
 



Pesan Gembala 

Menyiapkan Bagi Tuhan Suatu Umat Yang 

Layak Bagi-Nya 
Mendengar kalimat: “Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya!” mengingatkan 

kita tentang perintah yang Tuhan berikan kepada Yohanes Pembaptis kira-kira 2000 tahun yang lalu. Apa 

yang dilakukan Yohanes Pembaptis pada waktu itu? 

1. Membuat orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka.  

2. Membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anak-Nya. 

3. Hati orang-orang yang durhaka kembali menjadi pikiran orang-orang  benar 

Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya, ternyata tidak dikatakan kepada 

Yohanes Pembaptis saja, tetapi hari-hari ini, pesan Tuhan yang begitu kuat untuk gereja-Nya yaitu 

Saudara dan saya, untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya. Berarti Saudara dan 

saya harus menjadi umat yang layak bagi Tuhan.  

 

AYIN HEY (5775) 

Tuhan menuntun kita melalui pengertian tentang tahun Ayin Hey (5775) menurut kalender 

Orang Yahudi yang disebut dengan Ayin Hey (75). Ayin Hey dimulai dari 24 September 2014 - 13 

September 2015.  

Perhatikan baik-baik apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ada beberapa hal yang Tuhan bukakan 

pengertian dari Ayin Hey, yaitu:  

1. Tahun Goncangan 

“Tuhan, Goncangan boleh datang, tetapi saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai saya.” Tahun 

Goncangan adalah tahun dimana Tuhan akan memberikan lebih lagi pengertian bahwa kedatangannya 

sudah sangat-sangat dekat. 

 

2. Tahun dimana Tuhan menyatakan bahwa kedatangan-Nya sudah semakin dekat.  

 

3. Tahun Roh Kudus 

 

4. Tahun Kasih Karunia Tuhan (Tahun Anugerah Tuhan) 



 

5. Tahun Mujizat yang Kreatif 

 

6. Tahun Pewahyuan 

 

7. Tahun dimana kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan 

 

8. Tahun Sabat 

 

Menurut Badan Antarika Amerika (NASA); pada tahun 2014 dan 2015 akan terjadi 4x gerhana bulan 

darah (bloodmoon) yang terjadi pada:    

• 15 April 2015, bertepatan dengan Paskah 

• 8 Oktober 2014 (sudah masuk dalam Ayin Hey), bertepatan dengan Hari Raya Pondok Daun. 

• 4 April 2015 (masih dalam Ayin Hey), bertepatan dengan Paskah 

• 28 September 2015, bertepatan dengan hari raya Pondok Daun. 

Ada satu hal yang menarik bahwa keempatnya jatuh pada hari raya Yahudi atau hari raya seperti 

yang Alkitab tulis.  

Menurut literatur para Rabi - Jewish Talmud - Sukkah 29a, tertulis, “Terjadinya ‘bloodmoon’ 

pada hari raya orang Yahudi atau hari raya Alkitabiah merupakan pertanda buruk bagi Israel. Sebuah 

pertanda mengenai perang yang diterjemahkan ‘perang’ yang sedang datang ke dalam dunia dan Israel 

berada pada masa yang sulit.” Sebelum ini ‘bloodmoon’ sudah beberapa kali terjadi, tetapi yang menarik 

kalau itu terjadi persis pada hari raya orang Yahudi atau hari raya Alkitabiah, maka akan terjadi hal-hal 

yang tidak mengenakkan bagi Orang Israel. 

Tahun 1967 terjadi ‘bloodmoon’ pada hari raya orang Yahudi dimana pernah terjadi perang 6 

hari. Tahun 1973 terjadi perang Yom Kippur di Israel.  

Setelah ‘bloodmoon’ pada tanggal 15 April 2014 yang lalu pun terjadi perang di jalur Gaza yang mana 

sekarang baru selesai perangnya. Banyak yang mengatakan bahwa sekalipun perang ini telah selesai, 

namun sebenarnya perang ini hanya berhenti sementara saja. Kedepannya kita tidak tahu goncangan-

goncangan apa yang akan terjadi.  

 

 



 

Rev. Billy Wilson, yang sekarang menjadi Presiden dari ORU (Oral Robert University) adalah 

pencetus dari Empower 21 pada bulan Juli yang lalu bertemu dengan Gembala Pembina di Orlando. Dia 

berkata kepada Gembala Pembina: “Saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi apakah Pak Niko juga 

mendapatkannya? Perang yang sekarang ini antara Israel dengan Hamas, Tuhan katakan ini seperti ‘air 

terjun’ di mana sebelum kita lihat air terjunnya maka biasanya sudah mendengar suara gemuruhnya 

terlebih dahulu. Dan Tuhan beritahu saya bahwa perang yang sekarang ini adalah suara gemuruh 

sebelum perang Harmagedon!” Perang Harmagedon adalah perang yang terakhir yang mungkin disebut 

dengan Perang Dunia ke-3.  

Baru-baru ini harian Kompas menuliskan ada satu pernyataan dari Paus bahwa Perang dunia 

ketiga sedang mengintai. Kita harus berdoa tentang hal ini.  

