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A n ta r a D i a da n M a m a
(K eja d i a n 24:62-67)

Mimbar REC, 17 Feb 2019 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Sebagian pasangan memiliki mertua yang seperti orang tua. 
Relasi legal mereka sudah seperti relasi biologis. Tidak ada 

beda antara anak dan menantu, mertua dan orang tua. Mere-
ka layak disebut sebagai pasangan yang berbahagia. 
Walaupun demikian, di sisi lain keadaan memang seringkali ber-
beda. Bagi banyak pasangan yang lain, relasi dengan orang tua 
(mertua) merupakan isu yang membara. Tidak jarang malah 
meletuskan prahara dalam rumah tangga.
Bagaimana seharusnya orang Kristen menyikapi isu ini? 
Bagaimana memandang pasangan dalam kaitan dengan orang 
tua?
 Teks kita hari ini menyinggung tentang relasi seseorang 
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dengan pasangan hidup maupun orang tuanya. Ishak sangat 
mengasihi Sara, ibunya. Kematian ibunya membuat Ishak ber-
sedih hati. Dia baru dihiburkan sesudah mendapatkan Ribka 
(24:67). 
 Kita tidak tahu persis berapa lama Sara sudah meninggal 
dunia sebelum Ishak akhirnya menikah dengan Ribka. Yang 
kita tahu, kematian Sara merupakan topik yang sangat pent-
ing. Topik ini secara khusus diuraikan di pasal 23. Pasal 24 juga 
ditutup dengan rujukan eksplisit tentang kematian Sara.
Nilai penting kematian Sara dapat dilihat dari dua sisi. Secara 
pribadi, Ishak memang sangat kehilangan dengan kematian 
ibunya. Walaupun Alkitab tidak mencatat dengan detil dan 
konkrit tentang kualitas relasi Ishak dan ibunya, kita tahu bah-
wa Ishak sangat mengasihi ibunya. Hal ini sangat wajar, kare-
na Sara mendapatkan Ishak dengan penuh perjuangan. Proses 
yang dilalui sangat panjang, membingungkan, dan menyakit-
kan. Ada kekosongan dalam hati Ishak setelah kematian ibun-
ya. Kemah ibunya juga selama ini dibiarkan kosong. Begitu 
mendapatkan Ribka, ruang kosong itu tertutupi. Kemah Sara 
diisi oleh Ribka. Kesedihan Ishak dihapuskan melalui kehad-
iran Ribka. 
 Dari perspektif yang lebih luas, kematian Sara menandai 
sebuah periode perjanjian yang baru. Janji Allah kepada Abra-
ham di Kejadian 12:1-3 memang dipenuhi satu demi satu. Abra-
ham sudah menjadi kaya. Dia juga sudah memiliki keturunan. 
Persoalannya, janji itu belum sepenuhnya digenpai, semen-
tara Sara sudah mati (Kej. 23). Abraham juga sudah sangat 
lanjut usia (Kej. 24:1). Bagaimana dengan penggenapan total 
dari janji tersebut? Apakah TUHAN berhenti berkarya? Ten-
tu saja tidak! Sebuah babak baru tampaknya sedang menanti 
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di depan. Allah berkarya melalui Ishak.
 Jadi, kematian Sara bukan hanya penting bagi keseluru-
han kisah di Kitab Kejadian, tetapi bagi Ishak secara priba-
di. Dia menyadari bahwa Ribka akan menggantikan peranan 
ibunya dalam proses penggenapan janji Allah. Ribka juga akan 
mengisi kekosongan hati selepas kematian ibunya. Tidak dapat 
dipungkiri, Ribka sedang disiapkan untuk memainkan sebuah 
peranan penting dalam penggenapan janji TUHAN maupun 
dalam kehidupan pribadi Ishak.
 Setiap pernikahan Kristiani seharusnya juga demikian. Ada 
posisi yang digantikan, tetapi ada juga peranan yang diterus-
kan. Pasangan akan menggantikan posisi orang tua. Komitmen 
manusiawi tertinggi yang sebelumnya ditujukan kepada orang 
tua, sekarang digeser kepada pasangan (Kej. 2:24). Yang pal-
ing dekat dan penting bagi seseorang adalah pasangannya. 
Hal ini tentu saja bukan berarti pengabaian terhadap orang 
tua. Pasangan Yahudi tetap hidup bersama orang tua dalam 
sebuah keluarga besar. Mereka juga patut memelihara orang 
tua sampai pada usia lanjut mereka (bdk. Mat. 15:5-6).
Walaupun ada pergantian posisi, peranan dalam penggenapan 
rencana ilahi tetaplah sama. Apa yang dilakukan oleh orang tua 
kini dilanjutkan oleh anak-anaknya. Jangan sampai pernikah-
an justru menjadi penghambat pemenuhan rencana tersebut. 
Pernikahan adalah untuk kemuliaan Allah, demi penggenapan 
rencana-Nya.
 Ada dua hal yang harus ada dalam sebuah pernikahan 
supaya pergeseran dan penerusan tadi bisa berjalan dengan 
baik. Dua hal ini juga berkaitan erat. Poin pertama membawa 
konsekuensi pada poin kedua.
 Pertama, keyakinan terhadap pimpinan TUHAN (ayat 
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66). Ini bukan pertama kalinya hamba Abraham mencerita-
kan petualangannya mencarikan jodoh bagi Ishak. Di depan 
keluarga Ribka, dia sudah menjelaskan bagaimana TUHAN 
menyertai dan membuat perjalanannya berhasil (24:34-49, 
56). Keluarga Ribka pun meyakini bahwa semua itu datangnya 
dari TUHAN (24:50-51). Sekarang hamba itu mengisahkan 
sekali lagi kepada Ishak (24:66). Respons yang ditunjukkan 
oleh Ishak di ayat selanjutnya menunjukkan bahwa Ishak juga 
meyakini pimpinan TUHAN dalam semua proses yang terja-
di.
 Keyakinan seperti ini sangat penting dalam sebuah pernika-
han. Perjalanan di depan tidak selalu gampang. Banyak rintan-
gan, persoalan, dan kekecewaan. Di tengah momen-momen 
seperti ini, seseorang seringkali bertanya-tanya: “Apakah me-
mang dia jodoh dari Tuhan?”
 Hal yang sama terjadi pada pernikahan Ishak dan Ribka. 
Mereka memiliki sebuah masalah yang tidak mudah, yaitu 
kemandulan Ribka (25:21). Namun, Ishak menyikapi situasi 
ini secara berbeda dengan Abraham, ayahnya. Dia tidak mau 
mengambil perempuan lain untuk memberikan dia anak (bdk. 
Kej. 15). Dia hanya berserah kepada Tuhan di dalam doa. Akh-
irnya TUHAN membuka kandungan Ribka. Mereka bahkan 
dikarunia anak kembar, Esau dan Yakub (25:22-24).
 Kedua, komitmen untuk menerima dan mengasihi (ayat 
67). Dalam konteks zaman dahulu yang tidak mengenal fase 
pacaran, hal pertama yang harus jelas adalah keyakinan ter-
hadap pimpinan TUHAN. Pernikahan dan cinta menyusul 
kemudian. Itulah yang dicatat di ayat 67: “Lalu Ishak membawa 
Ribka ke dalam kemah Sara, ibunya, dan mengambil dia men-
jadi isterinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan 
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setelah ibunya meninggal”.
 Pernikahan berbicara tentang komitmen untuk mengambil 
seseorang dan mencintai dia. Sayangnya, dua hal ini seringkali 
tidak berdampingan. Sebagian orang berani memgambil ses-
eorang ke dalam hidupnya, tetapi di tengah jalan merasa tidak 
bisa mencintai dia lagi. Ini bukan sebuah komitmen. Ada pula 
yang mencintai dengan berapi-api tetapi tidak berani men-
gambil orang lain sebagai suami-isteri. Ini juga bukan sebuah 
komitmen.
 Kegagalan untuk mengambil dan mencintai secara ber-
barengan dan permanen seringkali disebabkan oleh relasi yang 
saling menuntut. Ada harapan-harapan tertentu (expecta-
tions) yang ingin diraih dalam pernikahan. Ketika ada yang tak 
tergapai, harapan itu berubah menjadi tuntutan-tuntutan. Ke-
tika terus-menerus tidak terpenuhi, tuntutan kini menjelma 
menjadi hukuman. Pasangan tidak lagi mau untuk mencintai 
apa adanya seperti semula.
 Ishak tidak seperti itu. Dengan yakin dia mengambil Ribka. 
Dengan konsisten dia terus mencintanya. 
 Yang perlu digarisbawahi adalah bagian yang terakhir dari 
ayat 67. Ishak memiliki kesedihan yang besar sesudah kema-
tian ibunya. Kesedihan itu kini sirna. Menariknya, kesedihan 
itu lenyap bukan ketika Ribka mengasihi Ishak, tetapi sebali-
knya. Dengan jelas Alkitab menuliskan: “Ishak mencintainya 
dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal”. 
Ini adalah sebuah hubungan yang tidak dikendalikan oleh tun-
tutan-tuntutan. Sebaliknya, pernikahan sejati adalah tentang 
memberi diri. Ishak tidak mungkin bisa menjadi suami yang 
baik bagi Ribka jika dia masih menyimpan figur almarhum 
ibunya dalam hati sehingga hidupnya dikuasai oleh kesedihan. 
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Itu tidak adil bagi Ribka. Ishak tidak mungkin menjadi suami 
yang baik bagi Ribka kalau dia hanya menjadikan Ribka sebagai 
pelipur lara. Ini bukan mengasihi, melainkan memanipulasi.
Kasih Bapa kepada kita merupakan demonstrasi kasih terbe-
sar. Dia mau mengambil kita sebagai anak-anak-Nya, pada-
hal kita dahulu adalah musuh-musuh-Nya. Dia rela mengasihi 
kita begitu rupa. Dia tidak pernah lelah dan menyerah dalam 
mengejar kita.
 Bagi setiap pasangan, apakah Anda benar-benar mau ber-
komitmen untuk meneladani kasih Bapa tersebut dan men-
curahkannya pada pasangan? Bagi para menantu, apakah kasih 
Bapa itu cukup besar sehingga memampukan Anda untuk 
menerima mertua apa adanya dan mengasihi dia? Bagi para 
mertua, apakah Anda rela mengesampingkan usia dan mulai 
mengambil inisiatif untuk mengasihi pasangan? Soli Deo Glo-
ria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk pemilihan umum.  Kiranya proses persiapan 
dan pemilihan berjalan dengan baik. Dalam waktu dan kondi-
si yang sensitif kiranya Tuhan melindungi bangsa ini dari per-
pecahan kelompok dan memberikan hikmat kepada segenap 
aparat terkait untuk menjaga ketentraman kehidupan ber-
masyarakat.

