam pernikahan itu. Nantinya, ia akan
mengatakan kepada Yakub, "AIm tidak bisa memberimu anakku yang lebih
muda sebelum anakku yang lebih tua menikah." Laban terus-rnenerus
menyusun siasat untuk Yakub yang masih muda, yang mengikuti
hatinya sendiri. Yakub si penipu ditipu oleh Laban yang licik.

1{etik.,a masa tujuli
taliun 6ef?grja sudali
selesai, rrak,u6
segera melamar
CJ{aliefdan minta
diadak.,an perjamuan
pernikahan.

.

Pernikahan bisa tidak memiliki ani mendalam bila berlangsung karena tipu daya atau hanya
karena dorongan belaka, seperti seks, uang, kehidupan yang baik, atau bahkan anak. Pernikahan
bukanlah kencan. Banyak orang membuat janji
palsu karena ingin segera menikah. Terkadang
laki-laki berjanji akan segera berhenti minum
alkohol atau bergaul dengan teman-temannya atau
menghentikan kebiasaan tertentu-"Jika
kau mau
menikah denganku."
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Apa Pemecahan Laban untuk Persoalan Ini?
Ketika Yakub selesai mengeluarkan

isi hatinya setelah ditipu, Laban men-

jelaskan kepadanya bahwa ia punya rencana lain. "Genapilahdahulu tujuh

hari perkawinanmu dengan anakku ini; kemudian anakku yang lain pun
akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku
tujuh tahun lagi" (Kej. 29:27).
Hal yang harus dilakukan Yakub adalah menjalani pernikahan
bahagia dengan Lea selama satu minggu, kemudian keluarga itu akan mengizinkan Rahel menikah dengan Yakub-setelah
bekerja lagi selama tujuh
tahun. Banyak orang berpikir bahwa Yakub bisa saja menolak Lea dan tidak
menikahinya. Namun, Yakub menyetujui "kontrak" demi mendapatkan
sang adik, Rahel. Mungkin Yakub menikahi Lea karena khawatir akan kehilangan uang muka, tujuh tahun bekerja. Jika menolak Lea, ia akan pergi
tanpa mendapat
Orang

apa-apa.
lain mengatakan

bahwa Yakub

menerima Lea sebagai istrinya hanya karena itu
adalah kehendakAllah. Meskipun Lea tidak terlalu
cantik, juga bukan pilihan Yakub, tetapi sepertinya
Lea adalah pilihan Allah. Yesus, Sang Mesias,
datang melalui Lea. Juga ketika Yakub meninggal,
ia memilih untuk dikuburkan di sebelah Lea, yang
telah melahirkan sepuluh anak laki-laki untuknya.

Ji/?,sLcinta 6ertafian
menqhadapi

perpisahan pertama,
/?smungRinan itu
adalali

cinta sejati

Mungkin seharusnya Yakub pergi bersama Lea dan melupakan Rahel.
Namun, ia mendengarkan kata hatinya, bukan pikirannya. Banyak laki-laki
seperti Yakub yang belum melepaskan rasa tergila-gilanya pada seseorang
yang sangat cantik pada masa lalu. Siapa pun bisa kecanduan kenangan
menyenangkan tentang cinta yang hilang dan merampas kebahagian mereka
dalam pernikahan yang sehat. Mereka hanya mengingat ilusi masa lalu yang
tidak pernah benar-benar

ada-angan-angan

yang tidak bisa dicapai.

Apakah Bigami Termasuk Kehendak Allah?
Jawabannya jelas "TIDAK!" Rancangan Allah sejak awal adalah satu lakilaki untuk satu perempuan, seumur hidup. Namun, ketika Anda melihat

Yakub yang memiliki dua istri, dan berkat Allah terhadap kehidupannya,
apa yang disampaikan kisah itu ten tang Allah yang mewujudkan rencanaNya? Pertama-tama, Allah memakai orang-orang di temp at Dia menemukan
mereka, dan memakai jiwa mereka yang berdosa untuk memenuhi tujuanNya. Manusia adalah umat yang telah jatuh dalam dosa-tidak seorang pun
di antara kita yang tidak berdosa. Allah secara sengaja memakai orang-orang
yang tidak sempurna untuk menjalankan rencana-Nya yang sempurna demi
menyatakan kernuliaan-Nya. Yakub memilih dua istri. Meskipun Allah
memberkati Yakub dalam pernikahan bigami, ia harus menghadapi dua
kali lipat persoalan, dua kali sakit kepala, dan dua kali kecurangan.

(]>eCajaran dati I6u Saya
Jangan pernah menikahi Iaki-laki dengan maksud ingin
mengubahnya.
Jangan pernah menikah dengan janji akan berubah.

Lalu Mengapa Memasukkan Kisah Bigami dalam Alkitab?
Kisah dua istri harus dimasukkan karena begitulah yang terjadi. Alkitab
menjelaskan, juga menentukan.
Apa perbedaan laki-laki dan perempuan yang baik dengan laki-laki dan
perempuan yang bodoh? Bacalah AmsaI12:2-4
untuk mendapatkan
jawabannya.

Lahi 'Mengapa

'Memasutt~n 'l(isafi
illigami dalam
)l{Rjta6?
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Jlpa yang 9rfenye6a6k,gnKecemburuan ~Iie[
rrufatpaaa 'Ietttpatnya?
~
~
~

-

Rahel dikaruniai kecantikan.
Rahel mendapat cinta suaminya.
Rahel mempunyai segalanya dalam hidup, kecuali anak.

--~--- -------------------

Apakah Tanggapan Rahel Ketika Lea Mempunyai Anak?
Rahel membangun kecemburuan yang mendalam terhadap Lea. Ia mendekati suaminya untuk mengeluh. "Berihanlah kepadaku anak; kalau tidak,
aku akan mati" (Kej. 30: 1). Ketidakmatangan Rahel di sini sedikit banyak
bisa mengungkapkan masa kecil yang dimanja karena menjadi anak bungsu.
Ia selalu mendapatkan keinginannya.
Ketika Rahel mengomel kepada Yakub,Yakub memarahinya kembali,
"Akukah pengganti Allah, yang telah menghalangi engkau mengandung?"

(Kejadian 30:2). Anak perempuan kecil yang manis itu menjadi iri hati,
menuntut, dan merasa tidak puas. Orang tidak bisa dibahagiakan hanya
dengan memberikan semua keinginan mereka.
Zaman

sekarang, kita melihat

ironi menyedihkan

dari suami istri

yang tidak puas dan sangat mendambakan anak, serta pasangan lain yang
menolak anak yang belum terlahir. Masalahnya bukanlah keadaan lahiriah;
melainkan hati. Ada ibu rumah tangga yang merasa bosan dan ingin bekerja,
sedangkan ada ibu pekerja yang sangat ingin tinggal di rumah bersama
anak-anak mereka. Ada orang yang tidak menyukai rumah, pekerjaan,
jumlah uang yang dihasilkan pasangan, kebiasaan pasangan, atau bahkan
pasangan mereka. Hidup terdiri dari pilihan. Orang memilih sikap buruk
yang mereka ungkapkan. Sama seperti Anda bisa mengubah pilihan Anda,
demikian juga sikap bisa dipilih.
Ketidakpuasan: Spiral yang Mengarah ke Bawah

:>

Ketidakpuasan mengubah cinta menjadi kekecewaan.

J
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Ketidakpuasan
Ketidakpuasan
nolakan.

J;t)

mengubah cinta menjadi penyesalan.
mengubah cinta menjadi kebencian

dan pe-

9dengatasi X/tid'ak.puasan
~

Membahasnya

bersama secara jujur, sabar, dan penuh

kasih.
~

Mengubah

harapan Anda-membuatnya

tetapi mendorong
~

Membicarakan

lebih realistis,

semangat.

alasan ketidakpuasan Anda tanpa bersikap

menuduh.
~

Memusatkan perhatian pada sifat-sifat baik dan karunia
rohani pasangan Anda.

~

Jangan mendorong
ketidakpuasan Anda-"Memang
ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan
besar" (1 Tim. 6:6).

~

Mengarahkan
kembali keinginan Anda"Kukatakan
ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar
mencukupkan diri dalam segala keadaan" (FIp. 4: 11).

Bagaimana Rahel Menghadapi Kemandulannya?
Bagi gad is yang mempunyai

banyak keberuntungan,

Rahel tidak puas

karena tidak bisa memiliki anak. Kakaknya yang kemudian

lebih populer

daripada dirinya melahirkan anak satu demi satu. Jadi, Rahel menyusun
rencana. "Rahel mengatakan
kepada Yakub, 'Tidurlah dengan budak
perempuanku, Bilha, supaya ia melahirkan anak" (Kej. 30:3 terjemahan
penulis). Rahel memutuskan untuk mempunyai anak meskipun melalui
budak perempuannya.

Yakub dan Rahel
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Bagaimana Rahel Bergaul dengan Kakaknya di Rumahi
jelas, Rahel selalu ada. Kemungkinan besar, ia selalu mendapatkan apa
yang ia inginkan karena dua hal: Pertama, ia mendapatkan cinta Yakub,
dan kedua, ia melakukan pembalasan telak. Rahel menyombongkan diri,
''Dengan pergulatan

hebat, aku telah bergulat dengan kakakku dan tentu saja

aku menang" (Kej. 30:8, terjemahan penulis),

Akan tetapi, mempunyai anak dari budak perempuannya tidak
membuat Rahel puas. Ia selalu menginginkan sesuatu yang tidak ia miliki.
Ia menginginkan anaknya sendiri. Anak Lea yang berumur empat tahun,
Ruben, menemukan semacam akar istimewa yang disebut dudaim (sesuatu
seperti kelembak) dan membawanya pulang untuk diberikan kepada Lea.
Menurut tradisi zaman itu, dudaim akan membuat seseorang subur. Rahel
melihatnya di kemah dan memintanya. Dengan marah Lea menjawab,
''Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau
mengambil lagi buah dud aim anakku?" (Kej. 30: 15)

Kedua kakak beradik ini saling menumpahkan kecemburuan dan
kedengkian, tetapi Rahel yang egois sangat menginginkan akar istimewa itu
lebih daripada apa pun di hidup ini; bahkan lebih dari cinta suaminya. Ia
berjanji akan menyuruh Yakub tidur dengan Lea malam itu jika Lea mau
memberikan buah dudaim itu (lihat Kejadian 30:15).
Bacalah Amsal 9: 13 dan 21: 19.
Dalam hal apa Rahel cocok dengan ayat ini?

Oleh karena selalu berada di tempat kedua, Lea mau melakukan apa
pun agar bisa mendapatkan cinta Yakub. Ia memberikan akar itu kepada
Rahel dan menerima janji Rahel. Malam itu, Yakub menghampiri Lea,

dan da1am pemeliharaan Allah, Lea mengandung dan melahirkan anak
laki-laki lagi.
Apakah Rabel Puas Ketika Akhirnya Melabirkan
Anak Laki-laki?
Setelah bertahun-tahun bercloa clan menunggu, akhirnya Allah mernberkatinya. Kita sarna sekalitidak tahu apakah akar dudaim ada hubungannya
dengan hal ini, tetapi ia memang menganclung, dan tiba saatnya melahirkan.
Rahel melahirkan anak 1aki-1aki, anak Yakub yang kesebelas. Bayi itu
diberi nama Yusuf, yang artinya "sernoga ia ditarnbahkan". Bahkan dalam
hal nama yang diberikan Rahel untuk anaknya, sekali lagi ia menyatakan
ketidakpuasannya ketika berkata, "Mudah-mudahan TUHAN menambah
seorang anak laki-laki lagi bagiku" (Ke]. 30:24).

01eh karena hatinya tidak senang, Rahel tidak pernah puas. Ia tidak
bahagia mempunyai anak 1aki-1akisaja; ia menginginkan anak 1agi.Ketika ia
menghitung banyaknya anak laki-laki saingannya dibandingkan satu anak
laki-lakinya, ia merasa hampa dan iri hati. Setiap kali ia melihat si kecil
Yusuf berlari-1ari mengitari kemah, hal itu mengingatkan keinginannya
untuk memiliki anak lagi. Rahel tidak akan membiarkan kemenangannya
yang baru dikalahkan oleh kakaknya, Lea.
Bagaimana Rabel Memperlihatkan Sifatnya Ketika
Meninggalkan Keluarga Ayahnya~
Waktunya tiba bagi Yakub untuk meninggalkan ayah mertuanya, Laban. Ia
sudah bekerja keras bagi Laban. Ia sernakin kaya, sedangkan Laban semakin
miskin. Setelah bekerja selama empat belas tahun untuk dua istrinya, Yakub
terus bekerja bagi Laban untuk menghidupi keluarganya yang semakin
bertambah. Yakub mengumpulkan ternaknya sendiri. Meskipun Laban
dan Yakub menyepakati jumlah upah Yakub setiap awal tahun, Allah
lebih memberkati Yakub daripada Laban. Yakub semakin kaya. Meskipun
sepertinya situasi itu bisa diterima oleh Yakub dan Laban, tetapi hal itu
tidak bisa diterima oleh anak-anak laki-1akiLaban. Mereka terus mengkritik
Yakub di hadapan ayah mereka.

Yakub merasa kecaman mereka tidak adil dan ia tahu bahwa ia harus
meninggalkan

Mesopotamia

menjadi Tanah Suci. Namun,

dan kembali ke rumahnya

yang nantinya

ia tidak bisa menanggung

risiko bila pergi

pada siang hari, jadi ia menunggu

sampai Laban pergi menggunting

bulu

domba-dombanya.
Yakub cepat-cepat menyuruh sebelas anak dan dua
istrinya berkemas, dan membawa seluruh harta bendanya, lalu mulai
melakukan perjalanan panjang. Tepat sebelum berangkat, Rahel mencuri
berhala ayahnya yang berharga (Kej. 31:19). Ini tidak berarti Rahel adalah
penyembah berhala atau ia akan menyembah berhala. Patung itu melambangkan warisan keluarga, dan anak yang memiliki patung itu akan
menjadi pewaris. Sekali lagi Rahel merencanakan tipu daya lamanya. Ia
mencuri patung itu sebelum mereka pergi untuk memastikan bahwa ia
mendapatkan sesuatu dari harta benda Laban meskipun ia telah pergi dari
sana.
Laban dan orang-orangnya mengejar Yakub dengan kuda, sedangkan
Yakub dan keluarganya berjalan perlahan-lahan sambil menggiring ternak
mereka. Ketika Laban berhasil menyusul mereka, ia dan para prajuritnya
mulai menggeledah semua barang untuk mencari patungnya. Yakub
menyatakan tidak bersalah-ia
tahu bahwa ia tidak mencuri patung itu
dan mengira tidak ada yang mencurinya juga.
Ketika Laban mendekati Rahel yang sedang duduk di atas unta, Rahel
mengatakan bahwa saat itu ia sedang datang bulan dan tidak mau turun
dari unta. Sebenarnya, ia sedang menduduki
cantik, tetapi ia juga sangat picik dan licik.

patung itu. Rahel memang

Apakah Mereka Hidup Bahagia Selamanya?
Meskipun Rahel licik, Yakub tetap melindunginya
keluarga lainnya ketika mereka sedang menghadapi
Had Yakub sudah terbelenggu oleh pesona Rahel.
Sebelumnya

melebihi anggota
bahaya (Kej. 33:2).

Rahel pernah berkata, "Beri aku anak laki-laki atau

aku mati!" Ia tidak tahu bahwa ketika mendapatkan

anak keduanya,

ia

akan mati. Kadang-kadang,
keinginan yang berpusat pada diri sendiri
bisa mengakibatkan kehilangan, rasa sakit, dan bahkan kehancuran. Rahel
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mengalami sakit hebat saat melahirkan anak keduanya, yang menu rut
sebagian orang menyebabkan kematiannya. Tepat sebelum meninggal, ia
menamai anak keduanya itu Ben-Oni, yang artinya, ''Anak dari Deritaku".
Namun, Yakub memberinya nama Benyamin, yang berarti "Anak dari
Tangan Kananku."
Bacalah Amsal l l :29. Apa yang dikatakan ayat ini
tentang akibat tindakan Rabeli

Yakub menguburkan Rahel di tepi jalan. Batu nisannya masih
tetap ada hingga saat ini di antara Betlehem dan Yerusalem. Kami sering
mengunjungi batu nisan Rahel dan setiap kali mengunjunginya kami
memikirkan hubungan aneh dalam keluarga yang tidak berjalan secara
benar ini. Di sana ia dikuburkan sendirian. Yakub dikuburkan di samping
Lea, jauh di Hebron.
Apakah Yakub Bisa Melupakan Rahel Setelah Rahel Meninggal?
Meskipun mempunyai dua belas anak laki-laki, Yakub sangat melindungi
Benyamin karena anak ltu mengingatkannya akan Rahel, istri yang paling
ia cintai. Yakub tidak pernah terbebas dari belenggu Rahel yang halus,
sekalipun Rahel telah meninggal.
Apa yang Bisa Dikatakan ten tang Pemakaman Kedua Istri Itu?
Ironis bahwa hubungan yang Anda lihat dalam pemakaman kedua istri
itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan yang sebenarnya. Yakub minta
dikuburkan di samping Lea (Kej. 49:29-33), dan ini terjadi. Lea, meskipun
tidak pernah bisa dekat dengan Yakub ketika hidup, tetapi Yakub beristirahat
di sana setelah mati. Pada saat yang bersamaan, ini membuat Rahel yang
tidak pernah merasa puas, yang memiliki segalanya, terbaring sendiri di
tepi jalan.
TT'
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Perhatikan konteks pernikahan dalam Ibrani 13:4-5. Apa yang seharusnya
menjadi tujuan seseorang dalam pernikahan?

7Vsimpufan cp,akfis
Apakah ketidakpuasan meracuni pernikahan Anda?
Anda bisa menilai tingkat kepuasan Anda untuk menentukan apakah Anda
bisa menjadi manusia yang bahagia. Apakah Anda bahagia dengan pasangan
Anda? Dengan rumah Anda? Dengan diri Anda sendiri? Jika tidak puas
dengan pernikahan Anda, Anda sedang mengambil sesuatu dari semua itu.
Apakah ada sesuatu yang penting dan sangat salah atau apakah hati Anda
seperti Rahel?
Apakah ketidakpuasan Anda menghalangi Anda untuk menikmati hidup?
Jika Anda selalu mencari kebahagiaan di tempat lain, dengan orang lain,
.atau melakukan hallain, Anda tidak bahagia di rumah. Oleh karena rumah
adalah bagian besar dari identitas Anda dan tempat kita menghabiskan
sebagian besar hidup kita, ketidakpuasan pada keluarga (rumah, pernikahan,
pasangan, dan sebagainya) menghasilkan ketidakpuasan dalam hidup.
Apakah ketidakpuasan Anda menghalangi Anda untuk berhubungan dengan
orang lain?
Jika tidak puas, Anda tidak bahagia dengan orang-orang di sekitar Anda.
Orang yang tidak puas selalu menginginkan lebih: lebih banyak uang,
kegembiraan, dan petualangan. Biasanya, orang yang tidak puas tidak
mernbantu orang lain untuk menemukan kebahagian dalam hidup. Orang
yang mengalami ketidakpuasan kronis seperti Rahel hanya peduli pada
kebahagiaan diri. Ketidakpuasan adalah hasil keegoisan.

Ketidakpuasan mengarah pada kesepian
Ketidakpuasan akan memutuskan Anda dari orang-orang yang bisa
membawa kebahagiaan. Ketika Anda tidak puas dengan hidup, Anda
mencari ke segalaarah untuk menemukan kepuasan yang dangkal. Namun,
sukacita mendalam bisa dimiliki oleh hati yang tenang dan tidak egois.
Kepuasan pertama dan terbesar Anda ditemukan dalam Allah
Bab ini tidak fokus pada kehidupan Kristen yang lebih dalam; tetapi
ingatlah siapa yang membuat Anda bisa mengetahui sukacita-Nya dan tidak
melihatnya terlebih dahulu pada barang, uang, prestasi atau bahkan pada
diri orang lain. "Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena
Allah telah berfirman: Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan
Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau'" (Ibr. 13:5).

9dem6uat Jurna{
Menuliskan pemikiran Anda adalah disiplin yang membuat Anda berpikir
jernih tentang pokok persoalan. Oleh karena Anda serius membangun
pernikahan yang kokoh, pergunakan pertanyaan berikut ini untuk
memandu pemikiran dan tulisan Anda. Ingadah, ketika Anda menuliskan
hal-hal yang Anda rencanakan akan Anda lakukan, itu akan memperjelas
pemikiran Anda.
Misalnya:
Tuhan, ketika kami berpikir hidup ini tidak adil, ingatkan kami
bahwa kami tidak selalu adil kepada orang lain. Kadang-kadang
kami menunjukkan lebih banyak perhatian pada satu anak atau
cucu daripada yang lainnya. Kami tahu kami bersalah karena
lebib menanggapi anggota keluarga yang melakukan hal-hal yang
sesuai dengan keinginan kami atau orangyangpaling setuju dengan
kami. Kami memerhatikan orang-orang yang memerhatikan
kami. Tolonglah kami agar menghargai cara Engkau menuntun
meskipun kami tidak mengerti atau melihat hasil akhirnya.

Yakubdan Rabel.

1.

Kadang-kadang kita perlu mengakui dosa dan kelemahan
kita di atas kertas. Tuliskan hal-hal egois atau kejam yang
Anda lakukan yang telah menghalangi pertumbuhan rohani
Anda atau menghancurkan hubungan Anda dengan pasangan
Anda.

Jawa6an Suami

2.

Jawa6an Istri

jelaskan seseorang yang telah memberi pengaruh positif
kepada Anda atau pernikahan Anda. Bagaimana orang itu
melakukannya?Apakah ia pernah bersikap egois atau kejam?
Apa saja sifat baiknya?

Jawa6an Suami

38

Jawa6an Istri

3.

Jelaskan perubahan dalam hati Anda yang akan memperkokoh
pernikahan Anda?

Jawa6an Suami

4.

Jawa6an Istri

Jelaskan perubahan dalam diri pasangan Anda yang ingin
Anda lihat terjadi demi kebaikannya. Apa yang bisa Anda
lakukan untuk memengaruhi perubahan dalam hidupnya?
Ingat, mengomel tidak akan membuka hati seseorang untuk
berubah, rnalah akan menutupnya terhadap apa pun yang Anda
katakan.

Jawa6an Suami

Yakub dan Rahel

Jawa6an Istri

£atifian 9rfemper~~1i CPemi~fian
Duduk dan berbicara
Carilah tempat duduk di sekitar rumah, tempat Anda bisa duduk berdua saja
dan mencari pemecahan masalah (misalnya, ayunan di serambi, halaman,
ruang keluarga) atau membicarakan

hal-hal yang tidak kontroversial.

Menghitung berkat
Duduklah bersama untuk menghitung berkat Anda. Pujilah prestasi yang
dicapai pasangan Anda. Kepuasan dan prestasi akan saling mengembangkan
diri.

Berjalan-jalan berdua
Pergilah keluar rumah

dan berjalan-jalan

berdua.

Rencanakan

temp at

tujuan.

Traktir diri Anda berdua!
Minum kopi bersama (atau menikmati makanan favorit Anda) dan nikmati
saat berduaan.

Rencanakan liburan singkat
Rencanakanlah liburan bersama. Buatlah rencana untuk beberapa saat ke
depan. Kadang-kadang kebahagian terbesar yang kita dapatkan dari liburan
bukanlah ketika benar-benar berada di sana, melainkan ketika menantikan
kepuasan yang Anda peroleh ketika berada di sana. Rencana masa depan
akan mempererat ikatan dalam pernikahan dan memberi Anda inspirasi
untuk bekerja bersama.

,
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jItfam dan Hawa
BELAJAR MENJALANI HIDUP SETELAH
BULANMADU

Pendabuluan oleb Bill dan Vonette Bright
Campus Crusade for Christ, Orlando, Florida

[I'" ami terkesan dengan buku ini karena banyak
l.'-.alasan: Pertama, tujuannya membantu mendorong semangat dan memperkokoh pernikahan
dalam Tuhan. Musuh telah menjadikan keluarga
Kristen sebagai sasaran. Jika bisa menyebabkan
perpisahan di antara suami dan istri, ia bisa menghancurkan kesaksian Kristen dalam keluarga, jika
bukan menghancurkan keluarga itu sendiri. Kami
yakin pelajaran Alkitab yang solid dari tokoh-tokoh
dalam Alkitab akan menjadi pelajaran yang sangat
baik untuk kelas-kelas Alkitab.
Alasan kedua kami mendukung buku ini
adalah keterlibatan praktis pada akhir setiap bab.

)j

Jika suami istri mau bersama-sama
tanyaan yang disediakan

mempelajari

dan berusaha

per-

"Membuat

Jurnal", kemudian menjalankan "Kesimpulan Praktis",
itu akan sangat memperkokoh

pernikahan

mereka.

Penerapan itu terkait dengan pelajaran Alkitab yang
diajarkan setiap cerita.
Ada alasan ketiga kami sangat gembira dengan
penulisan buku ini. Elmer dan Ruth telah menikah
selarna lebih dari 55 tahun.
adalah

penegasan

kuat

ajaran

Pernikahan
mereka!

mereka
Namun,

lebih dari sekadar memiliki pernikahan
Kristen
yang kokoh, mereka bersama-sama melayani Tuhan.
Ruth adalah lulusan Liberty University dan Liberty
Baptist Theological Seminary, dan Elmer sudah mengikuti beberapa seminari; tetapi mereka telah rnernpersiapkannya
bersarna-sama. Bukankah bersamasama itu adalah kata yang indah? Itulah yang kami
doakan akan terjadi pada pernikahan Anda, Anda
dan pasangan Anda akan terikat bersama, seperti yang
dikatakan Allah tentang Adam dan Hawa: "Sehingga
keduanya menjadi satu daging."
Elmer dan Ruth telah melayani Tuhan bersarna. Elmer menjadi pendeta, pemimpin

perguruan

tinggi Alkitab dan profesor. Sementara, Ruth menjadi
profesor sekaligus istri pendeta dan pemimpin perguruan tinggi. Sekarang mereka ingin membantu
Anda memperkokoh pernikahan Anda. Kami berdoa
agar Allah memperkokoh banyak pernikahan untuk
pelayanan-Nya dan demi kemuliaan-Nya karena buku
yang sangat luar biasa ini.
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CBeCajar:MenjaCani Hidup SeteCaIi CBuCan:Matfu
Kejadian 1-5
ika ada pernikahan

J

yang dibuat di surga, itu ada ketika Allah mern-

persatukan Adam dan Hawa, mengadakan

upacara, dan menempatkan

mereka di lingkungan yang sempurna. Dia memberi mereka tugas yang
harus dilakukan, dan menyediakan semua kebutuhan mereka. Mari kita
lihat peristiwanya.

j1..dam dan Hawa
Diciptakan

secara sempurna

untuk

pasangannya

oleh

Allah sendiri.
Diciptakan

secara sempurna menurut

gambar Allah.

Disediakan rumah yang sempurna.
Mempunyai

hubungan

yang sempurna dengan Allah.

Allah sendiri adalah konselor
selalu ada.
Mempunyai

pernikahan

mereka dan

pola makan yang sempurna;

mereka kuat

dan sangat sehat.
Hubungan

rnereka yang "sernpurna"

tetap

diserang

Iblis.

Adam adalah suami sempurna.

Bagaimanapun,

ia dibentuk

Sang Seniman Ahli-Allah!

Menurut Kejadian 2:7, bagaimana Adam diciptakan?
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r-

oleh

Lebih dari itu, Adam mempunyai kepribadian seperti Allah karena
Allah mengatakan, "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan
rupa Kita" (Kej. 1:26). Apa lagi yang bisa dikatakan tentang Adam? Ia tidak
ada cacat-ia mempunyai fisik yang sempurna, tampan, cerdas, polos, dan
mementingkan orang lain. [ika ada kandidat yang sempurna untuk menjadi
suami yang sempurna, orang itu adalah Adam. Hawa juga aclalahistri yang
sempurna.
Menurut Kejadian 2: 18, mengapa Allah menciptakan Hawa?

Hawa cantik, anggun, clan pasti juga cerdas clan kreatif Ia adalah
penolong yang sempurna bagi Adam, mempunyai kedudukan, tujuan, dan
kualitas hidup yang sarna.
Bacalah Kejadian 2:23 untuk mempelajari cara Adam memandang Hawa.

Apakah pola yang dipakai Allah untuk menciptakan Adam dan Haioa?
Libat dalam Kejadian 1:27untuk jawabannya.

q>entfekg.tan 1(onseCing
Adam dan Hawa adalah pasangan sempurna. Mereka benarbenar diciptakan untuk satu sarna lain! Mereka memiliki segala
yang diperlukan untuk pernikahan sempurna.
Mereka berdua tidak membawa hal-hal yang tidak
seharusnya pada pernikahan itu. Tidak ada rahasia, tidak ada
kehidupan percintaan sebe1umnya, dan tidak ada gagasan yang
terbentuk sebelumnya tentang pernikahan.
Allah memberi mereka rumah yang sempurna,
binatang-binatang untuk dinikmati, hal-hal baru untuk ditemukan, dan hubungan yang sempurna bersama-Nya. Dia
menemui mereka setiap malam untuk bersekutu dan berjalanjalan di taman.
Allah memberi mereka segala yang mereka butuhkan.
Bahkan mereka mempunyai pola makan yang sempurna dan
tubuh tanpa penyakit, Mereka bisa makan apa pun yang
mereka inginkan-kecuali satu.
Satu hal itu membuat mereka harus kehilangan Taman
Eden, tetapi Adam dan Hawa tetap memenuhi tujuan ilahi
untuk pernikahan mereka.

Apakah panggilan agung Allah bagi mereka? Bacalab Kejadian 1:21-28.

Adam dan Hawa

Pikirkanlah tanggung jawab mereka. Mereka bisa melayani Tuhan
Allah hanya dengan berbuah dan beranak cucu. Namun, Allah juga ingin
mereka bahagia dalam pernikahan.
Ketika menamai semua binatang, Adam melihat mereka jantan clan
betina; sedangkan ia tidak mempunyai pasangan. Ketika menamai binatangbinatang itu, Adam merasa kesepian. Allah menciptakan perempuan untuk
kebahagian laki-laki, dan dengan cara yang sarna tidak bersyarat, laki-laki
memberikan kebahagiaan kepada perempuan karena pernikahan yang
baik mencerminkan cinta di dalam dan di luar dirinya. Pernikahan Anda
bisa rnenjadi hal paling membahagiakan dalam hidup. Namun, jika Anda
mengizinkan pemberontakan dan dosa berurat akar clalam pernikahan, hal
itu bisa merenggut kebahagian clan kesuksesan.
Apa hasil penyatuan dalam pernikahan pertama itu?
Tuliskan makna "satu daging" menurut Anda.

~-

flpa yang (])i6awa Hauia ~epadafltfam:

~

Ia adalah bagian dari Adam.

~

Ia adalah pelengkap Adam.

~

Ia adalah pendamping Adam.

~

Ia mengakhiri kesepian Adam.

~

Ia memberi Adam kebahagiaan.

~

Mereka adalah pasangan yang sangat "cocok",

Apakah tugas yang diberikan Allah kepada merekai

Setelah mempersatukan

laki-laki dan perempuan

itu, Allah rnern-

punyai tugas untuk mereka.

Menurut Kejadian 2: 15, apa yang Allah ingin mereka lakukan?

Bisakah Anda membayangkan

lahan pertanian

tanpa rumput

liar,

parasit, dan hama? Meskipun Adam bekerja, pekerjaannya bukanlah
pekerjaan berbahaya, juga bukan tugas yang menyakitkan, karena tidak ada
rintangan. Pekerjaannya berhasil karena bila Tuhan Allah yang membuat
taman, tanaman apa yang tidak bisa tumbuh? Taman apa yang tidak bisa
menghasilkan buah?

Bagaimana Hawa Membantu Adam?
Hawa disebut pembantu atau penolong, yang bukan berarti pelayan atau
budak. Kata "bantu" berarti pekerjaan yang Anda lakukan juga dilakukan
pembantu Anda. Oleh karenanya, saat Adam bekerja di taman, Hawa bekerja
bersama dia, membantunya dalam pekerjaannya.

Bagaimana Sifat Kepemimpinan

Adam?

Hawa disebut "pembantu", artinya Hawa juga harus membantu Adam
dalam tugasnya. Namun, katapembantu itu menyatakan bahwaAdam adalah

A J

J
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sang pemimpin dan Hawa adalah pembantunya.
tugas, dan Dia memberikan

Allah telah memberi Adam

Hawa kepada Adam sebagai pembantunya.

(Bagaimana Hawa (Berperan se6agai Cl>em6antu?
~

Ia membantu.

~

Ia mendorong.

~

Ia memberi saran.

~

Ia memberi inspirasi.

~

Ia menanggapi

kepemimpinan

Adam.

(Bagaimana )taam 9rfenunju/tf<gnX/pemimpinannya?
~

Ia menerima bantuan Hawa.

~

Ia mendengarkan

~

Ia memperlakukan

~

Ia berterima kasih kepada Hawa.

saran Hawa.
Hawa dengan adil.

Bagaimana pernikahan mereka digambarkan?

Ketika Anda melihat

pernikahan

Adam dan Hawa, bagaimana

hubungan mereka? Pertama, mereka kudus dan tidak berdosa karenaAlkitab
mengatakan,

"Mereka keduanya telanjang, manusia dan isterinya itu, tetapi

mereka tidak merasa

malu" (Kej. 2:25). Ini menyatakan bahwa mereka

kudus dalam pikiran, tindakan, dan semua yang mereka lakukan. Selain
itu, tidak ada perselisihan atau kemarahan karena dosa masih belum masuk
ke dunia. Adam dan Hawa saling bergaul secara harmonis karena mereka
mempunyai damai sejahtera dengan Allah. Mereka tinggal di Firdaus karena
Eden adalah "Taman Firdaus Allah" (Why. 2:7). Katajirdaus berarti kebun
buah atau taman, artinya temp at semua yang indah dan teratur. Semuanya
ada seperti seharusnya.
Bagaimana sepasang manusia pertama menyatakan kesatuan mereka?
Libat Efesus 5:31.

Ketika Bulan Madu Berakhir
Setelah berapa lama Adam dan Hawa kemudian berbuat dosa?

Kita tidak tahu setelah berapa lama Adam dan Hawa kemudian
berbuat dosa. Namun, mungkin tidak terlalu lama. Sebetulnya, mungkin
kurang dari satu bulan. Mereka mengalami bulan madu yang indah (kata
"bulan madu" berarti "bulan pertama"). Bisakah Anda membayangkan
pergi berbulan madu yang direncanakan oleh Allah, dibayari oleh Allah,
dan semuanya serba sempurna?

Adam dan Hawa
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Bagaimana suami dan istri menyatakan "kesatuan" mereka pada zarnan
sekarang? Lihat Efesus 5:33.

}Ipa~1i (}3ufan :M.ad"u I tu?
Pemenuhan

impian seumur hidup.

Masa paling indah dalam pernikahan.
Memulai pernikahan

dengan yang terbaik.

Memulai pernikahan
kap.

dengan ungkapan cinta yang leng-

Fondasi untuk kehidupan

masa depan.

Prediksi untuk masa depan.

Bagaimana Iblis Menyuruh Hawa
Membuat Pilihan yang Salah?
Allah telah memberi tahu Adam bahwa mereka boleh memakan buah semua
pohon di taman itu, Namun, makanan yang disediakan untuk mereka tidak
termasuk buah pohon yang dilarang untuk mereka. Makanan tumbuh dari
semua pohon, dan suami istri itu mempunyai

akses untuk semua buah

kecuali pohon di tengah taman. Itu adalah pohon khusus.
Allah telah memberi tahu Adam bahwa ia tidak boleh makan dari
pohon di tengah taman. Seandainya Allah memberi tahu Hawa secara
langsung agar tidak makan dari pohon itu, percakapan itu tidak dicatat
dalam Alkitab. Adam bertanggung jawab memberitahukan kepada Hawa,

dan ia melakukannya.

Hawa tahu bahwa ia tidak seharusnya makan dari

pohon itu, dan ia tahu bahwa ia akan mati jika melakukannya.

(0 ya,

dosa tidak terletak pada buah pohon itu, melainkan pada tindakan tidak
menaati Allah.)
Mudah untuk melihat cara Iblis mendapatkan kubu. Pertama, Iblis
keraguan dalam pikiran Hawa, "Tentulah Allah berfirman:

menempatkan

Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" (Kej.
3: 1). Kedua, Iblis menyangkal perkataan Allah dengan jawabannya, "Sekalikali kamu tidak akan mati" (ay. 4). Terakhir, Iblis menyimpangkan perkataan
Allah.

"Tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya

rnatamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang
yang baik dan yangjahat"

(ay. 5).

Berhati-hatilah ketika mengambil keputusan. Keputusan Anda bisa
berdampak panjang dalam hidup Anda dan orang lain selama beberapa
generasi. Sebagaimana Hawa, ia mengira-ngira kembali tujuan dan perintah
Allah mengenai pohon terlarang itu, dan Iblis memakai ini untuk menggoda
dan memperdayanya.
Adam memilih untuk tidak campur tangan meskipun ia ada di sana
sepanjang waktu (lihat Kejadian 3:6). Ia malah melanggar perintah Allah
dengan mata terbuka, mengikuti Hawa memasuki kutuk baginya sendiri
dan bukannya mengarahkan Hawa kepada ketaatan,
Mengapa Hawa Bermain-main

dengan Godaan?

Hawa memilki segala yang diinginkan perempuan mana pun dalam hidup.
Ia mempunyai suami yang hebat, lingkungan yang sempurna, dan semua
yang ingin ia makan. Namun, buah pohon itu adalah godaan baginya. Apa
yang menyebabkannya

mendekat ke pohon itu? Mengapa ia menghabiskan

waktu di dekat hal yang diperingatkan

Allah? Perempuan itu merasa bahwa

di pohon itu ada sesuatu yang tidak ia miliki. Semakin sering ia melihat
buahnya, buah itu semakin membuatnya terobsesi. Ketika tidak tahan lagi,
ia mengambilnya
suammya.

dan memakannya,

Adam dan Hatoa

kemudian

memberikannya
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kepada

Kejadian 3:6 menyebutkan,
"Perempuan itu melibat, bahwa buah
pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula pohon itu
menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya
dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama
dengan dia, dan suaminya pun memakannya. "
Salah satu kata paling berpengaruh dalam hidup adalah bersama-sama
karenaAllah mempersatukan

laki-laki dan perempuan. Sebagai pendamping,

suami dan istri bisa bersama-sama melakukan banyak hal bagi Allah.
Mereka secara unik diberi karunia untuk saling memberi seman gat dalam
mengupayakan

pekerjaan yang baik dan iman yang bertumbuh.

Bagaimana Adam dan Hawa Menanggapi Dosa Mereka?
Pertama, oleh karena Adam adalah kepala, ia tahu bahwa ia bertanggung
jawab.
Menurut Kejadian 3: 12, apa yang ia katakan?

Adam ingin menyalahkan Allah atas dosanya, jadi ia menyalahkan
Allah karena telah memberi Hawa untuknya. Namun, karena pemimpin juga
memberi pengaruh kepada pengikut, Hawa melakukan hal yang sama.
Menurut Kejadian 3:13, siapa yang disalahkan Hawa?
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Berkali-kali pernikahan hancur karena suami atau istri tidak mau
bertanggung jawab atas masalahnya. Suami bisa memberontak ketika istrinya
ingin ia melakukan hal yang benar. Mungkin ia menyalahkan istrinya atas
pemberontakannya itu. Istri bisa mengikuti kebiasaan yang sarna. Apa
masalahnya? Mereka berdua saling menyalahkan, bukannya bertanggung
jawab.
Apakah Akibat Dosa Adam?
Oleh karena Adam menjadi pemimpin atas semuanya, dosanya yang hanya
satu berakibat terhadap seluruh ciptaan.
Pengaruh Apa yang bisa Diberikan Perempuan
kepada Laki-Laki?
Seperti di Taman Eden, perempuan yang dicintai laki-laki adalah kehadiran
yang berpengaruh dalam hidup laki-laki itu. Dalam peristiwa Adam,
pengaruh ini sepertinya rnengacaukan dirinya sehingga tidak menaati Allah.
Namun, jangan lupa bahwa dengan cara yang sarna, komitmen rohani istri
juga bisa mengangkat suaminya.
Apakah Allah Meninggalkan

Mereka Tanpa Harapan?