Kalau Saudara membaca dari Zakaria 14:2 “Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk 

memerangi Yerusalem; kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki dan perempuan-perempuan 

akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari 

bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu.” Artinya semua bangsa akan mengepung Bangsa Israel. 

Orang Israel seperti dibawa semakin lama semakin membuat dunia tidak simpati kepadanya. Dan itu 

memang diijinkan oleh Tuhan, supaya Firman Tuhan itu digenapi. Pada waktu bangsa Israel dikepung, 

mereka akan dibantai, maka saat itulah mereka baru berteriak, “Tuhan Yesus toloooong!” Sekarang 

belum! Sekarang mereka tidak mau, tetapi nanti ada saatnya mereka akan berseru, “Tuhan Yesus 



toloooong!” Maka pada waktu itu Tuhan Yesus akan turun dari Sorga dan untuk kali yang kedua Dia akan 

datang ke bumi ini, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun di mana Bukit Zaitun terbelah menjadi dua. 

Kemudian Tuhan Yesus akan membantai musuh-musuh Israel dan Tuhan Yesus akan memerintah di 

bumi ini selama 1.000 tahun.  

Namun sebelum perang Harmagedon terjadi, ada satu peristiwa yang harus kita garis-bawahi, 

yaitu tentang pengangkatan Gereja. Memang tentang hal ini ada yang percaya pre, mid, dan post-

tribulation. Tribulation berbicara tentang aniaya besar. Tetapi yang kita percayai adalah pengangkatan 

sebelum masa aniaya besar terjadi. Gereja Tuhan sudah diangkat.  

Memang kita tidak tahu antara suara gemuruh tadi dengan jatuhnya air berapa lama jaraknya, 

tetapi yang jelas waktu-Nya sudah semakin mendekat. Apa yang harus kita lakukan? Why 3:10, “Karena 

engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Akupun akan melindungi engkau dari 

hari pencobaan yang akan datang atas 

seluruh dunia untuk mencobai mereka yang 

diam di bumi.” Yang harus kita lakukan 

adalah menuruti firman Tuhan dan tekun 

menantikan Dia. Kalau kita lakukan itu, maka 

kita akan dilindungi dari hari pencobaan yang 

akan datang atas seluruh dunia untuk 

mencobai mereka yang diam di bumi. Hari 

pencobaan ini yang disebut dengan masa 

aniaya besar. Bagaimana cara Tuhan 

melindungi? Kita akan diangkat, artinya kita 

ikut rapture.  

 

PERINTAH TUHAN BAGI YANG MAU IKUT RAPTURE 

1. Berdoa dan berjaga-jaga 

Jangan sampai tidak berjaga-jaga dalam satu hari pun! Jangan luangkan waktu ini untuk hal-hal 

yang tidak berguna.  

2. Menjadi Hamba yang Setia 

Kita diminta untuk menjadi hamba yang setia, bukan hamba yang jahat. Hamba yang setia 

adalah hamba yang didapati setia ketika tuannya itu datang. Kalau Tuhan memberikan kita tugas, mari 

kita lakukan itu sebaik-baiknya. Kerjakan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetapi hamba yang 



jahat adalah hamba yang berkata demikian, “Tuanku tidak datang-datang...., ah Dia hanya ngomong 

saja. Dari dulu saya dengar Tuhan Yesus mau datang, mana?... Mana?....” Lalu yang dilakukannya, dia 

mulai memukul hamba-hamba yang lain serta berkumpul dengan para pemabuk dan mabuk-mabukan. 

Hati-hati! Sebab kalau kita seperti itu saat Dia datang, Tuhan sendiri berkata “Aku akan membunuh dia 

dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Disanalah akan terdapat ratapan dan kertak 

gigi!” Gunakanlah waktu yang singkat ini dengan tidak berkelahi satu dengan yang lain, yang tidak 

memukul satu dengan yang lain, tidak iri hati, tidak saling fitnah, dsb. Sekarang memang zamannya 

seperti itu, tetapi kita jangan ikut-ikutan. Sebaliknya kita harus menjadi hamba yang setia. 

 

3. Melipatgandakan Talenta 

Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang tuan yang akan meninggalkan negeri itu. Lalu ia 

memanggil hamba-hamba-Nya. Kepada masing-masing diberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta 

menurut kesanggupan masing-masing setelah itu tuannya pergi. Yang tuannya kehendaki adalah agar 

talenta-talenta itu dilipatgandakan. Ketika tuannya pulang, yang 2 hamba itu datang dan berkata, “Tuan, 

2 talenta menjadi 4 talenta. Inilah tuan.” 

Mendengar itu tuannya senang dan 

berkata, “Engkau hambaku yang baik dan 

setia. Engkau telah setia dalam perkara 

kecil dan engkau akan aku berikan 

tanggung jawab yang lebih besar. Ayo ikut 

bersama dalam kebahagiaan tuanmu.” 