2. Berdoa untuk proses pembangunan kelas di Sorong.  Kira-
nya Tuhan terus menyertai pemenuhan fasilitas untuk me-
maksimalkan pelayanan, pendidikan dan penjangkauan murid 
sekolah.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 13:
Apa yang Allah putuskan pada khususnya berhubung dengan 
para malaikat dan dengan manusia? 

Jawaban 
Dengan putusan yang kekal dan tidak dapat diubah-ubah, 
berdasarkan kasih semata-mata, supaya rahmat-Nya yang 
mulia dipuji-puji, yang akan dinyatakan pada waktu yang 
ditentukan, Allah telah memilih sejumlah malaikat untuk 
menerima kemuliaan;[a] lagi pula, di dalam Kristus, Dia tel-
ah memilih sejumlah orang agar menerima hidup kekal, dan 
agar menerima sarana-sarana yang membimbing mere-
ka ke tujuan itu.[b] Begitu pula, menurut kekuasaan-Nya 
yang mahatinggi dan rencana kehendak-Nya yang tidak 
terselami (yang membuat Dia mengulurkan atau menahan 
anugerah-Nya menurut perkenan-Nya), yang lain-lain dile-
watkan-Nya, dan ditentukan-Nya sebelumnya agar dikenai 
keaiban dan murka atas dosa mereka, demi pujian keadilan-
Nya yang mulia.[c] a. 1Ti 5:21. b. Efe 1:4-6; 2Te 2:13-14. c. 
Rom 9:17-18, 21-22; Mat 11:25-26; 2Ti 2:20; Yud 1:4; 1Pe 
2:8. 
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Putri penulis Rachel Cusk kerap mengalami kolik. Itu be-
rarti Rachel kerap pula merasa malu dengan suara tangis 

putrinya yang senantiasa muncul mendadak: 
Ia sempat menangis saat digendong sembari berjalan kaki, 
juga di kereta bayinya ketika saya sedang berbelanja, di bus, 
di terowongan bawah tanah, di rumah teman dan relasi, di 
dalam gendongan saya dan gendongan orang lain … Saya 
berlari-lari pulang ke rumah bersama dia yang sedang 
menangis dalam gendongan saya sembari tangan saya sa-
tunya menarik kereta bayinya dengan penuh kekalutan 
diiringi tatapan mata orang-orang di sekitar kami. Saya 
turun cepat-cepat dari bus di tengah suatu tempat yang 

kemuliaan dibalik noda dan cela
Membesarkan Anak Mengajarkan Kita untuk Tidak Sekadar Menikmati Pesona 

Permukaan, Tetapi Menyelam Hingga Kemuliaan Terdalam
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asing. Saya tergesa-gesa menelan makanan saya dan kel-
uar dari kafe. Saya mengakhiri percakapan di telepon 
secara tiba-tiba tanpa sempat memberikan penjelasan. 