Tidak! Meskipun Adam dan Hawa berdosa, Allah datang kepada rnereka
dengan penebusan. Pertama, Allah mernakaikan kulit binatang ke tubuh
rnereka. Dalam tradisi Kristen, guru-guru rnengajarkan bahwa binatang
adalah dornba karena nantinya Allah memerlukan darah anak dornba yang
dicurahkan untuk menghapus dosa (Yoh. 1:29).
Kedua, Allah berjanji bahwa keturunan Hawa akan rnelepaskan
rnereka (Kej. 3:15). Ketika Kain lahir, Hawa tertawa gembira, '.Ilku telah
mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan" (Kej. 4: 1). Ia
tentu berpikir bahwa Kain adalah penyelamatnya, juga penyelamat urnat
manusia. Narnun, waktu rnembuktikan bahwa ia salah. Kain membunuh
adiknya, Habel. Akhirnya, Hawa mengandung lagi dan dengan penuh
harapan ia berkata, "Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain
sebagai ganti Habel" (Kej. 4:25). Namun kemudian, bahkan anak ini, Set,
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juga bukanlah penyeIamat umat man usia. Berabad-abad kemudian barulah
Sang Mesias, Yesus Kristus, datang. Setelah Set lahir, entah bagaimana
orang-orang menyadari bahwa perlu waktu sebelum Mesias dilahirkan, jadi
"Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuban" (Kej. 4:26).

1(flsimpufan ®'akJis
Prinsip Jumlah Total
Pernikahan mewakili jumlah total atas apa yang dibawa suami dan istri
ke dalam penyatuan itu. Jika anggota dalam pernikahan mempunyai kekurangan sifat yang berat, kelemahan itu akhirnya akan memperlemah
pernikahan. Kedua pihak harus menilai dengan jujur dan realistis kekuatan
dan kelernahan rnereka bersama-sarna kernudian rnernbuat rencana untuk
memperkokoh pernikahan mereka, rnemusatkan perhatian terutama pada
kekuatan

mereka. Narnun,

ingatlah, rneskipun

dengan sernua keajaiban

dnta yang diberikan Allah, cinta cenderung buta. Dua orang berpacaran
jarang mengakui sejujurnya ketidaksempurnaan
sifat dalam diri masingmasing sebelum upacara pernikahan. Meskipun mereka melakukannya,
bukan berarti kekurangan itu akan atau harus menghentikan
upacara
pernikahan. Kejujuran, kornunikasi, dan-yang terutama-hati
yang kudus,
penghargaan penuh kasih terhadap satu sarna lain harus membantu suami
istri mernperkokoh penyatuan mereka dan mernbanru mencegah masalah
muncul.

;4.pa yang Terjadi 1(fltiRg, ;4.ntfa (8eraosa?
~

Rasa bersalah:

"Mereka tabu, bahwa mereka telanjang"

(Kej.3:7).
~

Rasa sakit: "Susah payahmu waktu mengandung
Kubuat sangat banyak" (Kej. 3: 16).

~

Kecernasan akan kegagalan: "[angan makan daripadanya"
(Kej.3:17).
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akan

Masalah: "Semak duri dan rumput duri yang akan dihasil-

kannya" (Kej. 3: 18).
Kehilangan

pemenuhan

dalam pekerjaan:

"Dengan ber-

peluh" (Kej. 3:19).
Hasil yang kekal: Sesuatu dalam diri Anda mati.

Pembantu versuspemimpin
Kata pembantu menyatakan

bahwa istri membantu

suaminya. Suami tidak

bisa tiba di tujuan tanpa istri, dan istri tidak bisa tiba di tujuan sendirian.
Mungkin ungkapan deskriptif"pembantu
yang diperlukan" harus dipakai.
Mereka berdua saling membutuhkan.

Mereka lebih berhasil bila bersama-

sarna daripada terpisah.

Permainan kesalahan final
Mengapa suami dan istri cepat saling menyalahkan jika ada sesuatu yang
salah? Karena kita orang berdosa hidup di dunia terbatas di antara orang
berdosa, dan segala sesuatu sering kali salah. Jadi, jangan terlalu terguneang
atau terkejut oleh masalah. Peralatan akan rusak, rumput liar akan tumbuh di
setiap halaman, dan orang-orang akan menjadi pelupa dan menjengkelkan.
Jangan saling menyalahkan bila kesalahan terjadi. Cukup hadapi dengan
seramah mungkin dan terus berjalan. Jangan berusaha meneari tahu siapa
yang salah ketika hal-hallahiriah di sekitar Anda kaeau dan pasangan Anda
mengecewakan Anda. Bersikaplah baik. Rengkuhlah dia, Ceritakan sakit
hati Anda, tetapi pastikan cinta Anda kepada orang yang Anda cintai itu.
Pereayalah satu sarna lain untuk membangun
lebih kokoh.

pernikahan

Anda menjadi

Ingatlah bulan madu
Salah satu eara terbaik untuk menjaga pernikahan tetap kokoh adalah melihat
kembali fondasinya dan menyatakan
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kembali janji dan pengharapannya.

Baik istri maupun suami harus membicarakan impian mereka, janji mereka
terhadap satu sama lain, dan komitmen mereka terhadap Allah.
Prinsip "Ban Cadangan"
Anda membawa ban cadangan dalam perjalanan untuk berjaga-jaga bila
ban pecah di tengah jalan. Ambillah "ban cadangan" bila hubungan hancur.
Jangan menghentikan liburan karena ban kempes. Jangan mengorbankan
pernikahan karena luapan emosi atau bahkan kesulitan serius dalam
hubungan. Ketahuilah masalahnya dan cobalah memperbaikinya, atau
biarkan pengampunan menyelesaikannya dan kembali ke jalan raya ke
temp at tujuan Anda.

:M.em6uat Juma{
Menuliskan pemikiran Anda adalah disiplin yang membuat Anda berpikir
jernih tentang pokok persoalan. Oleh karena Anda serius membangun
pernikahan yang kokoh, pergunakan pertanyaan berikut ini untuk
memandu pemikiran dan tulisan Anda. Ingatlah, ketika Anda menuliskan
hal-hal yang Anda rencanakan akan Anda lakukan, hal itu akan memperjelas
pemikiran Anda.
Misalnya:
Tuban, terima kasih atas pasangan dan keluarga saya, serta berkat
yang sangat berlimpah dari-Mu. Tolonglah kami mengingat
bahwa Kau mengatakan "Tidak", bahwa kami harus menjauh
sehingga tidak tergoda. Kami tidak mau berjalan di tepi, tetapi
kami ingin taat kepada kehendak-Mu. Jangan pernah biarkan
kami menjadi alat Iblis dalam hidup pasangan kami. Biarlah
saran kami kepada pasangan diatur oleb-Mu, Tuhan.

1.

Apa yang paling menyenangkan yang Anda ingat dari bulan
madu Anda. Mengapa hal itu penting? Bagaimana itu memengaruhi pernikahan Anda?

Jawa6an Suami

2.

Jawa6an Istri

Apa yang membuat pernikahan Anda dikenang? Mengapa?

Jawa6an Suami
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Jawa6an Istri

3.

Apa yang Anda harapkan dari pernikahan Anda, tetapi belum
terwujud? Apakah Anda melihat tangan Allah bekerja dengan
tidak terwujudnya hal itu? Hal-hal apa dalam pernikahan Anda
yang lebih baik daripada yang Anda harapkan? Mengapa?

Jawa6an Suami

Jawa6an Istri

Latihan :M.emper/isJ/isJ/i PemiR,g,lian
Bukalah album [oto
Keluarkanlah foto-foto pernikahan Anda. Kenang kembali peristiwa yang
rnernbuat

Anda bahagia.

Perbarui kembali janji Anda
Nyatakanlah kembali (ulangi) janji pernikahan Anda. (Ini efektif jika Anda
menghadapi kesulitan dalam pernikahan atau ada pelanggaran terhadap
janji itu.)

Bayangkan bulan madu kedua
Rencanakanlah "bagaimana bila" Anda berbulan madu kedua. Jika Anda
memiliki cukup uang, ke mana Anda akan pergi berbulan madu kedua
yang akan membuat Anda berdua lebih dekat dan pernikahan Anda lebih
kokoh?

4
BELAJAR BEKERJA SAMA

Pendahuluan oleh john dan Margaret Maxwell
Pendiri Grup INjOY, Atlanta, Georgia

if ami

"-..bab

sangat senang bisa menulis pendahuluan
tentang Akwila dan Priskila ini atas per-

mintaan ternan kami terkasih, Elmer dan Ruth. Kami
sudah mengenal keluarga Towns lebih dari 30 rahun.
Buku-buku Elmer tentang gereja yang bertumbuh
dan Sekolah Minggu adalah inspirasi bagi kami
saat memulai kehidupan pelayanan kami di gereja
di kota kecil Hillham,

Indiana.

Selama bertahun-

tahun, saat kami pindah dari Hillham ke Lancaster,
Ohio, kemudian ke San Diego, California, Elmer
dan Ruth telah menjadi pembimbing pertama kami
dalam pelayanan dan kemudian menjadi ternan.
Seperti pasangan dalam Alkitab, Akwila dan Priskila,

~
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~
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mereka penuh kasih dan memberi
hidup seperti Kristus dan membangun

teladan ten tang
Kerajaan yang

berdedikasi.
Salah satu alasan kami menyukai bab tentang
Akwila dan Priskila

ini adalah

mereka

mernakai

kepandaian mereka dalam komunitas bisnis sebagai
mimbar untuk menjangkau orang lain bagi Kristus.
Kami berhubungan
baik dengan orang-orang
di
bidang bisnis, jadi kami merasakan pertalian dengan
Akwila dan Priskila. Kami memulai karier kami
dalam pelayanan
gereja setempat
komunitas

dan Allah memanggil
untuk menjangkau

kami dari

orang-orang

di

bisnis, sedangkan Dia memanggil Akwila

dan Priskila dari komunitas bisnis untuk masuk dalam
pelayanan sehingga mereka bisa mendirikan

jemaat

di Efesus.
Saat Anda membaca bab ini, kami ingin mendorong Anda mengikuti teladan dari pasangan yang
taat ini. Entah Anda bekerjafoll time, melayani, atau
menjalani profesi lain, taatilah panggilan Allah ke
mana pun arahnya. Latihlah pemimpin

yang saleh,

seperti yang dilakukan Akwila dan Priskila terhadap
Apolos, salah satu pemimpin

gereja besar setelah era

kerasulan.
Semoga pernikahan Anda mencakup pelayanan
yang memberi pengaruh yang sarna seperti yang mereka lakukan.

CJJeCajarCJJeR!rja Sarna
Kisah Para Rasu118: 1-4, 24-28
"Vita tidak tahu temp at Akwila berternu istrinya, Priskila. Kita juga tidak

ft.tahu gaya mereka berpacaran ataupun hal-hallain tentang pernikahan
mereka. Kita tentu tahu bahwa mereka berasal dari Pontus, kota di Laut
Hitam di Turki zaman modern. Oleh karena Akwila adalah nama dalam
bahasa Yahudi, kita bisa menduga ayahnya memilih pekerjaan sebagaitukang
kemah ketika ia melewati bar mitzvah (rnasa ketika anak laki-laki melewati
usia tiga belas tahun) di rumah ibadat Yahudi. Kebanyakan orang berpikir
bahwa Priskila adalah orang non- Yahudi karena namanya bukan nama
Yahudi. Meskipun itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa pernikahan
mereka adalah pernikahan campuran, kebanyakan sejarawan menyatakan
hal ini. Untuk beberapa alasan, pasangan ambisius ini meninggalkan kota di
Asia kecil, menyeberangi Mediterania masuk ke Eropa-benua dan budaya
yang berbeda-menuju Roma. Mereka menetap di sana, dan bekerja sebagai
tukang kemah.
Akan tetapi, pada 52 SM, Kaisar Roma Klaudius membuat keputusan
untuk mengusir semua orang Yahudi dari Roma sehingga mengacaukan
kehidupan Akwila dan Priskila selamanya. Oleh karena orang Yahudi pada
masa itu suka berkelahi (terrnasuk menganiaya sesama orang Kristen),
sejarawan Roma, Suetonius menyatakan bahwa inilah alasan mereka meninggalkan Roma. Kaisar tidak peduli mereka membuat masalah atau tidak,
ia hanya ingin menyingkirkan mereka semua. Jadi, semua orang Yahudi
diusir, termasuk orang Yahudi pecinta damai, seperti Akwila dan Priskila.
Mereka memindahkan usaha mereka ke Korintus di Yunani.
Dua tahun kemudian, Paulus berjalan melewati toko-toko di daerah
bisnis di Korintus, temp at ia bertemu Priskila dan Akwila. Oleh karena
mereka mempunyai pekerjaan yang sarna, Paulus bekerja untuk mereka,
dan akhirnya menjadi ternan seumur hidup dalam pelayanan.
Dalam bahasa Yunani, kata "tukang kemah" menggambarkan
Akwila dan Priskila sebagai pemilik dan orang yang menjalankannya.
Sebagai pemilik, mereka membeli kulit kambing kasar, mempekerjakan
para tukang untuk memotong, menjahit, dan mempersiapkan kemah,

juga mempekerjakan orang lain sebagai wiraniaga. Kata lain dalam bahasa
Yunani untuk "tukang kemah" menyatakan Paulus sebagaitukang. Ia bekerja
untuk Priskila dan Akwila yang merupakan pemilik usaha. Bahkan ketika
Akwila dan Priskila pertama kali muncul dalam Alkitab, mereka masih
bekerja bersama-sama di pasar di Korintus. Ketika terakhir muncul, mereka
masih bekerja bersama dalam pelayanan. Jelas bahwa Akwila dan Priskila
menerapkan prinsip kebersamaan dalam pernikahan di segala hal.

a'entfeksttan 1:(onsefino
Beberapa suami istri tidak akan berhasil atau bahkan tidak
akan terus bersama jika harus bekerja berdampingan setiap
hari. Biasanya mereka mempunyai job description yang berbeda.
Kadang-kadang, salah satu mengambil alih kepemimpinan di
bidang bisnis yang paling ia kuasai. Seseorang mungkin lebih
mahir dalam hal-hal kecil, sedangkan pasangannya mungkin
lebih terampil dalam berhubungan dengan orang lain atau
memahami kebutuhan pelanggan mereka.
Secara khusus, ayah dan anak laki-Iaki lebih mudah
bekerja sama daripada suami dan istri karena anak mempelajari
usaha dari seseorang yang memiliki pengalaman dalam bisnis
itu. Kadang-kadang dalam bisnis, suami dan istri bisa setara
sebagai partner. Kadang-kadang yang satu harus menjadi
pemimpin dan yang lain menjadi pengikut,
Sama seperti orang yang kadang-kadang tidak setuju
dengan pemimpin atau sesama rekan kerja mereka ten tang
pekerjaan itu, demikian juga suami dan istri bisa mendapati
diri mereka berada dalam ketidaksepakatan tentang prosedur
kerja atau produksi. Situasi ini bisa menimbulkan masalah
dalam pekerjaan yang mungkin terbawa masuk ke pernikahan.
Jika Anda berdua akan bekerja bersama, sedapat mungkin
tinggalkan persoalan bisnis di tempat kerja dan persoalan
pribadi di rumah.

Pada saat lain, hubungan
hubungan

kerja. Pasangan

pernikahan

bisa merusak

yang satu mungkin

termotivasi

untuk mempermudah
pasangan lain, dan pembagian beban
kerja segera menjadi tidak seimbang. Jika salah seorang membiarkan yang lain terlalu "kendur" atau mempunyai patokan
yang tidak realistis, pekerjaan akan hancur. Mudah juga
menganggap
berkonsultasi

bahwa Anda bisa mengambil keputusan tanpa
dengan pasangan Anda. Ingatlah bahwa Anda

adalah bagian dari kebersamaan

dalam pekerjaan,

dan juga

di rurnah. Sulit ketika Anda harus "rnenukar topi kerja Anda
dengan topi keluarga".
Membaca dan memahami

ketaatan Akwila dan Priskila

yang berpusat pada Allah bisa memberi Anda pengharapan
dan arah menuju persekuruan seperti Kristus dengan pasangan
Anda di ternpat kerja dan rurnah.
Bekerja sarna dalarn "mernbuat kemah" bisa rnernbantu
rnenunjukkan
kepada Anda cara bekerja sarna dalam pelayanan. Wawasan spiritual dan pelajaran praktis Paulus dalam
kehidupan sehari-hari bisa mempersiapkan Anda ketika tiba
saatnya hubungan pernikahan Anda harus bergantung pada
apa yang telah Anda pelajari dari Allah. Persiapan untuk
pelayanan rnelibatkan tanggapan kita pada kesernpatan belajar
yang kita terirna setiap hari di rurnah dan temp at kerja. "Iayang
memanggil kamu adalah setia, fa juga akan menggenapinya" (1
Tes.5:24).

)'lpayang
(j)iper[uRgn CJ3i[a
Suami dan Istri
CJ3ek.§1ja
Sama?
••~i;.,

Apa yang Dibutuhkan
Istri Bekerja Sarna?

Bila Suarni dan

Pertama-tarna,
rnereka harus rnernpunyai hubungan yang rnatang clalarn hal rnenghargai clan
rnemahami. Suarni dan istri yang bekerja sarna
harus rnernpunyai sikap yang sarna terhaclap satu

Akwila dan Priskila

sarna lain seperti dua orang asing yang bertemu,

berteman,

dan memulai

bisnis bersama-sama.

CPasanean Suami Istri yane Suk§es
daiam (}3ek.!tja Sama ...
~

Mau lebih banyak memberi daripada menerima.

~

Mau memberi dan menerima saran dari pasangannya.

~

Menghargai bakat pasangan dalam pekerjaan itu.

~

Bersikap terbuka tentang kesalahan dan masalah.

~

Senang bekerja bersama-sama.

~

Membangun
cinta dan pernikahan
daripada tekanan keuangan.

yang lebih kokoh

Menurut Kisah Para RasuI18:2-3, apa yang bisa kita ketahui tentang
suami dan istri yang melakukan usaha bersama-sama?

Apa yang Bisa Dikatakan ten tang Hubungan Suami Istri,
Akwita dan Priskila?
Akwila dan Priskila mempunyai

keteguhan hati. Mereka pindah ke negara

asing setelah menikah, dan menjalankan usaha mereka bersama. Ketika
tekanan terjadi di Roma, mereka tetap bersatu dan pindah ke Korintus.
Bersama-sama, mereka memulai bisnis mereka lagi. Sebelum kisah mereka
berakhir, mereka pindah ke dua kota lain, memulai lagi setidaknya dua kali.
Bersama-sama, akhirnya mereka membantu mendirikan jemaat.

Akwila dan Priskila mempekerjakan Paulus setelah bertemu dengannya di pasar. Mengapa Paulus mau bekerja sebagai pembuat kemah, padahal
ia dipanggil untuk mengabarkan Injil? Bukankah pendiri gereja harus
menghabiskan waktu untuk mendirikan gereja baru? Jawabannya sangat
sederhana: Paulus memerlukan uang. Ia tidak mau menjadi beban bagi
jemaat Korintus yang baru berdiri. Ia juga ingin memperlihatkan kepada
jemaat Korintus bahwa ia percaya kepada dirinya sendiri dan tidak mau
hidup dari derma atau pemberian mereka. Namun, ada satu alasan yang
lebih besar Paulus bekerja untukAkwila dan Priskila. Mungkin Paulus ingin
menjadi kesaksian dalam hal kerajinan bagi jemaat di Korintus, yang kebanyakan dianggap malas. Oleh karenanya, Paulus tidak mau kesan negatif
merusak penginjilannya.
Apa yang Terjadi Ketika Paulus Mulai Tinggal
dengan Akwila dan Priskila?
Paulus tidak hanya bekerja untuk mereka, tetapi juga tinggal di rumah
mereka dan menjadi sahabat mereka. Nantinya mereka bepergian dengan
Paulus sebagai rekan sekerja.
Saat ketiganya duduk dan bersantap, Paulus mengajarkan firman
Allah kepada mereka. Sesungguhnya, suami istri itu mempelajari iman
dengan sangat baik sehingga ketika pengajar terkenal retapi tidak berpengalaman, Apolos, datang ke kota itu, suami istri itu segera tahu bahwa
ia tidak mengerti Alkirab.

Pernif?g.lian
tUfa~[a1it:eng~ap
sampai 'Yesus
berada di
tengalinya.
• :~)
~. .,..................

Akan tetapi, ada sisi lain ten tang iman
suami istri yang luar biasa itu.
Ketika Paulus mengalami penganiayaan,
ternyata mereka juga mengalami penganiayaan
yang sarna. Paulus berkata, "Priskila danAkwila ...
telah mempertaruhkan

nyawanya untuk hidupku"

(Rm. 16:3-4). Narnun yang terpenting, suarni istri
itu terlibat sangat dekat dalam pelayanan Paulus

bagi Kristus. Paulus menyebut sahabat-sahabat setianya itu sebagai "Priskila
dan Akwila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus" (Rm. 16:3).

Apa yang bisa kita ketahui ten tang suami istri yang bersama-sama melayani
Tuhan? Lihat Kisah Para Rasul 18:26.

Ketika Paulus tinggal bersama Akwila dan Priskila, mereka pergi
bersamanya setiap hari Sabat ke rumah ibadat setempat. Ketika Paulus
berpisah dari rumah ibadat itu untuk mulai mendirikan gereja baru, suami
istri itu ikut dengannya.
Banyak suami istri sudah sangat terpaku di gereja asal mereka.
Kadang-kadang keluarga dan hubungan sosial mereka lebih penting daripada
keyakinan

spiritual.

Ketika masalah yang berhubungan

timbul, banyak pasangan yang tidak mau meninggalkan

dengan doktrin
ternan dan keluarga

di gereja asal mereka untuk membantu mendirikan gereja baru. Namun, itu
tidak berlaku bagi Akwila dan Priskila. Ketika Paulus meninggalkan jemaat
itu agar gereja bisa ditemui di temp at lain, mereka ikut dengannya.
Ketika Alkitab rnenyebutkan, "Dan banyak dari orang-orang Korintus,
yang mendengarkan pemberitaan Paulus, menjadi percaya dan memberi diri
mereka dibaptis" (Kis. 18:8), kita menduga bahwa Akwila dan Priskila juga
dibaptis saat itu. Nantinya,

ketika Paulus menghadapi

lawan politik di

Korintus, mereka juga tetap bersama Paulus. "Bangkitlah orang-orang Yahudi

bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan"
(Kis. 18:12).
Akwila dan Priskila akhirnya bangkit bersama-sama
di gereja
di Korintus. Ketika Paulus pergi ke Yerusalem, suami istri itu menjadi
pemimpin utama. Tak lama kemudian, Apolos tiba di Korintus dari Mesir.
Saat mendengarkan orang hebat itu menguraikan Alkitab di rumah ibadat,
Priskila dan Akwila merasakan ada sesuatu yang hilang.
Apolos masih belum tahu bahwa Yesus adalah Mesias, ia juga tidak
tahu bahwa Roh Kudus telah diberikan. Apa yang ia ketahui? Ia mengetahui
166

kebenaran yang diajarkan dalam Perjanjian Lama, dan karena ia memercayai
apa yang ia ketahui, ia mengalami keselamatan Perjanjian Lama. Namun,
ia tidak memiliki Roh Kudus. Ternyata, hanya Akwila dan Priskila yang
melihat ketidaktahuannya.

Cara 9rf.emperRgRgIi CPernikg,lianjlncfa
Membaca dan mempelajari firman bersama-sama.
Mendiskusikan Alkitab saat Anda berdua bepergian atau
diam di rumah.
Mencari jalan untuk menerapkan Alkitab secara praktis.
Saling berbagi gagasan.
Saling mendengarkan pertanyaan
pasangan ten tang kekristenan.

dan keprihatinan

Saling menjawab pertanyaan dengan rasa menghargai
dan cinta.
Menurut Kisah Para RasuI18:26,
apakah yang dilakukan Akwila dan Priskila untuk Apolos?

Akwila dan Priskila bersarna-sama menanamkan hidup mereka dalam
pelayanan penginjil yang cerdas, dan buah pelayanan mereka mengikuti
Apolos ke mana pun ia mengabarkan firman Allah.
Gereja tidak berawal di rumah Akwila dan Priskila. Ketika memimpin
orang-orang keluar dari rumah ibadat, Paulus pergi ke rumah milik Titius
Yustus. Namun, untuk alasan yang tidak dijelaskan, gereja dipindahkan

67 f-

dad rumah Titius Yustus ke rumah Akwila dan
Priskila. Mungkin usaha mereka berkembang
sehingga mereka membangun rumah yang lebih
besar dan bisa menampung lebih banyak jemaat.
Paulus menekankan ketika menulis kepada jemaat
di Roma, "Sampaikan salam kepada Priskila dan
Akwila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus
. .. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka"

PeCayanan
6uk,anCafi pelayanan
suami atau istri
saja; meCaink,an
pelayanan mereR,sz.

...................

,

( '-:-{LJ"i)
~'~

(Rm. 16:3-5).

Ketika Kaisar Klaudius .wafat, orang Yahudi diizinkan tinggal di
Roma sehingga Akwila dan Priskila kembali ke Roma. Ketika mereka tiba,
hal pertama yang mereka lakukan adalah mendirikan gereja di rumah
baru mereka. Mereka terus melayani Allah bersama-sama, bahkan dalam
mendirikan gereja baru.
Ketika suami istri terlibat dalam pelayanan Kristen, apa yang harus menjadi
motiuasi utama mereka? Bacalah Roma 16:4.

Akwila dan Priskila menyelesaikan pernikahan mereka dengan
baik karena mereka mengakhirinya bersama-sama. Ketika Paulus menjadi
tahanan, enam belas tahun setelah pertama kali bertemu suami istri itu di
Korintus, ia menghadapi kematian ketika ditahan untuk kedua kalinya
di Roma. Dalam 2 Timotius, Paulus mengatakan, "Salam kepada Priska
dan Akwila dan kepada keluarga Onesiforus" (2 Tim. 4:19). Mereka tetap
bersama-sama dan tetap melayani Tuhan.

Mengapa Nama Priskila Disebutkan Pertama Kali pada
Beberapa Bagian di Alkitab?
Di gereja modern, tidak biasa hila perempuan lebih berbakat dan agresif
dalam melayani Tuhan daripada suami mereka. Beberapa perempuan lehih
herhasrat memakai bakat mereka dan melayani Tuhan. Terkadang mereka
hahkan harus memegang peran utama dalam pertumbuhan rohani keluarga
mereka.
Di semua bidang dalam pernikahan yang baik dan sehat, suami
dan istri harus berhati-hati untuk tidak saling bersaing dalam pekerjaan
pelayanan mereka. Sebenarnya semua perhatian harus tertuju kepada Yesus
Kristus. Suami dan istri tidak perlu hersaing, tetapi saling melengkapi sebagai "penolong" dalam pelayanan sarna seperti teladan yang dilakukan
Priskila dan Akwila.

1\.Isimpufan cp,a~is
Apa yang bisa dipelajari tentang kebersamaan dalam pelayanan? Ketika
suami istri melayani Tuhan bersama-sarna, ada panduan tertentu yang akan
membantu.
Tetap menjadikan Kristus sebagai pusat pelayanan
Suami istri harus memastikan hahwa Kristus ada dalam pernikahan mereka.
Ini terjadi bila Kristus menjadi yang pertama dalam hidup mereka. Ini

terjadi bila Yesuslebih penting daripada hal-hallain.
Terlibat sebagai sepasang suami istri
Jika istri lebih berbakat, ia bisa mendorong suaminya untuk mengalami
sukacita dalam pelayanan Kristen. Sang suami bisa terlibat dalam pelayanan-pelayanan suami dan istri. Masing-masing harus menjadikan itu
sehagai pelayanan mereka. Allah memakai orang sesuai dengan kemampuan
mereka.

Akwila dan Priskila
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Saling melengkapi dan mendukung kekuatan
Ketika kita bersaing rnencari perhatian, kernuliaan, atau bahkan kekuasaan,
kita tidak bekerja bersama-sama sebagai "satu daging". Kita harus saling
rnelengkapi sehingga kekuatan pasangan kita bersinar dalarn pelayanan
bagi Tuhan.
Bebas bersama-samamelayani Allah
Kata kuncinya adalah melayani dan bersama-sama. Suami dan istri adalah
satu, dan ketika rnelayani bersarna-sarna, rnereka rnernenuhi rencana Allah
untuk pernikahan. Dengan tujuan yang sarna dalarn pelayanan dan hasrat
yang sarna untuk melayani Tuhan, suami istri bisa memakai karunia rohani
mereka yang saling melengkapi untuk hasil yang lebih besar.

::Mem6uat Juma{
Menuliskan pemikiran Anda adalah disiplin yang membuat Anda berpikir
jernih tentang pokok persoalan. Oleh karena Anda serius mernbangun
pernikahan yang kokoh, pergunakan pertanyaan berikut ini untuk mernandu pernikiran dan tulisan Anda. Ingatlah, ketika Anda menuliskan
hal-hal yang Anda rencanakan akan Anda lakukan, hal itu akan memperjelas
pemikiran Anda.
Misalnya:
Tuhan, terima kasih karena telah menuntun aku dan pasanganku
dalam pengarahan-Mu dan ke arab satu sama lain untuk pelayanan bagi-Mu. Sementara kami bekerja bersama di rumah,
Bapa, tolonglah kami untuk mengingat bahwa Engkau adalah
pusat hidup kami, dan di sanalah kebahagiaan kami berada.
Sementara kami bekerja bersama dalam tugas kami, tolonglah
kami untuk mengingat bahwa segala kemuliaan dan hormat
adalah milik-Mu; dan nyatakanlah pimpinan-Mu dalam pilihan
kami. Kami mengasihi Engkau dan senang melayani-Mu bersama-sama.
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1.

Jelaskan tugas menyenangkan yang telah Anda clan pasangan
Anda kerjakan bersama-sama.

Jawa6an Suami

2.

Jawa6an 1stri

Jelaskan hubungan pekerjaan yang tidak menyenangkan antara
Anda dan pasangan Anda. Mengapa itu tidak menyenangkan?
Bagaimana situasi itu bisa diperbaiki?

Jawa6an Suami

Akwila dan Priskila

Jawa6an 1stri
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3.

Keadaan sempurna seperti apakah yang Anda dan pasangan
Anda bisa bekerja bersama-sama?

Jawa6an Suami

Jawa6an Istri

£atilian 9rfemper~~1i q>emikg.lian
Pilihlab seseorangyang Anda kenaI untuk menjadi proyek doa Anda
Mungkin Anda rnengenal suarni istri yang narnpak bekerja sarna dengan
baik dalam usaha, tetapi tidak di rumah. Jadikan mereka "proyek doa".
Anda mungkin akan mendapat pelajaran berharga dan pernikahan Anda
akan menjadi lebih kokoh saat Anda mendoakan mereka.
Bacalah buku tentang kepemimpinan

Bacalah buku tentang kepemimpinan yang akan membantu Anda mendapat
lebih banyak pelajaran ten tang tugas memimpin dan rnengikuti. Bagikan
hasilnya kepada pasangan Anda. Diskusikan cara Anda akan menerapkan
prinsip ini jika atau ketika Anda mengerjakan proyek bersama-sama.

Bacaan yang disarankan:

~

Developing the Leader Within You oleh John Maxwell

~

The 21 Irrefutable Laws of Leadership oleh John Maxwell

~

Developing the Leader Around You oleh John Maxwell

~

The 8 Laws

0/ Leadership

oleh Elmer Towns

Bersukarela sebagai suami istri
Bersukarelalah mengerjakan proyek bersama-sama di gereja atau komunitas.
Terapkan prinsip yang telah Anda pelajari dalam bab ini dan dari proyek
memperkokoh pernikahan Anda .
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)fliasyweros

dan Ester

BELAJAR HIDUP DENGAN
SEDIKIT SEKALI PILIHAN

Pendahuluan oleh Ed dan Donna Hindson
Institute of Biblical Studies
Liberty University Lynchburg, Virginia

'" alah satu pasangan paling luar biasa di Alkitab
adalah Ahasyweros dan Ester. Ester adalah orang
percaya yang rela menghadapi kematian untuk menyelamatkan umat Allah. Ahasyweros sarna seperti
kebanyakan laki-laki zaman sekarang-keras kepala
dan bersikeras mengikuti keinginannya sendiri.
Namun akhirnya, Ahasyweros melakukan hal yang
benar. Inilah kisah yang sungguh indah tentang
bagaimana Allah menggabungkan dua kepribadian
untuk memenuhi kehendak-Nya.

Elmer dan Ruth mencatat dengan indah
hubungan antara Ahasyweros dan Ester. Tantangan
yang dihadapi pasangan ini sarna seperti tantangan
yang dihadapi oleh banyak suami istri zaman sekarang
dalam pernikahan campuran yang melibatkan orang
percaya dan tidak percaya. Saat Anda membaca kisah
mereka yang luar biasa, semoga Allah mendorong hati
Anda dengan kenyataan bahwa Dia bisa memberi
berkat besar dari situasi sulit.
Saat melayani

orang lain dalam mengajar,

memberi konseling, dan menulis, kami telah bertemu
banyak suami istri seperti Ahasyweros dan Ester. Pada
awalnya, kesulitan dan tantangan mereka mungkin
terlihat membingungkan,
tetapi Allah tetap bisa
me1akukan hal-hal besar dalam kehidupan mereka.
Kami berdoa Dia akan memakai kisah pasangan ini
untuk mengangkat
pernikahan Anda.

hati Anda dan memperkokoh

CBefajarJlufup dengan Sedikjt Se~Ci Pililian
Ester 4:1-7:10

A

pa yang Anda lakukan ketika mengalami

l"1nyedihkan

sehingga tidak bisa melakukan

keadaan yang sangat meapa pun untuk mengubah

situasi Anda? Suami atau istri akan merasa seperti orang luar jika mereka
tinggal atau bekerja dengan mertua atau saudara ipar mereka. Atau, istri
mungkin akan merasa seperti berada di penjara, membesarkan anak-anak
suami dari pernikahan sebelumnya. Mungkin Anda merasa diperbudak oleh
kemiskinan, pendidikan yang terbatas, cacat tubuh yang melemahkan, atau
mempunyai pasangan dengan penyakit ganas yang sangat membutuhkan
perhatian selama 24 jam.
Inilah keadaan Ester. Ia adalah perempuan

yang sepertinya

tidak

memiliki pilihan dalam hidup. Sebagai anak yatim piatu, ia hanya memiliki
sedikit kendali terhadap hidup dan masa depannya.

Sebagai pengungsi di

negeri asing, ia didominasi oleh kebudayaan asing. Ia dibawa-jelas
di luar
keinginannya-ke
harem raja dan hanya memiliki sedikit pilihan tentang
laki-laki yang ia nikahi. Kadang-kadang, mereka merasa hidup di tempat
yang bukan pilihan mereka, bergabung bersama orang yang tidak mereka
inginkan, dan menghadapi masalah yang tidak bisa mereka pecahkan. Ketika
tidak bisa memilih jenis hidup yang ingin ia jalani, Ester memutuskan
hal-ia

satu

memilih akan menjadi dirinya sendiri.

Beberapa orang yang menikah dengan serangkaian harapan berbeda
hanya mendapati hidup mereka sangat berbeda dengan harapan mereka.
Kisah Ahasyweros dan Ester memberi tuntunan
tentang bagaimana
membuat sesuatu berjalan Ian car ketika Anda tidak mempunyai kendali
atas keadaan Anda.

CPende~tan 1:(onsefing
Allah mengasihi Anda dan mempunyai rencana yang sangat
indah bagi hidup Anda. Anak yatim piatu, anak adopsi, atau
orang yang menikah

Ahasyweros dan Ester

dengan raja, Allah mempunyai

rencana

bagi hidup Anda. Allah mengatur persiapan dan karya hidup
Anda untuk pelayanan, bukan sekadar keadaan (Rm. 8:28).
Ada tugas yang harus Anda lakukan. Hanya Allah yang
tahu hasilnya. Taatilah Dia. Orang cenderung membuat latar
belakang mereka sebagai alasan untuk tidak melakukan sesuatu
dalam hidup. Jangan biarkan keadaan mengatur tindakan
Anda. Jangan membuat alasan. Allah memilih hallemah dari
dunia ini untuk mengacaukan hal yang hebat (lihat 1 Korintus
1:27-29). Ambillah kekuatan dan keberanian Anda dari Allah
dan pakailah untuk Dia.

CBagaimana Ester CBisa9rfenikg,/i cfengan Jlliasyweros?
Xerxes (namanya dalam bahasa Yunani) adalah Raja Persia, kekaisaran
terbesar di dunia. Ia juga disebut Ahasyweros (namanya dalam bahasa
Ibrani) oleh orang Yahudi. Sejarah dunia mengatakan kepada kita bahwa
ia menguasai Persia dari 486 sampai 465 SM. Kekaisarannya terbentang
dari India sampai Etiopia, tetapi hasrat sebenarnya ...••....... .... . ..
adalah menduduki Yunani, pusat peradaban
(j3agaimana
Barat. Ahasyweros membuat keputusan sulit
Ester Bisa
yang membuat dirinya besar. Namun, ia juga
'Menik,afi
denqan
membuat keputusan tergesa-gesa yang meng.JLfiasyweros?
halanginya menguasai dunia yang sudah dikenal.
Salah satu keputusannya yang tergesa-gesa
diambil pada perjamuan makan enam bulan kepempimpinannya.
Semua baik-baik saja di istana besar atau di tepi Sungai Eulai. Dari
lantai keramik hitam putih yang berkilauan, tiang-tiang pualam besar putih.
Selubung langit-langit berwarna putih, hijau, biru, dan ungu menjuntai
dari langit-langit. Ketika tamu selesai menyantap makanan dan minum
anggur, dan tidak ada yang tersisa untuk menghibur mereka, Ahasyweros
membuat keputusan tergesa-gesa dan memanggil istrinya yang cantik,

Wasti, untuk menyuguhkan
menolaknya.

getaran lagi kepada penonton.

Perempuan itu

Wasti mempermalukan suaminya di depan umum, dan para penasihat
mendorong sang raja untuk menceraikannya. Ahasyweros menuruti mereka
dan membuat keputusan tergesa-gesa lagi-menceraikan
istrinya. Tahun
berikutnya, Ahasyweros sekali lagi membuat keputusan tergesa-gesa dengan
melakukan

serangan

di Thermopylae, tetapi dikalahkan di Teluk Salamis,

temp at sejarah berubah.

Timur

tidak akan mengalahkan

pulang dalam kekalahan,

mungkin

Barat. Ketika

Ahasyweros mencari kenyamanan

di

dekat istrinya, tetapi sang ratu menolak.
Sekali lagi, Ahasyweros menuruti kata penasihatnya. Mereka merencanakan kontes kecamikan untuk rnemilih ratu berikutnya. "Hendaklah

orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya ...
Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu
ganti Wasti" (Est. 2:2-4).
Di seluruh penjuru kerajaan, para gadis ditangkap, diculik, atau
dipaksa mengikuti kontes untuk melihat apakah mereka bisa membuat
raja senang. Menurut

Ester 2:8, satu di antara para gadis itu adalah Ester.

Kata-kata yang dipakai ayat ini menyatakan bahwa Ester dipaksa di luar
keinginannya. Tidak ada tangisan ketika Ester dibawa karena ia adalah
anak yatim piatu, tawanan dari negeri asing, gadis yang hak suara dan hak
asasinya dicabut.

Meskipun Ester sepertinya tidak memiliki alasan apa pun untuk bidup,
bagaimana prospeknya? Libat Galatia 1:3-4 untuk jawabannya.

AL_

••.........

J.
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Saat Ester menunggu kontes bakatnya dengan raja, keluarganya tidak
meninggalkannya. Mordekhai, sepupu yang membesarkannya, melihat
keadaannya setiap hari.

Menurut Ester 2: 11, apa yang dilakukan Mordekhai karena kecemasannya
kepada sepupunya?