Yang diberi 5 talenta datang dan berkata, 

“Tuan, lihat yang 5 talenta menjadi 10 

talenta!” Tuannya sangat senang dan 

berkata, “Ayo, masuk bersama dalam 

kebahagiaan tuanmu. Aku akan 

memberikan tanggung jawab yang lebih 

besar lagi kepadamu.” Tetapi yang diberi 1 

talenta datang dengan muka yang masam, 

dan mulai mengatai tuannya, “Tuan, saya 

tahu Tuan manusia yang kejam! Tuan 

menuai di mana Tuan tidak menabur! 



Memungut dimana Tuan tidak menanam! Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan 

di dalam tanah ini, terimalah kepunyaan tuan!” 

Saudara, Tuan sangat marah! Dia berkata kepada hamba itu, “Hai kamu hamba yang jahat dan 

malas, kalau kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut di tempat 

di mana aku tidak menanam, seharusnya uangku diberikan kepada orang yang menjalankan uang di 

mana sekembaliku aku bisa menerima uang itu beserta bunganya.” Kemudian tuan itu memanggil 

pengawal-pengawalnya, “Ambillah talenta itu, berikan kepada yang mempunyai 10 talenta, karena 

setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak 

mempunyai, apa pun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya.” Lalu dia berkata kepada para 

pengawalnya, “Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, 

di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi!”.   

 

4. Banyak Koreksi Diri 

Saudara, kita harus banyak mengkoreksi diri. Kalau Saudara mau berjaga-jaga, Saudara harus 

banyak koreksi diri. Tuhan mengajarkan kepada kita: DOA BAPA KAMI. Ucapkan DOA BAPA KAMI ini 

setiap hari. 

 

Kalau kita berdoa dengan mengucapkan DOA BAPA KAMI ini setiap hari, maka ada sesuatu yang 

indah. Yang pertama-tama diucapkan adalah: 

1. Berikan Puji-pujian kepada Dia.  

“Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-

Mu di bumi seperti di sorga.” 

Tuhan paling senang dipuji. Karena itu jika Saudara datang kepada Dia, berikan pujian kepada 

Tuhan. Jadi kalau Saudara berdoa jangan dimulai seperti ini, “Tuhan, berkati saya hari ini... Berkati 

keluarga saya... Amin!” Kalau kita berdoa, yang harus kita lakukan adalah berikan pujian kepada Dia. 

Kalau kita memuji-muji Tuhan, maka Dia akan bersemayam di atas puji-pujian kita. Pada waktu Dia 

bersemayam di atas puji-pujian kita, Dia akan bertanya kepada kita, “Anak-Ku, apa yang kamu mau Aku 

lakukan bagimu?” Saudara boleh menyatakan apa yang Saudara rindukan.  

 

2. Mengampuni Kesalahan Orang Lain 

“...dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang 

bersalah kepada kami;...” 



Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan pun tidak akan 

mengampuni kita. Mari kita koreksi diri, apakah selama ini Saudara hanya berdoa minta diberkati oleh 

Tuhan? “Tuhan, berkati saya... katanya pintu mujizat sudah dibuka? Tetapi mengapa itu belum 

terbuka?” Apakah Saudara sudah mengampuni orang lain? Kalau Saudara tidak meminta ampun dan 

mengkoreksi diri maka berkat Tuhan akan terhalang. Perhatikan hati Saudara! Jagalah hatimu dengan 

segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada satu pengajaran yang sering 

diajarkan hari-hari ini, yaitu “Minta ampun itu tidak perlu berulang-ulang, cukup sekali waktu bertobat 

dan menerima keselamatan, setelah itu tidak usah lagi, sebab Tuhan sudah menutupi dengan kasih 

karunia-Nya yang besar.” Sesungguhnya itu sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam 

doa Bapa kami. Disitu jelas-jelas dikatakan, “... dan ampunilah kami akan kesalahan kami...” Jadi setiap 

hari kita harus mengkoreksi diri. 

 

KESAKSIAN PERJALANAN KE ORAL ROBERTS UNIVERSITY (ORU) - AMERIKA   

Pada waktu Gembala Pembina ke Amerika sebagai anggota Council of 18 yang dipilih dari 

Church of God. Gembala Pembina bertemu dengan Dr. Billy Wilson, dia berpesan kepada Gembala 



Pembina, “Tolong datang ke ORU.” Billy Wilson adalah Presiden dari Oral Roberts University (ORU) dan 

penggagas daripada Empower 21. 

Pada bulan Juli ketika bertemu dengan Gembala Pembina, Bill Wilson berkata, “This Year.... this 

year tolong datang!” Awalnya Gembala Pembina tidak terlalu mengerti apa yang menjadi kerinduan dia 

untuk datang dan melayani para mahasiswa, pada dosen dan semua yang ada di sana dalam kebaktian 

di chapel yang diadakan 2x seminggu yang mana pada waktu itu ada 2.800 orang yang hadir. Akhirnya 

saya berdoa dan Tuhan tunjukkan bahwa saya harus ke sana. Jadi sebelum sidang Council of 18 di 

Cleveland - Tennesse, Gembala Pembina pergi ke Tulsa - Oklahoma. Sehari sebelum kebaktian di chapel, 