 Setelah beberapa bulan, tangisan yang tak putus-putus itu 
menjadi lebih “normal”, dan akhirnya Rachel dapat melihat 
manfaat rohani dari minggu-minggu penuh keributan itu: 

Dengan setiap tangisannya ia mengajarkan kepada saya 
tentang apa yang sederhana namun sukar: luapan kasih 
sayang saya, penghiburan saya yang konyol baginya, ban-
yaknya waktu yang saya habiskan untuk mengurusnya, 
kerewelannya yang berusaha saya atasi, semuanya itu 
tampak tidak ada gunanya sama seperti kemarahan dan 
keputusasaan saya … Ketika ia berhenti menangis, saya 
menganggap hal itu sebagai petunjuk bahwa ia telah me-
nilai latihan saya sebagai ibu sudah lulus dan posisi saya 
sebagai ibu telah tercapai; suatu tanda bahwa kini kami 
dapat mulai melanjutkan urusan kehidupan bersama den-
gan hati-hati.

DAYA TARIK
 Di tengah budaya yang menghargai daya pesona melebihi 
apa pun lainnya, bagian yang paling menyedihkan adalah ba-
gian bagaimana kita mendefinisikan daya tarik. Rachel Cusk 
mengungkapkan tentang daya tarik yang dirasakan oleh kaum 
wanita – tampil cantik, sementara mengasuh anak – ketika 
ia menulis tentang kemunculannya di depan umum bersama 
putrinya yang masih bayi: 

Ketika kami pergi berjalan kaki, saya melihat banyak wan-
ita muda di jalanan, tampak cantik dan riang, dan suatu 
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kepedihan karena rasa kehilangan secara tak langsung 
terhadap semua daya tarik itu membuat hati saya kalut. 
Saya menatap putri saya yang tidur di kereta bayinya dan 
tepi gelap pada bulu matanya yang membentuk lengkun-
gan di kulit pucatnya. Angin penggoyah rasa cinta ber-
embus menerpa saya. Untuk sesaat demikianlah kondisi 
saya, diombang-ambingkan oleh tiupan angin tersebut 
ke sana kemari, ke kiri dan ke kanan seperti sebuah jarum 
alat pengukur angin yang menakjubkan yang berusaha 
mencari arah utara.

 Sebagai seorang ayah muda, selama beberapa tahun saya 
tidak  sempat berkunjung ke kampus, apalagi ingin “tampil 
menarik”. Namun, pada suatu hari Minggu pagi setelah anak 
sulung kami sudah bisa ikut, dalam perjalanan menuju gereja, 
saya mendapati betapa saya bahkan sudah tidak mempunyai 
waktu untuk bercermin untuk melihat apakah rambut saya 
sudah tersisir rapi atau belum! Saya memusatkan perhatian 
sedemikian rupa untuk menyiapkan bayi kami sampai saya 
lupa pada diri sendiri. Suatu perubahan rohani yang luar biasa 
bagus! 
 Iris Krasnow menulis tentang hal ini di dalam bukunya Sur-
rendering to Motherhood, “Ingatkah Anda fase ketika Anda 
menginginkan hadirnya seorang anak melebihi apa pun lain-
nya? Terima kasih, ya Tuhan, atas hadirnya Chuck [suami 
Iris] dan anak-anak lelaki kami ke dunia ini, para pria ini akh-
irnya sesuai harapan kami.” Chuck memang tidak berwajah 
seperti Tom Cruise atau memiliki otot lengan seperti Arnold 
Schwarzenegger, tetapi ia senantiasa ada saat Anda butuh-
kan. Ia mungkin saja tidak dapat membuat seisi ruangan ter-
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tawa seperti Jay Leno, tetapi ia dapat membuat Anda terta-
wa. Ia mungkin memang tidak memiliki uang di bank sebanyak 
Bill Gates, tetapi semua yang ia miliki adalah milik Anda juga. 
Anda akan mencintainya dengan cara  yang belum pernah 
Anda lakukan sebelumnya di masa lalu. 

DIPANGGIL UNTUK MEMELIHARA 
 Apabila seorang pria telah mengalami suatu kebangunan 
rohani lewat suatu perenungan yang mendalam, ada tinda-
kan-tindakan tertentu yang tidak mungkin dilakukannya. Seo-
rang pria yang memiliki spiritualitas yang baik akan jijik den-
gan tindakan penganiayaan atau perkosaan terhadap seorang 
anak yang tidak bersalah. Ia akan cenderung dengan jelas ingin 
memberikan perhatian, perlindungan, dan pemeliharaan. Ia 
bermusuhan dengan tindakan eksploitasi, musuh bebuyutan 
dari tindakan perkosaan. 
 Kaum wanita tampaknya mengerti tentang hal ini. Sebagai 
seorang pria yang waktu itu masih berusia dua puluhan, tan-
pa sengaja saya membuat takut kaum wanita yang keluar un-
tuk berolahraga lari pagi-pagi sekali atau larut malam. Saya 
merasa sangat frustrasi karena saya tidak dapat menghindar. 
Jika saya menyapa mereka dari arah belakang, mereka terlon-
jak kaget. Jika saya berlari melewati mereka begitu saja tanpa 
menyapa, mereka melompat terkejut, bahkan lompatan mer-
eka kali ini lebih tinggi dari sebelumnya. Apa pun yang saya 
lakukan tampaknya menjadi ancaman bagi mereka. Namun, 
ketika saya berlari bersama putri saya yang masih kecil, mere-
ka tak lagi merasa terancam. Jika Anda seorang wanita, Anda 
pasti mengerti apa yang saya bicarakan ini. Bayangkan Anda 
berjalan menyusuri sebuah gang yang gelap larut malam, lalu 
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Anda melihat ada seorang pria di depan Anda. Jantung Anda 
akan berdegup kencang dan rasa takut Anda akan muncul se-
cara alami. Namun kemudian, Anda mendengar suara tawa 
terkekeh-kekeh kecil. Saat Anda perhatikan, ternyata pria itu 
sedang menggandeng tangan putri kecilnya. Seketika denyut 
jantung Anda menjadi tenang kembali. 
 Saya bahkan pernah berjalan tanpa diusik menyusuri 
lorong di antara ruang-ruang di Sekolah Dasar tempat saya 
belajar dulu. Andaikata saya berjalan seorang diri, saya pasti 
akan digiring ke luar dengan kawalan polisi. Sambil bergan-
dengan tangan dengan anak saya yang masih berusia enam 
tahun dan menjelaskan kepada petugas keamanan bahwa ia 
ingin melihat sekolah saya dulu, saya menjadi bebas menje-
lajah ke mana-mana di area sekolah itu. Mengapa? Pada saat 
itu saya tampak sebagai seorang pria yang sedang mengasuh 
anak – dan pria semacam itu tidak menjadi ancaman. 
 Seorang pria atau wanita dipanggil untuk memberikan per-
hatian dan pemeliharaan, tak lagi hidup bagi dirinya sendiri; 
mereka harus hidup bagi orang lain. Inilah karakter Yesus, yang 
sekalipun digiring ke kayu salib, Dia dapat menghibur mere-
ka yang meratapi-Nya,”Hai putri-putri Yerusalem, janganlah 
kamu menangisi Aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan 
anak-anakmu!” (Lukas 23:28). Bahkan di saat yang terkelam 
sekalipun, Yesus memperhatikan orang lain: Dia tidak tertar-
ik untuk tampil mengesankan! Tubuhnya berlumuran darah, 
kotor, babak belur, dan penuh bilur. Dia sangat sibuk untuk 
mengasihi kita, mengurbankan diri-Nya bagi kita, memperha-
tikan kita, sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengkha-
watirkan penampilan-Nya. Dalam kemuliaan-Nya, Putra Al-
lah tampak agung tak tertandingi; dalam inkarnasi-Nya, Dia 
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dicaci maki, disakiti, dilukai.