Ketika Anda tidak memiliki kendali terhadap keadaan Anda, baik
untuk mengetahui bahwa seseorang peduli terhadap Anda dan memanggil
terus-rnenerus. Ketika Ester masuk ke istana, Mordekhai menasihatinya
bahwa ia tidak boleh mengungkapkan identitas bangsa atau keluarganya
(Est. 2:10). Tidak seorang pun mengetahui motif Mordekhai menyuruh
Ester merahasiakan bahwa ia keturunan Yahudi. Rasisme berlaku pada
zaman itu, dan prasangka mungkin akan mengucilkannya-atau
lebih
buruk, ia bisa dib ukurn rnati. Sungguh filenyedihkan karena Ester tidak

memiliki kendali atas hidupnya, tetapi lebih menyedihkan lagi, ia bahkan
tidak bisa memberi tahu orang lain tentang dirinya.

Menurut 1 Korintus 4: 19, bagaimana seharusnya sikap Anda ketika Anda
merasa tidak memiliki kendali terhadap keadaan Anda?

Bacalah tentang Paulus dalam Roma 1: 1 0 dan 15:32 ketika ia
merencanakan pergi ke Roma. Bagaimana sikapnya?

Masing-masing gadis itu memberikan apa pun yang diperlukan
untuk bisa membuat raja senang. Beberapa orang memilih parfum terbaik,
yang lain memilih minyak.

Menurut Ester 2: 15, apa yang dipilih Ester?

Aset terbesar dalam hidup bukanlah apa yang ada di tangan Anda,
melainkan apa yang ada di hati Anda. Ester mengandalkan kecantikan hati
dan seman gat untuk menawan hati sang raja.
Pemikat terbesar bukan selalu penampilan

lahiriah sang perempuan,

melainkan semangat dan pesona dari dalam hati. Karakterlah yang benarbenar abadi dan tahan menghadapi

ujian waktu.

Dalam Ester 2: 17, apakah hasil kontes kecantikan itu?

Ahasvtoeros dan Ester

- . Maksud kisah ini bukan tentang bagaimana Ester menikah dengan
Ahasyweros. Ada plot lain yang berkembang dalam Kitab Ester. Haman
adalah perdana menteri di istana Ahasyweros. Suatu hari, saat Haman
sedang berjalan-jalan di kota Susan, Mordekhai
.•••••••.•..
menolak bersujud kepada Haman. Akibatnya,
JIrti nama Ester
Haman bersumpah tidak hanya akan menghukum
adaiah. "CBintang':
Mordekhai, tetapi juga membinasakan semua
tUia/tterfifiat pada
orang Yahudi di Kekaisaran Persia, yang saat
siang hari, tetapi
itu tentu akan membuat orang Yahudi di dunia
menjadi pemandu
musnah!
yang menuntun pada
malam hari.
Saat Haman menyampaikan beberapa kertas untuk ditandatangani sang raja, salah satunya
menetapkan kehancuran bangsa Yahudi. Tanda

~

tangan raja menyatakan bahwa siapa pun yang membunuh orang Yahudi
boleh memiliki barang, rumah, atau harta bendanya. Oleh karena hukum
Media dan Persia tidak dapat diubah, keputusan lain yang dibuat secara
tergesa-gesaoleh Ahasywerostentu akan membahayakan orang Yahudi-dan
akhirnya membahayakan Ahasyweros sendiri.
Bagaimana Tanggapan Orang Yahudi?
Bencana yang diumumkan Persia adalah kabar yang sangat menyedihkan
bagi bangsa Yahudi, dan mereka mulai "berpuasa, meratap" (Est. 4:3).
Mordekhai menderita sekali dengan keputusan ini.
Menurut Ester 4, apa yang ia lakukan?

Ketika melihat Mordekhai memakai kain kabung di pintu gerbang

istana, Ester mengirim pakaian untuknya. Mordekhai mengirim kembali
pesan kepada Ester untuk menjelaskan situasi yang sangat serius, dan
memintanya terlibat dalam pemecahan.
Menurut Ester 4: 13, bagaimana peringatan Mordekhai kepada Ester?

Mordekhai beriman bahwa jika Ester tidak membantu, Allah akan
menyelamatkan mereka dengan cara lain. Ia juga tahu bahwa meskipun
Ester tetap merahasiakan latar belakang rasialnya, bila saat penyingkiran
tiba, ia tidak akan dikecualikan.
Akan tetapi, dalam Ester 4: 14, Mordekhai mengajukan pertanyaan yang
sangat bersifot nubuat kepada Ester. Apakah pertanyaan itu?

Mungkin Ester menduga hak suaranya telah dicabut, tanpa kuasa,
tanpa koneksi, dan tidak bisa memilih. Namun, ada beberapa hal yang
mendorongnya, dan ia memakainya untuk kemuliaan Allah.

Ahasyweros dan Ester
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(}3erliasilXlti~ jlwfa rrufa{ C&nya Pifilian
~

Ester tidak bisa menolak dinikahi raja.

~

Ia tidak bisa kembali ke tanah airnya.

~

Ia tidak bisa tinggal bersama keluarganya.

~

Ia tidak bisa menjalankan ibadah agamanya.

~

Ia tidak bisa membawa masalahnya kepada raja ... tetapi
Ester memilih untuk tunduk kepada Allah.

Kita bisa selalu memilih melayani Tuhan. Lihat Efesus 5: 17.
Bagaimana kita mulai mengambil pilihan untuk mengikut Allah?

Mordekhai mau Ester pergi menghadap raja untuk mengubah
keputusan itu. Mungkin Mordekhai tidak mengerti bahwa hukum Media
dan Persia tidak bisa diubah, tetapi dalam hatinya
.
ia merasakan bahwa Ester bisa melakukan sesuatu
'l(jta 6isa selahi
untuk menolong.
memifili melayani
Orang-orang yang memaksa masuk ke
srulian.£iliat~esus
hadapan sang raja dan menyita waktu serta energi5: 17. (]3agaimana
nya bisa dihukum berat, bahkan dihukum mati.
kjta mulai
Mereka yang datang ke istana harus menunggu
menqambil pifilian
sampai raja mengulurkan tongkatnya untuk
untu/tmengi/tut
;4Ifali?
mereka. Oleh karena raja memegang kekuasaan
hidup dan mati, ketika mengulurkan tongkatnya
~J!f •
r
kepada orang itu, ia memberi mereka hak untuk
~

..................

t

..

~

berbicara. Jika ia menolak, orang itu dibawa dan dibunuh. Ester mengetahui
semua ini, tetapi bagi perempuan yang tidak memiliki pilihan lain, ia
memilih melayani Allah dan bangsanya. "Kalau terpaksa aku mati, biarlah
aku mati" katanya (Est. 4: 16).
Apakah Langkah Pertama Ester?
Apakah hal pertama yang Anda lakukan jika menghadapi persoalan berat?
Anda berpaling kepada Allah. Ester berkata kepada Mordekhai, "Pergilah
... berpuasalah untuk aku ... tiga hari lamanya" (Est. 4: 16).
Pesan Ester adalah: ketika Anda tidak bisa menjalankan iman Anda
dan bahkan tidak bisa menyebutkan nama Allah, Dia ada untuk Anda seperti
bin tang. Anda tidak bisa melihat Dia pada siang hari, tetapi Dia ada untuk
Anda pada malam kelam penuh penderitaan.
Jika kita memilih mengikut Tuhan, apakah hal pertama yang harus kita
berikan kepada-Nya menurut Roma 12:1-2?

Karakter perempuan bisa dilihat dari kualitas keputusan yang ia ambil
saat keadaan suram dan konsekuensi mengancam. Ester mengambil inisiatif.
Hanya dirinya yang bisa melakukan apa pun yang tidak bisa dilakukan
orang lain bagi orang Yahudi.
Bagaimana Ester Merespons Persoalan Ini?
Ester memakai akal sehat. Perhatikan cara praktis yang ia pakai untuk mengatasi persoalan tersebut.
Ester mengenakan pakaian rapi agar berhasil. Ester mengenakan
pakaian rapi untuk menghadap raja. "Ester mengenakan pakaian ratu" (Est.
5:1).

Ahasvweros dan Ester

la berdiri di tempat yang tepat. ''Berdirilah ia di pelataran dalam istana
raja" (5: 1). Perhatikan bahwa Ester tidak rnengirirn pesan untuk suarninya
rnelalui hamba. Ia tidak rnengajaknya rnakan rnalarn dengan undangan
tertulis. Ia juga tidak berdoa agar Allah menempatkan keinginan di hati
Ahasyweros untuk datang menemuinya. Ia mengambil inisiatif dengan
berdiri di ternpat yang tepat di antara tiang pualam, yang rnerupakan tempat
berdiri orang yang ingin bertemu Raja.
la melakukan pendekatan yang tepat. Saat Ester rnenunggu raja, raja
melihat pakaiannya yang indah dan rnengingat cinta raja kepadanya. Raja
rnernanggilnya, Ester rnendekat kepada raja dengan penuh horrnat dan
anggun, ''Mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu" (5:2).
la menyiapkan keadaan yang tepat. Ester men gun dang raja datang
ke tempatnya untuk perjamuan makan. Dalam ketenangan dan privasi
rumahnya, ia akan meminta raja mengampuni bangsa Yahudi. Ester tidak
hanya rnenginginkan raja datang ke perjamuan rnakan; ia juga rnengundang
Haman. Ia berencana rnengumpulkan mereka semua sehingga bisa bersamasarna rnenghadapi persoalan itu.

'lVtikg, :M.eneliatfapi 1Vputusan SuCit ...
Ketahuilah bahwa Anda adalah bagian dari rencana Allah
di bumi.
~

Jangan berusaha mencari jalan keluar yang mudah.

~

Nyatakan kemurahan dan tuntunan Allah.

~

Percayakan hasilnya kepada Allah.

la menciptakan unsur ketegangan. Ketika raja dan Haman datang ke
perjarnuan pada malam pertama, Ester tidak rnernberi tahu raja tentang
keinginannya. Ia rnernintanya berjanji akan datang lagi keesokan rnalarn
untuk mengikuti perjamuan rnakan. Ia menginginkan perhatian penuh
raja.

Ester, Mordekhai,

dan semua orang Yahudi berdoa.

Bagaimana

Allah menjawab doa itu? Allah bekerja di hati orang-orang untuk mengatur
keadaan. Selanjurnya, ketika Anda berdoa ten tang suatu masalah, ingatlah
bahwa Allah memiliki banyak cara untuk menjawab doa Anda.

Bagaimana Doa Ester Dijawab?
Haman bertindak sesuai dengan dorongan hatinya. Haman datang untuk
bekerja pada suatu pagi dan Mordekhai

ada di sana. Sekali lagi ia tidak

mau bersujud

marah sekali dan memutuskan

kepada Haman.

Haman

untuk segera melakukan sesuatu, bukan menunggu semua orang Yahudi
dimusnahkan. Haman menyuruh orang membuat tiang gantungan besar
untuk menggantung Mordekhai.

Raja mengetahui tentang Mordekhai. Setelah raja dan Haman
meninggalkan Ester pada perjamuan malam pertama, raja tidak bisa tidur.
Ketika tidak bisa tidur, raja menyuruh orang membacakan catatannya yang
sudah tua. Bertahun-tahun sebelumnya, ada usaha pembunuhan terhadap
raja. Meskipun begitu, inilah pertama kalinya raja mendengar hal itu,
Ketika meneruskan membaca, raja mengetahui bahwa Mordekhai telah
menyelamatkan nyawanya, jadi ia memutuskan
tentang hal itu keesokan harinya.

untuk melakukan sesuatu

Keesokan paginya ketika Haman menghadap raja, Ahasyweros
bertanya kepadanya,
"Bagaimana aku menghormati
seseorang yang
memerlukan pujian khusus?" Haman mengira Ahasyweros sedang membicarakan dirinya, jadi ia menyarankan raja untuk menghargai orang itu
dengan mengenakan pakaian istana kepadanya, mengaraknya dengan
menunggang kuda milik raja mengelilingi kota dan menyuruh orang
menyerukan
dihormati

penghormatan

ini kepada semua orang, "Inilah orang yang

raja."

"Lakukanlah itu kepada Mordekhai," Ahasyweros memerintahkan
Haman. Bukankah Allah mempunyai selera humor yang menarik?
Ketika Haman tiba di rumah setelah menghabiskan sepanjang hari
menghormati
Mordekhai, pelayan raja datang untuk mengawalnya ke
perjamuan kedua Ester. Ketika mereka tiba di temp at Ester, raja tidak mau
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makan; ia ingin langsung mendengar permintaan Ester. Kemudian Ester
memberitahukan
suaminya, Ahasyweros, tentang ancaman untuk bangsa
Yahudi.
Menurut Ester 7:3-4, apa yang ia minta kepada raja?

Raja Ahasyweros sangat murka. Ia mengajukan pertanyaan keras
kepada Ester. "Siapa yang bertanggung jawab dalam usaha menghancurkan
bangsa Yahudi?"
"Penganiaya dan musuh itu adalah Haman yang jahat ini," kata Ester,
sambil menunjuk

Haman.

Kemudian salah satu pejabat kerajaan maju dan menyarankan, "Lihatlah tiang gantungan setinggi 23 meter itu." Ahasyweros berkata, "Gantung
dia!" Dan itu dilakukan. Pada peristiwa ini, Allah memakai keputusan raja
yang tergesa-gesa untuk menjalankan kehendak-Nya, dan Haman tewas di
tiang yang ia buat untuk membunuh Mordekhai.

Apakah Masih Ada Masalah?
Meskipun

Haman

telah tewas, masalah tidak selesai. Masih ada hukum

Media dan Persia yang tidak bisa diubah.
Bagaimana sikap Anda seharusnya ketika tidak bisa mencapai tujuan Anda?
Bacalah Yakobus 4:13-15.

[adi, Ester dengan hikrnatnya memikirkan hukum yang lebih tinggi.
Hukum haru yang dituliskan yang mengizinkan bangsa Yahudi melindungi
diri mereka bila hari yang kejarn itu tiba. Bangsa Yahudi boleh membunuh
siapa pun yang menyerang mereka, lalu mengambil uang dan rumah si
penyerang. Hukum itu memberikan orang Yahudi posisi yang sarna dengan
musuh mereka. Raja menandatangani hukum itu dan membuatnya sederajat
untuk semua orang.

Jfasilnya
~

Bangsa Yahudi bersatu untuk mempertahankan diri.

~

75.000 musuh dihancurkan.

7(psimpuCan cp,akjis
Inilah yang harus dilakukan ketikaAnda merasa terperangkap dalam keadaan
Anda.
Mungkin hidup terlihat suram dan semuanya mernbuat frustrasi karena
Anda tidak memiliki pilihan yang bagus. Apakah sepertinya setiap jalan
mengarah kepada kesulitan yang lebih besar? Untungnya, ketika Anda
berada di lubang yang dalam dan gelap, satu-satunya temp at Anda bisa
memandang adalah ke atas. Jadi, pandanglah ke atas kepada Allah ketika
Anda mengalami kesulitan.
Hal-bal luar biasa terjadi ketika Anda memandang Allah.
Anda mendapat perspektifbaru tentang persoalan Anda. Anda dapat melihat
masalah Anda dari sudut pandang Allah. Dia mengetahui masa depan dan Dia
dapat menunjukkannya kepada Anda. Anda akan memiliki sudut pandang
kekal Allah--pandangan jarak jauh. Artinya Anda dapat menilai masalah
Anda menurut nilai-Nya atau dengan pengharapan-Nya. Melakukan hal
. ini akan membantu Anda menilai situasi secara lebih baik.

Ahasyweros dan Ester
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Ketika memandang Allah, Anda akan mulai melihat maksud Allah
bagi hidup Anda.

Allah mempunyai reneana bagi hidup Anda. Mungkin Anda akan mendengar
peringatan yang sama dengan yang didengar Ester dari Mordekhai ketika
Mordekhai mengatakan, "Kau lahir dalam Kerajaan Allah untuk masa dan
masalah seperti ini." Nilailah masalah Anda dengan mengingat reneana
akhir Allah bagi hidup Anda.
Ingatlah bahwa Allah adalah pemecah masalah

Dia ahli dalam kemustahilan. Pada langkah ini, Anda akan tahu bahwa
kehidupan Kristen selalu berguna dan berhasil. Allah tidak pernah cobaeoba dalam kepereayaan teologis. Ketika makhluk ciptaan-Nya berdosa
karena ketidaktaatan, Allah tidak rnencari-cari solusi abstrak. Tidak! Yesus
menjadi manusia, menerima keterbatasan kita, mati demi dosa kita, dan
menyelamatkan kita-jika kita mengizinkan. Dia juga akan menyelamatkan
Anda jika Anda mengizinkan.

9dem6uat Jurna{
Menuliskan pemikiran Anda adalah disiplin yang membuat Anda berpikir
jernih tentang pokok persoalan. Oleh karena Anda serius membangun
pernikahan yang kokoh, pergunakan pertanyaan di bawah ini untuk memandu pemikiran dan tulisan Anda. Ingatlah, menulis akan memperjelas
pernikiran Anda ketika menuliskan hal-hal yang Anda reneanakan akan
Anda lakukan.
Misalnya:
Tolonglah kami mengingat bahwa semua pemiliban waktu
adalah dari Engkau, Oh Bapa. Kadang-kadang kami bertanyatanya dan tidak dapat menemukan penyebab atau alasan untuk
situasi saat itu, tetapi Engkau memberi damai sejahtera ketika
kami tunduk kepada-Mu. Ketika kesediban atau pencobaan atau
ketakutan atau bahaya menghentikan langkah kami, tolonglah
kami, Bapa, untuk mengerti bahwa jalan-Mu bukanlah jalan
kami, dan pemiliban waktu kami tidaklah sempurna. Tolonglah

kami mempersiapkan

dan memakai

waktu

untuk

datang ke

hadirat-Mu. Kami ingin cantik dari dalam, seperti Ester, dan bisa
dipakai sesuai pemilihan waktu-Mu
1.

untuk membuat perbedaan.

Tulislah pengalaman ketika Allah dengan sempurna mengerjakan hal-hal kecil dari situasi yang seharusnya merupakan
situasi buruk. Mungkin kejadian ketika Anda mengira sernuanya akan gagal. Bagaimana Dia melakukannya?
Pakailah
kesempatan ini untuk memuji Dia di kertas atas segala kebaikan
dan kemurahan-Nya.

Jawa6an Suami

2.

Jawa6an Istri

Tuliskan beberapa hal yang Anda pikir harus Anda pelajari agar
bisa cantik dari dalam.

Jawa6an Suami

Ahasyweros dan Ester
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3.

Buatlah daftar hal dalam hidup Anda yang tidak bisa Anda
kendalikan dan membuat Anda putus asa serta mencegah Anda
melakukan lebih banyak hal bagi Allah dan sesama. Apa yang
bisa Anda lakukan? Apa tanggapan Anda untuk hal itu?

Jawa6an Suami

4.

Jawa6an Istri.

Prinsip apa yang telah Anda pelajari tentang tunduk kepada
kehendak Allah? Bagaimana Anda mengetahui kehendak Allah?
Apa kehendak Allah untuk hidup Anda?

Jawa6an Suami

Jawa6an Istri

£atifian 9demperk9k91i CPemi~fian
Carilah bimbingan
Ketika Anda merasa putus asa dengan keadaan Anda, carilah bimbingan
dari seseorang yang sangat mengenal Anda.
Mendalami Alkitab-sendirian

atau berkelompok

Lakukan pendalaman Alkitab tentang kehendak Allah. Carilah ayat-ayat
yang membahas kehendakAllah. Saat mempelajari prinsip tentang mencari
dan mengetahui kehendak Allah bagi semua orang percaya, Anda akan
menemukan kehendak Allah yang unik bagi diri Anda sendiri.
Bicarakan dengan pasangan Anda mengenai frustrasi Anda
Buadah rencana (kencan atau makan malam istirnewa) untuk berbicara
dengan pasangan Anda ten tang frustrasi Anda terhadap keadaan saat itu.
Ingat, Ester tahu ia harus berbicara dengan suaminya tentang suatu masalah.
Anda berdua harus melakukan hal yang sama.

_1 _

T:' _ •

6
Simson dan (J)eCifa
BELAJAR OARI PILIHAN BURUK

Pendahuluan oleh Tim dan Julie Clinton
American Association of Christian Counselors
Lynchburg, Virginia

rami berdua kuliah di Liberty University dan
'-.merupakan mahasiswa Elmer Towns, jadi kami
rnengetahui ajaran Alkitab dan kornirrnen beliau pada

pelayanan. Sekarang kami tinggal di sebelah rumah
Elmer dan Ruth, dan kami tahu komitmen mereka
kepada Tuhan. Oleh karena itu, menulis pendahuluan
untuk bab ten tang Simson dan Delila ini merupakan
keistimewaan bagi kami.
Ketika kami sekolah di Liberty University,
banyak sekali pemuda pemudi yang saling jatuh cinta,

menikah, clan membuat komitmen untuk melayani
Kristus seperti kami.
Sayangnya, terlalu banyak dari mereka berhenti
dan tidak melayani Tuhan atau hidup bagi Dia saat
mi.

Pernikahan cukup kuat bila Anda berdua
adalah dua individu sehat dan bekerja sama untuk
menghidupkan cinta. Jika Anda pernah merasakan
cinta dalam pernikahan, Anda tahu bahwa semua
pasangan akan melewati masa yang tidak rnernbahagiakan-masa ketika Anda tidak merasa dekat.
Terlebih lagi, di dunia zaman sekarang yang sangat
menyita waktu, penuh persaingan, atau menyebabkan
kesedihan mendalam di hati kita, Kabar baiknya adalah
bagimanapun kisah pernikahan Anda, hubungan Anda
tidak jauh dari kasih, perhatian, dan jangkauan Allah.
Dia bisa membuka jalan. Semoga Allah memberi Anda
pernikahan yang selalu Anda inginkan.

(}3efajar dari cp;,Cihan(}3urut
Hakim-hakim

!

ika
ada laki-laki baik yang bermasalah

Simson. Hampir

14-16
dengan perempuan,

ia adalah

semua yang kita ketahui ten tang Simson berkaitan

ngan perempuan tidak baik dalam hidupnya. Di Alkitab, masalahnya
(atau kisah hidupnya) berpusat pada tiga perempuan. Pertama, ia menikah
dengan perempuan Filistin, tetapi tidak tinggal dengannya. Selanjutnya,

hidupnya ditentukan oleh perempuan sundal dari Gaza di negeri Filistin.
Terakhir, pelayanannya dijatuhkan oleh Delila, yang disuap oleh lima
penguasa Filistin agar menyerahkan Simson kepada mereka. Oleh karena
kelemahannya terhadap perempuan, ia tidak bisa menolak Delila.
Bagaimana hidup Simson digambarkan? Pelayanannya yang terbatas
dan kekalahan akhirnya adalah akibat pilihan buruk yang diambilnya.

CPentfe~tan 1.(onsefino
Biasanya, lebih mudah melihat masalah yang mungkin
dalam hubungan orang lain daripada dalam hubungan
sendiri.

ada
kita

Apakah Anda pernah mempunyai ternan yang membuat Anda tertekan atau lelah? Apa pengaruhnya bagi Anda?
Apakah Anda membiarkan mereka melakukannya, atau bisakah
Anda berpegang pada alasan Anda dan tetap jujur kepada diri
sendiri? Beberapa orang kuat dalam banyak hal, tetapi pada
saat yang sarna, membiarkan orang lain mengendalikan hidup
mereka.
Simson adalah laki-laki yang kuat, dan ia membuat
sumpah yang serius. Masalahnya
dalam bidang-bidang

adalah, biasanya kita jatuh

yang kita kira kita tidak akan pernah

jatuh. "Sebab itu siapa yang menyangka, bahwa ia teguh berdiri,

hati-hatilah supaya ia jangan jatuhf" (1 Kor. 10: 12)

Mengapa Orang Membuat Pilihan Buruk?
Sebagai pemuda, Simson mengawali hidup dengan harapan besar, tetapi
diakhiri dengan buruk. Sepertinya ia memiliki hasrat akan Allah, tetapi
mengungkapkan hasratnya dengan cara yang salah. Kadang-kadang, Simson
membela kehormatan Allah, tetapi pada saat lain, ia berkompromi dengan
imannya. Hal buruk ten tang sikap komprominya adalah Simson berrnainmain dengan musuh Allah dan tunduk kepada mereka.

~)

:Meneapa Oranq :Mem6uat Pililian

(8uru~

~

Kebiasaan: Gaya hidup pilihan buruk.

~

Kelemahan: Mereka tidak cukup kuat untuk menolak.

~

Ketidaktahuan: Mereka tidak mengerti alternatifnya.

~

Tidak berpendidikan atau polos: Mereka tidak pernah
diajarkan untuk membuat pilihan yang baik.

~

Teladan: Mereka mengikuti orang yang keliru mereka
anggap sebagai pahlawan.

~

Kesenangan: Mereka dikuasai oleh keinginan daging,
keinginan mata, dan keangkuhan hidup.

~

Kenyamanan: Pilihan yang baik sulit diambil, tetapi
pilihan buruk mudah.

Seorang pemimpin bank baru saja mendirikan bank di kota kecil,
dan ketika kota tersebut menjadi besar, ia telah mendirikan bank di wilayah
yang sangat luas. Saat ia pensiun, wakil pemimpin muda yang bercita-cita
menjadi pemimpin mewawancarainya. "BagaimanaAnda mendirikan bank
hingga sebesar ini?" tanya pemuda itu. "Keputusan yang bagus," jawab
pemilik bank yang tua. Oleh karena tidak puas, wakil pemimpin muda ini
bertanya, "Bagaimana Anda belajar mengambil keputusan yang bagus?"
"Keputusan yang buruk," jawab pemimpin bank tua itu.

Apakah yang Dimaksud Nazir?
Simson adalah seorang Nazir. Kata Nazir berasal dari kata Nazar, "bersumpah". Seorang Nazir adalah seorangyang telah bersumpah kepadaAllah.
Seseorang bisa menjadi Nazir untuk waktu singkat atau seumur hidupnya,
]elas, Simson dan Yohanes Pembaptis adalah orang Nazir seumur hidup.
Ketika orang bersumpah

kepada Allah, biasanya mereka membuat

secara lahiriah untuk memperlihatkan

ketulusan

janji

mereka. Awalnya, Allah

memberi tiga syarat yang menyertai sumpah orang Nazir.
Menurut Bilangan

62-6, apa saja syarat itu?

Sim6o{ £aliiriali :Nazir
~

Ia tidak boleh memangkas

rambutnya.

~

Ia tidak boleh makan anggur atau minum minuman
mabukkan.

~

Ia tidak boleh menyentuh

me-

bangkai atau mayat.

Apakah Akibat Bersumpah Nazir?
Meskipun

orang

membuat

berbagai

jenis sumpah,

beberapa

orang

menepatinya-tetapi
beberapa orang melanggarnya. Sumpah Nazir Simson
diberkati Allah. "Anak itu menjadi besar dan TUHAN memberkati dia.
Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh TUHAN" (Hak. 3:24-25).
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Jika Anda melihat laki-laki seperti Simson memulai pelayanannya
pada zaman sekarang, mungkin Anda berpikir ia adalah pemuda yang memiliki kesempatan besar. Ia tidak hanya memisahkan dirinya dengan dunia,
tetapi 1aki-1akiini sepertinya disentuh oleh Allah untuk pelayanan. Ia berasal
dari keluarga baik-baik, mempunyai
masa depan menjanjikan

orangtua yang baik, dan mempunyai

dalam pelayanan Kristen.

Apakah Dasar Pilihan Buruk Simson?
Laki-laki
perempuan

taat harus memilih
taat. Namun,

menikah

dengan

itu bukanlah

.•••...•......•.••.......

jalan

Simson. "Simson pergi ke Timna dan di situ ia
melihat seorang gadis Filistin. fa pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya: Vi Timna
aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillab
dia meniadi isteriku'" (Hak. 14: 1-2). Alih-alih
:t

u.

fipattafi}II 6at
Bersumpali
Nazir?
.•

~l'*

menghabiskan waktunya dengan perempuan Israel
.••....•........
'.. ~'
~
yang taat, Simson malah tertarik kepada putri
orang Filistin (musuh bangsa Israel). Ini bukan kisah Romeo dan Julietkisah dua anak baik yang orangtuanya

bertengkar.

Bangsa Filistin adalah

bangsa tidak taat yang menyembah berhala (yang menunjukkan pengaruh
Iblis) dan tidak bermoral secara seksual. Simson tergoda perempuan Filistin.
Ia mengambil pilihan berdasarkan penampilan lahiriah.
Mengapa kita biasanya jatuh pada godaan? Bacalah Yakobus 1:14--15.

Jlpa yang Safafi denqan cpf,fifianSimson?
~

Keinginan yang salah. "Dia kusukai"

(Hak. 14;3).

~

Rencana yang salah. "Ambillab dia bagiku" (ay. 3).

~

Pilihan yang salah. Ayah Simson berkata, "Tidak adakah

di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di
antara seluruh bangsa kita" (ay, 3).
~

Hasrat yang salah. "Dia kusukai"

(ay, 3).

Apa yang dijanjikan Allah kepada kita ketika tergoda?
Bacalah 1 Korintus 10: 13 untuk jawabannya.

Mengapa Kisah ten tang Singa Dimasukkan?
Ketika pergi mengunjungi calon istrinya, Simson berjalan melewati kebun
anggur rem par seekor singa menyerangnya.

Dalam Hakim-hakim

Simson dan Delila

14:6, apakah yang dilakukan Simson?

Meskipun nampak sederhana, kisah ini mengandung lebih hanyak
alasan selain untuk memperlihatkan
kekuatan Simson. Sebagian besar,
kisah ini memperlihatkan bagaimana ia berrnain-main dengan hidupnya.
Memakan buah anggur berarti menentang sumpah Nazir, lalu mengapa ia
berada di kebun anggur? Simson hampir sarna dengan Hawa yang dikelilingi
buah terlarang. Meskipun

ayat itu tidak menyebutkan

ia memakan

buah

anggur, tentu saja kesannya demikian.
Pada kesempatan lain, ketika mengunjungi calon istrinya, Simson
berjalan melewati kebun anggur yang sarna. ''Ketika ia menyimpang dari
jalan untuk melibat bangkai singa itu" (Hak. 14:8). Lebah mernbuat sarang
dalam bangkai itu dan Simson mengambil madu dari sana, melanggar
bagian kedua sumpahnya
hampir kehilangan

dengan

menyentuh

sumber kekuatannya,

bangkai.

Bahkan saat ia

apakah Simson menyadari

apa

yang ia lakukan? Setelah melanggar dua sumpah Nazir, ia masih memiliki
kekuatan. Mungkin ia berpikir, ''Allah tidak bersungguh-sungguh
dengan
ancaman-

Nya. "

Upacara pernikahan Simson berlangsung selama satu minggu karena
dalam bahasa Ibrani, kata "pernikahan" berarti serangkaian perjamuan
pernikahan. Begitu juga dengan perjamuan "minum", Selama perjamuan,
Simson menghibur orang yang datang dengan memberi mereka tekateki.
Menurut Hakim-hakim

14:14, apakah teka-tekinya?

Mereka tidak bisa memecahkan teka-teki itu meskipun hari demi hari
mereka mernberikan jawaban berbeda. Oleh karena itu, mereka menyuruh
istri Simson untuk membantu mereka. Perempuan itu memang mernbantu
mereka, membuktikan bahwa ia lebih setia kepada ternan-ternannya, orang
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Filistin, daripada suami yang baru dinikahinya.
memberitahukan

jawaban

teka-teki

bisa menolak pesona perempuan itu, Namun,
perempuan itu mendapatkan jawabannya.
Menurut Hakim-hakim

Ia mendesak Simson untuk

itu kepadanya.

Awalnya,

Simson

setelah merajuk, akhirnya

13:16, apakah yang dikatakan perempuan itu

kepada Simson untuk meyakinkan Simson agar memberitahukan
jawaban itu kepadanya?

Suami istri hams belajar dari contoh negatif ini. Jangan pernah
mengancam pasangan Anda dengan "AIm tidak akan mencintaimu jika .... "
Jangan pernah mengatakan, ''Aku akan meninggalkanmu
jika kau tidak
.... " Hubungan yang dibangun atas dasar ancaman adalah hubungan yang
lernah, dan orang yang mengancam sangatlah tidak matang.
Bagaimana seharusnya sikap kita ketika melihat pasangan kit a menghadapi
godaan atau [atuh dalam godaan? Bacalah Galatia 6: 1-2.

Akhirnya, Simson memberitahukan
jawabannya kepada istrinya.
Kemudian, istrinya memberitahukan
kepada orang Filistin, dan mereka
rnenuntut hadiah uang karena berhasil memecahkan teka-teki. Akibatnya,
kemarahan Simson berubah menjadi kekerasan. Ia menyerang mereka dan,
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untuk mendapatkan uang guna membayar upahnya, ia membunuh tiga
puluh orang What Hakim-hakim 14:19).

Simson dan (j)efiCa
Kepada laki-laki mana pun yang sudah bersumpah kepada
Tuhan, Iblis akan mengirimkan Delila untuk mengujinya.
Akan tetapi, Simson lebih tahu. Janganlah menimpakan
semua kesalahan kepada Delila. Simson mempunyai tubuh
yang kuat, tetapi gaya hidupnya lemah. Ia ada di temp at yang
salah dan berkumpul dengan orang yang salah. Dua kali Simson
melanggar sumpah Nazirnya, tetapi "kesempatan hanya tiga
kali" akhirnya terjadi kepada dirinya.
Apakah Akibat Kemarahan terhadap Orang yang Kita Kasihi?
Istri Simson memohon kepadanya untuk memberitahukan jawabannya
sampai Simson menyerah. Kemudian Simson marah kepadanya dan orang
Filistin pada pesta pernikahan. Ia menewaskan tiga puluh orang untuk
membayar hadiah teka-teki itu dan berlalu, meninggalkan pengantinnya
di rumah.

Menurut Hakim-hakim

15:6, apa yang terjadi pada Delila?

CBaoai11UlTUlCJ'aneeapan Drane teihadap CP;lifian CJ3urukj
~

Mereka sangat marah. Lihat contohnya

dalam Hakim-

hakim 14:19.
~

Mereka memukul musuh. Lihat contohnya dalam Hakimhakim

15:4-5.

~

Mereka menjauhi orang yang mereka
contohnya dalam Hakim-hakim 14:20.

~

Mereka menutup

diri. Lihat contohnya

kasihi.

Lihat

dalam Hakim-

hakim 15:1-6.

Simson dan Perempuan Sundal di Gaza
Simson perlu waktu untuk mengatasi rasa kehilangan akan istrinya dan
kemarahannya yang meledak kepada orang Filistin. Kita tidak tahu apa yang
ia lakukan sementara itu, tetapi kisah selanjutnya di Alkitab menggambarkan
Simson dalam perjalanan ke kota orang Filistin di Gaza untuk mengunjungi
perempuan sundal (Hak. 16:1-3).

Mengapa Ini Adalah Pilihan Buruk.?
Ia melanggar perintah ketujuh. Ia memiliki keberanian untuk menghampiri
musuh, dan menempatkan dirinya sendiri dalam bahaya besar. Namun,
Allah melindungi orang bodoh, dan Simson harus berterima kasih atas
hal itu.
Pada tengah malam, Allah seperti membangunkan

Simson, dan

ia menyadari bahwa musuh telah mengepung rumah perempuan sundal
tersebut. Pintu gerbang kota sudah ditutup dan tidak ada jalan keluar
baginya. Bangsa Filistin bersiap menyerang dan membunuhnya. Ajaibnya,
Simson bisa membuka pintu gerbang kota, memanggul dan membawanya
pergi. Sekali lagi, Simson nyaris tidak lolos. Oleh karena ia tidak segera
diadili atas setiap pilihan buruk, ia tidak menyesal dan mengubah jalannya.

Meskipun ia menempatkan dirinya dalam masalah, ia tidak pernah belajar
dari kesalahannya. Oleh karena itu, ia jatuh lagi dalarn persoalan yang sarna.
Dengan setiap kemalangan yang terjadi, Simson semakin dekat dan dekat
dengan kejatuhan dan bencana.
Menurut Yakobus 4:7, apakah hal pertama yang seharusnya Anda
lakukan ketika tergoda?

Menurut 1 Yohanes 1:8-10, apa yang barus kita ingat ketika berpikir
bahwa kita bebas dari godaan?

Apa yang barus kita lakukan ketika jatuh dalam godaan?
Lihatlah jawabannya dalam 1 Yohanes 1:9.

Cara:M.emataft~n Si~us 7\iputusan rJ3U11lt
~

Pelajari cara mengambil keputusan baik.

~

Pelajari akibat keputusan buruk.
Analisis tindakan Anda menurut Alkitab.
Lakukan penangguhan-masa
untuk menunggusebelum membuat keputusan apa pun.

~

Tulislah pro dan kontra masing-rnasing keputusan agar
menjadi leblh objektif

~

Selidiki motif Anda yang mengarah kepada keputusan
buruk.

~

Buadah daftar sepuluh keputusan terburuk yang pernah
Anda ambil dan tuliskan semua alasannya. Pelajarilah.

~

Buatlah daftar sepuluh keputusan terbaik yang pernah
Anda ambil dan carilah pola yang bisa Anda ikuti pada
masa yang akan datang.

Apakah yang membuat Simson tertarik kepada perempuan Filistin?
Apakah wajah mereka? Apakah warna kulit atau rarnbur mereka? Atau,
apakah logat mereka? Sarna seperti sebelumnya, Simson telah mengambil
keputusan buruk dengan mencari istri orang Filistin dan mendatangi
perempuan sundal di Gaza. Batu sandungan Simson berikutnya adalah
Delila, "Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan ... yang namanya
Delila" (Hak. 16:4). Jika Anda tidak memecahkan persoalan moral dalam
hidup Anda, akhirnya persoalan itu akan kembali lagi dan lagi sampai Anda
menguasainya atau persoalan menguasai Anda.

Apa yang Diketahui Musuh Simson ten tang Dirinya?
Setiap orang mempunyai kelemahan. Ada mata rantai yang lemah di rantai
itu. Mata rantai yang lemah pada Simson adalah perempuan. Sayang sekali
C',
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jika musuh Anda lebih mengetahui kelemahan Anda daripada diri Anda
sendiri; itu artinya mereka lebih kuat daripada Anda dan bisa menangkap
Anda.

Menurut Hakim-hakim 16:5, apa yang disuruh orang Filistin
agar dilakukan Delila?

Mengapa Delila Tidak Tepat untuk Simson?
Jika mencintai Simson, tentu Delila akan berjuang untuknya dan melindunginya. Namun,

cintanya

tidak mendalam,

karena ia menipu dan menghancurkan

itupun

kalau ia mencintainya,

Simson.

:M.enoapa (])eCifa(]3isa :M.empen[aya Simson?
~

Simson merasa bergairah.

~

Simson dipenuhi nafsu.

~

Simson bodoh secara spiritual.

-----------------------------------

----

Apa Saja yang "Nyaris" bagi Simson?
Dalam tiga kesempatan, Delila meminta Simson memberitahukan
kelemahannya. Tiga kali juga Simson membohonginya. Setiap kali berbohong,
ia semakin dekat untuk memberi tahu perempuan itu rahasia kekuatannya:
rambutnya. Sarna seperti setiap perempuan yang semakin lama membawa
Simson semakin dekat kepada kehancuran, demikian juga kebohongan
Simson kepada Delila.

'TlfJa1V6ofiongan Simson
"Ikatlah aku dengan tujuh tali busur yang baru, yang
belum kering,"
"Ikatlah aku dengan tali baru yang belum terpakai untuk
pekerjaan apa pun."
"Tenunlah tujuh rambut jalinku bersama-sarna dengan
."
Iungsm.
Simson tentu cukup pandai untuk tahu bahwa Delila sedang menjebaknya. Setelah ia memberi tahu Delila bahwa tujuh tali busur akan
membuatnya tidak berdaya, Delila mengikatnya dengan tali itu kemudian
memanggil orang Filistin untuk menangkapnya. Setelah mengalahkan
mereka, ia seharusnya melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya.
Namun, seperti ngengat yang terbang mendekati bahaya api, ia tidak tahan
untuk kembali lagi.
Apa Tanggapan Delila Ketika Tertangkap?
Ia adalah perempuan penipu yang cerdas. Pertama kali tertangkap, Simson
tidak kabur-demikian juga dirinya. Ia malah menyalahkan Simson.
Apa yang Delila katakan?
Bacalah jawabannya dalam Hakim-hakim

16:10.

Delila mengeluh karena Simson membohonginya. Ia meremehkan
dan mengejek Simson secara kejam.
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Menurut Hakim-hakim

16: 16, apa yang dilakukan Delila?