Gembala Pembina diajak berkeliling kompleks Oral Roberts University. Yang luar biasa, yang pertama 

kali dikunjungi justru menara doanya. Yaitu menara doa yang dibuat oleh Oral Roberts. 47 tahun yang 

lalu yang diberi nama Tower Prayer ORU yang terdiri dari 2 tingkat. Ketika Gembala Pembina masuk di 

lantai pertama, beliau mendengar ada suara pujian dari CD. Tiba-tiba beliau merasakan hadirat Tuhan 

yang begitu kuat dan beliau langsung diurapi oleh Tuhan. Gembala Pembina menerima satu urapan dari 

Tuhan dan bertanya, “Ini ada apa?” Kemudian Gembala Pembina masuk dan ada sebuah kamar yang 

kecil dan beliau masuk ke dalamnya. Disitu beliau menangis di bawah pengurapan tersebut. Seolah-olah 

Tuhan berkata, “Aku akan memberikan sesuatu kepadamu,” sehingga di kamar itu beliau hanya bisa 

berkata, “Tuhan, Tuhan mau memberi apa kepada saya?” Tetapi Tuhan tidak menjawabnya. Gembala 

Pembina terus menangis dan setelah cukup lama akhirnya beliau keluar dari kamar itu. Tiba-tiba ada 

salah satu dari tim kita datang kepada Gembala Pembina sambil menangis, “Pak, Tuhan berkata Bapak 

sudah menerima... sudah menerima itu.” Gembala Pembina dari tadi sudah menanyakan hal itu, tetapi 

apa yang beliau terima? Kemudian beliau masuk ke lantai 2, jawaban itu baru muncul dan Gembala 

mengerti setelah di situ ada tulisan sbb: 

Prayer Tower - 2 April 1967 Dedicated to glory of God: 

• For the healing of the nations (Kesembuhan bagi bangsa-bangsa - Why 22:2) 

• The Salvation of mankind (Untuk keselamatan umat manusia - Yoh 3:16) 

• The infilling of The Holy Spirit (Kepenuhan Roh Kudus - Kis 2:4) 

 

Ketika Gembala Pembina membaca ketiga hal itu:  

• Kesembuhan  

• Keselamatan 

• Kepenuhan Roh Kudus 



Dari ketiga hal ini, Gembala Pembina mulai mengerti bahwa itulah pelayanan yang sedang beliau 

lakukan hari-hari ini. Dan pada saat itu Tuhan berkata, “Aku sedang memberikan pengurapan untuk 

lebih lagi engkau akan mendapatkan ini.” Hari-hari ini pengurapan itu sudah kita dapatkan, pengurapan 

kesembuhan yang lebih lagi, keselamatan yaitu untuk jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus lebih lagi dan akan 

membuat lebih banyak orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Bangsa kita saat ini sedang sakit dan 

perlu kesembuhan. Kita semua diberi kuasa untuk menyembuhkan bangsa ini. Seperti tertulis dalam 

Yeremia 29:7, “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu 

kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.”  

Setelah Gembala Pembina melakukan tour keliling ORU tadi dan mengerti bahwa Gembala 

Pembina mendapatkan pengurapan, dan setelah makan Gembala Pembina mengunjungi kantor Billy 

Wilson, dimana kantor tersebut merupakan bekas dari kantor Oral Roberts, dan bertemu dengan Billy 

Wilson. Beliau berkata, sebenarnya  sudah sejak beberapa waktu yang lalu menyampaikannya kepada 

Gembala Pembina: “Yang mendapatkan mantel dari Oral Roberts itu kamu.” Gembala Pembina 

menjawab, “Ah bukan...” namun dia tetap berkata, “Tidak kamu yang mendapatkan.” Ada 4 persamaan 

yang dia lihat antara Oral Roberts dengan Gembala Pembina , yaitu: 

1. Dipakai dalam healing secara dunia 

2. Membangun gedung-gedung besar 

3. Mengumpulkan pengusaha-pengusaha 

4. Memberi kepada mereka yang kekurangan. 

 

Memang gereja kita adalah Gereja yang memberi. Kalau kita memberi, artinya Saudara yang 

memberi. Biarlah setiap kita orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Amin 

(Sh) 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEMULIHAN KELUARGA 
“Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak 

kepada bapa-bapanya supaya jangan Aku datang memukul bumi sehingga musnah.” Maleakhi 4:6 

 

Bapak terhadap Anak 

Seorang anak wanita, termenung 

seorang diri didalam kamarnya sambil sesekali 

terhisak menahan tangisnya, begitu pedih 

hatinya membayangkan apa yang baru saja 

terjadi dimana sang ayah baru saja 

memukulinya karena ia terlambat pulang dari 

sekolah, dalam benak anak tersebut figur ayah 

adalah figur yang siap mencabut ikat 

pinggangnya dan mengayunkan kepadanya 

karena kesalahan kecil sekalipun, sering 

terlintas bahwa bunuh diri adalah jalan keluar 

semua ini. 