Cuplikan Bab 8
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk Hati Para 
Orangtua
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Jika Jodoh Sudah Ditetapkan Tuhan,
Mengapa Masih Perlu Memilih?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Dalam beberapa edisi yang lalu saya sudah mengajarkan bah-
wa bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Peristiwa 

yang terlihat buruk, misalnya bencana alam atau kemalangan 
yang lain. Peristiwa yang sepele, misalnya burung pipit di udara 
atau rmabut di kepala yang jatuh. Pendeknya, segala sesuatu 
terjadi sesuai dengan ketetapan Allah.
 Saya juga sudah menunjukkan bahwa jodoh pun berada di 
tangan Allah. Tugas kita bukan menentukan, melainkan mene-
mukan. Allah sudah mengatur semuanya. Kisah tentang hamba 
Abraham yang mencarikan isteri untuk Ishak memberi contoh 
yang sangat baik. Abraham berdoa agar Tuhan semesta langit 
menyertai perjalanan hambanya (Kej. 24:2-3, 7). Hamban-
ya juga menyertakan TUHAN dalam setiap tahapan pencarian 
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(Kej. 24:12-14). Tidak heran, semua proses pencarian diyakini 
sebagai bentuk penyertaan TUHAN, baik oleh hamba tersebut 
(Kej. 24:34-49, 52, 56) maupun keluarga Ribka (Kej. 24:50-
51). Jadi, jodoh memang ditentukan dan dipimpin oleh TUHAN.
 Sebagian orang mungkin akan bertanya: Jika Tuhan sudah 
menentukan, untuk apa seseorang masih perlu untuk mencari? 
Toh ketetapan Tuhan tidak mungkin gagal. Mengapa kita tidak 
bersikap pasif saja dan menunggu Tuhan untuk membawa pas-
angan kita di depan mata kita?
 Di balik pertanyaan ini sebenarnya terdapat tiga macam 
kekeliruan. Pertama, pertanyaan ini dari sebuah cara berpikir 
dikotomis yang keliru. Di balik pertanyaan ini ada sebuah asum-
si bahwa ketetapan Allah bertentangan dengan kehendak be-
bas manusia. Jika Allah sudah menetapkan segala sesuatu, maka 
manusia tidak bisa bebas dalam memilih. Demikian pula sebali-
knya.
 Dugaan ini tidak dapat dibenarkan. Pemikiran dikotomis 
seperti ini juga tidak diperlukan. Alkitab sama-sama mengajar-
kan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, tetapi pada saat 
yang manusia tetap memiliki kehendak bebas. Ada ketegangan? 
Ya. Ada pertentangan? Tidak. Konklusi paling masuk akal den-
gan memikirkan kehendak bebas manusia sebagai bagian dari 
ketetapan Allah. Untuk beberapa hal Allah memang menetap-
kan untuk menyerahkan keputusannya ke dalam tangan manu-
sia. Apapun hasilnya, itu tidak akan membawa kejutan bagi Al-
lah.
 Kesalahan lain di balik pertanyaan di atas adalah kegaga-
lan untuk membedakan antara ketetapan Allah dan realisasi 
dari ketetapan itu. Sejak kekekalan Allah memang sudah mer-
encanakan segala sesuatu. Dia menentukan menurut kedau-
latan-Nya yang benar-benar bebas. Namun, pada saat Allah 
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merealisasikan apa yang sudah Dia tetapkan, Dia menggunakan 
beragam cara. Kadangkala Dia melakukan intervensi secara khu-
sus dan langsung. Misalnya, Dia mengarahkan hati dan keputu-
san seseorang. Namun, dalam banyak hal, Dia melibatkan ke-
bebasan manusia dalam memikirkan dan mengambil keputusan. 
Itulah sebabnya, walaupun kodoh sudah Dia tetapkan tetapi Dia 
tetap melibatkan manusia dalam pencarian.
 Yang terakhir, pertanyaan di atas juga didirikan di atas sebuah 
dugaan yang keliru bahwa pedoman hidup kita adalah kehendak 
Allah yang kekal. Pemikiran seperti ini jelas tidak tepat. Tidak 
ada manusia yang tahu kehendak kekal itu sebelum semuanya 
terjadi. Pedoman hidup kita adalah kehendak Allah yang din-
yatakan di dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab sudah ada pe-
doman yang memadai untuk mencari pasangan hidup, misalnya 
harus seiman (1Kor. 7:39), harus baik dan sepadan (Kej. 2:18), 
dsb. Petunjuk-petunjuk inilah yang seharusnya diikuti, dan bu-
kan berspekulasi tentang kehendak ilahi yang kekal. Soli Deo 
Gloria.
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(Lanjutan tgl 10 Februari 2019)

Memenuhi Atribut-Atribut Allah
 Tentu, siapa pun dapat percaya bahwa dirinya adalah Allah. 
Yesus tidak hanya menganggap diri-Nya Anak Allah, teta-
pi Ia juga memenuhi atribut-atribut Allah yang unik. Filipi 2 
menggambarkan bagaimana Yesus mengosongkan diri-Nya 
dari penggunaan atribut-atribut-Nya secara independen—
sebuah fakta kejadian yang disebut kenosis – ketika Ia ber-
inkarnasi. Ini menjelaskan bagaimana Ia tidak selalu memilih 
untuk menunjukkan “omni”-Nya—omniscience (mahatahu), 
omnipotence (mahakuasa), dan omnipresence (mahahadir)—