Akhirnya, Delila mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Simson
memberi tahu Delila bahwa jika rambutnya dipotong, ia tidak berdaya.
Ketika menyadari Simson berkata jujur, Delila memanggil para penguasa
Filistin dan jebakan diatur untuk menangkap
mengetahui bahaya akibat nafsunya.

laki-Iaki kuat yang tidak

Mungkin Simson benar-benar percaya bahwa kekuatannya ada pada
rambutnya, tetapi kekuatan sebenarnya adalah pada sumpah yang ia ucapkan
kepada Tuhan. Apakah itu seperti kita pada zaman sekarang? Banyak di
antara kita yang percaya bahwa kekuatan kita ada pada persembahan persepuluhan, kehadiran di gereja, atau tindakan lahiriah lain yang selaras
kepadaAllah. Kita menyombongkan diri, "Segala perkara dapat kutanggung"
tetapi lupa melengkapinya, cedidalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku"
(FIp.4:13).
Delila menyuruh Simson tidur di pangkuannya kemudian memanggil
tukang cukur untuk memo tong rambutnya. Setelah berjalan mendekat ke
tepi bahaya, akhirnya Simson jatuh.

Apa Kesempatan Terakhir Simson untuk Mengambil Pilihan
yang Baik?
Selama perjamuan minum, bangsa Filistin ingin dihibur oleh Simson.
Namun, bukan hanya itu-mereka
ingin mempermalukannya. Jadi, seorang
anak laki-Iaki menuntun tokoh besar Allah yang buta itu, yang sekarang
turun pangkat menjadi orang lemah yang berjalan terseok-seok, ke hadapan
orang banyak. Simson sangat dipermalukan sampai-sampai ingin mati;
tetapi ia ingin membawa musuhnya mati bersamanya.
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Ia meminta anak laki-laki itu mengantarnya ke tempat ia bisa
menyentuh tiang aula besar itu. Simson memegang tiang dengan kedua
tangannya. Simson tahu bila ia menghancurkan satu tiang, seluruh temp at
itu akan runtuh.
Sambil memegang tiang dengan kedua tangannya, Simson berdoa,
"Buatlah aku kuat, sekali ini saja" (Hak. 16:28). Sungguh menyenangkan
akhirnya Simson bisa mengambil pilihan yang baik. Namun, sungguh
menyedihkan karena itu adalah doa terakhirnya.

J{a{ yang rrufak. (])i~taliui Simson
Ia tidak bisa kuat lagi. "Aku akan bebas dan akan meronta
lepas" (Hak. 16:20).
Kekuatan spiritualnya telah hilang. "Tetapi tidaklah
diketahuinya,

bahwa

Tuhan telah meninggalkan

dia"

(ay.20).
Ia tidak tahu bahwa mereka akan membuat matanya
buta. "Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua
matanya" (ay.21).
Ia tidak tahu bahwa mereka akan memenjarakannya. "Ia
dibelenggu dengan dua rantai tembaga" (ay.21).
Ia tidak tahu bahwa mereka akan mempermalukannya.
"Panggillah Simson untuk melawak bagi kita" (ay.25).

Dengan sangat berani, Simson menghancurkan kuil yang merupakan
kebanggaan bangsa Filistin. "Ytmg mati dibunuhnya pada waktu matinya
itu lebib banyak dari pada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya" (Hak.
16:30).
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Bagaimana sikap kita seharusnya setelah dipulihkan, dan bagaimana
tanggapan Allah atas sikap kita? Bacalah 1 Yohanes 1:7.

1.Vsimpufan ®'akJis
Hidup berisi pilihan
Siapa pun Anda, hal terpenting tentang keberhasilan Anda bersama Allah
diukur melalui pilihan yang Anda ambil untuk mengikut Allah. Semen tara,
kelemahan Anda dalam hidup adalah akibat pilihan buruk. Memiliki hidup
yang lebih baik tidak memerlukan banyak uang, rumah yang lebih bagus,
dan pekerjaan yang lebih baik, bahkan pernikahan yang lebih baik. jika hari
ini Anda bisa mulai mengambil pilihan yang lebih baik-keputusan
yang
luar biasa-Anda
akan memiliki hidup yang lebih baik.

Selalu ada kelemahan dalam kekuatan
Terkadang, hal yang paling kuat tidak bisa dipakai karena tidak fleksibel.
Simson adalah laki-laki terkuat secara jasmani, tetapi rohaninya lemah.
Simson tidak bisa menolak kelemahannya. Ia harus tahu kebenaran ini:

'./1ku bisa menang atas apa pun-termasuk
kemenangan atas kecanduan
seks-di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku" (Flp. 4: 13, parafrase
penulis).

Musuh mengetahui kelemahan Anda
Ketika tidak bisa mengalahkan

Simson dalam peperangan,

bangsa Filistin

mengalahkannya
secara rohani. Apakah musuh mengetahui kelemahan
Anda? Apakah ia memakainya untuk melawan Anda? Setelah mengakui
kelemahannya dalam Roma 7, Paulus kemudian mengandalkan Allah yang

memberi kemenangan. "Syukur kepadaAllah! oleh YesusKristus, Tuhan kita"
(Rm.7:25).
Allah adalah Allah yang memberi pilihan kedua

Setelah Simson dikalahkan dan dipenjara, Allah memberinya pilihan
kedua. Mengapa? Karena Simson mengakui dosanya dan berdoa meminta
pertolongan Allah. Kemudian Allah memakainya "untuk kedua kali".
Namun, perhatikan perbedaannya: Allah memakainya dengan cara dan
akibat yang sangat berbeda. Cara Allah memakai Simson memberi kesaksian
yang berbeda bagi orang percaya.

:Mem6uat Juma{
Menuliskan pemikiran Anda adalah disiplin yang membuat Anda berpikir
jernih tentang pokok persoalan. Oleh karena Anda serius membangun
pernikahan yang kokoh, pergunakan pertanyaan berikut ini untuk memandu pemikiran dan tulisan Anda. Ingatlah, ketika menuliskan hal-hal
yang Anda rencanakan akan Anda lakukan, hal itu akan memperjelas
pemikiran Anda.
Misalnya:
Tuban, tolonglah kami untuk mendorong dan memperkaya
kehidupan orang di sekitar kami. Kami tidak mau menjadi
pengaruh negatif atau bahkan membantu musuh menghancurkan
seseorang. Kami ingin menjadi pengaruh yang menumbuhkan.
Tolonglah kami untuk berbati-bati dengan janji dan sumpah yang
kami buat. Tolonglah kami untuk tidak pernah melupakan itu.
Terima kasih karena telah menepati janji-Mu, dan memimpin

kami di jalan-Mu.
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1.

Pikirkan seseorang yang kuat yang Anda tahu jatuh dalarn
suatu kelernahan. Apa yang bisa "rnenyelarnatkan" -nya? Apa
yang sebenarnya bisaAnda lakukan, tetapi tidakAnda lakukan?
Apa yang akan Anda lakukan bila suatu saat godaan yang sarna
rnuncul?

Jawa6an Suami

2.

Jawa6an Istri

Jelaskan kekuatan Anda (jangan rnenyornbongkan diri, tetapi
bersikaplah objektif). Bagairnana Anda dapat rnernakai
kekuatan Anda untuk rnernuliakan Allah?

Jawa6an Suami

Jawa6an Istri

3.

Jelaskan kelemahan Anda. Bagaimana kelemahan ini telah me-

lukai Anda pada masa lalu? Bagaimana Anda dapat mengatasinya pada masa yang akan datang?

Jawa6an Suami

4.

Jawa6an Istri

Alkitab menjanjikan "jalan keluar"(1 Kor. 10:13). Bagaimana
Anda bisa mengatasi godaan pada masa lalu? Bisakah Anda
menuliskan resep kemenangan untuk dibagikan kepada orang
lain?

Jawa6an Suami

Simson dan Delila
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5.

Apa yang telah Anda pelajari dari Simson untuk memperkuat
karakter Anda?

Jawa6an Suami

Jawa6an Istri

Latilian :Memperk9~1iq>emi~lian
Baca

dan

bahaslah satu buku

Bersama pasangan Anda, bacalah buku ten tang seseorang yang mengatasi
persoalan atau godaan. Bahas buku itu bersarna-sama. Tentukan bagaimana
masing-masing Anda akan melakukan pendekatan terhadap persoalan
tersebut. Jika berbeda, bahas perbedaan Anda berdua.

Bicarakanlah keputusan terburuk Anda
Suatu saat dalam pernikahan, Anda berdua telah membuat keputusan
buruk. Qangan membahas keputusan yang dibuat oleh salah satu dari
Anda dan membawa petaka.) Bicarakan tentang keputusan Anda berdua.
Mengapa Anda berdua mengambil keputusan tersebut? Apa yang Anda
ketahui sekarang yang akan mengubah pendapat Anda tentang keputusan
itu? Bagaimana Anda pulih dari keputusan itu? Apa yang Anda pelajari
dari keputusan

itu?

Ingatlah langkah-langkah dalam mengambil keputusan berikut ini.
1.

Jujur menghadapi
keputusan.
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kenyataan bahwa Anda harus mengambil

:>
:>
:>
2.

Ketahui bahwa Anda harus melakukan sesuatu.
Ketahui bahwa Anda bisa memecahkannya.

Tetapkan situasinya.

:>
:>
3.

Ketahui persoalan Anda.

Jangan bekerja berdasarkan tanda.
Tuliskan persoalannya (persoalan yangjelas tergambar
yang baru separuh terpecahkan).

Kumpulkan

:>
:>
:>

informasi.

Tuliskan fakta seputar persoalan Anda.
Pertimbangkan

alasan yang ada.

Evaluasi dugaan yang muncul.

4.

Kembangkan solusi pengganti sebanyak mungkin. Evaluasi
masing-masing alternatif (Penting untuk menuliskan sebanyak
mungkin solusi.)

5.

Pilihlah rangkaian tindakan terbaik.

:>
:>

Mengambil keputusan tanpa proses tersebut adalah
tebak-tebakan.
Mengambil

keputusan

bukanlah

memikirkan

hal

yang harus dilakukan, rnelainkan rnernilih solusi

terbaik yang disarankan di antara semua solusi yang
ada.
~

6.

Di dunia yang tidak sempurna, tidak ada jawaban
yang sempurna, hanya solusi terbaik saat itu.

Membuat

keputusan

berhasil.

~

Sampaikan kepada orang-orang

~

Terus-rnenerus

~

Tetap fokus pada tujuan Anda.
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(Daua dan CBatsye6a
BELAJAR MENGUMPULKAN
POTONGAN-POTONGAN

Pendahuluan oleh Ed dan Jo Beth Young
Second Baptist Church, Houston, Texas
Vita lebih mengenal Daud daripada tokoh lain
r"-.di Alkitab, kecuali YesusKristus. Biografi Daud
adalah yang terpanjang dicatat di Alkitab, dan firrnan
Allah tidak membatasi untuk mencatat kekuatan dan
kelemahannya. Tidak ada pahlawan di Alkitab yang
dikecualikan dari kebenaran-demikian juga Daud,
yang disebut oleh Allah sebagai "seorangyang berkenan
di bati-Nya" (1 Sam. 13: 14). Hubungan Daud
dengan Batsyeba dimulai sebagai afair di lantai atas,
dan terungkap dalam drama kejahatan tiga babak,
menutup-nurupi,
dan pengakuan. Kisah tersebut

menyedihkan, dramatis dan tragis, tetapi banyak di
antara kita yang melakukan kesalahan yang sama.
Kabar baiknya adalah awal yang buruk bukanlah penentu dalam pernikahan. Kegagalan tidaklah
fatal, juga bukan akhir segalanya. Alkitab mengatakan,

"Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi
putih seperti saiju; sekalipun beruiarna merah seperti
kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba"
(Yes. 1: 18). Pengampunan
kemurahan Allah.

selalu tersedia-itulah

Kami telah melihat kebenaran alkitabiah ini
dinyatakan dari waktu ke waktu selama 40 tahun
lebih kami bersama-sama melayani di gereja. Pernikahan yang diawali dengan sesuatu yang tragis,
tetapi kemudian bertekun dengan kemenangan.
Orang-orang yang pernikahannya berakhir dengan
perceraian mulai datang ke gereja kami. Sama sekali
tidak menyadari keterlibatan pasangannya, keduanya
menemukan hidup baru dalam Yesus Kristus. Di
luar dugaan, mereka bertemu lagi dan rujuk. Allah
mengambiI
apa yang pecah clan membuatnya
utuh kembali. Inilah kisah penebusan. Inilah kisah
pendamaian. Saat Yesus Kristus mendamaikan kira
dengan Bapa, Dia juga mendamaikan kita dengan
pasangan ki ta.
Apakah

Anda

menginginkan

pernikahan

yang luar biasa? Bacalah bab ini dengan teliti. Seringseringlah berhenti dan merenungkan
kebenaran
firman Allah. Izinkan Dia melakukan pekerjaan yang
Iuar biasa dalam hidup dan pernikahan Anda. Jika
Anda mengikuti kebenaran ini, kami jamin Anda akan
memiliki cinta yang kekal selamanya.

CJ3efajar9rfengumpu{~n CPotongan-potongan
2 Samuel 11:1-12:25

A

pakah Anda pernah melihat pasangan yang menikah dan dalam hati
l"1Anda berpikir, "Berapa lama pernikahan itu akan bertahan?" Ketika
Anda melihat cara Daud dan Batsyeba memulai-dengan perzinaan-Anda
tidak akan pernah menduga bahwa pada akhirnya mereka akan mengalami
pernikahan yang baik atau dipakai oleh Allah. Meskipun begitu, hubungan
mereka yang dimulai dengan perzinaan diakhiri dengan Batsyeba menjadi
istri terakhir Daud dan paling berpengaruh baginya. Ada lima perempuan
yang disebutkan dalam silsilah Yesusdalam Matius 1: 1-17; Batsyeba adalah
salah satu di antaranya. Pada akhirnya, ia memiliki dua anak laki-laki, Anak
pertama adalah Saloma (namanya berarti "damai sejahtera"), dan garis
keturunan Saloma meluas hingga kepada Yusuf, ayah tiri Yesus.Anak kedua
Batsyeba adalah Natan, yang garis keturunannya meluas hingga kepada
Maria, ibu Yesus.Jadi, sesuatu yang dimulai di balik kegelapan perzinaan
dibawa kepada terang keselamatan ketika anak-anak Daud dan Batsyeba
akhirnya bertanggung jawab atas lahirnya Yesus, Sang Mesias.

CPemfe~tan1(onsefing
Daud adalah gembala, penjaga, dan laki-laki sejati yang tahu
cara melindungi kawanan ternaknya dari binatang buas. Ia
adalah gembala, yang tahu ke mana harus membawa ternaknya.
Ia mempunyai sifat yang sangat baik untuk suami yang sangat
baik.
Daud mengenal Allah sebagai pemberi keberanian dan
sumber kekuatan dalam kemenangannya terhadap pemangsa
yang buas dan musuh besar. Kekuatan, keberanian, dan
pengetahuan akan Allah adalah sifat terbaik Daud untuk menjadi suami yang hebat.
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Daud aclalah pemazmur

clan menyukai

lagu cinta. Ia

menulis lagu clan doa. Kepekaannya dan kasihnya sering kali
cliungkapkan melalui puisi clan lagu.
Daud

adalah raja. Ia mempunyai

kuasaan sekaligus kepemimpinan

kekayaan

dan pemahaman

dan ke-

akan taktik

musuh.
Akan tetapi, semua sifat luar biasa ini juga bisa mengarah pada dosa besar. Jika selalu menang, ia akan tamak
akan kepuasan diri. Jika semua orang menyukainya, mereka
mungkin membiarkannya lolos setelah pembunuhan. Jika ia
se1alu mendapatkan apa yang ia inginkan, kekuasannya akan
menyebabkan dirinya berdosa.
Nafsu, kekuasaan,
kayaan bisa menghancurkan

ketamakan,

keberhasilan,

clan ke-

seseorang jika ia kehilangan pan-

clangan tentang letak nilai yang sebenarnya-mengasihi
Allah
clan sesama, clan memiliki rasa hormat tertinggi akan janji.

Mengapa Daud Tergoda?
Daud telah menghabiskan wakru selama tiga belas tahun masa sulit di
hutan belantara sejak masa rernaja hingga berusia akhir dua puluhan
tahun. Ia dikejar-kejar Saul, diusir dari rumah, dan jauh dari hadirat Allah
di Bait Suci. Ketika pertama kali rnenjadi raja, Daud melakukan sejumlah
kampanye militer yang sulit, juga berada jauh dari kampung halamannya.
Sekarang setelah berusia setengah baya, mungkin ia berpikir bisa bersantai
dan menikmati hasil prestasinya.

Apa yang Dilakukan Daud dan Menyebabkan Kejatuhannyai
Beberapa kondisi mengarah

pada ketidaksetiaan

musim semi ketika ada gelora hidup yang baru-
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Daud. Itu terjadi saat

"pada waktu raja-raja

biasanya maju berperang" (2 Sam. 11:1). Orang biasanya lebih mernikirkan
cinta selama musim semi daripada musim-rnusirn lain.
Kondisi kedua menyiratkan bahwa Daud mengelak dari tanggung
jawabnya- "Daud sendiri tinggal di Yerusalem" (2 Sam. 11:1). Ketika
seharusnya menyertai prajuritnya di medan perang, Daud tetap tinggal
di Yerusalem yang nyaman.
Lalu, ada kondisi ketiga. Daud tidak bisa tidur, jadi ia "bangun dari
ternpai pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana" (2 Sam.
11:2). Daud menjadi semacam pengintip. Ia melihat perempuan yang
sedang mandi dan tidak bisa memalingkan wajahnya. Sekali melihat, ia
terus melihat.

Dalam Ibrani 4:15, siapakah teladan kita ketika tergoda?

Bagaimana Yesus mengatasi cobaan? Libat Matius 4: 1-1 O.

Bagaimana Batsyeba Turut Menyebabkan Kejatuhan Itu?
Meskipun sepertinya Batsyeba sarna sekali tidak bersalah dan rnerupakan
korban dalarn kondisi ini, ada hal-hal yang seharusnya dilakukan Batsyeba
untuk rnengubah akibatnya. Pertarna, Batsyeba tidak mernakai baju dan
mandi di atas sotoh rumah, yang merupakan hal yang tidak sopan dan tidak
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pantas. Ketika perempuan

dengan tak senonoh

memamerkan

di hadapan laki-laki, meskipun tidak disengaja, ia membuat
hampir tidak mungkin dapat mengendalikan pikirannya.
Kesepian mungkin

merupakan

tubuhnya
laki-laki itu

faktor kedua. Suaminya

sedang

pergi berperang. Mungkin ia ingin ditemani. Ketika utusan datang untuk
mengatakan
bahwa raja ingin menemuinya,
mungkin itu menjawab
kerinduan dalam hatinya ingin ditemani.
dan menarik.

Bagaimanapun,

Daud tamp an

Apa yang Seharusnya Dilakukan Daudi
]elas, ada beberapa langkah yang seharusnya diambil
Daud untuk mencegah tragedi itu. Pertama dan
terutama, ia bisa saja berhenti melihat Batsyeba
mandi. Namun, sebagian laki-laki mengatakan
bahwa meskipun memalingkan wajah, mereka
tetap tidak dapat mengalihkan imajinasi mereka.
Alkitab menyebutkan,
"[auhkanlah dirimu dari
percabulan" (1 Kor. 6:18). Daud juga bisa saja
segera pergi ke Raba menyertai pasukannya, tern-

1(ita tidaft
6ertanggung jawa6
atas godaan yang
datanq lis depan
pintu, tstapi
Rjta 6ertanggung
jawa6 ji/ta Rjta
mengundangnya
masuk. -'Martin

pat ia seharusnya berada di garis depan. Atau,
Daud bisa saja kembali ke kamarnya untuk
menulis mazmur lagi. Bagaimanapun, ketika gelisah, kesal, atau tidak bersemangat, ia menulis
mazmur untuk mengungkapkan rasa tertekannya.
Mengapa tidak menuliskan mazmur untuk mengungkapkan
rasakan di tubuhnya dan mengatasi godaan?

Luther

nafsu yang ia

Apakah rahasia terdalam kit a untuk membantu kita mengatasi godaan?
Lihat Mazmur 119: 11.
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Apa yang Seharusnya Dilakukan Batsyebai
Jelas, ia seharusnya rnandi di dalam ruangan, tidak terlihat di depan umum.
Ketika undangan datang dari raja, ia juga bisa saja menolak. Mungkin sulit
untuk menolak raja, tetapi Batsyeba seharusnya memutuskan
kepada suaminya dan tetap berada di rumah.

untuk setia

Menurut Yakobus 4:7, apa seharusnya tanggapan luar kita
untuk mengatasi godaan?

Bagaimana Daud Berbuat Dosa?
Alkitab menyatakan

bahwa ia terlibat dalam hubungan

gelap bukan karena

ia tidak pikir panjang dan tidak berhati-hati, tetapi ia berdosa secara agresif
dengan mata yang terbuka lebar, "Daud menyuruh orang mengambil dia" (2
Sam. 11 :4). Tindakan ini sembrono karena mungkin saja orang yang disuruh
itu akan kembali ke temp at mereka untuk memberi tahu hamba-hamba
lain. Kesalahan yang dilakukan Daud mungkin diketahui seluruh istana,
dan mungkin ia menyadari bahwa semua hambanya mengetahui segalanya.
Oleh karena itu, ketika menyuruh mengambil Batsyeba, Daud beralih dari
dosa pengamat biasa menjadi dosa persetujuan bersama, kemudian menjadi
ketagihan yang memaksa.
Banyak hubungan gelap dimulai dengan menjadi pengamat biasamelihat sesuatu atau melakukan diskusi tak disengaja tentang hal-hal yang
tidak seharusnya dibahas. Kemudian rasa penasaran atau nafsu mas uk dan
mendorong orang itu untuk menjadi bagian dari dosa persetujuan bersama.
Setelah hubungan gelap dimulai, salah satu atau kedua pihak tidak bisa
menghentikannya.

Itu menjadi ketagihan yang memaksa.

flk.u 9rfefifzat q>erempuan Itu
Pengamat biasa-Aku
Dosa persetujuan

menginginkannya.

bersama-Aku

Ketagihan yang memaksa-Aku
tikannya.

akan memilikinya.
tidak dapat menghen-

Apakah Akibat Janji Temu Daud dan Batsyeba?
Mungkin Daud berpikir bahwa pertemuan tersebut adalah main-main
semalam untuk memuaskan nafsunya. Namun, dalam kebesaran Allah,
Batsyeba kemudian mengirim kabar bahwa ia mengandung. Sekarang Daud
dihadapkan pada dilema yang lebih buruk.

Bagaimana dosa masuk ke pikiran dan kehidupan kita?
Bacalah Yakobus 4: 17.

Daud memikirkan

akibatnya

dan tahu bahwa kepemimpinannya

akan sangat diragukan jika orang-orang tahu ia telah berzina dengan
Batsyeba. Bagaimanapun, ia adalah raja, dan perintah ketujuh menyebutkan,
"[angan berzina. "

Bagaimana Daud Berusaha Menutup-nutupi?
Pertama, Daud menyuruh Uria pulang dengan berpura-pura ada urusan
untuknya. Namun, ketika Uria tiba di Yerusalem, ia tetap tinggal di markas

prajurit di samping istana. Ia tidak pulang kepada istrinya, jadi ia tidak
melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Kemungkinan Uria tetap
berada di samping istana raja karena mengira Daud ada tugas untuknya.
Atau mungkin ia hanya mau siap siaga bila Daud mengirimnya lagi ke
medan perang.
Ketika menyadari rencananya tidak berhasil, keesokan malamnya
Daud mengadakan pesta besar untuk membuat Uria mabuk. Kali ini
.........

Daud menambah lagi dosanya karena Alkitab
mengatakan, "Celakalab orang yang memberi

JikfJ. kJta
menyem6unyikfJ.n
dosa; )7ffali

membukanya. Jikg
kJta menga/tui

minum

sesamanya manusia bercampur amarah"

(Hab. 2:15). Bahkan dalam mabuknya, Uria
rerlalu setia kepada Daud dan tidak pergi tidur di
rumah bersama isrrinya. Sekalilagi, ia rerap berada
di markas prajurit.

dosa, )'l[[ali

Sebagai usaha terakhir, Daud mengirim
surat kepada Yoab yang menjadi atasan Uria.
,t~,
Di surat itu, Daud memerintahkan agar Uria
s .
••••••••••••••
ditempatkan di pertempuran yang paling hebat,
kemudian para prajurir lain mundur, dan meninggalkan Uria agar ia mati.
Uria tidak mengerahui bahwa pesan di tangannya adalah surat perintah
kematiannya sendiri.
mengampuninya.

Uria terlibat dalam peperangan hebat dan ketika para prajurit lain
rnuridur, ia terbunuh.

ltu sarna saja pedang Daud sericliri yang relah rne-

newaskan Uria.
Menurut 2 Samuel 11:27, ketika pesan bahwa Uria telah tewas sampai
kepada Daud, apa yang dilakukan Daud?
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Daud mengira ia telah menyembunyikan dosanya. Ia mengira tidak
ada orang yang mengetahuinya. Bagaimanapun, kadang-kadang ada anak
yang lahir lebih cepat, dan ada yang lebih lambat. Sejauh yang diketahui
Daud, semua orang akan mengira bahwa bayi yang lahir dari Batsyeba adalah
bayinya secara resmi, padahal sesungguhnya,
yang tidak bermoral.

bayi itu hasil perbuatannya

Bagaimana Tanggapan Allah?
Bagaimana mungkin kita berpikir bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah?
Oleh karenaAllah mahatahu, Dia mengetahui segalanya. Oleh karenaAllah
ada di mana-mana, Dia ada di semua tempat pada saat yang bersamaan. Oleh
karena itu, Allah mengetahui perbuatan
Daud. Sang raja telah menyembunyikan
dosanya dari semua orang, kecuali Allah.

"Tetapi hal yang telah dilakukan Daud
itu adalah jahat di mat a Tuhan" (2 Sam.
11:27).
Bagaimana Allah Menghadapi
Situasi Itu?
Sang raja yang seharusnya memimpin
bangsa itu dalam kebenaran telah melakukan perzinaan. Allah bisa saja mengambil langkah secara pribadi dengan
menurunkan
Daud dari takhta, tetapi
bukan begitu cara Allah.

...•.....••..••••

'Ierhadap CEng/tau,terhadap
CEngRgusajalafi a/tu teiak
berdosa dan. mefa/tu/tan apa
yang 1(auanggap jahat.
Sem6unyi/tanfafi wajali-'Mu
terhadap dosa/tu, liapusRgnfafi
segafa Rssafafian/tu!JadiRgnfafi
fiati/tu tahir, ya )t[fafi, dan
perbaharuiiali 6atin/tu denqan
rafiyang tegufi! Janganfafi
mem6uang a/tu dari hadapan'Mu, dan janqanlah. menqambil
rofi-'Mu yang /tudus dari
patfa/tu!"
(Mzm. 51:6, 11-13)

Allah mengirim Nabi Natan untuk
memberi tahu Daud bahwa ia telah berdosa. Kemungkinan
Natan mengalami
kesulitan untuk melakukan tugas ini. Jika Daud telah membunuh

Uria,

bukankah Daud akan mempertimbangkan
untuk membunuhnya?
Oleh
karena Daud telah menyusun rencana untuk menutupi dosanya, bukankah
raja itu akan membunuh Natan juga agar dosanya tetap tersembunyi?

Natan "berkhotbah"

tentang satu perumpamaan

agar sang raja menyadari

kesalahannya.
Dua laki-laki tinggal di sebuah kota; salah satunya orang kaya dan
yang lainnya miskin.
Orang kaya itu memiliki banyak kambing domba, tetapi orang
miskin itu hanya memiliki seekor domba. Domba betina kecil itu merupakan kesenangan orang miskin itu-domba
itu bermain-rnain
anak-anaknya, makan dan minum bersamanya.

dengan

Orang miskin itu sangat menyayangi domba kecil itu sampai-sampai
menggendongnya seperti bayi perempuan.
Seorang asing yang sedang melakukan perjalanan ke daerah itu diajak
tinggal di rumah orang kaya itu. Namun, bukannya menyembelih salah satu
dombanya,

orang kaya itu malah mengambil

itu, menyembelih

dan menyajikannya

domba milik orang miskin

kepada tamunya.

Apakah Tanggapan Daudl
Daud pernah menjadi gembala clan mungkin mempunyai domba betina
kecil seperti yang dijelaskan dalam perumpamaan itu, Ketika mendengar
kisah itu, Daud sangat marah, seperti yang akan dilakukan gembala mana
pun. Namun, ia marah bukan karena berpikir Natan mengetahui rahasianya;
Daud sangat marah karena ketidakadilan yang dilakukan terhadap orang
miskin itu. Ia sangat marah karena domba itu telah diambil.
Ketika Daud mendengar perumpamaan Natan, apa yang ia katakan?
Lihatlah 2 Samuel 12:5-6

Daud tidak menyadari bahwa tanggapannya yang tergesa-gesadalam
menghakimi adalah hukuman yang ditujukan bagi dirinya sendiri.
Nabi Natan tidak diintimidasi oleh Raja Daud. Ia bekerja bagi
Tuhan, yang merupakan Raja yang sebenarnya. Natan menunjuk Daud dan
mengatakan, "Engkaulah orang itu!" Seketika itu, Daud menyadari bahwa
seluruh rencana telah diketahui. Segera ia menyadari bahwa Allah telah
mengetahui apa yang ia lakukan, dan dengan rasa bersalah, Daud berserah
kepada Tuhan. Natan bertanya, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan
melakukan apa yangjahat di mata-Nya?" (2 Sam. 12:9).
Sebelum meninggalkan ruangan itu, Natan berkata bahwa Daud
akan dihakimi menurut putusannya sendiri. Akan ada empat hukuman
bagi Daud.

Empat Hukuman Daud
1.

Pembunuhan: "Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu
sampai selamanya" (2 Sam. 12:10). Akhirnya, Absalom, anak
kesayangan Daud, akan membunuh anak laki-lakinya yang
lain, Amnon.

2.

Pemerkosaan: "Malapetaka akan Kutimpakan ke atasmu yang
Sam. 12:11). Amnon
akan memerkosa Tamar.

datangdari kaum keluargamusendiri"(2

3.

Penghinaan: '/tku akan mengambil isteri-isterimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain" (2 Sam. 12: 11).

4.

Kematian: ''Anak yang lahir bagimu itu akan mati" (2 Sam.
12:14).

Daud dilanda rasa bersalah. Selama tujuh hari kemudian, ia berpuasa
di hadapan Allah, memohon agar nyawa anak itu diselamatkan. Itu adalah
dosa Daud, bukan dosa anak itu-bayi itu tidak bersalah. Mazmur 51 menggambarkan penyesalan mendalam Daud saat ia menangis dan memohon
agar nyawa anaknya diselamatkan.

flpa ya1lfJharus flnaa £ak.u~n
~

Mengakuinya.

~

Meninggalkannya.

~

Meninggalkannya sebagai masa lalu.

Dosanya begitu besar sehingga seratus tahun kernudian, ketika
penulis rnencatat daftar silsilah raja Israel dan rnenyebut kebesaran Daud,
ia tidak bisa rnelupakan dosa Daud, "Kecuali dalam perkara Uria, orang Het
itu" (1 Raj. 15:5).
Apakah Hal yang Penting Setelah Suami Istri Berbuat Dosa?
Pasangan yang rnernulai hubungan dalam dosa harus rnelakukan hal yang
sarna seperti Daud. Ada tiga langkah dalarn rnenghadapi dosa. Pertama,
Anda harus rnengakuinya.
Apakah yang dikatakan 1 Yohanes 1:9 tentang pengakuan dosa?

Akan tetapi, hanya mengaku (rnengatakan hal yang sarna) tidaklah
cukup. Ada langkah kedua: Anda harus meninggalkan dosaAnda. Ini disebut
pertobatan. Sekalipun telah tinggal bersarna, Anda berdua harus berpisah
sampai pernikahan diresrnikan. Jika rnenginginkan pengarnpunan Allah,
Anda harus rnau hidup rnenurut peraturan Allah setelah Anda rnengakui
dosa itu.
Terakhir, ada langkah ketiga. Anda harus meninggalkannya sebagai
rnasa lalu. Jika Allah telah rnengampuni dosa Anda, jangan berkubang
1~1 :

dalam lumpur

mengasihani

diri sendiri. Jangan terus berguling-guling

dalam lumpur sambil menyalahkan diri sendiri. Setelah dosa disucikan,
bangkit dan berjalanlah sehari-hari dalam persekutuan yang lebih dekat
dengan Allah.
Pengampunan

sangat penting dalam pernikahan.

Kapan pun suami

istri berbuat dosa, entah dosa sebelum atau setelah pernikahan, mereka
harus belajar berjalan dalam pengampunan Allah. Ketika kita mengakui
dosa kita kepada Allah dan bertobat, Alkitab mengatakan kita disucikan
dan diampuni. Artinya, jika Allah mengatakan Anda kudus, sekarang Anda
harus bertindak dengan cara yang kudus. Orang yang tidak mau menerima
pengampunan Allah bersikap tidak percaya. Ingatlah, dosa ketidakpercayaan
sarna buruknya dengan dosa perzinaan.
Apakah janji Allah kepada Anda ketika Anda tergoda?
Lihat 1Korintus 10: 13.

Setelah menerima
ngampuni.
pasangannya

Pernikahan

pengampunan

Allah, Anda harus saling me-

tidak akan kuat bila satu pihak menyalahkan

karena kesalahan yang pernah mereka lakukan.

jika Allah telah mengampuni

Anda, berjalanlah dengan berani. Ya,

mungkin akan ada rumor dan gosip. Namun, tanggung jawab Anda adalah
kepada Allah, bukan kepada orang yang bergosip. Anda bisa mendatangi
mereka dan meminta maafkepada mereka. Namun, jika mereka tidak mau
memaafkan Anda, tidak ada lagi yang bisa Anda lakukan.
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Apakah pahala Allah bagi orangyang berhasil mengatasi godaan?
Lihatlah jawabannya

dalam Yakobus 1: 12.

Bagaimana Mungkin Kebaikan Berasal dari Kesalahan?
Daud melakukan hal yang benar ketika membawa Batsyeba ke rumahnya
dan memperistri perempuan itu. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya dalam buku ini, Allah tidak mengampuni
adanya lebih dari satu
pernikahan. Patokan Allah adalah satu laki-laki untuk satu perempuan,
untuk selama-lamanya. Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah,
tetapi tetap saja ia mempunyai banyak istri, sebagian karena ia dipengaruhi
oleh kebudayaan pada zamannya. Alkitab menjelaskan dengan tepat apa yang
terjadi, Namun,

ketika Alkitab menunjukkan

bahwa Daud mempunyai

lebih dari satu istri, bukan berarti Alkitab menentukan
un tuk zaman sekarang.

adanya poligami

Batsyeba adalah istri terakhir Daud, sekaligus istri yang paling terkenal dan berpengaruh.

Ketika Adonia bcrusaha rnerebur rakhra Daud

untuk menjadi raja berikutnya, hikmat Batsyeba yang bekerja bersama Nabi
Natanlah yang membawa Salomo untuk bertakhta.

Ha{ yane harus jlnd'a £aR..u~n
~

Meminta pengampunan

~

Saling mengampuni.

~

Mengampuni

Allah.

diri sendiri.

--

--

-
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Anak yang dikandung tanpa ikatan pernikahan itu meninggal.
MengapaAllah menyebabkan penderitaan terhadap seorang anak, meskipun
itu adalah dosa Daud? Dalam pengaturan dan hikmat Allah, kita tidak selalu
mengerti rencana dan maksud-Nya.

Dalam peristiwa ini, dosa Daud begitu

besar sehingga tidak hanya berdampak pada kehidupannya,
kehidupan

tetapi juga pada

anak-anaknya.

Setelah bayi itu meninggal,

Batsyeba me-

ngandung lagi dan lahirlah Salama. Ia diberi
nama Yedija, artinya "yang disayang Tuhan". Allah
mengasihi Saloma dan mempunyai rencana besar
baginya. Ia juga diberi nama yang berarti "damai
sejahtera". Meskipun Daud adalah orang yang
berperang untuk membangun kerajaan, Saloma
adalah orang pada masa damai yang memerintah

'Manusia melihat
apa yang di depan
mata, tetapi
Tuhan melihat
liati.
(1 Sam. 16:7)

kerajaan itu.
Allah mengangkat Batsyeba ke tempat penting dalam garis keturunan
Mesias. Melalui anaknya, Salama, lahirlah Yusuf yang menjadi ayah tiri
Yesus Kristus, Mesias dunia. Melalui garis keturunan anak laki-laki Batsyeba,
Natan (ia menamai anak itu sarna dengan nama nabi yang membuat mereka
menyadari dosa mereka), lahirlah Maria, ibu Yesus.

1CIsimpufan cp"ali.#s
Daud dan Batsyebasangat tahu
Sering kali, kita ingin mencari alasan atas dosa dengan mengatakan,
tidak begitu parah." Atau, kita mau membuat

"Ini

alasan dengan mengatakan,

"Aku tidak menyadarinya."
Namun, Daud dan Batsyeba mengetahui
perintah Allah, termasuk perintah yang menyebutkan, "[anganlab berzinah"
(Kel. 20:14).

Dosa mereka bukan hanya terhadap pasangan-melainkan
Allah

juga terhadap

Baik Daud maupun Batsyeba melakukan segala hal yang mungkin untuk
menyelamatkan diri mereka dari rasa malu dan kesulitan. Jika Allah tidak

membeberkan dosa, tidak ada seorang pun yang akan menjadi lebih
bijaksana. Namun, Allah tahu, dan Dia peduli. Ini bukan hanya dosa
terhadap Sepuluh Perintah Allah, melainkan juga dosa terhadap Allah.
Daud mengetahui hal ini ketika berdoa, "Terhadap Engkau, terhadap Engkau
sajalah aku telah berdosa" (Mzm. 51:6).
Mungkin saja melakukan hal yang benar, sekalipun awalnya buruk
Banyak pasangan mengalami masa pertunangan yang sulit, tetapi berakhir
dengan pernikahan yang baik. Meskipun begitu, perlu tujuan untuk
membuat perubahan tiba-tiba dan berjalan ke arah yang benar. Daud
.
melakukan hal itu ketika membawa Batsyeba
'Mudafi-mudafian
ke rumah dan mengurus bayinya. Ia melakukan
P,ngk.,au 6erR.snan
hal itu ketika Batsyeba menjadi istri terakhir dan
a~n ucapan
terpenting. Doa pertobatan Daud (Mzm. 51)
mu[utk.,u dan
menunjukkan hatinya benar di hadapan Allah.
renungan fiatik.,u,
Kondisi lahiriah tidak cukup untuk mencegah seya Tuhan, gunung
seorang menyerah pada godaan
6atuk.,u dan
penebusku.

Daud memiliki berbagai alas an untuk tidak berdosa. Ia mempunyai lebih dari satu istri. Sebagai
raja, ia adalah teladan. Ia tahu Alkitab dan ia
adalah adalah orang yang berkenan di hati Allah.
Dengan semua alasan ini, ia tetap saja berbuat dosa. Itu bisa terjadi pada
siapa pun. Kita harus terus dekat dengan Allah dan "[alan keluar" akan
diberikan untuk mencegah kita jatuh dalam pencobaan (1 Kor. 10:13).
(Mzm. 19:15)

:Mem6uat Juma{
Menuliskan pemikiran Anda adalah disiplin yang membuat Anda berpikir
jernih tentang pokok persoalan. Oleh karena Anda serius membangun
pernikahan yang kokoh, pergunakan pertanyaan berikut ini untuk memandu pemikiran dan tulisan Anda. Ingadah, ketika Anda menuliskan
hal-hal yangAnda rencanakan akanAndalakukan, hal itu akan memperjelas
pemikiran Anda.

9deneapa jlnak,Jtu (])iam6i{?
Anak itu adalah sumber ejekan- "engkau dengan perbuatan ini
telah sangat menista Tuhan" ( 2 Sam. 12:14).