Anak terhadap Ibu 

Seorang anak pulang dari kerja, ia 

begitu lelah dan rasa laparpun mulai 

menyerangnya, didalam pikirannya ia berharap 

dirumah telah tersedia nasi yang hangat beserta 

lauk-pauknya, namun apa yang terjadi ? 

Tenyata di rumah hanya ada nasi dingin dan 

sayur-mayur, saat itu juga langsung saja ia 

marah sambil berkata “apa ini ?” sambil ia pergi 

untuk mencari makanan di luar, sang ibu yang  

 

 

 

 

telah memasaknya dari siang hanya terduduk, 

air matanya mulai menetes, bibirnya bergetar 

menahan tangis membayangkan apa yang baru 

saja anaknya lakukan. 

 

Anak terhadap Bapak 

Seorang ayah pagi-pagi sekali berangkat 

kerja, malam hari ia pulang disaat anak-anaknya 

sudah tertidur, tujuh hari seminggu ia lakukan 

hal itu. Suatu hari dari tempat kerjanya ia 

menerima telepon dari kepolisian yang 

mengatakan bahwa anaknya berada dalam 

tahanan karena terlibat pengunaan narkoba, 

lalu ia pergi untuk menjemput anaknya dari 

tahanan. Sesampainya di rumah ia begitu marah 

terhadap anaknya yang dianggap telah 

membuat malu keluarga namun di dalam hati 

sang anak bertanya “Sebetulnya siapa yang 

salah dalam hal ini ?” 

  

Anak terhadap Orang tua 

Sepasang  kakek dan nenek duduk di 

taman suatu panti jompo, tempat dimana 



mereka duduk setiap harinya, suatu kali mereka 

ditanyai apakah mereka tidak memiliki keluarga, 

anak atau sanak famili? Mereka katakan “Kami 

memiliki famili! dan merekalah yang menaruh 

kami di sini.”   

 

Keadaan Manusia Pada Akhir Zaman 

“Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan 

mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, 

mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima 

kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, 

tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, 

berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dari pada menuruti Allah.” (II Tim 3:1-4) 

Saat ini kita berada di akhir “akhir zaman”, kuasa kegelapan begitu giat dan giat lagi dalam 

pekerjaannya terutama dalam menghancurkan keluarga-keluarga. Rasul Paulus telah mengingatkan kita 

semua bahwa anak-anak akan berontak kepada orang tua, orang tua tidak tahu cara mengasihi anak-

anaknya, seorang anak tidak tahu berterima kasih terhadap orang tuanya (terutama mengabaikan orang 

tua yang telah lanjut usia), suami istri tidak mau berdamai, seorang ayah mendidik anaknya dengan 

garang (Yun. Anemeros) yang diartikan “secara kejam”, keluarga tidak mempedulikan agama, orang tua 

lebih menghabiskan waktu hanya untuk mencari uang daripada keluarganya, waktu mereka di-habiskan 

dengan mencari uang... uang dan uang, sehingga tidak tahu apa yang terjadi pada anak-anaknya, 

seorang suami lebih mengikuti hawa nafsunya dengan meninggalkan keluarganya untuk pergi bersama-

sama wanita lain, berkhianat ter-hadap janji pernikahan mereka dihadapan Allah dll. 

PEMULIHAN KELUARGA 

Contoh-contoh diawal tulisan ini adalah beberapa contoh dari jutaan kasus yang dialami 

keluarga-keluarga hari-hari ini atau mungkin yang sedang terjadi di keluarga Saudara! Itu berarti 

bukanlah suatu kebetulan jika Saudara membaca artikel ini sebab ada janji Tuhan untuk keluarga-

keluarga tersebut di dalam Lukas 1:16 yang mengatakan “... ia akan membuat banyak orang Israel 

berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia 

untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada 

pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-

Nya.”   

Siapakah “ia” yang dimaksud? “ia” disini adalah Yohanes pembaptis yang mempersiapkan bagi 

Tuhan suatu umat yang layak menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, sedangkan “ia” pada 



saat ini adalah gereja Tuhan yang sedang mempersiapkan umat yang layak menjelang kedatangan Tuhan 

Yesus yang kedua kali dengan Roh Kudus dan kuasa Elia, terutama dalam mempersiapkan keluarga-

keluarga. 

 

Suami terhadap istri 

•“Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah 

menyerahkan diri-Nya baginya.” (Ef 5:25) 

•“Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri: Siapa yang 

mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri.” (Ef 5:28) 

•“Hai suami-suami, kasihilah isterimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia.” (Kol 3:19) 

•“Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum 

yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, 

supaya doamu jangan terhalang.” (I Pet 3:7) 

•“... Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya.” (I Kor 7:11) 

 

Bapa terhadap anak 

•“Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya.” (Kol 3:21) 

•“seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya.” (I Tim 3:4) 

•“Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi 

didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.” (Ef 6:4) 

Sering orang tua mengatakan bahwa mereka mendidik anak-anak dengan keras agar anak 

tersebut baik dan hormat terhadap orang tua tetapi yang terjadi adalah sebaliknya anak tersebut 



menjadi takut atau dendam terhadap orang tua, memang anak sesekali memerlukan didikan tegas. 

”Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu dari padanya.” 

(Ams 22:15) tetapi ada kalanya mereka hanya perlu nasihat dan doa dari orang tua, ”Dan kamu, bapa-

bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran 

dan nasihat Tuhan.” (Ef 6:4). Akan tetapi yang terpenting adalah figur ayah yang akan anak-anak 

teladani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagian orang tua lagi melakukan kebalikannya, yaitu mengasihi anaknya secara berlebihan,  

tidak pernah memarahi atau menegurnya kala berbuat salah. Orang tua semacam ini merasa telah 

mendidik anak-anak mereka dalam “kasih” ( baca: terlalu memanjakannya). Ada juga yang mendidik 

anak-anak mereka hanya dengan memberi uang dan materi tanpa ada waktu untuk bertemu, bercakap-

cakap, beribadah dan berdoa bersama-sama, mereka pikir 

dengan demikian segala sesuatunya baik-baik saja. Sampai 

pada akhirnya orang tua mendapat kabar bahwa anak-anak 

mereka terlibat obat-obatan terlarang, terlibat pergaulan 

bebas, kejahatan, menjadi anggota geng  dan terlibat tindakan-

tindakan melanggar hukum lainnya.  

 Mengapa mereka sampai demikian ? Sebab anak-anak 

tersebut adalah anak-anak tanpa orang tua, terutama figur  



ayah yang mewakili figur Bapa di Surga, sehingga mereka mencari figur lain dan akhirnya ter-sesat. Lalu 

kemana ayah mereka ? Sebenarnya mereka ada, tetapi tidak ada saat sang anak membutuhkan, mereka 

sibuk bekerja, bercerai, ayah mereka kejam dll. 

 

Istri terhadap suami  

•“Karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang 

menyelamatkan tubuh.” (Ef 5:23). 

•“Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami 

dalam segala sesuatu.” (Ef 5:24) 

•“Hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan.” (Kol 

3:18). 

•“Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara 

mereka yang tidak taat kepada Firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan 

isterinya.” (I Pet 3:1). 

 

Anak terhadap orang tua 

•“Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.” (Ef 6:1). 

•“Hormatilah ayahmu dan ibumu--ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata 

dari janji ini.” (Ef 6:2). 

•“Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, 

supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu.” (Ul 

5:16). 

•“Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.” (Ams 

1:8).  

•“Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh 

pengertian,” (Ams 4:1). 

 

 

Langkah Pemulihan 



Biasanya anak-anak sulit mengampuni kepada orang tuanya (lain dengan orang tua yang 

panjang sabar), akan tetapi pemulihan harus, dan itu akan terjadi bila ada saling pengampunan, mungkin 

orang tua kita telah menyia-nyiakan kita, keras, kejam dan acuh dibandingkan pekerjaannya, tapi Firman 

Tuhan katakan ampuni mereka agar kita pun diampuni oleh Tuhan dan Tuhan memulihkan kita, “Karena 

jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi 

jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.” (Mat 5:14-

15). Kita tidak bisa berkata “Abba ya Bapa!” kepada Allah yang tidak terlihat tetapi kita membenci ayah 

kita yang terlihat, sebab bagaimana mungkin kita dapat mengatakan mengasihi Allah yang jelas-jelas 

tidak terlihat tetapi membenci ayah kita yang terlihat!  Sebab firman Tuhan katakan “Jikalau seorang 

berkata: ‘Aku mengasihi Allah,’ dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena 

barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak 

dilihatnya.” (I Yoh 4:20). Tetapi puji Tuhan sebab Allah menghendaki kita memiliki bapa seperti Ia 

menjadi Bapa kita, “Dan karena kamu 

adalah anak, maka Allah telah menyuruh 

Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang 

berseru: ‘ya Abba, ya Bapa!” (Gal 4:6). Allah 

memberikan Roh Anak-Nya agar kita dapat 

memanggil Allah yang tak terlihat dengan 

“ya Abba, ya Bapa!” Yang berarti akan 

memampukan kita untuk memanggil ‘bapa’ 

kepada ayah kita sekalipun dia telah 

mengecewa-kan kita. 

Setelah mereka sudah tua jangan 

sia-siakan mereka di panti jompo jadilah 

anak yang tahu berterima kasih, sebab 

Tuhan Yesus sendiri mengatakan hal ini di 

dalam Mat 15:4-6 “Sebab Allah berfirman: 

Hormatilah ayahmu dan ibumu; dan lagi: 

Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya 

pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata: 

Barangsiapa berkata kepada bapanya atau 



kepada ibunya: Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan 

untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan 

demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri.”    

Gereja dibangun dari keluarga-keluarga, iblis tahu bahwa untuk menghancurkan gereja dan 

dunia tidak usah dengan perang dunia ke-3 tetapi mereka tinggal menghancurkan keluarga-keluarga, 

jadi jika kita memilih untuk memulihkan keluarga berarti kita sedang memulihkan gereja, itu dapat 

terlaksana jika kita masing-masing mulai saling merendahkan diri untuk memulai mengampuni dan 

mendoakan, dari begitu banyak kesaksian mereka yang telah mengalami pemulihan keluarga adalah 

dengan mulainya saling mengampuni dan dengan demikian kita sedang mempersiapkan keluarga yang 

layak bagi Tuhan yang segera datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.  