APAKAH YESUS PERNAH
MENGKLAIM DIRINYA SEBAGAI ALLAH?
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galam keadaan –Nya didunia. Bahkan, Perjanjian baru meng-
konfirmasi bahwa semua sifat-sifat itu benar-benar Ia miliki. 
Misal, dalam Yohanes 16:30, Yohanes menjelaskan tentang 
Yesus, “Sekarang kami tahu, bahwa Engkau mengetahui se-
gala sesuatu,” yang berarti omniscience (mahatahu). Dalam 
Matius 28:20, Yesus dicatat mengatakan, “Dan ketahuilah, 
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman,” 
yang berarti omnipresence (mahahadir). Dan Ia mengatakan, 
“Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi” 
(Matius 28:18), yang berarti omnipotence (mahakuasa).
 Juga, Kolose 2:9 mengatakan, “Sebab di dalam Dialah 
berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke-Allah-an.” 
Kekekalan-Nya dikonfirmasi dalam Yohanes 1:1, yang menga-
takan tentang Yesus, “Pada mulanya adalah Firman; Firman 
itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.” 
Ketidakberubahan-Nya ditunjukkan dalam Ibrani 13:8: “Ye-
sus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai 
selama-lamanya.” Ketidakberdosaan-Nya terlihat dalam Yo-
hanes 8:29: “Dan Ia, yang telah mengutus Aku, Ia menyertai 
Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa 
berbuat apa yang berkenan kepada-Nya.” Ibrani 1:3 menga-
takan Yesus sebagai “cahaya kemuliaan Allah dan gambar wu-
jud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya 
yang penuh kekuasaan.” Kolose 1:17 mengatakan, “segala ses-
uatu ada di dalam Dia.” Matius 25:31-32 menekankan Ia akan 
menjadi hakim dari seluruh umat manusia. Dan dalam Ibrani 
1:8, Allah Bapa sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah Allah.
 Sebenarnya, nama-nama yang digunakan untuk menggam-
barkan Allah dalam Perjanjian Lama—seperti Alfa dan Ome-
ga, Tuhan, Juruselamat, Raja, Hakim, Terang, Batu Karang, 
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Penebus, Gembala, Pencipta, Pemberi Hidup, Pengampunan 
Dosa, dan Yang Berbicara dengan Otoritas—juga dapat di-
aplikasikan kepada Yesus dalam Perjanjian Baru.
 Siapakah yang Yesus percayai mengenai diri-Nya? Dalam 
bukunya New Approaches to Jesus and the Gospel, Royce 
Gruenler, profesor Perjanjian Baru di Gordon-Conwell Theo-
logical seminary, tiba kepada kesimpulan ini: “Ini merupakan 
fakta yang mencengangkan dari dari riset modern Perjanji-
an Baru bahwa petunjuk-petunjuk penting untuk membaca 
dengan benar pengertian implisit Kristologis diri Yesus sangat 
begitu jelas.”                                       
 Lebih dari sekedar percaya bahwa Ia adalah Allah, Yesus 
juga membuktikan itu dengan melakukan tindakan-tindakan 
supranatural, dengan menggenapi nubuatan kuno tentang 
semua kejanggalan matematis, dan yang terpenting adalah 
menaklukkan kubur—tiga topik penting yang akan dibicara-
kan dalam bab selanjutnya.  

Sumber: Who made God?



23

TEACHING
Do You Know?

E-MAGZ
17 Feb 2019

Dalam catatan Alkitab baik PL maupun PB, muncul kata 
HISOP (Kel. 12:22; Ima 14:4,6,49,51,52; Bil. 19:6,18; 

1 Raja 4:33; Maz. 51:9; Yoh 19:29; Ibr 9:19). Dalam salah 
satu bagian, hisop mengambil salah satu peranan penting da-
lam perayaan Paskah orang Israel (Kel. 12:2), menjadi sara-
na penyucian dari penyakit kulit (Ima 14) serta sarana untuk 
mentahirkan kenajisan (Bil 19), termasuk di Maz 52:9. Dalam 
Ibr 9:19 hisop juga dipergunakan untuk ritual pembersihan 
orang Israel.  Namun di bagian lainnya yaitu 1 Raja 4:33 hisop 
ditampilkan sebagai jenis tumbuhan. 
 Dalam bahasa Ibraninya, kata yang dipakai untuk hisop ini 
adalah ezov. Yang menarik adalah tidak ada penjelasan rin-

hisop: apakah itu?
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ci dalam Alkitab tentang apakah hisop itu. Pembaca hanya 
mengira-ngira apakah hisop itu. Ada beberapa petunjuk un-
tuk mengetahui identifikasi hisop itu. 

HISOP SEBAGAI TUMBUHAN
 1 Raja 4:33 mengelompokkan hisop sebagai bagian dari 
flora, yaitu pepohonan, dan secara jelas dipisahkan dari fauna. 

Ia (Salomo) bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon 
aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tum-
buh pada dinding batu; ia berbicara juga tentang hewan dan 
tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan 
tentang ikan-ikan.  

 Dari ayat ini ada kesan bahwa pengetahuan Salomo tentang 
flora itu sangat banyak dan itu mempengaruhi isi sajak-sajak 
yang diciptakannya. Namun juga bisa ditafsirkan bahwa sajak 
flora yang diciptakan Salomo bukan hanya bervariatif, tetapi 
Salomo sangat memahami flora dari yang paling besar (pohon 
aras Libanon) yang mudah terlihat hingga hisop yang tumbuh 
di tempat yang jarang dilihat orang. 
 Informasi tentang jenis tumbuhan apakah hisop itu hanya 
didapat ketika dikatakan ‘hisop tumbuh di dinding batu’. Isti-
lah ‘dinding batu’ (qir) ini menimbulkan beberapa penafsiran 
karena dalam beberapa bagian Alkitab lainnya, kata ‘dinding 
batu’ (qir) merupakan kata yang seringkali juga dipakai untuk 
‘dinding (rumah)’ (Ima 14:37; 1 Raja 6:5; 2 Raja 4:10 dll).  Jadi 
apakah qir ini merupakan sebuah dinding batu yang sifatnya 
alami ataukah buatan manusia?  Jika melihat konteks kisah 
Salomo, maka yang dimaksud dengan qir ini adalah himpitan 
bebatuan yang seringkali ada di gunung-gunung, batu karang 
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yang digambarkan seperti sebuah dinding.  Intinya hisop itu 
jika digambarkan di era modern ini ibarat tetumbuhan semak 
belukar memanjang yang nama latinnya adalah Origanum 
syriacum. 
 Intinya hisop yang terbuat dari tanaman semacam semak 
belukar dengan daun yang cukup lebat dan tumbuh meman-
jang. Pada musim semi, tanaman ini menumbuhkan bunga kecil 
yang berwarna putih. Pada awal musim semi, pucuk daun mu-
danya dikumpulkan, dikeringkan lalu dibuar semacam rempat 
yang dinamalan zaatar (bahasa Arab). Bersamaan dengan roti 
yang dicelupkan ke minyak zaitun, maka tanaman ini menjadi 
salah satu pilihan menu sarapan. 

HISOP SEBAGAI BAGIAN RITUAL PEMBERSIHAN
 Dalam beberapa bagian Alkitab lainnya, hisop ini juga di-
pakai sebagai sarana untuk ritual pembersihan, misalnya men-
goleskan darah di pintu-pintu rumah pada hari raya Paskah 
pertama (Kel. 12:22), penyucian rumah (Ima. 14:49) dan lain 
sebagainya. Bahkan ketika Yesus haus di atas kayu salib, pra-
jurit-prajurit Romawi memberikan dia bunga karang yang 
dicelupkan di anggur asam melalui penggunaan hisop (Yoh. 
19:29). Jadi hisop diibaratkan sebagai sebuah sedotan atau 
gelas untuk tempat wadahnya. 
 Tanaman ini juga dibuat sari untuk minyak. Tidak heran hi-
sop juga dipakai untuk penyembuhan penyakit kulit (lepra) 
di Imamat 14 (bdg. Maz. 51:7). Untuk manfaat sebagai kuas, 
daun tamanan ini biasanya dibuat kering, kemudian dikumpul-
kan dengan beberapa lembar hisop kering lainnya, diikat seh-
ingga membentuk semacam kuas.  Inilah yang biasanya dib-
uat untuk pengolesan darah di pintu. Ada kalanya bersamaan 
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dengan kayu aras, kain kirmisi dan darah binatang tertentu 
seperti burung (Ima 14:4,6,49, 51,52; Bil 19:18), hisop dipa-
kai berbarengan untuk ritual pembersihan dengan cara diikat 
seperti kuas.   