Misalnya:
Tuhan, kami tahu bahwa tetap mempunyai hati dan pikiran yang
kudus adalah hal yang sulit. Setiap hari kami dibanjiri dengan
pakaian minim dan godaan di Tv, film, juga gaya berpakaian
masa kini. Sekalipun tidak disengaja, indra kami terus-menerus
diserang oleh pengaruh dari luar yang menguji dan mencobai
kami. Bapa, biarlab mata dan pikiran kami hanya tertuju
kepada pasangan kami seperti yang Kauinginkan. Bantulah kami
menjaga mata kami tetap berpusat kepada-Mu. Kami menyesal
atas dosa masa lalu kami dan dengan rendah hati mengakuinya
sekarang kepada-Mu dan pasangan kami. Ampuni kami, Bapa,
dan kami akan saling mengampuni pasangan kami. Bantulah
kami berjalan maju sejak saat ini, menuju hidup pelayanan untuk
pasangan dan kepada-Mu. Terima kasih atas kemurahan dan
betas kasih-Mu, dan atas kesempatan untuk menjadi pasangan

yang baik.

1.

Tuliskan hal-hal yang Anda lakukan untuk mengatasi pencobaan. Cantumkan doa, ayat Alkitab kesukaan Anda, atau halhallain yang membantu Anda memperoleh kemenangan.
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Jawa6an Istri

2.

Cobalah menggambarkan perasaan Anda ketika menang atas
dosa. Apa arti perasaan itu bagi Anda? Ayat mana di Alkitab

yang dapat membantu memberi Anda perasaan menang itu?

Jawa6an Suami

3.

Jawa6an 1stri

Dapatkah Anda mengingat perasaan putus asa ketika Anda
keluar dari persekutuan dengan Allah? Bagaimana perasaan
Anda? Ingat kembali perasaan itu untuk memastikan Anda

tidak akan mau kembali lagi ke sana.

Jawa6an Suami

Jawa6an Istri
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Latihan 9rfemper~~1i CPemi~lian
Pelajarilah Doa Bapa Kami
Pelajarilah Doa Bapa Kami untuk melihat contoh doa yang melepaskan
kita dari pencobaan dan kejahatan. Tambahkan Bab 9 dan 10 dari buku
Praying the Lord's Prayer (Memanjatkan Doa Bapa Kami) karya Elmer Towns
sebagai daftar bacaan Anda.
Buatlah rencana doa
Susunlah rencana untuk memanjatkan Doa Bapa Kami setiap hari. Jika
mungkin, ucapkan doa itu bersama-sama dengan pasangan Anda. Perhatikan
permohonan, "Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan." Berdoalah
kepada Allah untuk mencegah Anda berdua melakukan dosa percabulan.
Pilihlab pembimbing
Pilihlah pasangan suami istri yang sudah tua yang mengasihi Allah, sesama,
dan tetap terikat pada pasangannya sepanjang hidup mereka. Belajarlah
kepada pasangan itu dan berusahalah meniru poin-poin penting mereka.
Jika Anda bisa dekat dengan mereka, cari tahu rahasia kemenangan mereka.
Lalu ikutilah itu,

(7L
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Boas

dan 'lQtt

BELA JAR SALING MENCINTAI
DAN MENDUKUNG

Pendahuluan oleh John Ed dan Lynn Mathison
Frazer Memorial United Methodist Church
Montgomery, Alabama

.• llah aclalah Allah yang memberi kesempatan
edua. Dia mengutuk

dosa, tetapi memberi

kesempatan baru. Dari sana, Dia membuat orang
menjadi baru lagi. Dia membuat mereka menjadi
orang yang pantas clihargai clan memberi mereka
kesempatan untuk melayani.
Rut aclalah orang Moab. Ia beracla di luar
negara Israel. Namun, ia mengambil keputusan yang
membuat clirinya tinggal bersama umat Allah clan
menikmati pengaturan Allah. Allah melihat potensi

J..

"'.9

dalam diri Rut. Dalam kedaulatan Allah, ia menikah

~

dengan Boas dan masuk ke garis keturunan

'"

Kristus.

Kami telah melihat Allah melakukan hal yang
sama bagi orang-orang di gereja kami. Beberapa orang
telah menjauh, sangat menjauh dari Allah, tetapi
mengambil keputusan untuk mengikut Ktistus. Allah
telah memasukkan mereka dalam keluarga Kristen
yang luar biasa. Dia telah menyediakan tempat khusus
untuk mereka melayani. Kami telah melihat Allah
mengambil orang yang dianggap dunia sebagai orang
gagal, lalu menjadikan mereka pemimpin hebat.
Kisah Rut adalah kisah perempuan dengan sifat
yang sangat baik. Ia setia kepada ibu mertuanya.
setia menjaga komitmennya.

Ia

Ia pekerja keras. Namun

yang paling penting, ia setia pada integritasnya sendiri.
Integritas itulah yang Allah ciptakan dalam diri Rut
dan membuat Boas menghargainya, dan sebaliknya
mernbuat Rut menghargai Boas. Mereka adalah dua

orang dari latar belakang yang sangat berbeda, tetapi
pernikahan
mereka dibangun di atas kasih yang
tumbuh karena saling menghormati-pasangan
yang
Allah pakai untuk melayani Dia dengan cara khusus.

CBe{ajarSauna 9r1.encintai dan 9r1.erufuR..una
Rut 1:16-2:23
ikap menghargai adalah dasar cinta dan pernikahan. Oleh karena
dalam cinta yang tulus selalu ada kerelaan menyerahkan hidup kepada
seseorang, sulit untuk mencintai seseorang tanpa terlebih dulu ada sikap
menghargai orang itu. Rut menghargai posisi dan nama baik keluarga Boas
dalam masyarakat. Rut selalu berhati-hati untuk tetap menghormatinya
dan posisi yang ia pegang dalam komunitas. Pada saat yang sarna, Boas
menghargai komitmen Rut kepada Allah, dan ia sering menyebut-nyebut
komitmen Rut kepada ibu mertua Rut. Ia juga menghargai Rut sebagai
orang yang bekerja keras dan rajin. Ada sikap saling menghargai dalam
pernikahan mereka.

S

Bagaimana firman Allah memberi perintah kepada istri agar menunjukkan
sikap hormat kepada suami? Lihat 1 Petrus 3:1-4 dan Efesus 5:22.

Persoalannya

Kitab Rut diawali dengan keluarga di kota Betlehem yang sedang bergumul
dengan masalah keuangan. Terjadi kelaparan di daerah itu dan banyak
keluarga tidak memiliki cukup makanan. Elimelekh dan Naomi adalah
anggota masyarakat yang dihormati. Istilah Efrata yang menggambarkan
mereka menyatakan bahwa mereka "berdarah him", artinya mereka memiliki
hubungan dengan penduduk asli Bedehem. Mereka mempunyai posisi di
masyarakat. Namun, status sosial tidak terlalu berharga jika Anda tidak
mempunyai apa pun untuk dimakan. Kemungkinan saat itulah, Elimelekh
kehilangan rumah dan harta bendanya yang hams diserahkan kepada para
kreditur karena ia tidak bisa membayar utang.
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(j>entfe~tan'1(onsefine
Latar belakang keluarga sangat penting
akan seperti apa pernikahan

yang terlibat dalam pernikahan.
menjadi

aset pernikahan,

atau luka
dukungan.

dalam menentukan

itu nantinya. Ada dua masa lalu
Kekuatan kedua pasangan bisa

sedangkan

memahami

kelemahan

bisa menunjukkan
bagian yang memerlukan
Pengalaman pernikahan sebelumnya seharusnya

hanya diceritakan, jika ada, kepada pasangan dengan cara yang
membangun kepercayaan dan kedekatan.
Tidak pen ting atau bahkan tidak benar jika mengabaikan
semua hal dari pernikahan
sebelumnya untuk membuat
pernikahan

yang berikutnya berhasil. Meskipun begitu, sangat

penting bahwa penghargaan utama didapatkan dari pasangan
saat ini, dan perhatian besar perlu diberikan jika salah seorang
memilih untuk membicarakan
bersama pasangannya saat ini.

masa lalu apa pun sebelum

Ingadah hal-hal baik dari pernikahan Anda sebelumnya
dan bangunlah itu dalam pernikahan saat ini, Lupakan halhal negatif dan jangan ulangi lagi. Tidak ada yang mengatakan
bahwa

pasangan

suami

istri harus

sebaya. Namun,

jika

pernikahan melibatkan pasangan dari umur yang berbeda jauh,
kemungkinan besar ada perbedaan lain, seperti kebiasaan sosial,
tingkat kegiatan,
atau diatasi.

atau pilihan ternan yang perlu disesuaikan

Pasangan yang lebih tua mungkin mengalami kesulitan
untuk menyeimbangkan
diri. Pasangan yang lebih muda
mungkin berharap bisa jauh lebih bersosialisasi dan berpesta.
Toleransi dan kejelasan dari kedua pihak sangat penting dalam
kejadian semacam ini. Sedikit kerelaan untuk masuk ke dalam
hal baru juga akan membawa manfaat dalam pernikahan.
*M&&@*"
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Sikap menghargai harus menjadi pilar utama yang
menopang pernikahan. Pasangan yang lebih tua mungkin
memiliki kebijaksanaan karena lebih berpengalaman. Namun,
tidak bijaksana bagi siapa pun bila menunjukkan sikap kurang
menghargai kepada yang lebih muda. Pasangan yang lebih
muda mungkin menghargai yang lebih tua karena umurnya,
tetapi tidak menghargai kebijaksanaan atau pembelajaran bertahun-tahun darinya.
Pasangan yang lebih tua mungkin menginginkan ahli
waris. Ini akan menjadi inti pembicaraan yang baik sebelum
pernikahan.

Menurut 1 Petrus 3:7 dan Efesus 5:28, bagaimanaAllah memberi perintah
kepada suami untuk menjaga dan menghormati istrinya?

Tekanan Kesulitan Menyingkapkan

Karakter Seseorang

Meskipun tidak ada uang merupakan masalah, Elimelekh mempunyai
masalah yang lebih dalam, mungkin sifat buruk yang tidak terlihat oleh
anggota masyarakat lain. Ketika depresi melanda masyarakat itu, ia tidak
tinggal untuk memperjuangkan masalah tersebut, juga tidak percaya kepada
Allah untuk memberi dirinya dan keluarganya makanan. Elimelekh malah
berencana menyeberangi Sungai Yordan menuju tanah Moab yang subur.
Oleh karena rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput di halaman
sendiri, dan karena Elimelekh bisa melihat tanah Moab yang hijau dan subur
dari rumahnya di Betlehem, ia berpikir kehidupan di sana akan lebih baik.
Jadi, Elimelekh membuat rencana untuk pindah.
14l

Persoalannya adalah Moab merupakan bangsa asing, dengan
kebudayaan dan dewa-dewa asing. Alkitab mencatat, "Lalu pergilah
seorang dari Betlebem- Yehuda beserta isterinya dan kedua anaknya laki-laki
ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing ... dan setelah
sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana" (Rut 1:1-2). Tidak salah
bila seseorang mencari kemajuan dalam hal keuangan keluarga, tetapi
jika dilakukan dengan menghilangkan pertumbuhan rohani keluarga, itu
bukanlah berkat.
Dua kata dalam bahasa Ibrani sepertinya menunjukkan kelumpuhan
rohani yang perlahan timbul dalam diri Elimelekh. Pertama, kata menetap
(Rut 1:1) menunjukkan bahwa ia bermaksud tinggal di Moab untuk
sementara. Mungkin ia bermaksud kembali ke Tanah Suci setelah krisis
keuangan berakhir. Selanjutnya, ungkapan diamlah mereka di sana (Rut
1:2) berarti mereka tinggal di sana untuk selamanya. Pada waktunya, bukan
hanya mereka yang tinggal di Moab; Moab pun tinggal dalam mereka.
Kesulitan yang nampak dalam hal keuangan itu mengungkapkan persoalan
yang lebih dalam.

rk.

9rlengapa 9rloa6 Salah?

I

~

Keluarga

~

Keluarga itu rentan terkena gaya hidup jahat dan percabuIan.

~

Keluarga itu terpisah dari perhatian dan pengaruh keluarga
besar.

itu

terpisah dari penopang rohaninya.

Apa yang Terjadi pada Iman Kita Ketika Kesulitan Muncul?
Jika mengabaikan Allah dalam pergumulan untuk membuat hidup kita
berjalan lancar, kita hanya akan memperdalam kesulitan kita. Elimelekh
meninggal di Moab, meninggalkan Naomi, janda dengan dua anak lakilaki yang harus dirawatnya. Keputusan Elimelekh juga memengaruhi
anak-anaknya karena bisa diperkirakan mereka menikah dengan wanita
144

Moab di luar perjanjian. Anak-anak

itu kemudian

meninggal dalam usia

yang masih muda, meninggalkan istri mereka, yang dibesarkan untuk
menyembah
berhala Chemosh, dengan Naomi, yang sekarang tidak
mempunyai persekutuan dan dukungan dari umat perjanjian. Ia mengira
Allah jauh sekali darinya seperti ia merasa jauh sekali dari-Nya. Namun,
Allah tetap ada.
Semen tara, ketika Yusuf, anak Yakub, memberi tahu kakak-kakaknya bahwa niat jahat mereka adalah rencana baik Allah, penderitaan
yang disebabkan oleh tindakan Elimelekh yang merugikan menjadi kisah
..........

ofeli /?g,renarasa
aman ada cfi mata
orang yang melihat,
rasa aman kjta
seperti tera6ai/?g,n
ji/?g, kjta tiaa~
menqetahui masa
depan.

penebusan kerajaan. Salah satu menantu Naomi
dengan enggan meninggalkan Naomi dan kembali
kepada keluarganya sendiri. Menantu lainnya,
Rut, telah cukup mendapat kesaksian oleh kasih
Naomi sehingga ia tidak mau berpisah dari Naomi
dan malah mengabdikan dirinya untuk melayani
Naomi dan Allahnya, Yehova.
Naomi memandang lagi ke seberang Bukit
Yordan ke Bedehem dan melihat kelaparan sudah
berakhir. Tanah Bedehem sekarang sudah hijau,
dan ia mengambil keputusan-ia
memutuskan
untuk pulang ke kampung halamannya.

Rut mengerti bahwa kesempatannya untuk menikah lagi di Yehuda
kecil karena ia orang Moab. Kenyataan ini tentu menakutkan bagi janda
yang hidup sendiri pada zaman itu, terutama bila mempertimbangkan harus
pindah ke tanah asing yang baru saja ditimpa sepuluh tahun kelaparan.
Namun, Rut lebih memilih menempuh jalan yang bijaksana daripada
kesempatan yang tidak asing dan lebih baik untuk bertahan hidup.
Kara-katanya yang indah kepada Naomi menyuarakan keberaniannya
menghadapi risiko kelaparan bersama ibu mertuanya daripada terpisah
darinya. Rut tahu bahwa kesempatan Naomi untuk bisa menghadapi risiko
tersebut sendirian kecil pada usianya yang sudah renta,
Kata-kata yang meyakinkan ini dengan begitu indah mengungkapkan
pengabdian dan hormat sehingga kami, Elmer dan Ruth, memasukkannya
dalam janji pernikahan kami sendiri pada 21 Agustus 1953.
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Bagaimana Rut Meletakkan Iman dalam Tuhan?
Mereka

berdua

rneninggalkan

Moab

rnenuju

Bedehern. Rut baru saja percaya kepada Yehova,
tetapi Tuhan rnenanggapi keberanian kornitrnen
dan rnotifnya yang penuh kasih dengan mernberkati iman dan jalannya. Ketika Rut rnemasuki
Bedehern, rnasyarakat di sana pasti melihat imannya karena Boas kemudian

kiranya
kiranya
Tuhan,
engkau

mengatakan,

"Tuhan

membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu
dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh
Allah Israel, yang di bawah sayap-Nya
datang berlindung" (Rut 2:12). Sarna

..•.........••.....

<J{asaaman yang
sejati fianya ada
~ti/(st menemukan
dan mengik,ut JI[fafi
k,arena fianya Dia
yang mengetafiui
masa depan.
(

•.•••••••••••....

halnya irnan baru Rut penting bagi dirinya sendiri, irnan itu juga penting
bagi Boas. Irnan keselarnatan suarni dan istri adalah dasar penting dalarn
pernikahan Kristen.

Apa yang harus Dikurbankan

Rut Ketika Beriman

kepada Yehova?
Tuhan telah memberi

Rut irnan yang cukup kuat untuk meninggalkan

keluarganya dan berhala. Ini adalah hallain yang dihargai Boas ketika ia
rnengatakan, "Engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta
pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenaI" (Rut 2: 11).

Tetapi k,ata <J{ut:"Janganfafi aesak,ak,u meningga[/(stn engk,au dan puianq
denqan tiaak,mengik,uti engk,au; se6a6 ~ mana engk,au pergi,
~ situ jugafafi ak,u perqi, dan di mana engk,au bermalam, di situ jugafafi
ak,u bermalam: 6angsamuCafi 6angsak,u Ian JIlCafimuCafiJI{Cafik,u;dl mana
engk,au mati, ak,u pun mati di sana,
Ian di sanalab ak,u dlk,u6ur/(stn. CJ3eginiCafi
I?jranya 'Iuhan. mengfiuk,um ak,u,
6alik,an fe6ili fagi dari pada itu, jik,afau sesuatu apa pun memisahkan ak,u
dari eng/(stu, selain daripada maut!"
(Rut 1:16-17) ,.
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Apa yang Menyebabkan Kebahagiaan Zaman Sekarang?
Bertahun-tahun lalu, kandidat untuk Miss Amerika ditanya saat wawancara,
''Apakah yang ingin Anda lakukan dalam hidup?" Gadis muda iru menjawab,
"Bersenang-senang." Meskipun bersenang-senang tidaklah salah, apakah itu
tujuan hidup yang terpuji? Kesenangan tidak akan pernah menjadi tujuan
yang memotivasi kita. Kesenangan adalah hasil sampingan yang berasal
dari keberhasilan menempuh jalan kehidupan. Hidup yang berhasil dari
hati, alih-alih dari daging, mendatangkan kebahagiaan, dan kepuasan itu
pasti memperkuat segalayang menyenangkan dalam hidup. Kepuasan yang
sarna itu juga memastikan adanya ketenangan yang lebih besar ketika hidup
tidak menyenangkan.
Seperti Apa Kedalaman Karakter yang dapat Dilihat
dalam Hidup Rut?
.........•...
(j)aging melihat
penampiian
Iahiriah; liati
yang taat melihat
I?,strakterdalam
J. fiat~ orang Cain.

Jelas, memilih meninggalkan rasa aman yang tidak
asing di tanah kelahirannya bukanlah keputusan
yang rasional semata-mata. Logika akan memaksa
untuk mengambil pilihan yang sebaliknya. Hati
menyuruhnya mengikut Yehova,tanpa melihat keadaan atau pemikiran orang lain. Ia meninggalkan
keluarga dan semua latar belakangnya karena
.,~.),
memiliki integritas untuk hidup penuh belas kasih
c .~.:...-:;
••••••••••••••••
dan jujur dari hatinya meskipun ia dibesarkan di
keluarga penyembah berhala. Integritas juga memberi Rut kerelaan untuk
bekerja keras di ladang sehingga bisa mendapatkan makanan untuk dirinya
dan Naomi. Kerja keras adalah jalan hidup.
Salah satu kualitas terpenting yang dibawa seseorang ke dalam
pernikahan adalah integritas, yang artinya bersikap jujur kepada diri
sendiri. Rut memiliki integritas, dan itu adalah hal yang paling berharga
dari karakternya.
Allah telah memberkati dunia modern kita dengan banyak sekali
kenyamanan dan kemakmuran yang harus dihargai dan dipergunakan
untuk kemuliaan-Nya. Meskipun begitu, banyaknya kesenangan hidup dan
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rasa aman kira sepertinya

telah mendorong

perkembangan

lebih banyak

keinginan daripada karakter. Sebaik apa pun seseorang ingin bisa menarik
secara jasmani bagi orang yang ingin mereka nikahi, karakter adalah hal
yang sebenarnya-satu-satunya
cinta kepada orang lain.

hal-sehingga

seseorang benar-benar jatuh

Pelajaran yang Mengarah pada Pernikahan Bahagia
Hubungan penuh kasih dengan orangtua dan saudara mempersiapkan
kita untuk mengalami pernikahan yang bahagia.
Kita semua pernah mendengar lelucon tentang ibu mertua dan kenyataan
bahwa istri yang masih muda tidak pernah bisa masak seenak ibu pengantin
laki-laki. Kadang-kadang, konflik berkembang antara istri yang masih muda
dan ibu mertuanya karena mereka melakukan hal secara berbeda. Namun,
hubungan

penuh kasih Rut dengan ibu mertuanya mempersiapkan

untuk memasuki hubungan

dirinya

penuh kasih dengan Boas.

Masa leecil yang tidak bahagia bisa diatasi.
Kisah itu tidak mengungkapkan kehidupan rumah tangga Rut sebelumnya.
Jika ia mempunyai teladan yang buruk dari orangtuanya, ia bisa mengatasinya. Rut dikuatkan oleh kasih yang ia terima dari ibu mertuanya. Setiap
anak yang sangat dicintai oleh ibunya biasanya akan membentuk identitas
diri yang kuat. Anak yang mempunyai hubungan sehat dengan orangtuanya
akan menghadapi

lebih sedikit masalah emosional

tidak bisa bergaul baik dengan orangtuanya.
membangun

hubungan

yang penuh

daripada orang yang

Mungkin

kasih dengan

Naomi yakin, Rut
ibu mertuanya

nantinya hubungan

yang penuh kasih dengan suaminya.

Mengembangkan
nikahan.

kebaikan mempersiapkan

dan

orang memasuki per-

Ketika Naomi dan Rut kembali ke Betlehem, rupanya Naomi sudah terlalu
tua untuk bekerja di ladang. Entah kejadiannya seperti itu atau tidak, Rut
jauh lebih muda clan kuat sehingga ia pergi untuk mengumpulkan
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sisa-sisa

gandum di ladang. Sungguh pekerjaan yang berat, membungkuk sepanjang
hari di bawah terik matahari, mengumpulkan, kemudian mengirik gandum.
Setelah itu, Rut harus membawanya pulang. Rut melakukan semua ini
demi ibu mertuanya-tentu
saja tindakan yang baik. Ketidakegoisannya
sebelum pernikahan memperlengkapi dirinya untuk memasuki pernikahan
yang baik.

CPerpisalian
Elimelekh lebih memilih rasa aman daripada iman dalam
perlindungan Allah.
Sementara, Rut tidak mau tinggal di tanah penyembah
berhala.

Mengembangkan kebaikan dan kasih dimulai dengan Tuhan.
Oleh karena Yehova adalah Allah yang penuh kasih, Dia memberi kita
kasih untuk orang lain. Oleh karena itu, hanya akan pantas bila perintah
teragung berkaitan dengan kasih: "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap
hatimu", dan ketika kita melakukan hal itu, kita memperoleh kekuatan
untuk "mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri", Kasih Rut
kepada orang lain diperluas oleh kasihnya dari dan untuk Yehova.
Apa yang Dipikirkan Boas tentang Rut?
Boas tergerak dengan apa yang ia dengar ten tang Rut. Rut tidak hanya
setia kepada Yehova, tetapi juga memisahkan diri dari keluarganya yang
penyembah berhala dan setia kepada keluarga barunya. Boas berkata, "Telab
dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segalasesuatu yang engkau lakukan
kepada mertuamu sesudah suamimu mati" (Rut 2: 11).
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Bagaimana Boas menyatakan penghargaannya kepada Rut?
Bagaimana Boas memakai teladan Rut untuk memperingatkan anak-anak
muda pada zaman modern ini? Lihat Rut 2: 11-12.

Boas adalah orang yang lebih tua. Menyebut Rut sebagai "anakleu"
(Rut 3: 10) adalah sesuatu yang akan dikatakan oleh orang yang lebih tua
kepada seseorang yang sesungguhnya cukup muda untuk menjadi anaknya.
Juga, kenyataan bahwa Boas memiliki ladang sendiri, mempunyai
hamba, dan merupakan

pemimpin

yang dihormati

banyak

di masyarakat

yang

duduk di pintu gerbang yang semua itu menunjukkan
senioritasnya.
Namun, kecil kemungkinan ia belum mencapai usia tua pada waktu bertemu
Rut, yang mungkin berusia dua puluhan tahun.

Bagaimana Boas Menunjukkan
Bagi Boas, mengucapkan

Iman dalam Tuhan?

terima kasih kepada Allah atas segala hal adalah hal

yang normal seperti halnya bernapas. Ketika ITlenyapahambanya, ia berkata,

"Tuhan kiranya menyertai kamu" (Rut 2:4). Nantinya, ketika berbicara
dengan Rut, ia berkata tentang Allah, "Diberkatilab kiranya engkau oleb
Tuhan, ya anakku!" (Rut 3: 10). Kemudian, ketika berjanji, ia mendasarkan
kata-katanya pada integritas Allah, "Akulah yang akan menebus engkau, demi
Tuhan yang bidup" (Rut 3: 13).
Suami harus menjadi orang yang berkenan bagi Allah bila ingin
pernikahannya amat membahagiakan. Ia memiliki panggilan untuk menjadi
pemimpin bagi pemeliharaan rohani keluarganya. Banyak pernikahan goyah
karena suami (a) tidaksiap memimpin keluarga, (b) tidak mau memimpin
keluarga, atau (c) tidak mengetahui betapa sangat penting kehidupan rohani
dalam keluarga yang sehat.

Banyak sekali sukacita yang dialami dalam pernikahan yang penuh
kasih dan dihormati, banyak tamangan teratasi, dan banyak yang sekadar
kesenangan. Meskipun begitu, kenyataan bahwa pernikahan dan keluarga
adalah urusan serius tidak pernah boleh lepas dari kesadaran siapa pun.
Laki-laki yang sangat siap akan menyadari bermacam-macam hal yang bisa
mengancam kehidupan rohani keluarga dan kesehatan hubungan mereka.
Namun, ia akan mernusatkan pandangan dan hatinya kepada Tuhan, dan
mencurahkan dirinya sendiri untuk terus-menerus bertumbuh dalam iman
sebagai kepala pelayan rumahnya.
Bagaimana Boas Menunjukkan

Rasa Hormat kepada Rut?

Ketika pertama kali melihat Rut di ladang, Boas bertanya, "Dari manakah
perempuan ini?" (Rut 2:5). Para pekerjanya menjawab bahwa ia meminta
izin untuk mengumpulkan gandum yang jatuh di ladang, "Begitulah ia
datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak
berhenti" (Rut 2:7). Boas kemudian mengakui kerajinannya.

Dalam Perjanjian Lama, tidak ada tunjangan kesejahteraan. Namun,
Tuhan membuat persiapan untuk orang miskin dan para janda, yaitu tidak
mengizinkan para petani menyabit ladang sampai habis ke tepinya, juga
.•. . ..••.••. .. . tidak mengizinkan mereka kembali dan memungut
gandum yang jatuh (gandum yang dijatuhkan oleh
1?jlt aijadiRstn siap
para pemanen). Para petani harus meninggalkan
untulUiu6ungan
gandum ini untuk orang miskin, orang asing,
cinta denqan.
para janda, dan anak yatim (lihat Imamat 23:22;
Boas ftarena
Ulangan 24:19). Dengan patokan ini, Rut dan
liu6ungannya
Naomi memenuhi syarat untuk menerima keyang seliat denqan.
sejahteraan Allah. Meskipun demikian, sistem
'Iuhan. dan
ini mengaitkan imbalan dengan tingkat usaha
kJ[uarga 6arunya.
dalam mengumpulkan. Oleh karena itu, Rut pergi
bekerja bersama orang lain, mengumpulkan hasil
panen untuk mencukupi kebutuhannya.
Tidak ada salahnya seseorang itu cantik dan berpakaian secara
pantas. Hal itu lebih berkaitan dengan hidup daripada sekadar kebebasan
cara berpakaian. Meskipun Alkitab memerintahkan kita agar menjadi saksi
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yang baik dari cara kita bertindak dan berpakaian,

hati kita lebih penting

daripada penampilan luar. Tidak disebutkan di Alkitab bahwa Rut cantik
secara jasmani. Ia bertanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan dari
padamu, sehingga tuan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing"
(Rut 2:10). Rut menyadari bahwa laki-laki memerhatikan perempuan,
dan ia ingin tahu alasan Boas memerhatikannya.
Jawabannya didapat
dari sifatnya yang pendiam, rendah hati, yang merupakan salah satu aset
terbesarnya. Inilah kualitas yang diperingatkan dalam Perjanjian Baru (lihat
1 Petrus 5:5).

Bagaimana Boas Mencukupi Rut?
Boas menyuruh para pegawainya membiarkan Rut mengumpulkan gandum
di dekat mereka, sedekat mungkin. Namun, ia melangkah lebih jauh dan
menyuruh mereka terus menjatuhkan gandum agar bisa dikumpulkan oleh
Rut. Ia juga menyuruh mereka memberinya minum. Ketika mengagumi
perempuan, laki-Iaki ingin memberinya sesuatu. Boas memiliki belas kasih
terhadap Rut dan memberi persediaan lebih baginya.

Apa yang Mempersatukan

Mereka?

Meskipun keadaan itu sepertinya mempersatukan mereka, rerapi tangan
Allahlah yang menuntun Rut ke ladang Boas. "Pergilah ia, lalu sampailah
di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit; kebetulan ia
berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelekh" (Rut 2:3).
Ini artinya Rut kebetulan memilih ladang Boas, tanpa mengetahui bahwa
Boas adalah kerabat jauh almarhum ayah mertuanya. Sesuatu yang terlihar
seperti kebetulan dalam hidup Anda sering sekali merupakan pekerjaan
Allah. "Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan

kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi

mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah" (Rm. 8:28).

Bagaimana Rut Tertarik kepada Boas?
Tidak diketahui apakah Boas menarik secara jasmani; juga tidak diketahui
sekaya apa dia. Hal yang menonjol darinya adalah kelembutan dan kebaikannya, sifat yang akan dianggap menarik bagi wanita mana pun.
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Bagaimana Hukum Allah Mempersatukan

Mereka?

Hukum dalam Perjanjian Lama menetapkan bahwa janda tanpa anak boleh
menikah dengan keluarga terdekat almarhum suaminya (biasanya adik atau
kakak jika ada dan bersedia) sehingga anak laki-laki pertama mereka bisa
mewarisi hak kesulungan dan uang suami yang telah meninggal itu. Ini
disebut pernikahan Levirate (Levirate berarti "saudara") atau pernikahan
Ipar.
Rupanya Elimelekh memiliki tanah di dekat Bedehem di Yehuda,
tetapi ia bisa kehilangan itu karena tidak sanggup membayar pinjaman
yang diambil selama masa kelaparan. Mungkin agar singkat atau demi
kebijaksanaaan, Boas memberi tahu pemimpin kota bahwa Naomi menjual
tanah itu What Rut 4:3). Hukum Perjanjian Lama membantu melindungi
dari hilangnya warisan itu untuk selamanya, meskipun dengan syarat
semua harta benda harus dikembalikan kepada pewaris laki-laki tertua pemilik keluarga asli pada tahun Yobel yang terjadi setiap 50 tahun. Dengan
demikian, harta benda yang akhirnya akan dikembalikan kepada keturunan
Elimelekh terancam hilang selamanya karena tidak ada pewaris laki-laki.

Bagaimana Rut Melakukan Pendekatan Terhadap Boas?
Oleh karena rasa hormat yang jelas terhadap Boas, Rut tidak mempermalukan
Boas dengan memaksanya di depan umum agar memenuhi kewajiban
mulia sebagai kerabat Elimelekh. Ia juga tidak berusaha merayu atau mernbujuknya untuk rndakukan icu. Dengan saran Naomi, ia mendatangi Boas
secara pribadi ketika tidak ada orang lain. Pada zaman itu, tentu sulit bagi
Rut untuk mengatur
menyusun

pertemuan

dengan Boas. Oleh karena itu, Naomi

rencana sehingga keduanya bisa berbincang-bincang.

Setelah pengirikan terakhir, para petani dan pekerja akan merayakan
dengan perjamuan. Sampai
sang pemilik biasanya akan
dari binatang dan pencuri.
itu, jadi ia mempersiapkan
Naomi

menyuruh

dan menambahkan
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gandum itu dijual atau disimpan dengan aman,
tidur di dekat hasil panen untuk melindunginya
Naomi tahu apa yang akan dilakukan Iaki-laki
Rut untuk pergi dan berbicara dengan Boas.
Rut mandi,

wewangian

---

mengenakan

(parfum)

pakaian terbaiknya,

paling harum.

Ia mengatakan
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kepada Rut bahwa setelah Boas tidur dengan gandumnya, Rut harus
menghampirinya seperti hamba yang penuh hormat dan kerendahhatian.
Rut tidak berbaring secara intim dengan Boas. Ia berbaring di sebelah
kakinya seperti hamba yang berbaring di sebelah kaki tuannya. Oleh karena
malam pada musim gugur sangat dingin, seorang hamba akan menjaga
kaki tuannya tetap hangat. Rut melakukan perintah Naomi. Pacla tengah
malam, ketika Boas terbangun clan melihat Rut di sana, awalnya ia terkejut
sampai Rut menjelaskan dan mengatakan permohonannya. Boas sangat
tersanjung clan menghargai cara Rut yang penuh hormat clan perhatian
dalam memperlakukan dirinya. Seketika itu, ia terpikat.
Hal yang harus dimengerti adalah Rut tidak memakai cara yang
tidak jelas untuk memenangkan hati Boas. Setiap unsur transaksi ini
berdasarkan pada Hukum Taurat dan dihargai secara universal tanpa perlu
diragukan. Hal ini karena harta benda, warisan, dan hak kesulungan keluarga
sangatlah penting bagi perjanjian Allah. Meskipun tidak memahaminya,
Rut menghormati Hukum Allah ketika ia berkata kepada Boas, '51.kuRut,
hambamu: Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini,
sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami" (Rut 3:9). Rut

mengatakan dua hal kepada Boas: Pertama, Rut adalah keluarga, dan kedua,
menebus Rut adalah kehormatan bagi Boas.
Bagaimana Rut menghormati Boas dari perkataan dan cara Rut
memperlakukannya? Bagaimana, bila ada, sifot Rut bertentangan dengan
tingkat penghargaan umum yang biasanya dilakukan pada zaman sekarang?
Lihat Rut 2:13 dan 3:6-11.

Bagaimana Boas Menghadapi Permohonan Rut?
Boas pasti telah melihat bahwa Rut menghormatinya dari cara Rut melakukan pendekatan pada situasi itu. Sebaliknya, Boas menunjukkan

hormatnya

kepada Rut. ''Lalu katanya: 'Diberkatilah kiranya engkau oleh

ya anakku! Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi
dari pada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orangorang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku,
janganlah takut; segala yang kaukatakan itu akan kulakukan kepadamu;
sebab setiap orang dalam kota kami tabu; bahwa engkau seorang perempuan
baik-baik'" (Rut 3: 10-11).
III III III III III ,

Tentu saja Boas menyetujui kewajibannya melakukan pernikahan
ipar. Tanpa diketahui Rut dan Naomi, ia memutuskan untuk lebih dari
itu. Boas mengusulkan kepada para penatua bahwa pekerjaan baik (dan
memberi pertanda akan Kristus) "penebus keluarga" diperlukan atas nama
Naomi. Kemudian dengan cerdik, ia berhasil mendapat kehormatan karena
menjadi orang yang menikahi Rut kemudian membeli kembali (menebus)
tanah rnilik Naomi sehingga Naomi bisa mengambil keuntungan dari sana,
dan anak-anak Rut dijamin akan mewarisinya dengan nama Elimelekh.

Sifat (jQJ,t
~

Penuh hormat terhadap Boas.

~

Memohon

~

Reputasi berintegritas

pernikahan

dengan rendah hati.

Apa yang Tidak Dilakukan Boas dan Rut?
Boas menyuruhnya berbaring dan tidur sampai hari terang karena tahu ada
binatang berbahaya dan orang yang akan mengancam di jalan pada malam
hari. Di kegelapan malam, Boas tidak berusaha mengambil keumungan dari
Rut, Rut juga tidak mencoba merayu Boas. Boas melindungi Rut. Alkitab
mengatakan bahwa Rut tidur di samping kaki Boas sampai pagi (lihat
Rut 3:14). Keduanya menunjukkan pengendalian diri, yang datang dari
kehidupan

yang dikendalikan

Roh. Mereka menghargai

diri mereka dan

Tuhan dengan kekudusan mereka, dan sudah pasti itu membawa berkat bagi
mereka. Suami istri yang tidak menaati Allah seperti ini bisa mengalami rasa

BoasdanRut
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bersalah, kehilangan sikap menghargai diri sendiri, dan luka dalam hidup
dan hati mereka yang mungkin menyebabkan sulitnya membuat penyesuaian
satu sarna lain dalam pernikahan. Seseorang yang tidak bisa menunggu
dan menunjukkan rasa hormat mendalam kepada pasangannya sebelum
pernikahan mungkin tidak layak mendapat kepercayaan setelah pernikahan
sebesar orang yang lebih memilih kekudusan daripada kepuasan.
Kita tinggal di lingkungan yang menganut "free love" di mana keperawanan sebelum pernikahan tidak lagi diharapkan. Banyak anak muda
melakukan hubungan seks sebelum lulus SMU clan sering kali anak lakilaki mengatakan kepada anak perempuan, "Jika kau mencintaiku, kau
mau berhubungan seks denganku." Namun, ini mutlak tipu daya. Dua
orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan tidak sedang
mengungkapkan cinta. Mereka benar-benar mengungkapkan cinta kepada
diri sendiri karena kebanyakan hubungan seks di luar komitmen pernikahan
hanyalah untuk kepuasan diri.
Apakah Hasil Pernikahan Mereka?
Hubungan sehat Boas clan Rut sebelum pernikahan adalah dasar hubungan
yang sehat setelah pernikahan. "Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan
itu menjadi isterinya dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan
perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seoranganak laki-laki" (Rut
4:13).

Akan tetapi, masih ada arti penting yang lebih besar untuk kisah
ini. Perernpuan muda yang berada di luar perjanjian Allah rnenjadi setia
kepada Tuhan dan memasuki garis keturunan Sang Mesias. Anak laki-laki
Rut, Obed, menjadi kakek Raja Daud, yang melanjutkan garis keturunan
sarnpai Yesus datang. Rut sarna sekali tidak tahu ketika ia rnengarnbil
keputusan rohani untuk Allah bahwa ia akan berada di antara perempuan
paling dihormati dalarn sejarah. Semua ini karena Rut, seorang Moab
penyembah berhala, mengambil risiko untuk menerima kehancutan akibat
pengasingan terhadap dirinya dari negaranya sendiri dan berkurban untuk
mengasihi ibu mertua yang berasal dari suku Yahudi.
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Apa yang Terjadi pada Sang Ibu Mertuar
Orang bisa saja menduga Naomi akan menghilang

setelah Rut menikah

dengan Boas karena mungkin akan ada ibu mertua baru-ibu

Boas. Namun,

itu tidak terjadi. Ketika Obed lahir, perempuan-perempuan
Bedehem
berkata kepada Naomi, "Terpujilah ~~~~~, yang telah rela menolong engkau
pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu
di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau
pada waktu rambutmu telah putih; sebab menantumu yang mengasihi engkau
telab melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari tujuh anak
laki-laki"(Rut

4:14-15).

Menurut Rut 4:]3, bagaimana Tuhan memberkati pernikahan

ini?

Naomi tinggal di rumah bersama Rut dan Boas, dan menjadi
pengasuh si kecil Obed. Ia merawat bayi itu seperti anaknya sendiri. Rut
dan Boas dengan gembira membiarkannya. Naomi sangat dekat dengan
bayi kecil itu sehingga perempuan-perempuan
di sana berkata, "Pada Naomi
telah lahir seorang anak laki-laki" (Rut 4: 17). Mereka bersukacita bersama
Naomi karena warisan dan nama keluarga suaminya telah ditebus. Namun,
mereka juga sangat senang dengan senyuman baru dan sinar yang tampak
di wajah Naomi. Di samping semua itu, mereka juga melihat pembaruan
rohani dalam diri Naomi. Kemurahan Allah terhadap Naomi sudah pasti
meningkatkan

iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Naomi mernutuskan

untuk membesarkan

Bnasdan Rut

Obed agar menjadi laki-laki taat.