       Dari berbagai sumber  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENGENAL TOKOH ALKITAB 

Abraham 
 SEBAGAI SAHABAT ALLAH 

Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan: “Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka 

Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.” Karena itu Abraham disebut: Sahabat 

Allah. (Yakobus 2:23) 

 

Abraham adalah seorang yang lahir di Ur-Kasdim. Ayahnya bernama Terah dan istrinya bernama 

Sara. Keturunannya disebut bangsa Ibrani atau Israel. 

Abraham dikenal sebagai Bapa orang beriman karena ia memberikan teladan kepada generasi 

berikutnya dalam hal iman. Abraham memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Sampai-sampai 

Allah menyatakan diri-Nya sebagai perisai Abraham (Kej 15:1) dan sebagai Allah yang Mahakuasa ‘El-

Shaddai’ (Kej 17:1).  

Selain itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah (Yak 2:23). Yosafat yang adalah seorang raja 

Yahuda menyebut Abraham sebagai ‘Sahabat Allah’ dalam doanya kepada Allah ketika ia meminta 

perlindungan atas Yehuda. (II Tawarikh 20:7). Sebutan ‘Sahabat Allah’ ini langsung diucapkan oleh Allah 

sendiri.   

KEHIDUPAN ABRAHAM 

Kehidupan Abraham itu berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Motivasi 

utama Abraham pindah dari satu tempat ke tempat lain adalah untuk menantikan penggenapan janji-

janji Allah kepadanya. Abraham pindah bukan karena faktor politik atau ekonomi, melainkan karena 

faktor pemeliharaan Allah.  

Tahap pertama masa hidupnya, Abraham tinggal di rumah orang tuanya yaitu di Ur-Kasdim sampai ia 

berusia 75 tahun. Kemudian bersama Terah, ayahnya; Haran, saudaranya; Lot, kemenakannya laki-laki 

dan ia pindah ke Haran. Setelah Terah meninggal, Abraham pindah lagi ke Kanaan.  

Selama tahap kedua masa hidupnya, kurang lebih sepuluh tahun, Abraham dan keluarganya serta 

budak-budaknya berpindah-pindah tempat dari satu kota ke kota lain.  

 

 

 



KARAKTER ABRAHAM 

1. Taat 

“Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya, dan Lotpun ikut bersama-

sama dengan dia; Abram berumur tujuh puluh lima tahun, ketika ia berangkat dari Haran.” (Kej 12:4) 

Sebagai manusia, untuk berpindah tempat atau meninggalkan tanah leluhur merupakan keputusan 

sosiologis yang berat. Kalau dikatakan bahwa Abraham melakukan karena faktor teologis atau karena 

mentaati panggilan Allah, pasti itu juga akan sangat membingungkan masyarakat setempat. Tetapi bagi 

Abraham yang saleh ini, kesungguhan untuk mentaati panggilan Allah adalah suatu keputusan yang 

sangat penting. 

Dengan mentaati panggilan Allah, ini menunjukkan bahwa Abraham adalah orang yang sungguh-

sungguh ingin melakukan kehendak Allah. Dia adalah orang yang telah banyak menyaksikan bahwa Allah 

itu hadir dan berkuasa. Memang keputusan untuk berpindah tempat bukanlah keputusan yang mudah, 

namun sebagai orang yang beriman, Abraham taat kepada Allah yang memanggilnya. 

 

2. Tidak mementingkan diri sendiri   

“Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu dari padaku; jika 

engkau ke kiri, maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri” (Kej 13:9) 

Pada waktu terjadi perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Sebagai 

jalan keluar, Abraham dan Lot memutuskan untuk membagi wilayah peternakan mereka. Dengan kata 

lain mereka berpisah. Abraham memberikan kesempatan kepada Lot terlebih dahulu memilih tempat 

untuk menetap. Lot memilih seluruh daerah di sekitar lembah Yordan yang subur, sedangkan Abraham 

mendapat tanah yang lain, yang kurang subur. 

Keputusan Abraham ini membuktikan bahwa ia bukanlah seorang yang mementingkan diri 

sendiri. Ia adalah seorang yang murah hati dan memikirkan kepentingan orang lain. Orang seperti inilah 

yang Tuhan sukai sebagai sahabat Allah. Memiliki sifat yang tidak egois tetapi peduli terhadap orang 

lain. 

 

3.  Berani  

“Dua belas tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ketiga 

belas mereka memberontak.” (Kej 14:4) 

Abraham adalah seorang yang berani, dia berani menyerang musuh yang telah menawan Lot. 

Kedorlaomer, raja Elam dari negeri Timur, bersama dengan sekutunya, merampas harta benda Lot dan 

menjarah kota Sodom dan Gomora. 