NK_P
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 Ada juga murid-murid yang menggerutu terhadap perkataan 
yang keras itu, dan beberapa murid mengundurkan diri. Namun 
selalu ada pilihan: apakah manusia akan memberontak melawan 
pemerintahan Allah atau mempercayai-Nya?

 “Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, 
jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan.

Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan,
tetapi orang-orang yang menantikan TUHAN akan mewarisi 
negeri,” (Maz. 37:8-9).

bab ViI : masuk ke kanaan
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Israel di batas tanah perjanjian (Ulangan)
Dalam Kitab Ulangan bangsa Israel telah siap untuk mengambil 
tanah itu. Tepat pada titik antara janji dan pemenuhan ini, bang-
sa Israel diingatkan akan kekhasan misinya. Mereka telah men-
galami keluaran dari Mesir dan kejadian-kejadian di Gunung Sinai; 
mereka dipanggil untuk mengingat apa yang telah diperbuat Allah 
(Ul. 7:17-18). Sesungguhnya, sejumlah bangsa Kanaan telah dika-
lahkan (Ul. 1:4), dan Allah telah memberkati bangsa Israel den-
gan memperbanyak jumlah mereka (Ul. 1:10). Tetapi di pihak lain 
mereka dipanggil untuk memperhatikan apa yang akan diperbuat 
Allah ( Ul. 20:4 bdk. Why. 21:5). Von Rad, membandingkan situ-
asi bangsa Israel pada saat itu dengan situasi jemaat Kristen dalam 
Perjanjian Baru – berdiri di antara waktu setelah penebusan dan ia 
mengundang orang-orang percaya untuk “memberitakan perbua-
tan-perbuatan yang besar dari Dia,  yang telah memanggil kamu 
keluar dari kegelapan” (1 Pet. 2:9). Dan sekarang Paulus, Musa 
mendesak bangsa Israel untuk menjadi apa yang Allah kehendaki. 
Di sini “garis besar dari peristiwa Kristen dalam Perjanjian Baru … 
digambarkan dalam tindakan-tindakan bersejarah Allah terhadap 
bangsa Israel”.

 Mari kita lihat peran Musa dalam kitab ini, secara pribadi ia 
menasihati Israel untuk mendengarkan suara Allah. Ia memohon 
kepada mereka atas nama Allah, selaku juru bicara-Nya, sebagai 
seorang manusia kepada sesama manusia, untuk menanggapi pra-
karsa Allah yang berciri kasih. Ia mengingatkan bahwa mereka se-
karang berciri kasih. Ia mengingatkan bahwa mereka sekarang ber-
diri sebagai penerima berkat Allah. Apapun yang terjadi di masa 
yang akan datang, mereka dapat selalu kembali kepada “hari ini” 
untuk mendengarkan kembali firman Allah. Mereka sekarang be-
rada dalam suatu hubungan yang unik dengan Allah (TUHAN dan 
Allah-mu/kita muncul 300 kali di dalam kitab ini). Di satu pihak, 
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Allah telah memilih mereka menjadi umat-Nya yang istimewa, 
bukan karena kebaikan mereka tetapi karena kebajikan dan kasih 
setia-Nya (Ul. 7:6-8). Di sini kesucian dan kekuasaan tertinggi 
Allah tampak. Ia adalah contoh tunggal untuk pekerjaan-Nya da-
lam diri bangsa Israel. Namun di pihak lain Ia memberikan mer-
eka negeri tersebut, seperti pada waktu Dia menciptakan langit 
dan bumi untuk dimiliki dan dikuasai. Kanaan adalah negeri yang 
baik(hal ini sering diulang dalam Kitab Ulangan) dengan perse-
diaan yang besar untuk keperluan mereka, walaupun kebaikannya 
digambarkan sebagai sebuah ungkapan langsung dari rahmat Allah 
(Ul. 11:10-1) – begitu limpahnya sehingga diperkirakan tidak akan 
ada orang miskin di antara mereka (Ul. 15:4), jika bangsa Israel 
dengan setia bertanggung  jawab atas berkatnya. Singkatnya, Ka-
naan merupakan negeri di mana Allah akan memberi mereka rasa 
aman dari musuh-musuh mereka (Ul. 3:22; 12:10). Yang menarik 
ialah panggilan untuk mengingat Allah dengan panenan pertama 
mereka dalam sebuah upacara khusus mengingat bimbingan Allah 
mulai dari jaman Abraham (Ul. 26:1-10). Tentu saja Allah tidak 
membutuhkan pemberian ini, tetapi ia mengundang bangsa Israel 
untuk membawa hasil petama itu sebagai bukti bahwa semuanya 
adalah milik Allah dan Allah memberikannya secara gratis yang 
mengingatkan mereka bahwa negeri itu merupakan tempat pem-
berian – dari Allah kepada mereka, dari mereka kepada Allah dan 
sesama. Negeri itu dimaksudkan untuk dinikmati bersama.
Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A Dyr-
ness)
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Senin, 18 Februari 2019
BERSATU SECARA RELASI

(BACAAN: KEJADIAN 2:18-23)

 Seorang pemuda yang sedang mempersiapkan diri untuk meni-
kah berkomitmen agar setelah pernikahan tinggal di rumah sendiri, 
bukan di rumah orang tuanya. Dia mendasarkan tindakannya pada 
teks Alkitab ini “seorang suami harus meninggalkan ayahnya dan 
ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi 
satu daging”. Apakah demikian yang dimaksud oleh ayat ini?
 Sekilas ayat tersebut di atas tampak mengajarkan bahwa setelah 
menikah seorang suami tidak boleh tinggal bersama dengan orang 
tuanya lagi. Ia harus keluar dari rumah orang tua dan hidup bersama 
istrinya. Ternyata, dalam budaya Yahudi ayat ini tidak pernah di-
tafsirkan maupun dipraktekkan seperti itu. Dalam budaya mereka 
justru si istri yang meninggalkan keluarganya dan bergabung den-
gan keluarga besar si suami (budaya patrilokal). Tradisi ini semakin 
diperkuat oleh aturan budaya Yahudi yang lain yang mengharus-
kan laki-laki menunggui orang tuanya sampai mereka meninggal 
(band. Luk 9:59-60).  Kita harus memahami ayat ini bukan dalam 
konteks geografis/lokal, tetapi relasional. Dengan kata lain, ayat 
ini mengajarkan perubahan loyalitas, prioritas dan komitmen re-
lasi bagi orang yang sudah menikah. Hal ini tampak dari kata Ibrani 
‘azab (“meninggalkan”) maupun dabaq (“bersatu”) yang dipakai 
dalam ayat ini. Dalam Perjanjian Lama dua kata tersebut sering 
dipakai dalam konteks perjanjian antara TUHAN dan bangsa Is-
rael. Dua kata ini merujuk pada relasi. 
 Ketika seseorang menikah, ia telah berganti prioritas dan komit-
men hidup. Orang tua memang tidak boleh diabaikan setelah me-
nikah, namun pasanganpun tidak boleh diabaikan karena orang 
tua. Orang tua tetap harus dikasihi dan dirawat, namun Pasangan 
tetap menjadi prioritas sebab mereka telah menjadi satu daging.
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Selasa, 19 Februari 2019
KELUARGA YANG MENCERMINKAN ALLAH