---
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Xflsimpufan cp,aPJis
Rintangan bisa diatasi oleh kemurahan Allah
Rut menunjukkan

bahwa meskipun ia menghadapi rintangan, semua itu bisa

diatasi oleh kepercayaan yang tidak goyah terhadap Tuhan Allah. Meskipun
Naomi sudah memberi tahu Rut bahwa ia tidak mungkin menikah di Tanah
Suci, Rut mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Rut pergi ke Tanah
Suci bukan lagi untuk mencari suami. Namun, ketika ia mengutamakan
Allah, Allah menjawab kebutuhannya

dengan menyediakan

salah seorang

di antara suami terbaik yang ada di Betlehem.

Kasih Allah yang tidak bersyaratadalah dasarpernikahan bahagia
Oleh karena Rut mengalami kasih Allah yang tidak bersyarat, ia bisa menyalurkannya kepada calon suaminya. Dengan itu, Boas memimpin keluarga
yang sehat ke tempat unik dalam rencana dan tujuan Allah.

9rfem6uat Juma{
Menuliskan pemikiran Anda adalah disiplin yang membuat Anda berpikir
jernih tentang
pernikahan

pokok persoalan.

Oleh karena Anda serius membangun

yang kokoh, pergunakan

pertanyaan

berikut ini untuk me-

rnandu pernikiran dan rulisan Anda. Ingadah, ketika rnenuliskan hal-hal

yang Anda rencanakan

akan Anda lakukan,

hal itu akan memperjelas

pemikiran Anda.

Misalnya:
Tuban, ada begitu banyak pelajaran bagi kami dalam memahami
kehidupan Rut, Naomi, dan Boas. Bapa, biarlah kami tetap
setia kepada orangtua kami dan mertua kami, dan biarlah kami
menyediakan diri kami sehingga mereka tidak akan menderita.
Ingatkan kami untuk terus memikirkan sesama sebelum kami
memikirkan diri sendiri. Bapa, tolonglah kami mengingat
untuk menjaga hati kami tetap kudus, dan ampuni kami jika
kami tidak kudus sebelum pernikahan kami. Tuhan, bila kami
adalah orangtua dan mertua, tolong beri kami kemurahan untuk

menerima pasangan anak kami, dan tolonglah kami untuk
melayani mereka dan selalu menjadi contoh yang baik akan
kasih-Mu yang luar biasa dan penuh pengampunan.
1.

Apakah ketakutan Anda sebelum menikah? Mengapa hal itu
mengganggu? Apakah yang akan terjadi jika ketakutan Anda
itu terwujud? Apakah ketakutan Anda terwujud?

Jawa6an Suami

2.

Jawa6an Istri

Apa yang paling Anda nanti-nantikan sebelum menikah?
Mengapa hal itu menarik bagi Anda? Apakah harapan Anda
terkabul?

Jawa6an Suami
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Jawa6an Istti

3.

Peran apa yangAnda berikan kepadaAllah sebelum pernikahan?
Apakah itu terjadi? Apakah yang telah Allah lakukan yang tidak
Anda sangka-sangka untuk pernikahan Anda?

Jawa6an Suami

4.

fasoaban Istri

Apakah yang paling dihargai pasangan Anda dari diri Anda?
Pernahkah Anda terkej ut dengan bidang kehidupan Anda yang
ia hargai?

Jawa6an Suami

Jawa6an Istri

5.

Dengan cara atau dalarn bidang apa Anda berharap pasangan
Anda akan lebih menghargai Anda? Bagaimana Naomi, Rut,
Boas dan orang paling bijaksana yang Anda kenal akan memberi
Anda nasihat ten tang cara menumbuhkan

lebih banyak sikap

menghargai dari pasangan Anda?

Jawa6an Suami

£atilian

Jawa6an Istri

9rt.emperkSJkSJli CPemi~lian

Rencanakanlah perjalanan
Rencanakanlah perjalanan ke daerah asal pasangan Anda. Manfaatkan waktu
untuk melihat tempat pasangan Anda bersekolah, ke gereja, bermain, dan
sebagainya. Cobalah melihat hal-hal yang memengaruhi kehidupannya.
Cobalah melihat hal-hal yang membuat pasangan Anda kuat dalam karakter
atau tujuannya.
Manfaatkanlah

waktu berkualitas bersama pasangan Anda

Beri waktu kepada pasangan Anda untuk mengetahui kebutuhan dan keinginannya. Bagaimana seseorang bisa tahu dan menghargai pasangannya
jika kebutuhan ini dipahami? Hanya jika waktu dipakai untuk menghargai
pasanganlah, hal itu akan terjadi.
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BELAJAR BERBAGI KEPERCAYAAN
TAK BERSYARAT

Pendahuluan oleh Jerry dan Macel Falwell
Thomas Road Baptist Church
Liberty University, Lynchburg, Virginia
~ ungguh istimewa bagi kami bisa membuat pen~ dahuluan untuk bab temang Yusuf dan Maria,
yang jelas merupakan salah satu pasangan terhebat
di Alkitab. Kami tahu bahwa Yusuf tidak tercela
dalam hubungannya dengan Maria. Bahkan, meskipun mengetahui Maria mengandung, Yusuf tetap
melakukan hal yang benar menurut Hukum Israel.
Ketika malaikat datang dan memberitahukan kepadanya ten tang anak perawan yang akan mengandung
dan mengatakan apa yang harus ia lakukan, Yusuf,
.~

I

dalam integritasnya,

taat dalam iman,

,(,f-,~
~-~---------------------------~~

Apa yang dapat kita katakan tentang Maria?
Malaikat Gabriel menyebutnya "yang diberkati di antara
para wanita". Perhatikan ucapannya, "Salam, hai engkau
yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau!" (Luk. 1:28).
Kemudian, malaikat itu berkata, « ... Maria, sebab engkau
beroleh kasih karunia di hadapan Allah" (Luk. 1:30).
Allah memilih pasangan terhebat di dunia agar menjadi
yang pertama menerima Tuhan Yesus Kristus.
Ketika membaca bab ini, kita melihat banyak
prinsip bagus yang bisa membimbing pernikahan suami
istri zaman sekarang. Kami berharap banyak suami istri
mau membaca buku ini bersarna-sama, dan dituntun
oleh hikmat yang ditarik dari bermacam-macam
pernikahan yang dibicarakan.
Elmer memberi pelajaran dari buku ini di Kelas
Alkitab Pendeta di Thomas Road Baptist Church.
Orang-orang
dari gereja itu kagum akan wawasan
alkitabiah yang mereka pelajari tentang pernikahan
mereka. Saat melihat banyak orang mendengarkan pesan
itu, kami tahu sentuhan Allah adalah kebenaran buku
ini. Saat ini, kami berdoa agar Allah memakai pelajaran
ini untuk memperkokoh
rumah tangga Kristen di
seluruh dunia.
Elmer dan Ruth Towns sudah menjadi anggota gereja kami selama lebih dari 30 tahun. Sedih
mengatakannya,
tetapi beberapa pasangan Kristen
sangat setia kepada Allah, tetapi tidak setia kepada gereja
setempat. Kami bisa mengatakan bahwa Elmer dan
Ruth setia hadir, memberi persembahan persepuluhan,
pelayanan, dan mendukung pelayanan ini dengan segala
cara yang ada. Sungguh istimewa bagi kami menganggap
bisa menjadi sesama pelayan bagi Kristus clan KerajaanNya melalui pelayanan dari buku ini bersama mereka.
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CBeCajarCBer6agi Kepercayaan 'Tat CBersyarat
Matius 1:18-25; Lukas 1:26-45

P

ernikahan

yang baik didasarkan atas fondasi kepercayaan. Suami istri

hams saling percaya karena mereka meletakkan

kepada Allah. Itu mudah

karena ciri-ciri penting

kepercayaan

penuh

kasih mengharuskan

adanya kepercayaan. Suami istri saling percaya karena mereka memercayai
pasangannya ketika mereka mendengar ''Aku mencintaimu". Tidak ada
hubungan yang memerlukan
kepercayaan yang lebih besar daripada
hubungan pernikahan. Tidak pernah ada pertunangan yang diuji seberat
pertunangan

Yusuf dan Maria. Setelah mereka saling menyatakan

Yusuf harus muncul
mengumumkan

di hadapan

pertunangannya

para penatua
dengan

di rumah

cinta,

ibadat untuk

Maria. Maria masih remaja,

gadis muda terkenal yang cerdas, rohani, dan praktis, tetapi tunduk kepada
kehendak Allah. Semua terlihat menyenangkan sampai malaikat Gabriel
muncul di hadapannya.
Menurut Lukas 1:30-33, apakah halluar biasa yang dikatakan
malaikat Gabriel kepada Maria?

Begitu mendengar kabar dari malaikat Gabriel, Maria langsung
bertanya, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?"
(Luk. 1:34). Malaikat menjelaskan kepadanya bahwa pengalaman ajaib akan
terjadi, ''Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Ytmg Mahatinggi
akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut
kudus, AnakAllah"(Luk.
1:35). Inilah yang kita sebutAllah yang menjelma:
"Allah menjadi manusia".

Yu.w.f d.a.n Maria
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Apakah keistimewaan yang Anda miliki sebagai anak Allah?
Bacalah 1 Yohanes 1:3.

Apakah hubungan yang Anda miliki dengan Bapa di surga dan
kepastian pribadi yang bisa Anda dapatkan dari Bapa Surgawi Anda?
Bukalah Roma 8: 15 dan Yohanes 17: 11 untuk jawabannya.

CPentfe~tan 1{onseCing
Sungguh situasi yang ticlak biasa! Para malaikat memberi tahu
Maria masalah yang akan terjadi (seorang anak akan dikandung
tanpa ikatan pernikahan). Namun, mereka tidak menjelaskan
semua kemungkinan yang akan diakibatkan oleh kehadiran
anak tersebut dalam kehidupan Maria.
Dalam hal apa pun, anaknya akan rnenjadi man usia.
Itulah sebabnya Dia "menjadi manusia" clan "tumbuh clalam
hikmat clan terkenal". Ketika malaikat berbicara kepada mereka
masing-masing,

Yusuf clan Maria sama-sama memercayai Allah.

Ticlak acla rahasia, tetapi clalam situasi unik ini, siapa yang
mungkin tahu pengaruh anak tersebut terhaclap pernikahan,
kehidupan, dan keluarga mereka yang lain serta hubungan
dalam masyarakat?

Allah ingin Anak-Nya dibesarkan dalam keluarga yang
percaya serta menaati Dia dan hukum-Nya. Betapa sulit tugas
yang harus ditanggung Yusuf dan Maria! Ada tanggung jawab
bagi orangtua untuk rnendukung, melindungi, mengajar, dan
melatih anak itu.
Sebesar apa pun tanggung jawab dalam membesarkan
anak, sulit membayangkan sebesar apa lagi kesadaran bagi
pasangan Kudus itu untuk membesarkan Anak Allah.
Akan tetapi, Allah mengenal hati mereka dan memercayai pengharapan dunia kepada mereka.

Setelah mendengar penjelasan malaikat, Maria harus mengambil
keputusan akan menolak kehendak Allah atau menjadi ibu Anak Allah.
Apakah ia langsung berpikir tentang Yusuf?Apakah ia bertanya-tanya bahwa
melahirkan Anak Allah akan mengacaukan rencananya untuk dinikahi?
Bagaimana dengan cintanya kepada Yusuf? Bagaimanapun, Yusuf adalah
kekasihnya.
Menyelidiki kisah perawan yang melahirkan ini mengarahkan kita
kepada pertanyaan tentang kepercayaan. Bisakah Maria percaya bahwa Yusuf
melakukan hal yang benar? Apakah Yusufpercaya bahwa Maria mengatakan
yang sebenarnya ketika ia memberi tahu Yusufbahwa bayi yang ia kandung
bukan anak Yusuf? Maukah mereka berdua memercayai Allah?
Seperti Apakah Maria?
Perrama, kita tahu bahwa Maria itu kudus; ia disebut "perauian" (Luk.
1:27). Kedua, Maria mempunyai pengertian akan hadirat Allah dalam
hidupnya melalui kehidupan sehari-hari karena persekutuan bersama Allah
(Luk. 1:28). Ia bukanlah gadis remaja yang sembrono. Maria memikirkan
dalam-dalam pesan malaikat itu, "Tetapi Maria menyimpan segala perkara
itu di dalam hatinya dan merenungkannya" (Luk. 2: 19). Dikatakan bahwa,
"Ucapan syukur adalah kebaikan yang paling sedikit diingat di antara

Yu.ruf' ,Ian Maria
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semua kebaikan dan ujian yang paling kuat dalam
karakter." Maria sangat bersyukur bahwa dosanya
telah diampuni Allah, "Hatileu bergembira karena
Allah, [uruselamatku" (Luk. 1:47); "Sesungguhnya
aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku

menurut perkataanmu itu" (Luk. 1:38). Maria
bergembira karena dipilih untuk memenuhi
yang disebut "pengharapan

apa

anak perawan" oleh

generasi perempuan Ibrani sejak Yesaya menubuatkan kelahiran Sang Mesias. Namun, lebih dari
itu, bisa dikatakan bahwa Maria adalah orang
pertama yang menerima Kristus. Namun, setelah
Maria berjumpa dengan malaikat iru dan tunduk
untuk menjadi ibu Yesus, ia menghadapi beberapa
pertanyaan.

'KJtikg.)l nda
memercayai
)l[[ali yang akg.n
memberikan jawa6an
atas pertanyaan
)lnaa tentang
pemikahan, )lnaa
telali mefetaftftan
dasar untuk;

liu6ungan yang 6ai~

Pertanyaan tentang Integritas
Maria harus mempertimbangkan
apa yang akan dikatakan orang tentang
dirinya ketika kehamilannya jelas tidak bisa disembunyikan.
Apakah pertanyaan Maria? Temukan jawbannya

dalam Lukas 1:34.

Pertanyaan Yusuf
Maria sangat mencintai Yusuf dan tidak mau menyakitinya, jadi tentu saja
Maria cemas. "Apa yang akan dipikirkan Yusuf?" Namun, lebih dari itu,
ia harus bertanya, "Apakah Yusuf akan berusaha menceraikan atau menghukum aku?"
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Pertanyaan tentang Reputasi
Ada stigma besar yang dilekatkan pada perempuan mana pun yang hamil di
luar nikah. Apakah yang akan dipikirkan keluarga dan masyarakat tentang
dirinya, dan apa yang akan mereka pikirkan ten tang anaknya?
Pertanyaan Praktis
Ketika diberi tahu bahwa ia akan menjadi ibu Yesus, Maria bertanya,
"Bagaimana hal itu mungkin terjadi?"
Menurut Lukas 1:35, malaikat memberitahukan

kepadanya

semua yang perlu ia ketahui.
Apa yang diberitahukan kepadanya?

Pertanyaan Rohani
Hanya ada satu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab Maria, ''Apakah
kau mau tunduk kepada Allah?" Tuhan memintanya melakukan hal yang
akan membuatnya malu, dicurigai, dan penuh risiko. Ingatlah, selalu ada
risiko jika tunduk kepada Allah.
Bagaimana Yusuf Mengetahuinya?
Kita tidak tahu bagaimana Yusufmengetahui Maria mengandung. Kita tidak
tahu, apakah Maria yang memberitahukan kepadanya, apakah ada orang
lain yang memberitahukan kepadanya, atau apakah ia tahu dari pengamatan
atau keadaan, "Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka
hidup sebagai suami isteri" (Mat. 1: 18).

169

r

(]>eran JfyaFi
Melindungi

keluarganya.

Menghidupi

keluarganya.

Membuat

rencana untuk keluarganya.

Bagaimana Tanggapan Yusuf?
Satu-satunya

hal yang diketahui

Yusuf secara pasti adalah ia tidak ber-

tanggung jawab atas kehamilan Maria.
Dalam Matius 1:19, bagaimana reaksi Yusuft

Perhatikan apa yang tidak dilakukan Yusuf. Ia tidak memberi reaksi
secara emosional. Ia tidak menyerang Maria melalui perkataan. Ia tidak
mencemaskan anggapan orang ten tang dirinya. Kita melihat kepercayaan
dalam tanggapan Yusuf.

Mengapa Yusuf Mempertimbangkan

Pemecahan Sendirii

Ada beberapa alasan ia ingin mengatasi persoalan ini sendiri. Ia masih belum
mengetahui tentang malaikat dan kehamilan ajaib itu. Atau, seandainya
Maria telah menceritakan semuanya kepada Yusuf, ia bisa saja meragukan
penjelasan Maria ten tang sumber kehamilan Maria dan mungkin kesehatan
emosional Maria. Mungkin saja Yusuf merasa tidak layak membesarkan
Anak Allah. Apa pun alasannya, kita melihat bahwa Yusuf adalah orang
yang taat dan baik hati dalam niatnya terhadap Maria.

Apakah Tindakan Percaya Yusuf yang Terbesar?
Ketika malaikat memberi tahu Yusuf dalam mimpi bahwa anak itu akan
menjadi Sang Mesias, ia percaya apa yang diberitahukan Maria kepadanya.
Ia juga percaya bahwaAllah akan mengurus hal-hallainnya,
"fa mengambil

Maria sebagai isterinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan Dia YESUS" (Mat.
1:24-25).

Pondasi CPemi~lian yane CBai~
~

Meninggalkan
pasangannya.

semua orang lain dan tetap setia kepada

~

Mencintai pasangan saat susah maupun senang.

~

Saling percaya sampai maut memisahkan.

Bagaimana Maria Memercayai Yesus
Bukan masalah kepercayaan ketika Maria dan Yusuf melakukan perjalanan
panjang dari Nasaret ke Betlehem. Mereka harus menaati Kaisar dan kembali
ke kampung halaman untuk mendaftar dalam persiapan daftar pajak. Sudah
ditentukan Allah, Maria rnelahirkan Anak pertarnanya ketika rnereka tiba
di Betlehern. Kisah tersebut sangat terkenal-kota
itu dipenuhi banyak
orang yang juga kembali untuk mendaftar. Akibatnya,

tidak ada tempat

tinggal untuk mereka sehingga mereka menginap di kandang penginapan.
Di sanalah Anak Allah lahir dan kemudian disaksikan oleh para gembala.

CBagaimana~a
~

CPercaya(])iperCiliat~n?

Percaya adalah saling berbagi pemikiran dan perasaan
terdalam Anda dan yakin bahwa hal itu tidak akan pernah
dipakai untuk men en tang Anda.

r() ~
~

Percaya adalah mengetahui bahwaAnda
diterima, apa pun yang terjadi.

akan dicintai dan

Percaya adalah tidak ada kecemasan atau kecemburuan
ketika pasangan Anda berbicara dengan lawan jenis.

~

Percaya akan membuat

Anda terbuka

untuk

dikecam

sepanjang waktu.
~

Percaya terhadap satu sarna lain akan bertumbuh
waktu,

seiring

~

Baik Allah maupun pasangan Anda bisa memberikan
pertanyaan pokok ini: "Apakah kau benar-benar memercayai aku?"

Maria Melakukan Hal yang Periu Dilakukan
Pada hari kedelapan, Maria mengikuti Yusuf ke tempat ibadah untuk
menyunat Yesus (lihat Lukas 2:21), dan pada hari keempat puluh, Maria
pulang untuk mempersembahkan kurban atas pengudusannya (lihat Lukas
2:39). Ini adalah kegiatan hukum dan dilakukan oleh orang Yahudi yang
sungguh-sungguh menaati Allah.

Kepercayaan Maria Terlihat dari Kerelaannya untuk Tinggal
di Ternpat yang Jauh dari Keluarga
Alih-alih kembali ke rumah mereka di Nasaret, keluarga muda itu tetap
tinggal setidaknya satu tahun di Betlehem, yang jaraknya mencapai 160
kilometer.
Menjelang akhir waktu inilah, orang majus datang ke Betlehem
sambil membawa hadiah untuk bayi Yesus. Namun, kemudian para malaikat
memperingatkan Yusuf bahwa Herodes akan berusaha membunuh Anak
Maria (lihat Matius

2: 13). Dalam

mimpi,

malaikat

menyuruh

Yusuf

membawa Maria dan anak itu ke Mesir. Perhatikan bahwa malaikat yang
datang kepada Yusuf mengakui posisi dan kewajiban Yusuf sebagai kepala.
Jadi, Maria harus percaya perkataan malaikat itu kepada Yusuf, sarna seperti

sebelumnya Yusuf harus percaya perkataan malaikat itu kepada Maria.
Dengan taat, Maria pergi ke Mesir, pindah ke temp at yang bahkan lebih
jauh lagi dari keluarga dan kampung halamannya.
Saat membawa anaknya ke Mesir, Maria menjalankan
yang mungkin

paling besar di antara semuanya. Mereka harus bepergian

lebih dari 320 kilometer menyeberangi
asing dengan

kepercayaan

bahasa dan kebiasaan

memulai kehidupan

padang gurun menuju lingkungan
yang berbeda

untuk

menetap

dan

baru di tempat itu. Maria sangat jauh dari kampung

halamannya, dan mereka benar-benar tidak mengetahui sedikit pun tentang
masa depan mereka.

Keluarga Muda Itu Tinggal di Sana Sampai Bayi Itu Tumbuh
Menjadi Anak Kecil
Sekali lagi, malaikat datang kepada Yusuf dan menyuruh keluarga itu pulang
karena orang yang berusaha membunuh Sang Mesias telah mati. Inilah
keputusan yang mudah bagi Maria karena berarti ia akan kembali ke rumah
bersama keluarganya. Kita bisa menganggap Maria senang mendengar
kepulangannya ke Nasaret, tetapi mungkin ia juga memiliki keberatan.
Apakah kepergian mereka yang sangat lama itu akan dibenci? Siapa saja yang
masih hidup dan mau menerima mereka, juga membantu mereka menetap?
Apakah mereka akan mengritik keputusan Yusuf dan Maria?
Maria tidak hanya menyerahkan hidupnya kepada Allah, tetapi juga
menyerahkan hidupnya kepada suaminya, memercayai suaminya untuk
melakukan apa pun yang terbaik baginya dan Anak itu.

~paRgIi yano !Jvf.enoo~noou Pertum6ulian~a

Percaya?

~

Memberikan

pendapat Anda secara sewenang-wenang.

~

Menyatakan

keinginan Anda sendiri.

~

Hanya melakukan yang terbaik bagi diri Anda sendiri.

~

Terus-menerus

~

Jarang mendengarkan.

Yusuf dan Maria

menceramahi

atau mengatur.
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Rasa percaya dimulai jauh sebelum upacara pernikahan dilangsungkan
ketika suami istri mengikrarkan keinginan mereka kepada pasangannya. Rasa
percaya dimulai ketika mereka saling berbagi hidup dan impian kepada
pasangan, tahu bahwa mereka saling percaya dan mendukung. Rasa percaya
dipupuk ketika suami dan istri melindungi kepentingan pasangannya
setiap saat. Rasa percaya dinyatakan ketika laki-Iaki memberikan cincin
atau tanda cintanya kepada perempuan. Kemudian rasa percaya disahkan
dalam upacara pernikahan ketika suami istri mengikrarkan hidup, kasih,
dan hak mereka kepada pasangannya. Kemudian, sepanjang kehidupan,
rasa percaya diperkuat seperti otot yang sering dipakai. Semakin mereka
saling memercayai, rasa percaya itu akan semakin sempurna.

7Vsimpufan cp,a~is
Suami istri harus selalu mencari tuntunan Allah
Rasa percaya yang dialami Yusuf dan Maria dalam hidup mereka masingmasing diteruskan bersama-sama dalam iman dengan memercayai Allah
dan pasangan.

Keduanya harus selalu mencari hat yang terbaik bagi semuanya
Anda akan memperlihatkan rasa percaya Anda kepada Allah dengan selalu
mencari hal yang terbaik bagi keluarga Anda. Bahkan pada zaman yang
individualistis ini, Anda harus terbiasa mendahulukan anggota keluarga.

Menceritakan urusan pribadi hanya kepada pasangan
Suami istri yang tidak berbagi mungkin tidak memiliki rasa percaya.
Namun, lihat yang sebaliknya; ketika Anda bisa berbagi apa pun dan segalanya dengan pasangan Anda, itu menunjukkan
kepercayaan kepadanya.
Lagipula, pasangan yang tidak berhasil menjaga kepercayaan mungkin tidak
memiliki rasa hormat. Namun, ketika urusan pribadi dijaga dengan aman,
kepercayaan bertumbuh karena kepentingan pribadi dilindungi.

Berkonsultasi dengan Tuhan saat membuat keputusan untuk keluarga
Ketika Anda berdua mengutamakan Allah, mudah untuk membangun
kesatuan keluarga berdasarkan firman Allah, doa, dan mencari kehendakNya.
Meluangkan waktu untuk berdoa mencari tuntunan bagi keluarga
Hanya karena Anda memercayai pasangan bukan berarti Anda tidak perlu
terlalu percaya kepada Allah yang menuntun dan melindungi Anda. Anda
berdua harus terlebih lagi memercayai Allah dan meminta tuntunan-Nya
bersama-sama.
Mempelajari firman untuk mencari prinsip membimbing keluarga
Secara pribadi dan bersama-sama, Anda harus mempelajari Alkitab. Hal ini
harus menjadi kebiasaan yang terus dilakukan, bukan pada waktu tertentu
saat membutuhkan atau ketika masalah muncul.
Menantikan kepastian tak kentara dari rencana Allah
Allah bisa memberi Anda berdua dalam hati kepastian akan pimpinan-Nya.
Dia bisa memberikannya secara terpisah maupun bersama-sama, terapi akan
ada damai sejahtera dalam keduanya. Nantikanlah!
Menantikan Allah
Bila Anda berdua rnerrrijiki keinginan yang tulus dan sabar umuk rnelakukan

kehendak Allah bagi keluarga, Allah akan melindungi Anda supaya tidak
membuat kesalahan menyedihkan yang akan merugikan keluarga Anda.

:Mem6uat Jurna{
Menuliskan pemikiran Anda adalah disiplin yang membuat Anda berpikir
jernih ten tang pokok persoalan. Oleh karena Anda serius membangun
pernikahan yang kokoh, pergunakan pertanyaan berikut ini untuk memandu pemikiran dan tulisan Anda. Ingadah, ketika menuliskan hal-hal
yang Anda rencanakan akan Anda lakukan, hal itu akan memperjelas
pemikiran Anda.

Yusuf dan Maria
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Misalnya:
Bapa, kami tahu bagaimana Maria telah memercayai Engkau.
Bahkan ketika kehilangan Anaknya, ia pasti tahu bahwa Dia
mati bagi dosa umat man usia. Tuhan, kami minta agar Engkau
menanamkan kepercayaan yang sama itu dalam hati kami.
Tolong beri kami kekuatan dan hikmat untuk saling percaya
dan mengikuti teladan Maria dan Yusuj melewati masa sulit,
juga masa indah. Bersama-Mu sebagai Gembala, kami tahu
pernikahan kami akan bertahan menghadapi kepedihan, perpindahan tempat tinggal, kematian dalam keluarga, kesulitan
keuangan, dan apa pun yang mungkin terjadi. Terima kasih,
Bapa, karena menciptakan kami serupa dengan gambar-Mu dan
member! kami kemampuan untuk percaya, terjadilah yang akan
terjadi.
1.

Jelaskan rasa percaya Anda saat rnengharnpiri Allah. Apakah
sarna seperti datang kepada ayah Anda? Apakah Anda punya
ayah yang bisa Anda percayai?

Jawa6an Suami
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Jawa6an Istri

2.

Bagaimana pelajaran hari ini memberi Anda makna baru
ten tang Bapa di surga?

Jawa6an Suami

3.

Jawa6an Istri

Bagaimana istilah Bapa membantu Anda memahami Allah?
Bagaimana cara Anda lebih memercayai Dia? Bagaimana
perasaan Anda terhadap Dia?

Jawa6an Suami

Yusuf dan Maria
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Membuat dan membahas daftar kepercayaan keluarga

Anda berdua melakukan penelitian tentang "kepercayaan keluarga". Buat
daftar semua hal yang harus dipercaya istri terhadap suaminya. Buat daftar
semua hal yang harus dipercaya suami terhadap istrinya. Kemudian selidiki
diri Anda sendiri. Sebaik apa Anda dalam bidang ini? Sekarang tiba saatnya
memberitahukan hasilnya kepada pasangan Anda. Biarlah Anda masingmasing membahas kekuatan dan kelemahan. Anda mungkin akan mendapati
bahwa sesuatu yang Anda pikir kelemahan tidak dipandang seperti itu oleh
pasangan Anda. Hal ini penting.
Membuat dan membahas daftar kepercayaan anak

Anda masing-masing melakukan penelitian tentang "kepercayaan anak".
Buat daftar semua hal yang harus dipercaya anak terhadap orangtuanya. Buat
daftar semua hal yang harus dipercaya orangtua terhadap anak. Kemudian
selldiki kemampuan Anda untuk memercayai anak Anda. Sekarang, suami
dan istri membandingkan daftar. Bisakah Anda saling menolong dalam hal
kepercayaan ini?
Anak Anda akan memercayai orangtua mereka hingga tingkat yang
hampir mendekati cara orangtua Anda memercayai Anda. Mengapa?
Karena perilaku anak kita lebih banyak diambil dari tindakan kita, bukan
hanya dari ucapan kita.
Meskipun buku ini tentang suami istri dalam Alkitab, ini adalah
cara yang baik untuk menerapkannya kepada anak dalam keluarga.
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BELAJAR MERENUNGKAN KEBERSAMAAN

Pendahuluan oleh Dr. D. James dan Anne Kennedy
Coral Ridge Presbyteraian Church
Fort Lauderdale, Florida
ika karni harus rnenyelidiki Alkitab untuk rnencari
contoh

yang lebih baik bagi pernikahan

karni,

kami tidak pernah bisa menemukan pasangan yang

lebih ideal daripada Zakharia dan Elisabet. Keduanya
bersarna-sarna selarna bertahun-tahun,
sarna seperti
karni. Keduanya sangat terlibat dalarn pekerjaan
Tuhan sepanjang sebagian besar hidup rnereka, sarna
seperti karni. Dalarn Lukas, keduanya dijelaskan
berhasil rnenernpuh jalan yang rnereka lalui sejak rnasa
rnuda dengan penuh irnan-itulah
yang berusaha
karni lakukan sejak rnasih rnuda.

Kami ingin sekali memberitahukan
suami istri di dunia tentang pentingnya

kepada
awal yang

baik jika Anda berharap mengalami akhir yang baik.
Allah memberi

tahu kami pada masa-masa

paling

awal karier kami bersama-sama, "Aku akan me1akukan
yang lebih baik bagi kalian daripada masa-masa awal
kalian, dan kalian akan tahu bahwa Akulah Tuhan."
Kami tahu bahwa itu benar dalam segala hal-dalam
pernikahan

kami, dalam perkembangan

gereja kami

mulai dari 48 anggota sampai memiliki lebih dari
10.000 jemaat, dalam perluasan program Evangelism
Explosion Internasional
yang sekarang menyebar
hingga ke seluruh dunia, dalam sekolah persiapan dan
seminari yang sudah terakreditasi, dalam jangkauan
melalui radio dan televisi yang meliputi Amerika, dan
ribuan cara lain yang tidak bisa kami sebutkan satu
per satu di buku ini.
Tanpa me1ihat "awal yang kecil", meskipun
ada rintangan, kekecewaan, musuh yang mungkin
menghalangi seiring waktu, suami istri zaman sekarang
terutama harus tahu bahwa jika mereka mau memercayai Allah seperti Zakharia dan Elisabet, serta
mau mencurahkan diri tanpa syarat untuk menjadi
satu dalam Kristus Yesus, mereka akan mendapati
"tahun-tahun
akhir" mereka dipenuhi berkat yang
luar biasa.
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Lukas 1:5-25, 51-80
U'isah

Zakharia dan Elisabet terjadi pada rnasa-rnasa menjelang akhir

~ehidupan
mereka. Seperti banyak pasangan tua lainnya, mereka telah
belajar tentang kepuasan dan kebersamaan. Mereka senang bersama-sama,
memandang hidup melalui sudut pandang yang sama, dan bahagia dalam
pelayanan terhadap Allah.
Apa yang terjadi ketika orang memasuki usia 50 tahun? Kedua penulis
mendapat pertanyaan ini ketika memasuki usia 50 tahun pada 1982. Tanpa
menyadarinya, sesuatu di hati Anda berubah dari on ke off. Kami tidak lagi
berusaha membuat orang terkesan dengan membuat pernyataan melalui
hidup kami. Orang harus menerima kami apa adanya. Kami tidak lagi
berusaha keras membuktikan

diri atau melebihi keadaan kami. Kata yang

paling coeok untuk menggambarkan hidup kami ketika kami memasuki
usia 50 tahun adalah "nyaman". Kami merasa nyaman dengan keadaan
kami dan apa yang sedang Allah lakukan dalam hidup kami. Hidup ibarat
mendaki gunung. Kehidupan setelah usia 50 tahun adalah perjalanan yang
lebih nyaman. Anda merasa nyaman dengan diri, lingkungan, keluarga, dan
pekerjaan Anda. Anda bahkan merasa nyaman dengan hal-hal yang telah
Anda pelajari dan sikap Anda.

Menurut 1 Tawarikh 29:11, apa yang harus menjadi doa penutup
hidup kita? Dan untuk apa kit a harus berdoa?

Zakharia dan Elisabet
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Kita semua mengenal suami istri yang sudah lama menikah dan
sepertinya sangat mengenal satu sarna lain sehingga hanya ada sedikit
perdebatan. Bertahun-tahun mereka belajar merespons pasangannya, mencetuskan gagasan dalam pikiran, dan perlunya bersikap teguh terhadap
persoalan tertentu. Impian dan tujuan mereka saling bertautan dalam pola
yang bisa dilaksanakan, merasa puas dan, sekali lagi, nyaman.
Zakharia dan Elisabet sudah merasa nyaman satu sarna lain. Mereka
bersama melayani Tuhan sebagai tim. Zakharia melayani dengan setia di
rumah ibadah, sedangkan Elisabet menunggu di rumah dengan setia.
Mereka mewujudkan semangat pernikahan yang dikehendaki Tuhan di
Taman Eden ketika mempersatukan Adam dan Hawa, "Sebab itu seorang
laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya,
sehingga keduanya menjadi satu daging" (Kej. 2:24). Zakharia dan Elisabet
pun demikian.
Meskipun kita tidak boleh terlalu banyak mengambil hal yang
tidak dikatakan dalam Alkitab, tidak dicatat peristiwa yang mengatakan
bahwa mereka tidak sepakat atau saling berselisih. Sebaliknya, iman mereka
yang nyata dalam Tuhan dan persekutuan pribadi dengan Dia pasti menumbuhkan hati yang penyayang dan murah hati kepada pasangannya serta
menumbuhkan banyak sekali kehangatan. Kebersamaan dalam pernikahan
mengarah pada ketenangan dalam gaya hidup seseorang.

q>entfek,sltan 7(onseCine
Seandainya Anda sudah mengetahui terlebih dulu bahwa Anda
akan hidup bahagia selama-lamanya, mungkin Anda tidak akan
mengusahakan pernikahan Anda supaya menjadi lebih baik.
Anda juga tidak akan belajar dari kesalahan. Bagaimanapun,
"bahagia selama-lamanya' adalah tujuan semua pernikahan.
Namun, Anda tidak pernah mengetahui terlebih dulu apa yang
akan terjadi; jadi lakukan segala yang Anda bisa untuk membuat pernikahan Anda sebaik mungkin.

Ada tujuan yang lebih baik daripada berusaha agar
berbahagia pada suatu hari. Tujuan terbaik adalah mencari
kebersamaan setiap hari. Kebersamaan memang membutuhkan
waktu,

Bersikap sangat peduli terhadap pasangan dalam pemikiran, tujuan, kesukaan, dan ketidaksukaan membutuhkan
waktu. Impian dan tujuan harus diusahakan bersama-sama.
Kehidupan kebersamaan yang intim itu memuaskan dan akan
membawa kenyamanan besar dalam hidup Anda.
Kepuasan memang baik-di sisilain, jika orang berdiam
diri, puas berdiam pada masa lalu, ia sulit bersiap menerima
berkat dan kejutan Allah. Dia tidak selalu mewujudkan impian
dan visi dengan seketika dalam kehidupan kita. Kadang kala,
keajaiban akhirnya terjadi setelah bertahun-tahun setia.
Ancaman terhadap Kepuasan
Meskipun pernikahan Zakharia dan Elisabet sepertinya tenang-tenang saja,
ada awan gelap kecil yang menerpa mereka.
Menurut Lukas 1,'7, apakah persoalan itu?

r4 )

Ciri-ciri QJemikgJianyane jlwet
~

Kebersamaan: Mereka lebih memilih pasangannya daripada orang lain.

~

Ketenangan: Mereka tidak kehilangan kendali emosi.
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Kepuasan: Mereka menerima dan memereayai kehendak
Allah.
Komitmen: Hati mereka dipersarukan, meskipun pikiran
mereka tidak.

Pada masa itu, tidak memiliki anak sangat tidak diinginkan dan
sering kali dihadapkan pada stigma keraguan tentang perkenanan Allah
terhadap hal tersebut. Hal ini sangat penting dalam keluarga yang menjaga
perjanjian karena anak adalah pewaris Tuhan. Bahkan hal itu bisa memberi
keraguan dalam pekerjaan Zakharia sebagai imam dan kelayakan dirinya
untuk melayani di Bait Suci. Bagaimanapun, laki-laki harus mengatur
keluarganya dengan baik untuk bisa menjadi imam, dan Zakharia hanya
mempunyai pernikahan, bukan keluarga.
Bagaimana Mereka Mengatasi Masalah Ini?
Meskipun tidak mempunyai anak, Zakharia dan Elisabet sepertinya menerima hal itu dengan sabar. Tidak ada eatatan yang menyebutkan bahwa
Zakharia menyalahkan istrinya. Sesungguhnya, ia terus melayani Allah
seakan-akan persoalan itu tidak ada. Kita juga bisa terus melayani Allah
dengan yakin meskipun ada persoalan, tanpa pernah membiarkan persoalan
itu menghentikan kita. Tidak pernah ada waktu yang sempurna untuk

melayani Allah di dunia kita yang tidak sempurna. Jika menunggu sampai
semua persoalan pergi baru kemudian melayani Allah, Anda tidak akan
pernah melayani Dia.
Zakharia menunjukkan dirinya bukan hanya coeok, melainkan juga
sangat diinginkan untuk pelayanan di Bait Suci. Ia tidak meninggalkan pernikahannya. Ada indikasi dalam kesusastraan yang berhubungan dengan
surat Ibrani bahwa ada imam yang meneeraikan istrinya untuk menikah lagi
dengan perempuan yang lebih muda yang bisa memberinya anak. Namun,
hal itu tidak terjadi dalam pernikahan Zakharia dan Elisabet.

Apa yang Harus Dilakukan Suami Istri Ketika Masalah
Muncul?
Meskipun tidak ada jawaban sempurna, ada prinsip umum yang bisa membantu mengarahkan suami istri dalam melewati masa sulit.
1.

Mereka harus berdoa bersama memohon agar Allah mau memberi mereka hikmat,

2.

Mereka harus menyelidiki firman Allah untuk mencari prinsip
tentang cara memecahkan persoalan atau hidup tenang dengan
persoalan itu.

3.

Mereka harus selalu saling mendorong

dalam iman dan cinta

mereka kepada pasangan.
4.

Mereka harus berikrar kembali untuk teguh dalam pelayanan
yang telah Tuhan berikan kepada mereka, dan dalam kehidupan
mereka bersama.

5.

Mereka harus menantikan dengan sabar jawaban Allah dan
tuntunan dalam urusan itu.

6.

Mereka harus selalu menjadi saksi kebaikan dan kekuatan Allah
ketika Dia menjawab dan bagaimanapun

jawaban-Nya.

Menurut Matius 6:33, bagaimana seharusnya sikap kita
terhadap Allah dan hidup ini?

Hari yang Mengubah Hidup
Kebanyakan suami istri bisa mengenang kembali kehidupan mereka
untuk mengingat hari yang seperti percabangan jalan. Beberapa pasangan
mengalami lebih dari satu hari menentukan yang mengubah masa depan

Zakharia dan Elisabet

mereka. Beberapa pasangan mengalami hari luar biasa yang penuh berkat,
Beberapa pasangan mengalami hidup yang hancur. Mungkin ada promosi,
PHK, kanker yang baru ketahuan, atau rejeki yang tak disangka-sangka.
Kepindahan ke kota baru, kelahiran at au prestasi yang luar biasa bisa
terlaksana dengan baik pada suatu hari.