(BACAAN:  RUT 1:11-19)

 Seseorang pernah memberikan kuis: Siapa wanita dalam Al-
kitab yang paling bahagia? Beberapa orang menebak:Ester, Miryam. 
Semua jawaban Salah. Dia mengatakan  jawaban yang betul adalah 
Hawa. Mengapa demikian? Karena Hawa tidak punya mertua! Kisah 
ini memberitahu kita bahwa hubungan buruk antara mertua dan 
menantu banyak terjadi di sekitar kita termasuk dalam keluarga Kris-
ten sekalipun.
 Berbeda dengan hubungan Naomi dan Rut. Ketika Naomi me-
nyampaikan keputusannya untuk pulang ke kampung halamannya di 
Betlehem setelah suami dan anak-anaknya meninggal, ia memberi 
kebebasan kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut, untuk me-
milih jalan hidup yang terbaik. Sekalipun Naomi mungkin mengakui 
bahwa Orpa dan Rut adalah juga anak-anaknya, namun ia menyadari 
bahwa Israel bukanlah tanah mereka. Orpa pun lalu memilih kem-
bali ke Moab. Tetapi Rut memilih untuk ikut serta Naomi, pulang 
ke Betlehem. “Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku!” Suatu 
ungkapan keyakinan iman yang datang dari orang yang justru tidak 
mengenal Allah. Darimana Rut mengenal Tuhan? Tentu bukan se-
buah pengakuan klise tanpa makna. Selama 10 tahun sebagai istri 
Mahlon, dan hidup berdampingan dengan keluarga Elimelekh, Rut 
pasti telah menyaksikan betapa keluarga ini memiliki hubungan yang 
sangat dekat dengan Tuhan. Kedekatan hubungan itu tercermin me-
lalui pola kehidupan mereka setiap hari. Itu sebabnya, tanpa ragu 
lagi, ia menyatakan percayanya, serta memutuskan untuk mengikut 
Naomi.
 Hubungan yang sehat antara Mertua dan menantu tercermin 
dari kisah keluarga Rut dan Naomi. Melalui keluarga Elimelekh, Rut 
dimenangkan bagi Tuhan. Bagaimana dengan keluarga Anda? Ada-
kah keluargamu mencerminkan kehadiran Allah di dalamnya?
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Rabu, 20 Februari 2019
RELASI YANG SEHAT

(BACAAN: KELUARAN 18:1-27)

 Hubungan yang jelek antara mertua dan menantu dengan 
mudah dapat kita temui di sekitar kita. Ada yang menggambar-
kan  rumahnya seperti ‘medan perang’. Bukan karena dia sering 
bertengkar dengan pasangannya, tapi karena ia merasa  mertua   
ingin bersaing mendapatkan perhatian anaknya. 
  Alkitab mencatat sebuah relasi mertua menantu yang sangat 
baik hubungannya, yaitu Yitro dan Musa.  Yitro adalah mertua 
yang sangat baik bagi Musa. Di saat melihat menantunya men-
galami kesulitan di dalam pekerjaan. Ia memberikan saran yang 
sangat berhikmat. Mengapa kita sebut sarannya berhikmat?(1) 
ketika ia memberikan saran, ia mendasarkannya pada pemikiran 
logis yang tepat (ayat 18); (2) ia tidak melanggar apa yang menjadi 
tugas Musa. Musa tetap melakukan tugas di bidang pengajaran 
(ayat 19-20) maupun hukum (ayat22); (3) ia tidak memaksakan 
kehendaknya sendiri. Ugkapan “Allah akan bersama engkau” (ayat 
19) dan “[ jika] Allah memerintahkan hal itu kepadamu” (ayat 23) 
menunjukkan bahwa nasehat Yitro hanyalah sebuah saran/usulan; 
(4) motivasi di balik saran Yitro bukanlah kenyamanan dia atau 
anak-cucunya, tetapi untuk kebaikan Musa dan seluruh bangsa Is-
rael (ayat 18, 23b).
 Bagaimana relasi saudara dengan mertua saudara? atau 
bagaimanakah hubungan saudara dengan menantu saudara? su-
dahkah ada hubungan yang sehat? Adakah kasih yang tulus yang 
mengalir dan menggerakkan keluarga ini?
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Kamis, 21 Februari 2019
DIDIKAN YANG BENAR

(BACAAN: 2 TIMOTIUS 1:5)

 Niko Kili-Kili, seorang mantan ketua preman yang sempat 
membuat keributan di Tanah Abang Jakarta, terlahir dari sebuah 
keluarga broken home. Ayahnya yang adalah seorang pengacara 
menikah dengan beberapa orang perempuan. Sejak kecil, ayahnya 
berkata padanya, “Jika kamu masuk penjara karena menghamili 
anak orang ataupun memakai narkoba, Papa tidak akan melepas-
kanmu dari penjara. Jika hendak melakukan kejahatan, bunuh saja 
orang sekalian! Papa akan membelamu dan membebaskanmu dari 
penjara.” Saat dewasa, ia membunuh, bermain judi, dan menjadi 
pecandu narkoba. Ini adalah sebuah contoh dari keluarga yang 
menerapkan pola asuh yang salah, akan menuai kualitas anak yang 
buruk.
 Berbeda dengan Timotius. Sejak kecil Timotius dididik dalam 
pengenalan  akan Kristus oleh ibunya, Eunike, dan neneknya, Lou-
is (2 Tim. 1:5). Benih-benih Injil disemaikan dalam diri Timotius. 
Oleh karena itu, pada saat Timotius dewasa, ia tumbuh menjadi 
pemimpin yang teguh dan mengasihi Tuhan.
 Bagaimana saudara mendidik anak saudara akan menentukan 
seperti apakah dia kelak nantinya. Memang ada beberapa orang 
dididik secara salah, namun dengan kemurahan Allah, dia dipu-
lihkan dan tetap menjadi orang yang baik. Niko Kili Kili akhirnya  
dipulihkan. Ia membaktikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ia 
bertobat dan berubah menjadi seseorang yang begitu mencintai 
istrinya. Namun terlepas dari kemurahan Allah, setiap orang tua 
punya tanggung jawab besar untuk mendidik anaknya di dalam ta-
kut akan Tuhan.
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Jumat, 22 Februari 2019
LAKUKAN SAJA KEWAJIBANMU

(BACAAN: KEJADIAN 33:1-4)

 Setiap keluarga pernah mengalami hubungan yang retak. Apak-
ah yang saudara lakukan ketika itu terjadi? Banyak orang memilih 
untuk mengabaikan hubungan yang retak itu bahkan turun tem-
urun. Akhirnya generasi kitapun mewarisi keretakan hubungan 
persaudaraan. Tentu ini adalah cara terburuk yang tidak pantas di-
lakukan oleh seorang Kristen.
 Esau dan Yakub yang hidup dalam ketegangan karena favoritisme 
yang dilakukan oleh orang tuanya pada akhirnya dapat berdamai 
kembali. Tuhan meretas cinta kasih yang melunturkan kemarahan 
di dalam dua saudara ini. Mereka berdua akhirnya dapat berda-
mai. Mereka berpelukan, bertangis-tangisan dan bercium-ciuman 
(Kej. 33:4). Perhatikan yang dilakukan Yakub di ayat 3. Yakub su-
jud hingga 7 kali. Terlepas dari sikap dan rencana Esau kepadanya, 
ia tetap melakukan kewajibannya sebagai adik yang menghormati 
kakaknya. Jalan untuk memulihkan relasi yang adalah melakukan 
kewajiban kita, dan memberikan penghormatan-penghormatan 
kita. 
 Ketika relasi keluarga mulai retak, apakah yang saudara laku-
kan? Mengingat dan mengulang-ulang perkaralah? Itu hanya  akan 
memisahkan teman dan mengabadikan keretakan itu. Berhenti-
lah mengulang-ulang kisah masa lalu yang bisa saling menyakiti. 
Lakukan saja kewajibanmu dan kemurahan Tuhan akan menolong 
memulihkan relasimu.
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Sabtu, 23 Februari 2019
DAFTAR KASIH

(BACAAN : 1 KORINTUS 13:4-7)

 Seorang wanita bernama Nancy menggunakan ayat-ayat dari 1 
Korintus 13  untuk membantu mengatasi rasa frustrasinya terh-
adap kehidupan keluarga yang dipadati kesibukan. Ia menyebut 
ayat 4 sampai 7 sebagai “Daftar Kasih” dan ia mengacu pada daf-
tar itu tatkala amarah memenuhi hatinya.
 Nancy memberi sebuah contoh bagaimana ia memakai daft-
arnya tersebut. Pada suatu pagi, ia pergi untuk melakukan berb-
agai hal sebelum ia dan keluarganya pergi berlibur. Saat itu sua-
minya, Bill, sedang berada di rumah sambil menjaga anak-anak 
dan mempersiapkan segalanya agar mereka dapat berangkat lebih 
awal siang itu. Sepulangnya dari toko bahan pangan, rumah ibun-
ya, kantor pos, bank, dan rumah sakit untuk membesuk temannya, 
ia mendapati bahwa ternyata suaminya sepanjang pagi ini hanya 
mencuci dan menggosok mobil. Padahal hal tersebut tidak mer-
eka butuhkan dalam perjalanan!
 Melihat hal itu Nancy menjadi marah dan melontarkan kata-
kata kasar kepada Bill. Tetapi kemudian kata-kata pada Daftar Ka-
sih itu muncul di dalam benaknya, “Kasih itu sabar; kasih itu murah 
hati.” Ia berdoa, kemudian meminta maaf kepada suaminya atas 
ledakan amarahnya tadi. Bill mengatakan bahwa ia pun menyesal, 
dan siang itu mereka berangkat berlibur dan hanya terlambat se-
dikit.
 Lain kali apabila Anda melontarkan kata-kata penuh ama-
rah, hal-hal yang pahit, ingatlah Daftar Kasih yang tercantum di 
dalam 1 Korintus 13. Lebih baik berpikir lebih dulu sebelum berbi-
cara —Dave Egner
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 18 Feb 2019 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM

Selasa, 19 Feb 2019
HUT: Sdri. Jacintha Moira
HUT: Ibu Lusiana Hariono
HUT: Sdr. Ivan Nondolesmono

Rabu, 20 Feb 2019
18.30

Pembinaan Jemaat modul 2
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 21 Feb 2019
18.30

Pembinaan Jemaat modul 2
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat” 
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
Jumat, 22 Feb 2019 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

Sabtu, 23 Feb 2019

07.00 Doa Pemuridan

16.00
Seminar Keluarga “No Perfect Family”
oleh Daniel Tanusaputra, M.Th, D.MIN dan Eva 
Tanusaputra, B.Th - Di REC Darmo

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Mercury, 96 FM
HUT: Sdri. Angie Nathania Irwanto

Minggu, 24 Feb 2019
HUT: Sdr. Michael Anderson Wardhana
HUT: Bp. Yulius Handy Arthur

AGENDA MINGGU INI
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Minggu, 17 Februari 2019
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Minggu, 24 Februari 2019
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 17 Februari 2019
(Pk. 10.00 WIB)

24 Februari 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Kezia/ Sharon Kak Evelin/ Janet
Pelayan Musik Kak Hilda Kak Ricky
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Feni Kak Suani

Persembahan Jason & Eugene Abel & Jojo

Tema Abimelekh menjadi hakim Tuhan memilih Yefta

Bahan Alkitab Hakim-Hakim 9 Hakim-Hakim 11-12
Sion Kak Feni Kak Feni

Getsemani Kak Mei Kak Yosef
Yerusalem Kak Suci Kak Ganda
Nazareth Kak Sherly Kak Budi
Betlehem Kak Vena Kak Hilda

REMAJA DAN PEMUDA
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. 1
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00

Antara Dia 
dan mama 

(Kejadian 24:62-67)
Pengkotbah Pdt. Yohanes Dodik Sdr. Ganda

Liturgos Sdri. Sherly Sdr. Arka

Pelayan Musik Sdr. Cleming
Sdr. Harris

Sdri. Christine
Sdr. Daniel
Sdr. Evan

Sdr. Christian
Pelayan LCD Sdr. Melinda Sdr. Abraham
Penyambut

Jemaat
Sdr. Tommy

Sdri. K. Angelica
Sdri. Debora
Sdri. Nadine

Petugas Doa Sdr. Tommy Sdr. Mario
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I Minggu, 10 Feb’19 46

REC NGINDEN 
KU II Minggu, 10 Feb’19 99

REC NGINDEN 
KU III Minggu, 10 Feb’19 76

Sekolah Minggu Minggu, 10 Feb’19 39

Remaja Nginden Minggu, 10 Feb’19 19

Pemuda Nginden Sabtu, 09 Feb’19 16

REC MERR Minggu, 10 Feb’19 KU1: 39
KU2: 28

REC DARMO 
PERMAI KU I Minggu, 10 Feb’19 42

REC DARMO 
PERMAI KU II Minggu, 10 Feb’19 69 SM: 10

RM: 5

REC BATAM Minggu, 10 Feb’19 19 SM: 33
RM: 30

POS Batu Aji Minggu, 10 Feb’19 11
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