Ketika kita tidak yakin dengan masa depan, bagaimana sebarusnya sikap
kita? Bukalah Roma 4:18 untuk jauiabannya.

Hari yang mengubah hidup seluruh pelayanan Zakharia dan Elisabet
ditetapkan menjadi arti penting secara historis dan menyeluruh.

Apakah Keistimewaan Hari Itui
Zakharia diberi kehormatan

yang jarang terjadi untuk membakar

ukupan

dan memanjatkan
doa selama satu minggu di mang kudus Bait Suci.
Kebudayaan Yahudi kuno rne nyarakari bahwa tidak ada imarn yang dipilih
dua kali dalam hidupnya untuk mendapatkan kehormatan ini. Oleh karena
jumlah mereka banyak, sebagian besar tidak pernah mendapat kehormatan
seperti itu.

Bagaimana seharusnya tanggapan kita ketika Allah memberi kita tugas!
Lihatlah dalam Ibrani 11:6 untuk jawabannya.

Allah memilih

Zakharia

yang adil dan setia untuk

melakukan

pelayanan ini dan untuk waktu khusus ketika Dia mengulang kembali janji
yang Dia berikan kepada Abraham pada masa lalu. Selama kebaktian di
Bait Suci inilah malaikat Gabriel dikirim untuk mengumumkan jawaban
doa Zakharia. Elisabet akan mengandung anak laki-laki yang tidak sama
dengan anak manusia.

Mengapa Allah Menjanjikan Anak Laki-laki kepada Zakharia?
Meskipun ia sudah terlalu tua untuk mempunyai anak, ternyata Zakharia
terus meminta anak. Malaikat mengingatkan
Zakharia, "Doamu telah
dikabulkan dan Elisabet, isterimu, akan melahirkan seorang anak lak-laki
bagimu" (Luk. 1: 13). Bahasa aslinya menyiratkan bahwa mereka telah
berdoa terus-rnenerus dan tak putus-putus meminta anak. Ayah mana yang
tidak menginginkan anak untuk meneruskan namanya dan garis keturunan
keluarga? Ayah mana dalam pelayanan yang tidak menginginkan anak untuk
melayani Tuhan dan melanjutkan

pelayanannya?

Mengapa Allah Membuat Zakharia Bisu?
Sekilas, hal ini terlihat kejam. Allah memberinya kabar terbaik yang pernah ia bayangkan, kemudian menghilangkan kemampuannya untuk tertawa, menangis, atau berteriak gembira. Zakharia bukan hanya tidak bisa
menjawab, ia bahkan tidak bisa membisikkan kabar baik itu ke telinga
istrinya, juga tidak bisa menceritakannya kepada ternan saat bersantap.
Menurut Lukas 1:20, mengapa kemampuan
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'Kesempatan yane 9rf.eneu6ali :J{Ufup
~

Kesempatan pertama.

~

Kesempatan sekali seumur hid up.

~

Kesempatan terakhir.

Apa yang Dipelajari Zakharia dari Pengalaman Ini?
Setiap kali Allah bekerja dalam hidup kita, kita harus mendapatkan
pelajaran. Dalam pengalaman ini, yang pertama, Zakharia mendapat
pelajaran tentang kuasa Allah yang besar-Allah
sanggup melakukan apa
pun. Kedua, Zakharia mendapat

pelajaran tentang kerendahhatian

yang

lebih besar. Meskipun setia berdoa memohon anak selama bertahun-tahun,
ketika akhirnya mukjizat terjadi, ia tahu bahwa hal itu bukan karena ia
layak menerimanya. Ketiga, imannya diperkuat. Ketika anak itu lahir,
Zakharia menaati Allah secara jelas. Para tetangga memaksa agar bayi lakilaki yang baru lahir itu dinamai sesuai namanya-kehormatan
bagi semua
ayah-tetapi
Zakharia menaati Allah dan menamai bayi itu Yohanes.

Apa yang Biasanya Berada di Balik Keluhan dalam Pernikahan?
Sarna seperti Zakharia mengungkapkan
keraguannya
zaman sekarang banyak suami istri mengungkapkan

dengan keluhan,
ketidakpercayaan

mereka dengan keluhan. Sebagian orang akan mengatakan, "Pasangan
saya tidak akan pernah bisa berubah." Pasangan lain mengeluh tidak akan
pernah bisa melunasi utang. Orang berkeluh kesah bahwa segala sesuatu
tidak akan pernah menjadi lebih baik. Kita harus ingat kebenaran sederhana
yang dikatakan malaikat tentang kehamilan Elisabet, "Sebab bagi Allah
tidak ada yang mustahit' (Luk. 1:37). Lihatlah melebihi keadaan biasa,
kepada kuasa Allah yang bisa melakukan apa pun. Demikian juga dengan
masalah keuangan atau keadaan lain yang tampak tidak dapat diubah oleh
manusia. Allah sanggup melakukan apa pun yang Dia kehendaki. Ingatlah
bahwa iman yang sejati berkenan bagi Allah dan merupakan faktor besar
untuk doa terjawab.

Mengapa Maria Mengunjungi

Elisabet?

Malaikat yang muncul kepada Zakharia juga mernberi tahu Maria bahwa
ia akan mengandung Anak Allah. Kemudian, malaikat itu mendorong
semangat Maria dengan kabar bahwa kerabatnya, Elisabet, juga sedang
mengandung anak laki-laki, Wajar bila Maria ingin pergi dari rumahnya di
Nazaret untuk tinggal sementara di rumah Elisabet. Mungkin Maria yang
masih muda tidak mau kehamilannya terungkap, atau mungkin ia mau
belajar dari Elisabet.
Ketika pertama kali Maria menyapa Elisabet, Elisabet memegang perutnya
dan mengatakan hal yang luar biasa. Menurut Lukas 1:44
apa yang dikatakan Elisabet kepada Maria?

9r1eneapa Za~.liariaCJ<geU?
~

Luar biasa: Berita yang diterimanya sangat bagus sampai
seperti tidak nyata.

~

Sedih: Terlalu berat bagi istrinya.

~

Tidak yakin: Sulit sekali menerima karena masa mukjizat
telah berlalu.

Kemudian Elisabet bersorak: "Diberkatiiah engkau di antara semua
perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu
Tuhanku datang mengunjungi aku?" (Luk. 1:42-43). Perhatikanlah persepsi
rohani Elisabet dalam kalimat tersebut. Masa beriman Elisabet menjadi
pusat perhatian. Elisabet mengetahui anak Maria dan bergembira karena
. Maria yang masih muda dianggap layak mendapar kehormatan tertinggi.

Maria yang masih muda mendapat

keistimewaan

yang diimpikan

semua

perempuan Yahudi-menjadi
ibu Sang Penebus yang dijanjikan Allah.
Elisabet tidak iri meskipun ia lebih tua dari Maria; ia bersukacita bersama
Maria yang lebih muda.

Kesimpulan Kepuasan
Delapan hari setelah anak Yahudi itu lahir, ia disunat. Saat inilah nama
anak itu dipastikan. Berkali-kali ini menjadi peristiwa besar keluarga; biasanya perjamuan
laki-laki.

diadakan untuk keluarga yang merayakan kelahiran anak

Mengapa Para Tetangga Ingin Menamai Anak Zakharia
Seperti Nama Ayahnya?
Mereka mungkin belum diberi tahu pengalaman bersama malaikat itu
karena Zakharia tidak bisa berbicara. Mereka belum diberi tahu bahwa
Allah sudah terlebih dulu memberi nama anak itu Yohanes. Mereka tahu
kehamilan Elisabet sangat tidak biasa karena mereka hanya mendengar
dari legenda tentang orang setua itu yang melahirkan bayi. Sudah menjadi
kebiasaan menamai anak itu Zakharia, seperti nama ayahnya karena anak
itu lahir dari suku Lewi dan kemungkinan akan mengikuti pelayanan di
Bait Suci. Para tetangga hanya berusaha menghormati

ayah bayi itu dan

menjaga tradisi.

Mengapa Elisabet Menolak?
Ketika para tetangga ingin menamai anak itu Zakharia, Elisabet menolak,
dan mengatakan

bahwa nama anak itu adalah Yohanes. Meskipun jawaban

teguh Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, ia tidak mungkin mengatakan
hal itu tanpa penegasan suaminya. Meskipun Zakharia tidak bisa berbicara,
entah bagaimana mereka berdua sudah sepakat. Namun, sunat harus
dilakukan, Zakharia harus menuliskan perintah untuk menamai anak itu
Yohanes.

Mukjizat Lagi untuk Zakharia!
Dalam tindakan

iman dan ketaatan,

ayah yang sudah tua itu menulis,

"Namanya adalah Yohanes" (Luk. 1:63). Seketika itu, Allah membuka mulutnya sehingga ia bisa berbicara. Semua orang takjub dan bertanya-ranya
ani nama tersebut bagi si anak. Zakharia menaati Allah, mukjizat terjadi,
dan janji terpenuhi. Roh Kudus memenuhi hati Zakharia untuk berbicara.
Kata-kata sukacita dari karya Bapa Keselamatan bagi umat-Nya itu sekarang
disebur Benediktus.

Pujian panjang lebar Zakharia

menyatakan

bahwa

Tuhan telah mengajar hati dan pikirannya selama ia tidak bisa berbicara.

Sebesar Apakah Mukjizat Tersebut?
Selama bertahun-tahun, Zakharia dan Elisabet merindukan anak. Sekarang
Allah memberikan berlimpah-limpah melebihi keinginan mereka. Zakharia
meminta anak untuk mengikutinya dalam pelayanan, tetapi Allah mengangkat jawabannya ke tingkat yang lebih tinggi.

Menurut Lukas 7:28, apakah yang dikatakan Yesus
mengenai Yohanes Pembaptis?

Anak laki-laki Zakharia akan menjadi orang besar. Anaknya akan
memberitakan

kedatangan

Sang Mesias ke seluruh dunia.
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Merasa nyaman di dunia yang tidak nyaman
Kebanyakan

orang tidak menyukai

perubahan,

pergantian,

transisi, dan

terutama kecemasan yang menyertai ancaman berbahaya yang tidak didugaduga. Namun,

orang Kristen diperingatkan

untuk percaya dalam Allah

sepanjang waktu clan segala keadaan karena Allah baik melebihi segalanya,
dan Dia mempunyai rencana sempurna untuk kita penuhi. Sasaran seharihari bagi umat Allah adalah tinggal dalam Kristus What Yohanes 14:20)
clan "Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara
hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus" (FIp. 4:7).

Menerima hal tak terduga sebagai panggilan iman
Dalam sehari, segalanya berubah bagi Zakharia dan Elisabet. Impian mereka
akan terpenuhi. Namun, oleh karena umur mereka yang sudah semakin
tua, hal itu benar-benar tidak diduga. Ketika Allah menjatuhkan hal yang
tidak diduga-duga

ke pangkuan Anda, terima saja hal itu seperti Zakharia

dan Elisabet. Pekerjaan terbesar Anda bagi Allah bisa terjadi saat Anda
paling tidak menduganya. Pekerjaan iman terbesar Anda mungkin akan
segera tiba.

Merengkuh masa depan
Anda tidak akan pernah terlalu tua untuk memiliki masa depan karena
dalam tantangan masa depanlah Allah bersukacita menyatakan diri-Nya.
Biasanya hal itu tidak selalu berkaitan dengan masa lalu. Orang pensiun
bila tidak ada yang dikerjakan. Anak-anak muda juga mundur bila tidak
mempunyai tujuan yang lebih tinggi dalam hidup. Zakharia mengira sedang
menyelesaikan akhir tugas hidupnya, tetapi ia tidak tahu tugas terbesarnya
bagi Allah ada pada masa depan dalam membesarkan anaknya menjadi nabi
besar. Ia harus mempersiapkan anaknya menjadi Yohanes Pembaptis dan
mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus.
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Biarkan anak Anda berdiri di pundak Anda untuk bisa menjangkau lebib
tinggi lagi
Jangan mengajarkan anak Anda untuk sekadar mengikuti langkah kaki
Anda. Ajarkan anak Anda untuk berdiri di atas pundak Anda dan menjangkau lebih tinggi daripada Anda. Dorong keinginan mereka untuk
menjangkau bintang. Zakharia sangat dipakai oleh Allah sebagai imam.
Alkitab menggambarkan Zakharia "benar di hadapan Allah dan hidup
menurut segalaperintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat"(Luk.
1:6). Hal itu lebih dari sekadar baik; itu hebat! Akan sangat sulit bagi siapa
pun untuk menjalani hidup yang lebih benar daripada Zakharia. Namun,
anaknya, Yohanes, bahkan lebih baik lagi. Itu artinya Yohanes Pembaptis
lebih besar daripada Abraham, Musa, Daud, dan para nabi. Zakharia
mendapat panggilan terbesar setelah usianya cukup tua untuk pensiun.

9rf..em6uatJuma{
Menuliskan pemikiran Anda adalah disiplin yang membuat Anda berpikir
jernih tentang pokok persoalan. Oleh karena Anda serius membangun
pernikahan yang kokoh, pergunakan pertanyaan berikut ini untuk memandu pemikiran dan tulisan Anda. Ingatlah, ketika menuliskan hal-hal
yang Anda rencanakan akan Anda lakukan, hal itu akan memperjelas
pemikiran Anda.
Misalnya:
Tuban, kami sudah membicarakan kenyamanan dalam kebersamaan kami. Kami ingin menemukan keintiman itu bersama-Mu. Kami memerlukan saat mendengarkan yang tenang,
bukan begitu? Kami ingin bidup begitu dekat dengan Engkau
sehingga kami akan mendengar suara-Mu melebihi suara lain.
Tolong tunjukkan kepada kami bahwa usia lanjut masih bisa
menghasilkan buah. Kami ingin usaha kami sebagaisuami istri
menghasilkan banyak buah.

1.

Apakah pelajaran yang Anda dapatkan tentang kepuasan ketika
membaca bab ini? Seperti apakah rasanya nyaman itu?

Jawa6an S1ULmi

2.

Jawa6an Istri

Kapankah Anda merasa paling nyaman dalam hidup Anda?
Mengapa?

Jawa6an Suami
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Jawa6an Istri

3.

Apakah Anda selalu membuat rencana untuk masa depan,
tetapi tidak pernah hidup pada masa sekarang? Apa yang
diperlukan untuk membuat Anda nyaman? Bagaimana Anda
mengetahui kapan harus mengalihkan perhatian Anda dari
masa depan ke masa sekarang?

Jawa6an Suami

4.

Jawa6an Istri

Zakharia dan Elisabet harus membuat rencana untuk hidup
yang lain setelah menyelesaikan hidup "pertarna' mereka.
Bagaimana perasaan Anda? Apa yang akan Anda lakukan?

Jawa6an Suami

Jawa6an Istri
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£atilian 9demperk,sJk,sJ1iCPemi~lian
Teruslah berkencan
Teruslah berkencan sepanjang pernikahan Ancla!Jangan pernah rnelupakan
rnasa indah Anda berdua. Nikmati pengalarnan rnenyenangkan itu. Kadang
kala, kenyarnanan bersarna bisa rnengarah pada kenyarnanan rohani. Jika
Anda merasa nyaman dengan Tuhan, hal itu akan terlihat dalam hidup.
Pasangan Anda akan rnelihatnya, dan akhirnya Anda akan rnemengaruhi
mereka. Jadi, terusiah mengingat masa ketika Anda merasa nyaman satu
sarna lain.
Melakukan usaha yang lebih besar dalam peristiwa khusus
Jangan rnenganggap enteng pasangan Ancla.Ancla akan terus rnernbuatnya
bahagia seperti dulu. Teruslah rnengirirnkan kartu clan bunga, clan jangan
lupa kado-kado Natal, ulang tahun pernikahan, Valentine, peringatan
istimewa. Ketika keinginan akan seks jasmani berkurang, jangan Iupa
bahwa kebutuhan akan ketenteraman dalam hati Iebih besar. Pakailah
setiap kesempatan untuk memberi tahu belahan jiwa Anda bahwa ia sangat
istirnewa.

,

11
jlnanias

dan

Safira

BELAJAR JUJUR KEPADA ALLAH
DAN PASANGAN

Pendahuluan oleh Neil T dan Joanne Anderson
Freedom in Christ, Carefree, Arizona
~ lmer dan Ruth adalah sahabat kami. Neil
....Imendapat keistimewaan untuk turut menulis
Rivers of Revival bersama Elmer. Kami sering sekali
makan siang bersama dan saling bercerita ten tang
perbuatan Allah dalam hidup kami. Jadi, sungguh
istimewa kami bisa menulis pendahuluan ini untuk
sahabat kami.
Orang

di seluruh

dunia hidup

dalam per-

budakan dusta yang mereka percayai. Yesus mengatakan bahwa kebenaran akan memerdekakan kita,
tetapi bapa segala dusta telah menembus barisan kita
dan secara efektif telah menyesatkan seluruh dunia

~f~

~~------------------~~----~~~~~~~
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(lihat Wahyu 12:9).Akibatnya, seluruh dunia berbohong
di bawah kuasasi jahat Ilihat 1 Yohanes 5:19). Tuhan tahu
peperangan yang utama, jadi Dia hams mengirim pesan
yang berkuasa kepada jemaat mula-mula. PenghakimanNya nampak agak berat untuk kejahatan ini, tetapi ini
penting jika gereja ingin tetap bertahan.
Mengapa Iblis memenuhi hati Ananias dan Safira
untuk berbohong? Secara tepat, Elmer menekankan
bahwa hati mereka tidak benar di hadapan Allah.
Sebagai suami istri, mereka sepakat berbohong dan
hal itu membuat mereka hams mengorbankan nyawa
mereka. Konsekuensi
berbohong
kepada pasangan
dalam pernikahan
mungkin tidak memberi akibat
seketika seperti yang diderita Ananias dan Safira, tetapi
konsekuensi itu akan datang. Pernikahan dirusak karena
salah satu atau keduanya tidak mau berjalan dalam
terang dan mengatakan kebenaran kepada pasangannya.
Keintiman dan kesatuan dalam pernikahan didasarkan
pada kepercayaan. Jika kita tidak bisa merasa yakin
terhadap pasangan, kita tidak bisa saling percaya. Ketika
rerperangkap dalam dusta, kita bisa memilih saling
memaafkan. Namun, begitu hilang, kepercayaan sulit
diperoleh kembali.
Paulus berkata, "Karena itu buanglah dusta dan
berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita
adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah,
janganlah kamu berbuat dosa: janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu dan janganlah beri
kesempatan kepada Iblis" (Ef. 4:25-27). Kejujuran
verbal dan emosional semacam itulah yang membuat
pernikahan bisa langgeng dan menjauhkan
musuh.
Semoga Tuhan memampukan Anda menerapkan ucapan
Paulus dalam pernikahan Anda.
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(]3efajar (]3ersi~p Jujur k.epaaa jl[fa!i {an rpasangan
Kisah Para Rasul 5:1-11

A

nanias dan Safira tinggal di temp at yang dipercaya banyak orang
.n.sebagai
gereja terbesar sepanjang waktu. Mereka tinggal di gereja ini
ketika gereja rnengalarni kemenangan

terbesarnya. Tidak pernah lagi ada

persatuan di jernaat seternpat yang jelas seperti di gereja Yerusalern mulamula,
serta

"Semua orangpercaya berkumpul di satu tempat" (Kis, 2: 1), dan berbagi,
"mereka adalah kepunyaan bersama" (Kis. 2:44). Gereja rnernpunyai

kekuasaan terbesarnya dalam berkhotbah. Tiga ribu orang diselamatkan pada
hari Pentakosta, dan tidak lama kernudian, lima ribu orang ditarnbahkan ke
gereja (lihat Kisah Para RasuI4:4). Banyak orang di gereja itu telah rnelihat
Yesus secara jasrnani, dan sekarang rnereka hidup dalarn kuasa Roh Kudus
yang selalu ada. Masa yang sangat bagus untuk rnenjalani hidup dan kota
yang besar sebagai temp at rnelayani! Anda tidak bisa rnenernukan ternpat
atau gereja yang lebih baik untuk rnernbangun keluarga Anda. Ananias dan
Safira, yang rnerupakan anggota gereja ini, rnernpunyai segalanya, tetapi
menyia-nyiakan sernuanya.
Di lingkungan hukurn zaman sekarang, jika istri merencanakan
kejahatan dengan suarninya rneskipun tidak rnelaksanakannya, ia "turut
bersekongkol". Sebagian orang rnungkin berpikir ia hanya bersalah karena
menutup-nutupi,
tetapi rnenurut hukurn, ia sarna bersalahnya dalarn
rnelakukan kejahatan itu seperti suarninya. Orang yang rnengernudikan
rnobil untuk rnelarikan diri dari perarnpokan sarna bersalahnya dengan
orang yang rnenodongkan senjata dan rnencuri uang. Dalarn kisah ini,
Ananias dan Safira sama-sarna bersalah rnelakukan dosa terhadap Allah.

CPencfe~tan 1(onsefing
Berhati-hatilah
... di tengah gerakan besar Allah, Iblis melepaskan sernua kebencian dan dendarnnya terhadap Allah
dengan terus-rnenerus rnenyerang harnba Allah yang paling
setia. Ananias dan Safira rnernpunyai segalanya-reputasi
dan
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nama besar yang harus diangkat. Namun, kekayaan mereka
menyebabkan kehancuran karena mereka tidak bijaksana.
Mereka telah menyebabkan seluruh jemaat gereja menderita-mereka
adalah teladan, tetapi mereka gaga!.
Berhati-hatilah

... Iblis sangat kuat dan bisa menyebab-

kan Anda bersekongkol untuk berdosa. Apa yang dikatakan
Allah tentang upah dosa?

Apakah yang Dimiliki Ananias dan Safira
yang Berguna bagi Mereka?
Mereka tidak hanya hidup di lingkungan gereja besar. Masing-masing
mereka mendapatkan pengampunan dosa yang datang karena mengenal
Yesus Kristus sebagai Juruselamat. Mungkin karena mereka dekat dengan
masa penyaliban Yesus, sesungguhnya mereka mungkin pernah mendengar
Dia berkotbah.
Akan tetapi, ada sesuatu yang lain yang berguna bagi mereka:
orangtua mereka membesarkan mereka di bawah pengaruh Yehova. Ia
diberi nama Sabra, yang artinya "cantik dan rnenyenangkan"; Ananias
mempunyai nama yang berarti "Yehova itu baik". Orangtua telah memberi
nama istimewa kepada mereka untuk menunjukkan
komitmen mereka
kepada Tuhan.
Ananias dan Safira tidak hanya tinggal di gereja yang berkembang
secara rohani, tetapi keuangan mereka juga mapan. Alkitab menunjukkan
bahwa mereka memiliki harta benda yang cukup untuk mendapatkan
perhatian dari gereja. Ketika mereka membawa uang yang menurut
mereka didapatkan
dari menjual harta bendanya, kebanyakan orang
mengetahuinya.
Lebih dari semua itu, Ananias dan Safira diterima

oleh gereja di

Yerusalem sehingga mereka mempunyai akses untuk masuk ke operasional
sehari-hari gereja. Mereka bisa datang dan pergi ke tengah para pemimpin

gereja-sesuatu yang tidak bisa dilakukan semua anggota. Mereka dikenal
oleh para pemimpin gereja sehingga mereka bisa membawa pemberian
mereka untuk Allah, berharap itu diterima seperti halnya permberian lain
dihargai.

Apa Penyebab Masalah Mereka?
Ada laki-laki di gereja itu yang memiliki tanah di Siprus. Namanya Yusuf,
tetapi para rasul menyebutnya Barnabas, yang artinya "anak penghiburan".
Ternyata Barnabas bukan hanya orang percaya, ia adalah pembicara berbakat
yang memotivasi orang untuk percaya kepada Allah. Barnabas memiliki
sebidang tanah di Siprus, yang merupakan temp at tinggalnya. "fa menjual
ladang, miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan
kaki rasul-rasul" (Kis, 4:37), Barnabas tidak harus memberikan uang itu
kepada Allah, tetapi rupanya ia tergerak untuk melakukannya.
Mungkin garis keturunan keluarganya yang menyebabkan hal itu.
Ia adalah suku Lewi dan imam yang berasal dari keluarga Lewi. Suku
Lewi tidak bo1eh memiliki tanah menurut Hukum Perjanjian Lama What
U1angan 18:1). Entah bagaimana, Barnabas 1010sdari persyaratan Tuhan,
clan akhirnya memiliki tanah. Ketika diselarnatkan, ia segera menyerahkan
hidupnya untuk Tuhan dan mulai mengabarkan Injil kepada banyak orang.
Ketika Allah menyatakan bahwa ia melanggar Hukum Perjanjian Lama,
ia melakukan sesuatu yang tidak perlu lagi ia lakukan-menjual semua
tanahnya clan menyerahkannya kepada Tuhan. Oleh karena ia tidak lagi
menjadi imam dan tidak lagi berada di bawah Hukum Perjanjian Lama,
banyak orang berpikir ia tidak perlu berkurban seperti yang ia lakukan.
Namun, ia menjua1nya dan menyerahkan semuanya kepada Allah.
Perhatikan bahwa Barnabas memberikan uangnya bukan agar bisa menjadi
pemimpin; ia adalah pemimpin yang memberikan uangnya. Ananias dan
Safira melakukan yang sebaliknya. Rupanya mereka memberikan uang
mereka dengan harapan bisa menerima pengakuan dan posisi da1am
kepemimpinan di gereja itu.
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Apa yang Allah inginkan dari Anda sebelum Anda memberi uang Anda

kepada-Nya? Bacalab 2 Korintus 8:5 untuk jawabannya.

Apakah Masalah dalam Hati Ananias dan Safiral
Mereka bersalah karena berbohong. Mereka mencari pengakuan yang
sama seperti yang diterima Barnabas. Rupanya mereka iri dengan posisi kepemimpinannya sehingga berpikir bisa membeli kedudukan rohani dengan
pemberian kepada gereja.
Menurut Kisab Para RasuI5:1-2,

apa yang mereka lakukan?

Mereka cukup cerdik untuk tidak secara langsung mengaitkan
uang itu pada permintaan posisi. Mereka hanya menyatakan keinginan
mereka dengan pemilihan waktu mereka dan jumlah uang itu. Mereka
menginginkan pujian.
Menurut 2 Korintus 9:7, bagaimana seharusnya sikap kit a dalam memberi?
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Persoalan "pujian" Ananias dan Sahra adalah bukti persoalan lain:
mereka meletakkan kepercayaan pada uang. Mungkin mereka sudah bermasalah dengan hal ini sebelum menjadi anggota gereja. Mereka bekerja
keras untuk uang karena itu sangat berarti bagi mereka. Oleh karena uang
adalah jaminan mereka, mereka berpikir bahwa dengan memberikan harta
yang berharga, mereka bisa mendapatkan sesuatu yang berharga sebagai
balasannya. Namun, orang percaya tidak boleh melerakkan kepercayaan
pada uang, juga tidak boleh mempergunakannya untuk mendapatkan
sesuatu yang mereka inginkan. Penatalayanan secara alkitabiah berarti
mempergunakan dengan benar waktu, bakat, dan harta benda Anda bagi
kemuliaan Allah.
Menurut Lukas 16'11, mengapa penanganan uangyang benar
penting bagi Allah?

Apakah Masalah Mereka?
Ananias dan Safira bersepakat menipu gereja. Mereka menyimpan sendiri
sebagian uang clan mernbawa sisanya ke gereja untuk rnendapatkan pengakuan yang sarna seperti yang cliterirna Barnabas. Mungkin saja rnereka
mernberikan jurnlah uang yang sarna seperti yang diberikan Barnabas.
Namun, sebanyak apa pun yang rnereka berikan, rnereka rnenyatakan bahwa
pemberian mereka adalah seluruh jumlah yang mereka peroleh dari hasil
penjualan harta benda rnereka.
Apakah yang dikatakan Matius 25:26 tentang orang yang salah
menangani uang mereka?
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Menyedihkan bilaAnanias dan Safirabekerja sarna untuk berbohong.
Alkitab menyebutkan, "Dengan setahu isterinya. " Ini adalah rencana jahat
yang sudah diperhitungkan untuk membohongi semua orang di gereja.
Apakah mereka mengira bisa menipu Allah? Dia yang mengetahui segala
hal tidak akan membiarkan pelanggaran ini berlalu begitu saja tanpa
penghakiman.
Bagaimana Petrus Mengetahui Bahwa Mereka
Membohongi Gereja?
Alkitab tidak mengatakan kepada kita bagaimana
tepatnya Petrus mengetahui bahwa Ananias dan
Safira berbohong. Ada beberapa cara ia bisa tahu.
Mungkin seseorang di gereja mengetahui penjualan itu dan jumlah uang yang mereka terima,
lalu memberi tahu Petrus. Secara manusiawi, sulit
menyembunyikan dosa. Secara ilahi, mustahil
menyembunyikannya.
Atau mungkin tidak ada yang memberi
tahu Petrus. Roh Allah bisa saja berbicara kepadanya, secara ajaib. Atau Roh Allah bisa saja menyampaikan ke hati Petrus.

}lnanias dan Safira
ticfak, mengatakszn
6afiwa mereR,sl
menyerafik,an
semuanya Rspaaa
}l[Cafi, tetapi
meref(.a membiarkan.

orang Cainmenqira
aemiRjan.

Dalam Yohanes 16:13, apa yang dijanjikan Yesus?

Jadi, Petrus langsung tahu bahwa Ananias berbohong.

Mungkin

ketika Ananias memamerkan uang yang ia persembahkan, Roh Allah berbisik di telinga Petrus. Kita tidak akan pernah tahu cara Petrus mengetahuinya, tetapi kita tahu bahwa ia mengerti hal yang sedang terjadi.

Bagaimana Petrus Menyelidiki Masalah yang Rumit?
Ini adalah masalah yang bisa saja terjadi tanpa diketahui.
karena Petrus mengetahuinya,

ia harus menyelidiki

Namun,

oleh

urusan jahat itu.

Pertama, Ananias dan Safira tidak perlu menjual tanah mereka (Kis. 5:4).
Tanah itu milik mereka dan Allah menghargai kepemilikan

tanah. Kedua,

mereka tidak perlu memberikan seluruh uang mereka untuk gereja (Kis.
5:4). Allah menentukan persembahan persepuluhan (sepuluh persen) dalam
Perjanjian Lama, dan mereka bisa saja memberikan sejumlah itu atau lebih
jika mereka mau.

Mengapa kita harus memberikan persembahan persepuluhan kepada Allah?
Lihat Maleakhi 3:10 dan AmsaI3:9-1 0 untuk jawabannya.

Ketiga, mereka wajib mengatakan yang sebenarnya. Salah satu
perintah dalam Sepuluh Perintah Allah adalah tidak boleh berbohong, tetapi
Ananias dan Safira mengabaikan

perintah Allah. Mereka wajib mengatakan

yang sebenarnya karena mereka memberi kepada Tuhan Yesus yang berkata,

"Akulah Kebenaran" (Yoh. 14:6). Keempat, mereka telah sepakat berdusta.
Petrus tahu karena ia mengatakan,
"Engkau bukan mendustai manusia,
tetapi mendustaiAllah" (Kis. 5:4). Ia tidak menuduh mereka bersikap ego is
karena menyimpan sebagian uang itu, juga tidak memuji mereka karena
memberikan sebanyak yang telah mereka berikan. Ia menuduh mereka tamak
karena telah sepakat berdusta. Mereka menginginkan perhatian khusus, dan
mendapatkannya-tetapi

Ananias dan Safira

bukan seperti yang mereka inginkan.
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Mengapa Allah Menghakimi
Sepertinya

Mereka Seketika?

Allah tidak menghakimi

dosa secara langsung

pada zaman

sekarang. Seandainya Dia melakukannya, akan ada banyak sekali kebaktian
pemakaman di gereja kita. Namun, untuk dosa ini, Allah langsung menghukum mati suami istri itu. Mengapa?
Jika bisa lolos dengan dusta mereka, mereka akan merusak dasar
gereja. Hal ini terjadi pada masa awal gereja, dan Allah ingin gereja-Nya
kudus. Gereja Yerusalem akan menjadi contoh untuk semua gereja lain. jika
gereja Yerusalem bisa lolos dari dusta, semua gereja lain akan rusak. Pengaruh
positif akan berkurang, dan pekerjaan Allah dalam sejarah mungkin tidak
akan seefektif sebelumnya.
Kedua, Allah memperlihatkan
Dosa keangkuhan

perasaan-Nya tentang kemunafikan.

adalah salah satu dosa yang paling berat, sangat berat,

sehingga Dia langsung menghukum
mati pasangan yang berbohong
kepada-Nya, "Enam perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan, tujuh perkara

yang menjadi kekejian bagi hati-Nya: mata sombong, lidah dusta ... " (Ams.
6: 16-17). Perhatikan bahwa Ananias dan Safira bersalah atas dua hal pertam a dalam daftar yang terus berlanjut itu.
Ada alasan ketiga Allah langsung menghukum mati mereka. Dusta
mereka bisa saja menghancurkan
tujuan gereja dalam memenangkan
jiwa-jiwa. Namun, serelah Allah menguduskan gereja, memenangkan jiwa
berlanjut dengan lebih efektif. Setelah kematian mereka, diketahui, "Makin

lama makin bertambahlah jumlah orangyangpercaya kepada Tuhan ... "(Kis.
5: 14). Penginjilan menjadi lebih efektif setelah mereka dihakimi.
Akan tetapi, ada alasan keernpat. Kematian mereka menimbulkan
rasa hormat terhadap pekerjaan Allah di kalangan orang yang belum
diselamatkan. Ketika Ananias dan Safira tewas, itu tidak merugikan gereja
Allah, justru membantunya. Alih-alih menertawakan gereja, orang justru
datang ke gereja untuk diselamatkan, "Mereka sangat dibormati orang banyak
... bahkan mereka membawa orang-orang sakit ... " (Kis. 5:13,15).

Mengapa Mereka Segera Menguburkan Ananias?
Para pemuda segera mengafani jenazah Ananias, membawanya

keluar, dan

menguburkannya.
Mengapa? Pertama, orang Yahudi tidak membalsam
mayat karena mereka dilarang menyentuh darah. Selain itu, oleh karena
bau busuk, orang Yahudi segera dikuburkan; dan hingga saat ini, banyak
orang Yahudi dikuburkan

dalam waktu 24 jam setelah kematian.

Akan tetapi, bisa saja ada alasan ketiga ia segera dikuburkan.

Jenazah

itu dianggap tidak kudus. Oleh karena Ananias dihakimi Allah, ia tidak
kudus, dan semua yang menyemuhnya akan menjadi tidak kudus. Dalam
Yosua 7, Akhan berdosa terhadap Allah dan membawa teguran bagi Israel.
Ia dirajam batu dan segera dikuburkan
dipakai sebagai alat eksekusi.

dengan memakai batu-batu

yang

Mengapa Petrus Menanyai Safira dengan Hati-hati?
Setelah Ananias dihakimi dan dikuburkan, Safira datang ke gereja sekitar
tiga jam kemudian. Ketika ia memasuki gereja, Petrus tidak menuduhnya
sekongkol, juga tidak menuduhnya rurut bersekongkol. Petrus malah menanyainya dengan pertanyaan yang berhari-hati, "Katakan kepadaku, dengan
harga sekiankah tanah itu kamu Jual? (Kis. 5:8). Ketika Safira memberikan
jawaban yang sarna dengan suaminya, Petrus memberi tuduhan dengan
pertanyaan,
(Kis. 5:9).

''Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan?"

Bagaimana Allah Menghadapi Dusta Pasangan Itu?
Ananias dan Safira telah sepakat mendustai gereja dan Tuhan. Akibatnya,
Safira juga menderita, "Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu Juga di depan
kaki Petrus dan putuslah nyawanya" (Kis. 5: 10). Perhatikan kata seketika itu
juga. Ini menyatakan sikap kita seharusnya ketika menghadapi dosa apa
pun dalam hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menghadapi dosa
kita seketika itu juga karena itulah yang dilakukan Allah.
Ananias dan Safira mungkin ingin memberkati
gereja dengan
memberikan sebagian uang itu. Namun, Allah tidak dimuliakan ketika
kita melakukan sesuatu bagi-Nya dengan motif yang keliru. Allah tidak
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dimuliakan ketika kita melakukan hal yang benar dengan cara yang salah.
Allah dimuliakan ketika Anda menghakimi dosa dalam hidup Anda. Oleh
karena itu, Ananias dan Safira mernbawa berkat serupa sindiran pada gereja,
bukan dengan uang yang mereka berikan, melainkan penghakiman yang
rnereka alarni- "Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang
yang mendengar hal itu" (Kis. 5: 11).
Bagaimana Ananias dan Safira Saling Berhubungan?
Pertama, rnereka bekerja sarna, yang bisa rnernbuat kita kagurn karena
suarni istri harus satu dalarn segala hal. Namun, rnereka bekerja sarna
untuk tujuan jahat. Alkitab mengatakan tentang suarni istri, "Keduanya
menjadi satu daging" (Kej. 2:24), dan Ananias dan Safira mungkin bekerja
bersama dengan baik untuk memperoleh uang. Namun, mereka juga bekerja
sama untuk kejahatan. Petrus mencatat bahwa mereka, "Bersepakat untuk
mencobai Roh Tuhan" (Kis. 5:9).
Hubungan Seperti Apa yang Mereka Miliki Satu Sarna Lain?
Sepertinya mereka bekerja sarna. Narnun bagi rnereka, penampilan luar lebih
penting daripada karakter. Mereka ingin memberi kesan yang baik kepada
gereja. Mereka rnenginginkan pujian rnanusia. Jelas rnereka rnelakukan tugas
yang baik dalam menyembunyikan keinginan daging mereka. Nafsu mereka
akan uang membuat rnereka berdosa, tetapi rupanya sampai penghakirnan
tiba, tidak seorang pun di gereja yang rnengetahui rnasalah rnereka.
Bagairnana Ananias dan Safira memberi alasan atas ketidakjujuran
rnereka? Dalarn hubungan dengan pasangan, mereka tidak saling menyalahkan dan mernperbaiki.
Mereka rnengabaikan ketidakjujuran pasangannya. Kisah ini bisa saja
mempunyai akhir yang berbeda jika rnereka bersikap jujur kepada Allah
dengan saling rnernperbaiki. Narnun, ketidakjujuran rnereka kepada gereja
menggambarkan karakter rnereka yang rusak.
Bila suarni istri tidak berhubungan secara jujur, bagaimana rnereka
bisa saling rnengawasi? Mereka tahu pasangannya berbohong. Ketika
suami istri mengetahui pasangannya berbohong dan tidak menghadapinya
.--'j
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secara jujur, apa yang akhirnya terjadi pada mereka? Pertama, masingmasing ingin rnenjadi bos; mereka tidak belajar dari teguran alkitabiah,

. .....••.•...•..

su«

"Tunduklab pada satu sama lain di dalam Tuhan".
Kedua, mereka berdua ingin rnendapatkan segalanya dari pernikahan itu, dan tidak ada yang mau

menyingk.szpk.szn
dosa yang berusaha
Rjta sem6unyiftan.
jUrafi menutupi
dosa bila Rjta
mengak,uinya dan
6erto6at.

harta benda penting bagi Ananias dan Safira,
mungkin rnereka rnengawasi uang pasangannya

•

pasangannya,

(t~:~.l...
.............
rnenjadi lem
kritik tidaklah
suarni istri itu
pasangannya
mereka tidak
hal-hal untuk

memberi kepada pasangannya. Ketiga, rnereka
akan rnengawasi rnilik pasangannya. Oleh karena

clan seberapa banyak yang dihabiskan.
Ketika suarni dan istri rnengawasi
mereka

mungkin

uang

menekankan

kesalahan pasangan. Ketika suami clan istri terusrnenerus rnengatakan kelernahan pasangan, kritik

yang rnelekatkan hubungan pernikahan rnereka; clan lern
terlalu kuat rnelekat. Alih-alih berusaha rnenjadi lebih baik,
akan rnencoba rnernbalas. Namun, cinta sejati rnenginginkan
selalu terlihat baik. Ketika pasangan saling rnernbangun,
akan rnencari hal-hal untuk dikritik, Mereka akan mencari
dipuji.

X/simpufan

(]lra~is

Dusta kemunaftkan
Kita bisa dibutakan ketika rnelakukan usaha yang disengaja dan sudah diperhitungkan untuk mendustai orang lain. Mengapa? Karena "pikirannya
telah dibutakan oleh ilah zaman ini" (2 Kor. 4:4). Apa yang kita pikir tidak
apa-apa menurut
Allah.

panclangan

kita bisa rnerupakan

dosa berat di mata

Kita semua barus mengetahui kemungkinan dalam diri kita untuk berbuat
dosa
"Sebab aku tabu, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia,
tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi

Ananim dAn Safira
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bukan hal berbuat apa yang baik" (Rm. 7: 18). Iblis adalah pembohong. Ia
akan berbohong kepadaAnda tentang hal yang benar dan ia akan berbohong
kepada Anda tentang hal yang salah. Satu-satunya dasar pemahaman yang
benar tentang kebenaran adalah firman Allah.
}ika kit a jujur kepada Allah dalam segala hal, kita pasti akan jujur kepada
pasangan
Oleh karena kita jujur kepada Allah dan pasangan,
kita akan jujur kepada gereja dan dunia. Suami
istri hams membicarakan hal yang sedang terjadi
dalam diri mereka sehingga tindakan lahiriah
mereka konsisten dengan perasaan mereka. Berbicara selalu merupakan jalan menuju pernikahan
yang kokoh.

Teman tiaa/t
fiitung-fiitungan
terhadap temannya.

~~JIt

.

( it~:f,'1.
~~

Uang bisa menghancurkan pernikahan
Apa yang biasanya dipertengkarkan oleh kebanyakan suami istri? Uang!
Ingatlah, uang hanyalah simbol nilai hidup Anda. Oleh karena memberikan
yang terbaik dari hidup Anda untuk memperoleh uang, Anda hams menyadari bahwa cara Anda memperlakukan uang mencerminkan cara Anda
memperlakukan hidup. Jika Anda bernafsu akan uang dan menjunjungnya
melebihi hallain-bahkan
pernikahan-hidup
Anda selalu tcntang uang
dan semua yang bisa dibeli dengan uang.
Cara Anda memakai uang akan menentukan caraAnda mengikat pernikahan
Anda
Oleh karena uang penting, cara yang benar dalam mempergunakan
uang mencerminkan cara yang benar mempergunakan hidup Anda dan
menanamkannya dalam pernikahan Anda. Sebagai analisis akhir, pemakaian uang yang benar adalah salah satu indikasi terbaik pernikahan
yang kokoh.

:M.em6uatJuma{
Menuliskan pemikiran Anda adalah disiplin yang membuat Anda berpikir
jernih tentang pokok persoalan. Oleh karena Anda serius membangun pernikahan yang kokoh, pergunakan pertanyaan berikut ini untuk memandu
pemikiran dan tulisan Anda. Ingatlah, ketika menuliskan hal-hal yang
Anda rencanakan akan Anda lakukan, hal itu akan memperjelas pemikiran
Anda.

Misalnya:
Tuhan, tolongLah kami agar tidak terlalu cepat menghakimi.
Terkadang ketika mempersiapkan persembahan persepuluhan,
kami berpikir secara egois ten tang apa yang bisa kami perbuat
dengan uang itu. Namun, kami ingat kisah Ananias dan Safira
juga ayat-ayat dalam Maleakhi ten tang menipu AlLah-"Boleh-

kah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu Aku.
Tetapi kamu berkata: 'Dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau?' Mengenai persembahan persepuluhan dan
persembahan khususl" (Mal. 3:8). Mengapa Tuhan, meskipun
kami tahu "Allah menyukai pemberi yang senang memberi ': kami
sepertinya sulit memberi persepuluhan?

Kadang-kadang, kami mengira lebih baik memberi untuk amal yang
patut dihargai daripada rnernberi persernbahan persepuluhan kepada-Mu.
Bantulah kami mengembalikan uang-Mu-dengan rela dan gembira!
1.

Buatlah daftar hal terbaik yang pernah Anda lakukan bagi Allah
dengan uang Anda. Bagaimana perasaan Anda? Mengapa?

Jawa6an Suami

Ananias dan Safira

Jawa6an Istri
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2.

Apa hal besar yang ingin Anda beli atau bangun untuk Allah
atau usaha yang berkaitan dengan Dia? Sekolah Alkitab?
Membagikan literatur Sekolah Minggu ke budaya lain? Mernbiayai penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa terakhir yang
masih tersisa agar orang bisa mendengar ten tang Yesus?

Jawa6an Suami

3.

Jawa6an Istri

Gambarkan perasaan Anda tentang bagaimana orang memberi
uang di gereja Anda. Mengapa Anda merasa seperti itu?

Jawa6an Suami

-r--,
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Jawa6an Istri

Latilian ;Memper~~1i CPemik,stlian
Susunlah anggaran keluarga
Masukkan persembahan persepuluhan sebagai urutan pertama. "Muliakanlah

Tuhan dengan bartamu dan dengan basil pertama dari segalapenghasilanmu,
maka lumbung-lumbungmu
akan diisi penuh sampai melimpab-limpah,
dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya" (Ams.
3:9-10).

ClTioritas 9rf.em6efanjak,stn uang
~

Persepuluhan

~

Rumah clan perlengkapan

~

Makanan

~

Pakaian

~

Transportasi

~

Asuransi

~

Pendidikan clan perbaikan

~

Pensiun

~

Rekreasi

~

Hiburan

Ananias dan Safira

clan persembahan

khusus
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Kunjungi perencana atau konselor keuangan
Beberapa perencana meminta bayaran, sedangkan yang lain akan menolong
secara sukarela. Mintalah mereka menganalisis anggaran dan kebiasaan Anda
berbelanja. Anda tidak perlu melakukan semua yang mereka sarankan, tetapi
dengarkanlah

mereka. Pastikan Anda menyampaikan

kepada perencana

keuangan itu prioritas rohani Anda. Hal yang baik bila Anda mengatakan
impian keuangan Anda kepada seseorang di luar keluarga.

12
;4..6raliam dan Sara
BELAJAR MENJALANI HIDUP
DAN MASALAHNYA

Pendahuluan oleh David dan Cathy Earley
New Life Church, Gahanna, Ohio

eberapa orang menyelesaikan tugas terbesar
mereka bagi Allah pada paruh kedua hidup
mereka. Kami senang menulis pendahuluan untuk
bab ini karena kami merasa pelayanan terbesar
kami ada di hadapan kami-seperti Abraham clan
Sara-meskipun kami sudah melayani Tuhan selama
21 tahun baik di gereja maupun masyarakat.

3

Abraham dan Sara sudah berusia setengah baya
ketika pergi dari Ur menuju Tanah Perjanjian. Allah
mengajarkan banyak hal kepada mereka saat tinggal di
kemah di berbagai tempat. Janji Allah adalah Abraham
dan Sara akan memiliki anak dan melalui anak itu,
Sang Mesias, YesusKristus akan memberkati seluruh
dunia.

?

Abraham dan Sara menuruti naluri manusia
mereka pada beberapa kesempatan, berusaha menghalangi kehendakAllah. Namun, pengalaman mereka
di Tanah Perjanjian adalah pengalaman banyak orang
dalam kehidupan zaman sekarang. Orang berusaha
menghalangi kehendak Allah dengan melakukan
hal-hal bodoh.
Akan tetapi, iman memberi perbedaan. Meskipun sudah lanjut, Abraham, '1mannya tidak menjadi

lemah, walaupun ia mengetahui, bahwa tubuhnya sudah
sangat lemah, karena usianya telab kira-kira seratus
tahun, dan bahwa rahim Sara telah tertutup. Tetapi
terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia
memuliakan Allah, dengan penuh keyakinan, bahwa
Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah fa
janjikan" (Rm.4:19-21).

Apakah pencapaian terbesar Abraham dan
Sara?Melahirkan dan mengasuh Ishak untuk menjadi
pemuda taat yang akan melanjutkan benih yang
dijanjikan yang darinya Mesias akan datang. Karni

berharap pencapaian pribadi terbesar kami adalah
mengasuh tiga anak laki-laki kami agar bisa menjadi
pemuda yang taat.
Oleh karena itu, biarlah Anda semua yang
berusia setengah baya merasa senang saat mempelajari
bab ini. Allah masih bisa memakai Anda-bukan
untuk mempunyai anak kandung-melainkan
anak
rohani, melakukan tugas terbesar Anda bagi Allah,
mencapai sesuatu pada masa tua Anda lebih banyak
lagi daripada yang telah Anda lakukan pada awal hidup
Anda. Itulah iman-itulah
pengharapan-itulah
tantangan kita.

CBefajar9rtenjafani Jrufup dan 9rtasafalinya
Ibrani 11:8-19
T.r'etika laki-laki dan perempuan menikah, mereka mengikrarkan janji
.ftseumur
hidup kepada pasangannya, "Sampai kematian memisahkan
kita." Ketika masih muda, keduanya tidak memikirkan kematian pasangan
mereka. Mereka masih memiliki tubuh yang kuat, dan kehidupan mereka
saat itu sangat baik sehingga kematian tidak terlintas sedikit pun dalam
pikiran mereka. Abraham clan Sara mengalami pergumulan panjang
dengan "masalah hidup" sampai mereka mati. Allah menjanjikan anak
laki-Iaki-kehidupan baru. Namun, Sara tidak bisa memiliki anak karena
mandul. Mereka berusaha memenuhi janji itu menurut cara mereka dengan
memakai hamba perempuan yang hanya menghasilkan kesedihan pada diri
mereka.
Akhirnya, ketika mereka memercayai Allah, Ishak lahir. Abraham
dan Sara hidup dengan iman, tetapi mereka juga mengalami masalah dan
kegagalan. Hidup mereka adalah contoh bagi kita, Bahkan ketika Sara
meninggal, Abraham menunjukkan kepada kita cara menghadapi kematian
pasangan dengan kekuatan dan martabat.
Apakah Dua Sifat Terbesar Sara yang Disebutkan dalam
Perjanjian Barn?
Irnan adalah kualitas rerbesar Sara. Ia terdaftar dalarn Ibrani

11, saksi irnan

kepada Allah, meskipun sepertinya ia salah pertimbangan untuk sesaat.
Kualitas terbesar Sara adalah ketaatan kepada Abraham- "seperti Sara taat
kepada Abraham" (1 Ptr. 3:6). Dalam tindakan ini, ia memenuhi harapan
Paulus akan pernikahan, "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang
lain di dalam takut akan Kristus. Hai isteri, tunduklah kepada suamimu
seperti kepada Tuhan" (Ef. 5:21-22). Perhatikan, kata yang dipakai dalam
Perjanjian Baru adalah tunduk yang artinya keputusan berasal dari diri

sendiri. Sebagian orang telah salah mengutip ayat ini dengan menggunakan
kata dikendalikan, yang menyatakan usaha orang lain untuk menekan pihak
istri agar tunduk.
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Penting untuk memperjelas konsep ketundukan ini. Laki-laki
maupun perempuan mempunyai dugaan yang salah bahwa ungkapan ini
mengandung arti istri berada di bawah kendali mutlak suami. Itu tidak
tepat. Dalam pernikahan, suami dan istri tentu mempunyai peran yang
sangat berbeda. Suami dituntut untuk menyayangi istrinya seperti Kristus
mengasihi jemaat (lihat Efesus 5:25). "Ketundukan" istri aclalah tinclakan
yang benar-benar sukarela yang hanya berarti ia mengakui clanmenghormati
peran suaminya sebagai pemimpin dalam keluarga. Sesungguhnya, Efesus
5:21 menyatakan clengan jelas bahwa suami istri harus "tunduk kepada
pasangannya". Ini mengacu pada bagaimana semua orang Kristen seharusnya
saling berhubungan.
Keindahan ketundukan ini adalah keputusan yang berasal dari dalam
(dari diri sendiri), dan istri secara sukarela tunduk kepada suaminya seperti
kepada Tuhan. Apa yang paling mendorongnya melakukan hal itu? Ia akan
tunduk secara sukarela kepada suaminya bila suaminya memimpinnya
seperti Kristus memimpin jemaat.
Dalam Ibrani 11: 11, iman Sara yang luar biasa mendapatkan upah.
Apakah yang ia terimai

Sulitkah bagi Sara untuk Tunduk kepada Abraham?
Terkadang, bisa menjadi transisi sulit dan memerlukan pengorbanan bagi
perempuan untuk meninggalkan keluarganya dan tinggal bersama suami.
Perhatikan bahwa Allah menyuruh Abraham, "Pergilah dari negerimu dan
dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan
Kutunjukkan kepadamu" (Kej. 12:1). Namun, Sara mengikuti suaminya.
Ia meninggalkan keluarga clan teman-temannya sarna seperti Abraham meninggalkan Ur untuk pergi ke tanah Israel. Dari semua hal yang Sara lakukan

bagi Allah, mungkin ini adalah yang paling sulit. Namun, pengorbanan
selalu merupakan bagian dari mengikut Tuhan, "Setiap orang yang rnau
mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari
dan mengikut Aku" (Luk. 9:23).
Abraham meninggalkan rumahnya tanpa membawa peta, dan ia
tidak tahu akan pergi ke mana (lihat Ibrani 11:8). Biasanyaperempuan lebih
memilih rasa aman daripada kejutan. Mereka suka rumah yang tetap dan
hubungan keluarga yang aman. Jadi, iman yang besar jelas terlihat dalam
kerelaan Sara untuk mengikut Abraham padahal Abraham sendiri tidak
tahu ke mana mereka akan pergi.

, Apa yang Kita Ketahui tentang Karakter Sara?
Nama Sara berarti "putri", yang menggambarkan kecantikan, kebudayaan,
pendidikan, pesona, dan keanggunan. Dari semua itu, kita bisa memastikan
Sara berjalan di kemah dengan keanggunan dan martabat. Cara apa yang
lebih baik untuk menggambarkan perempuan Allah itu selain mengatakan
bahwa ia mempunyai martabat. Oleh orang yang tinggal di sekitarnya, Sara
dikagumi karena kesetiaan dalam hidupnya. Ia dikagumi oleh orang percaya
Perjanjian Baru yang membaca kisahnya sekarang.
Fokus kehidupan Sara adalah menjadi penolong bagi suaminya,
sarna seperti pada awalnya Allah menggambarkan Hawa sebagai penolong
bagiAdam.
Menurut Kejadian 2: 18, mengapa Allah memberi Adam penolong dan
bagaimana penolong itu dipadankan dengan Adam?
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Sara menjadi "penolong yang sepadan" bagi Abraham karena ketika
ia membuat keputusan yang disadari untuk mengikut suaminya dan membantunya memenuhi rencana Allah untuk hidupnya, ia melambangkan
penolong sejati.
Perhatikan bahwa penolong tentu tidak boleh lemah. Terkadang
Sara menanyakan keputusan Abraham, dan pada saat lain, ia mempunyai
pendapat yang teguh tentang hal yang harus mereka lakukan. Ketika suami
rnerniliki penolong, ia memiliki seseorang yang •••••••..••••.•.••.•..•••
akan berusaha memenuhi kebutuhannya sarna
Dalam k§t:emafian,
seperti dirinya memenuhi kebutuhan orang itu.
.Jlnda menemukan
Penolong akan menolongnya melewati masa
kfk,uatan. Dalam
sulit-membantunya mengambil keputusan yang
k§k,uatan, .Jlnda
tidak bisa ia ambil, dan membantunya mengetahui
menolonq pasangan
hal-hal yang tidak ia ketahui.
menjadi k,uat.
Sara adalah penolong yang mengagumkan.
Ke mana pun Abraham pergi, Sara ikut. Apa pun
yang Abraham lakukan, Sara menjadi bagian
yang berharga. Sebagian istri bisa saja turut campur dalam rencana Allah
bagi hidup mereka dengan tidak mengikut Tuhan dalam menolong suami
mereka.
Sarapernah turut caITlpurdalam rencana Tuhan dengan rnenydesaikan
urusan menurut caranya sendiri. Ini mengakibatkan ketegangan besar dalam
pernikahannya dengan Abraham. Allah telah berjanji bahwa mereka akan
mempunyai anak, dan melalui anak ini akan muncul bangsa yang besar.
Akhirnya, anak ini akan mengarah kepada Mesias. Namun, masalahnya
adalah mereka tidak mempunyai anak. Mereka sudah tua dan setiap
tahun mereka semakin tua, sepertinya sangat kecil kemungkinan mereka
mempunyai anak. Pada zaman itu, istri yang mandul tidaklah terhormat,
dan Sara sudah melewati umur untuk bisa mengandung. Sepertinya sia-sia
mengharapkan hal-hal yang bertentangan dengan alamo

Menurut Kejadian 16:2, apa yang dilakukan Sara?

Apakah Inti Solusi Sara yang Tidak Bijaksana?
Dua kesimpulan bisa ditarik dari keputusan Sara. Pertama, harus diakui
bahwa ia mengikuti transaksi yang sah dalam budayanya. Kebiasaan Nuzi
zaman itu membolehkan memperoleh anak sah dari budak. Namun, persoalan yang paling jelas tentang masa ini dalam kehidupan Sara bukanlah
sifatnya yang tidak beriman. Allah telah berjanji bahwa Abraham akan
mempunyai anak. Meskipun janji itu tidak melibatkan dirinya, tentu saja
janji itu menyangkut dirinya. Untuk beberapa alasan, Sara menempatkan
dirinya di luar janji itu. Ia tidak percaya bahwa Allah bisa memberi kehidupan dari rahim yang sudah kering, atau Allah bisa memberi anak
kepada pasangan yang sudah lanjut usia. jadi, Sara mengambil keputusan
yang ia kira tepat.
Mengapa Allah mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita?
Apa aleibat kesulitan bagi Anda? Libatlah Yakobus 1:2 untuk jawabannya.

Hamba perempuan yang masih muda, Hagar, mengandung oleh
Abraham seperti yang disarankan Sara. Kemudian, masalah muncul di
kemah. Hagar banyak menuntut, dan akhirnya ingin diperlakukan seperti
Sara. Meskipun Hagar masih budak, ia mungkin ingin menggantikan
Sara.
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Sara menyalahkan Abraham ketika Hagar menjadi tidak bisa diatur. Komunikasi biasanya lebih baik daripada isolasi, tetapi ini adalah
komunikasi yang sulit. Abraham menanggapi dengan tidak melakukan apaapa terhadap masalah itu. Alkirab tidak menyebutkan Abraham berbicara
kepada Hagar atau membuat perjanjian. Kadang kala, laki-laki tidak mampu
secara emosional atau tidak mau bertindak ketika masalah muncul dalam
keluarga. Namun, bila masalah tidak dihadapi dengan bijak dan penuh
iman, masalah itu cenderung bertambah besar. Meskipun masalah yang
tidak terpecahkan itu mereda untuk sementara, akhirnya masalah itu akan
muncullagi dengan dampak yang lebih besar.
Menurut Yakobus 1:5, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda
berada dalam kesulitani

Abraham tidak menjalankan kepemimpinan keluarga, seperti yang
seharusnya ia lakukan. Kepemimpinan adalah hal yang paling diharapkan
perempuan dari suaminya. Abraham tidak bertindak atau memberi kepemimpinan. Dalam analisis akhir, ia mengabaikan tanggung jawabnya
kepada istrinya, Hagar, dan Allah.
Akhirnya, Hagar pergi dari kemah itu, tetapi hanya sesaat. Ketika
Allah melihat kesedihannya, Dia mengirimnya kembali dengan janji bahwa
Hagar akan mengandung, dan anak itu akan menjadi bangsa yang besar.
Seperti yang telah dikatakan Allah, Hagar mempunyai anak-Ismail.
Bertahun-tahun kemudian, si kecil Ishak dilahirkan oleh Sara. Ini
adalah mukjizat menurut ukuran kita sekarang! Mereka berdua sudah
melewati usia yang kita anggap bisa melahirkan.

}lnaa sudan
mem6uat f?gputusan
~tifig }lnaa tiaak.
mau memilih; }lnaa
tefali mem6uat
~putusan ten tang
liaC-liaC
yang afign
liiCangaari}lnaa.
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Nama Ishak berarti "tertawa", dan nama
itu diberikan karena Abraham dan Sara tertawa
ketika mendengar bahwa seorang anak akan lahir
dari mereka. Allah menyuruh Abraham menyebut
anak itu "tertawa' sebagai pengingat yang menyenangkan tentang tantangan-Nya terhadap
iman mereka.
Kira-kira, di antara saat Sara tertawa karena
tidak percaya dan kelahiran anak itu, tawanya
berubah menjadi sukacita, dan sukacitanya berubah menjadi percaya.

Dalam Kejadian 21:6, menurut Sara, apa yang Allah lakukan?

Menurut 1 Petrus 1:7, bagaimana kita harus berhubungan dengan Tuhan
setelah Dia membantu kita melewati masalab?

Apa yang Menimbulkan Ketidaksepakatan
antara Sara dan Abraham?
Ketika si kecil Ishak berusia sekitar tiga tahun, tiba waktunya untuk disapih.
Nampaknya, ini adalah hal yang aneh bagi kita pada zaman sekarang, terutarna pada zaman susu formula yang sudah dicampur terlebih dulu dan
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semua teknik membesarkan anak yang sudah maju. Namun, di suku padang
gurun pada zaman Alkitab, anak tidak disapih sampai berusia tiga tahun,
dan kadang-kadang lebih lamb at lagi!
Abraham berencana mengadakan perjamuan besar untuk peristiwa
itu. Selama perjamuan, Hagar dan Ismail, yang saat itu kira-kira berumur
13 tahun, mulai mempermainkan si kecil Ishak. Kata mempermainkan
dalam bahasa Ibrani menunjukkan bahwa mereka menyerangnya dengan
tangan atau kepalan tangan.
Sara berhak marah atas perbuatan Hagar dan Ismail.
Dalam Kejadian 21: 1 0, Sara menyuruh Abraham melakukan apa?

Ketidakmampuan Abraham untuk meyakinkan Sara dan rnernpertahankan kedamaian sekali lagi mengancam timbulnya keretakan di
antara mereka. Dosa ayah bisa dengan mudah muncul kembali dalam
kehidupan anaknya, dan itulah yang terjadi pada Ishak. Ia memilih Esau,
sementara istrinya, Ribka, mernilih anak yang lain, Yakub. Hal itu tidak
berhenti sampai di sana. Yakub menimbulkan keretakan dalam keluarganya
karena lebih menyayangi Yusuf daripada anaknya yang lain, sedangkan Lea
sepertinya lebih menyayangi Yehuda.
Banyak sekali contoh di Alkitab tentang orang yang menghadapi kesulitan.
Contohnya dalam Ayub 5:7, siapakah yang mengalami masalah
dalam hidup mereka?

Apakah Peran Istri dalam Memecahkan Persoalan?
Alkitab mengatakan bahwa Sara "tunduk" kepada Abraham, tetapi kadangkadang ia dengan cerdik menekankan sisi lain persoalan kepada Abraham.
Ia menyatakan pendapatnya, sedangkan Abraham mempunyai pendapat
sendiri. Namun, Alkitab tetap mengatakan "Sara taat kepadaAbraham" (1
Ptr, 3:6). Bahkan dalam ketundukan yang sehat, istri harus mempunyai
pendapat yang teguh tentang suatu masalah, dan ia harus turut bertanggung
jawab memecahkannya.
Menurut Yakobus 1:2, bagaimana seharusnya sikap Anda
ketika mengalami kesulitan?

Sekarang. lihatlah Efesus 4:22-24. Apa yang seharusnya Anda lakukan
untuk menanggulangi masalah dan pencobaan Anda?

Bagaimana dengan istri yang selalu mengalah terhadap suaminya?
Apakah ini sehat? Bagaimanapun, istri yang menyukai kedamaian dan
menghindari tanggung jawab mungkin berkaitan dengan persoalan harga
diri. Ia harus melihat dirinya sendiri menurut sudut pandang Allah saat
perempuan dipanggil, ditugaskan, dan bertanggung jawab memberi
keluarganya hikmat dan kasih terbaiknya. Sarna seperti suami memberikan
pimpinan kepada keluarga, istri sering menjadi lem yang melekatkan semuanya menjadi satu.
Abraham dan Sara
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Ketika Pasangan Meninggal Lebih Dulu
Sebelumnya kami telah mengatakan, ketika laki-Iaki dan perempuan menikah, mereka menikah "sampai kematian memisahkan". Abraham clan
Sara menjalani pernikahan panjang clan penuh makna. Namun, ketika Sara
mencapai usia 123 tahun, "Matilah Sara" {Kej.23:2). Kematian tidak terelakkan ... terjadi pada semua orang. Dalam keluarga ini, sang istri meninggal
lebih dahulu. Menariknya, Sara adalah satu-satunya perempuan di Alkitab
yang disebutkan umurnya, itu pun setelah ia meninggal. Baik disengaja
ataupun tidak, mungkin ini adalah contoh bijaksana bagi kita semua tentang
kepekaan terhadap privasi perempuan akan umurnya.
Bagaimana Tanggapan Abraham secara Emosional atas
Kematian Istrinya?
Jelas, ketika seseorang telah menjadi bagian dari hidup Anda dan ia
meninggal, sebagian diri Anda juga mati. Ini karena dalam pernikahan, dua
orang telah menjadi satu daging, dan ketika yang satu meninggal, tiba-tiba
pasangan yang masih hidup merasa tidak lengkap. Separuh jiwa Abraham
telah pergi, separuh keseimbangannya telah hilang, dan separuh alasannya
untuk hidup telah sirna.
Pertama, Kejadian 23:2 mengatakan bahwa Abraham berduka
atas kepergian Sara. Ini adalah duka yang ia rasakan karena kehilangan
Sara. Mungkin tidak ada air mata atau emosi secara lahiriah, tetapi ada
duka sedalam hubungan mereka. Meskipun begitu, pada ayat yang sarna,
dikatakan bahwa Abraham "rneratapi dan menangisi" Sara. Selama beberapa
saat, Abraham tentu merasa sangat kesepian. Ketika ia pergi berbicara
clengan tua-tua di Hebron meminta tempat untuk menguburkan Sara, ia
mengatakan, ':Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu" (Kej. 23 :4).
Suclah pasti ia merasa kesepian karena penolongnya telah pergi.
Dalam menghadapi kematian, Anda tidak bisa mengandalkan masa
lalu Anda; Anda harus menghaclapi masa depan, meskipun sepertinya
sulit. Akan ada waktu panjang untuk berduka. Kepedihan karena kesepian
bagi pasangan yang ditinggalkan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya
hilang.

~

Ketika istrinya
nikahan.

mengatakan

ada masalah

~

Ketika istrinya memberi evaluasi.

~

Ketika istrinya mengungkapkan

dalam per-

kebutuhan dan perasaan-

nya.
~

Ketika istrinya mengungkapkan

keinginan akan perubahan

tertentu.

Menurut Kejadian 23:3, apa yang dilakukan Abraham
setelah berduka atas kematian istrinya?

Ini artinyaAbraham berdiri, mengerahkan dirinya, dan melanjutkan
hidupnya. Jika Anda harus kehilangan pasangan Anda, pada akhirnya Anda
tentu harus melihat masa depan karena rencana Allah bagi Anda adalah
hidup pada masa depan. Anda tidak bisa terus berada pada masa lalu.

Lihatlah Yakobus 1:12 dan carilab upah yang dijanjikan kepada orangorang yang berhasil bertaban menghadapi kesulitan dan pencobaan.

Ahrnhn'l'n d.dn Sara
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Ketundukan istri bukanlah sikap menyerab, melainkan percaya
Awalnya, Sara mau mengikuti Abraham ke mana pun. Ia mau bersikap
tunduk, tetapi tidak berarti ia didominasi. Ia mempunyai pendapat yang
teguh. Terkadang ia benar, terkadang salah. Namun, demikian juga dengan
suaminya. Ketundukan mereka kepada satu sarna lain adalah perjalanan
seumur hidup. Kadang kala, Abraham membuatnya jadi mudah, terutama
ketika ia melayani Allah. Pada saat lain, Abraham membuatnya jadi sulit
ketika mengikuti keinginan dagingnya.
Tidak ada hidup beriman tanpa masalah
Allah tidak mengukur iman Anda berdasarkan tidak adanya masalah.
Iman Anda terbukti ketika iman itu memperkuat Anda untuk menghadapi
dan mengatasi masalah. Abraham digambarkan "berjalan dengan iman".
Namun, ia mengalami masalah dalam hal ekonomi, dengan kerabat, istrinya,
keinginan daging, dan tetangga yang jahat dan selalu ingin bertengkar. Anda
bisa berada pada pusat kehendakAllah jika memiliki masalah. Namun, Anda
terus mengikut Allah dengan cara menghadapi masalah dan mengatasinya
dengan hikmat dan iman yang taat.
Cara kit a mengatasi masalah akan memberi pengaruh terhadap anak kita
Suka atau tidak, anak kita sering kali lebih seperti kita daripada yang kita
tahu. Sekalipun mereka berusaha tidak seperti itu, anak kita bisa meniru kebiasaan buruk kita, Jika tetap menyadari hal ini, kita bisa berusaha mengatasi
kebiasaan buruk kira dan memberi contoh yang baik kepada anak kita.
Namun, oleh karena anak kita akan berulang kali menyaksikan bahwa kita
adalah orang berdosa, kehidupan pertobatan dan ketergantungan kepada
kekuatan Allah akan menjadi teladan kita yang paling berharga bagi mereka.
Kemudian, kita berbicara kepada anak kita dan berusaha menunjukkan arah
yang benar kepada mereka.

Hari-hari kita diketabui
Pada hampir semua pernikahan, suami istri akhirnya hams mengucapkan
selamat tinggal kepada pasangannya. Hal yang penting bukanlah apa
yang direnggut kematian dari Anda meskipun itu membuat Anda seperti
kehilangan separuh diri Anda. Hal yang penting adalah bagaimana Anda
terus maju setelah kehilangan Anda. Anda akan berduka dan bersedih, pasti.
Namun, pada satu titik, Anda hams meninggalkan tempat perhakaman.
Allah ingin hidup Anda bersama-Nya terus berkembang.

:M.em6uat Jurna{
Menuliskan pemikiran Anda adalah disiplin yang membuat Anda berpikir
jernih tentang pokok persoalan. Oleh karena Anda serius membangun
pernikahan yang kokoh, pergunakan pertanyaan berikut ini untuk memandu pemikiran dan tulisan Anda. Ingatlah, ketika menuliskan hal-hal
yang Anda rencanakan akan Anda lakukan, hal itu akan memperjelas
pemikiran Anda.
Misalnya:
Tuhan, begitu banyak contoh dalam kehidupanAbraham dan Sara
yang terjadi pada kami semua. Kadang kala, kami berada jauh
dari keluarga dan kami merindukan mereka. Terkadang, kami
cenderung pilih kasih terhadap salah satu anale. Kadang kala,
iman kami tidak begitu teguh. Tolonglah kami mengingat bahwa
Engkau tidak pernah mengecewakan dan ketika masalah muncul,
kami dapat menghadapinya bersama-sama. Tuban, Kau telah
memberkati kehidupan kami secara individual maupun bersamasama. Tolonglah saya agar berhati-hati mempertimbangkan saran
saya untuk pasangan. Saya tidak pernah mau membuatnya salah
arah. Tolonglah kami berdua untuk memohon hilemat-Mu dalam
segala keputusan kami. Amin.

1.

Tuliskan dengan kata-kata Anda sendiri perasaan Anda ketika
Allah menjawab doa Anda dan memecahkan

Jawa6an Istri

Jawa6an Suami

2.

rnasalah.

Buatlah daftar tiga rnasalah terbesar yang telah Allah pecahkan
dalam pernikahan Anda. Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana
Anda mengungkapkan rasa syukur kepada Allah? Apakah itu
membuat Anda berdua semakin dekat? Apakah itu memperkuat
imanAnda?

Jawa6an Suami

"
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Jawa6an Istri
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3.

Apa yang telah Anda pelajari tentang pasangan Anda dari
caranya memecahkan masalah? Bagaimana Anda bisa mernbantu pasangan Anda? Apa yang dapat Anda pelajari dari
pasangan Anda?

Jawa6an Suami

4.

Apa yang telah Anda pelajari ten tang Allah dari cara pasangan
Anda memecahkan masalah?Tuliskan apa yang menolong Anda
pada masa lalu yang juga bisa menolong Anda sekarang.

Jawa6an Suami

~I

Jawa6an Istri

Jawa6an Istri

£atilian
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Buatlah jurnal
Buatlah jurnal terpisah untuk Anda mencatat hal-hal tentang kebutuhan,
masalah, atau doa apa pun yang memerlukan

jawaban.

Doakan

secara

pribadi, kemudian doakan bersama-sama. Saat Allah menjawab doa Anda,
tandai itu (saya menuliskan ''Amin'') clan jelaskan pemecahannya. Buadah
jurnal untuk referensi dan dorongan pada mas a yang akan datang. Suatu
saat pada masa yang akan datang, ketika Anda mengira Allah tidak bisa menjawab (atau Anda berpikir Dia tidak mendengarkan), keluarkan jawaban
atas doa masa lalu Anda dan tinjau ulang. (Catatan saya yang lalu dibuat
pada 1951!)

Rencanakanlah pertemuan
Rencanakanlah pertemuan dengan pasangan Anda untuk membahas strategi
Anda dalam mengatasi masalah. Ide bagus! Buatlah daftar tantangan terbesar
yang Anda hadapi dengan penuh kemenangan dalam pernikahan Anda.
Mulailah menuliskan prinsip Anda dalam mengatasi masalah, kemudian
buadah daftar masalah masa lalu yang tidak terpecahkan. Bahas cara yang
mungkin Anda pakai secara berbeda dalam menghadapi masalah itu.
Berhati-hatilah untuk menghindari saling menuduh. Teruslah menuliskan
prinsip yang berhasil untuk rnernecahkan rnasalah. Tarnbahkan pada daftar
Anda prinsip yang tidak efektif dalam pernikahan Anda. Ketika selesai
melakukan pertemuan, Anda tentu mendapatkan penanganan yang lebih
baik dalam pemecahan masalah yang akan datang.

\
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Lihat faktanya.
\ Doakan.

~

Tetapkan prinsip alkitabiah yang diperlukan.

~

Doakan agar Allah memberi Anda tuntunan.
-,
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Tuliskan masalah itu dan klarifikasi.
Mintalah hikmat Allah.
Buatlah daftar berbagai cara untuk memecahkan masalah
itu.

~

Mintalah Allah menolong Anda membuat pilihan yang
baik.

~

Pilihlah solusi terbaik.

~

Terapkan solusi itu dengan cara yang paling baik.

~

Berdoalah, mintalah kekuatan dan hikmat selanjutnya,
dan bersyukurlah kepada Allah atas kemurahan dan
pimpinan-Nya dalam hidup Anda.

Ah'raha:m
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Elmer dan sayaberharap Anda senang membaca kisah
dua belas pasangan dalam Alkitab ini. Banyak yang
bisa dipelajari dari mereka. Kami masih senang membaca tentang orang yang relah dan terus dipakai oleh
Allah untuk memajukan Kerajaan-Nya di bumi.
BilaAnda baru menikah atau baru merayakan
sepuluh atau dua puluh tahun pernikahan, menjadikan Kristus sebagai pusat hidup akan menjamin
Anda bahagia selamanya!
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untuk buku ini. Famous Couples in the Bible karya
Richard Strauss adalah sumber yang sangat berharga
bagi kami. Kami sangat berterima kasih atas gagasan
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di Houston, Texas, dan pendiri pelayanan siaran,

"The Winning Walk", yang ditonton dan didengar
di seluruh North Arnerika. Beliau adalah penulis
Against All Odds, Romancing the Home, Pure Sex,
dan Everywhere I Go. 10 Beth Young sangat aktif di
gerejanya, memimpin banyak sekali pendalaman
Alkitab orang dewasa. Beliau juga merupakan pembicara ahli dalam seminar dan retret para perempuan.
Suami istri Young telah menikah selama 50 tahun.
Mereka menulis pendahuluan bab tentang Daud
dan Batsyeba.
John Ed dan Lynn Mathison
Dr. John Ed Mathison telah pensiun sebagai pendeta
senior Frazer Memorial United Methodist Church di
Montgomery, Alabama, setelah melayani selama 36
tahun. Beliau dikenal secara nasional dan merupakan
pembicara yang banyak dicari, khususnya di Pusat
Pelatihan Billy Graham di The Cove. Beliau telah
menulis lima buku, Tried and True, Every Member in
Ministry, Fishing for Birds, Extra Effort, dan Treasure
of the Transformed Life. Beliau juga menulis untuk
majalah Decision, The Circuit Rider, dan majalah
rohani lain. Lynn Mathison, dekorator interior,
memberi bekal kepemimpinan kepada pelayanan
para perempuan di gereja Frazer dan juga pembicara
untuk retret dan seminar perempuan. Suami istri
Mathison telah menikah selama tiga belas tahun.
Mereka menulis pendahuluan bab tentang Boas
dan Rut.

'••

Jerry dan Macel Falwell
Jerry Falwell adalah pendeta pendiri Lynchburg's
Thomas Road Baptist Church, dan melayani di sana
sebagai pendeta senior selama lebih dari lima puluh
tahun. Tiga puluh delapan tahun lalu, beliau juga
mendirikan Liberty University dan terus melayani
sebagai Rektor sampai meninggal pada 2007. Beliau
menulis lebih dari delapan belas buku dan mengadakan program televisi internasional mingguan.
Macel Falwell adalah seniman dan pian is. Beliau
telah melayani sebagai pianis di Thomas Road Baptist
Church sejak pendirian jemaat itu pada 1956. Beliau
mendaftar masuk ke perguruan tinggi pada usia 50
tahun dan kemudian menjadi instruktur bahasa
Inggris di Liberty University. Jerry sering berkata,
"Macel adalah kritikus terbaik dan paling bertanggung
jawab atas keberhasilan dalam hidup dan karier
anak-anak kami dan saya sendiri." Suami istri Falwell
telah menikah selama 49 tahun. Mereka menulis
pendahuluan bab ten tang Yusuf dan Maria.

D. James dan Anne Kennedy
Dr. D. James Kennedy adalah pendeta Coral Ridge
Presbyterian Church, salah satu gereja Presbyterian
di Amerika, sampai beliau meninggal pada 2007.
Komitmennya yang penuh semangat baik dalam
penginjilan maupun pembaruan budaya ditunjukkan melalui empat organisasi yang beliau dirikan:
EvangelismExplosion International, Knox Theological
Seminary, Coral Ridge Ministries Media, Inc., dan

Westminster Academy. Dr. Kennedy dan istrinya,
Anne, menulis pendahuluan
bab tentang Zakharia
dan Elisabet.

Neil T. dan Joanne Anderson
Dr. Neil T. Anderson
Christ

Ministries.

adalah pendiri

Beliau mempunyai

Freedom

in

pengalaman

kependetaan selama hampir 25 tahun dan telah mengajar selama lebih dari sepuluh tahun di seminari
dan tingkat pascasarjana. Neil telah menulis banyak
buku laris tentang kebebasan rohani. Joanne Anderson
telah menjadi bagian integral dari berbagai pelayanan
suaminya. Suami istri Anderson mempunyai dua anak
dan dua cucu, dan telah menikah selama lebih dari
42 tahun. Mereka menulis pendahuluan
Ananias dan Safira.

bab ten tang

Dave dan Cathy Earley
Pernyataan Dave dan Cathy Earley adalah mereka
mengasihi Allah dan pasangan, serta benar-benar
bahagia bersama tiga anak laki-laki mereka: Daniel,
Andrew, dan Luke. Dave dan Cathy mulai membentuk
gereja di ruang bawah tanah rumah mereka dua
puluh tahun lalu. Dave adalah Ketua Departmen
Kepemimpinan

Kependetaan

di Liberty

Baptist

Theological Seminary dan Liberty University. Beliau
juga melayani sebagai pemimpin Pusat Pelayanan
Pelatihan di Liberty Baptist Theological Seminary, dan
pemimpin

Pus at Pendirian Gereja Liberty University.
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Dave telah menulis dua belas buku clan beberapa
sumber kesehatan gereja. Dave clan Cathy mengisi
waktu luang mereka clengan bersepecla, berjalan kaki,
dan berolahraga. Suami istri Earley telah menikah
selama 28 tahun. Mereka menulis penclahuluan bab
ten tang Abraham dan Sara.