Ketika Abraham mendengar berita itu, ia maju menyerang dengan membawa pasukan dan 

sekutunya, hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan musuh tersebut dan membebaskan Lot di 

pegunungan Seir. Dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit, Abraham sanggup menghadapi lawan yang 

jumlah pasukannya jauh lebih banyak. Abraham adalah seorang yang pemberani. 

 

4. Suka berbuat baik 

“dan terpujilah Allah Yang Mahatinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu 

Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya.” (Kej 14:20) 

Melkisedek, raja Salem, datang menemui Abraham dan Abraham menyambutnya dengan 

ramah, walaupun mereka baru pertama kali berjumpa. Hingga akhirnya Melkisedek memberkati 

Abraham. 

Abraham juga memberikan persepuluhan dari kekayaannya sebagai tanda hormatnya kepada 

Melkisedek. Abraham bukanlah orang beriman yang menutup mata terhadap masalah-masalah sosial 

yang terjadi di sekitarnya atau dalam masyarakat, melainkan ia mewujudkan imannya dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai tanda kepeduliannya dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang 

memerlukannya. 

 

5. Menolak suap 

“Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasutpun 

tidak, supaya engkau jangan dapat berkata: Aku telah membuat Abram menjadi kaya.” (Kej 14:23) 

Abraham menolak untuk menerima apa pun dari raja Sodom. Sikap seperti inilah yang ditunjukkan oleh 

Abraham kepada orang-orang sejamannya. Abraham berusaha untuk menghindari upaya-upaya yang 

dapat merusak ketulusan hatinya. Ia tidak mudah tergiur dengan harta yang diperolehnya tanpa bekerja 

keras, atau tanpa diberkati Tuhan. Ia menjaga hubungan dengan orang lain dan dengan Tuhan di 

kemudian hari. 

 

6.  Pendoa yang setia 

Abraham datang mendekat dan berkata: "Apakah Engkau akan melenyapkan orang benar 

bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada lima puluh orang benar dalam kota itu? 

Apakah Engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah Engkau mengampuninya karena kelima 

puluh orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya dari pada-Mu untuk berbuat demikian, 

membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama 

dengan orang fasik! Jauhlah kiranya yang demikian dari pada-Mu! Masakan Hakim segenap bumi tidak 



menghukum dengan adil?" TUHAN berfirman: "Jika Kudapati lima puluh orang benar dalam kota Sodom, 

Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut: "Sesungguhnya aku 

telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang lima 

orang dari kelima puluh orang benar itu, apakah Engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 

yang lima itu?" Firman-Nya: "Aku tidak memusnahkannya, jika Kudapati empat puluh lima di sana." Lagi 

Abraham melanjutkan perkataannya kepada-Nya: "Sekiranya empat puluh didapati di sana?" Firman-

Nya: "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang empat puluh itu." Katanya: "Janganlah kiranya 

Tuhan murka, kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya tiga puluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku 

tidak akan berbuat demikian, jika Kudapati tiga puluh di sana." Katanya: "Sesungguhnya aku telah 

memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Sekiranya dua puluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku 

tidak akan memusnahkannya karena 

yang dua puluh itu." Katanya: 

"Janganlah kiranya Tuhan murka, 

kalau aku berkata lagi sekali ini saja. 

Sekiranya sepuluh didapati di sana?" 

Firman-Nya: "Aku tidak akan 

memusnahkannya karena yang 

sepuluh itu." Lalu pergilah TUHAN, 

setelah Ia selesai berfirman kepada 

Abraham; dan kembalilah Abraham 

ke tempat tinggalnya.” (Kej 18:23-

33) 

Suatu percakapan yang 

indah yang menunjukkan keintiman 

antara Abraham dengan Allah. 

Abraham adalah seorang yang lebih 

mementingkan kebutuhan orang 

lain. Sebagai seorang sahabatnya Allah. Abraham berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta kepada 

Allah agar Allah berkenan menyelamatkan orang Sodom dan Gomora. Namun akhirnya Allah hanya 

menyelamatkan Lot dan kedua anak perempuannya. Di saat memohon kepada Tuhan, Abraham berdoa 

dengan setia sampai Allah mengabulkan doa Abraham.  

 

 



7. Memiliki iman yang teruji  

Meskipun Allah telah berjanji bahwa keturunan Abraham berasal dari Ishak, BUKAN dari orang 

lain. Ketika Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak, sebagai anak yang tunggal. 

Abraham rela mempersembahkan Ishak. Abraham sangat percaya bahwa Allah berkuasa 

‘membangkitkan’ kembali Ishak di antara orang mati.  

Ibr 11:9 “Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan 

di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu.” 

Abraham seakan-akan telah menerima Ishak kembali. Tidak ada orang yang mampu menyamai iman 

yang ditunjukkan Abraham. Bagi Tuhan ini sudah cukup untuk membuktikan kesungguhan imannya. 

Karena keyakinannya yang unik, Abraham pantas disebut “Bapa orang Beriman.” 

Melalui kisah ini kita mengerti bahwa Allah menghendaki “kesetiaan yang tertinggi dari 

Abraham, bukan tubuh Ishak.” Itulah akhirnya Allah menghentikan rencana Abraham itu dan Dia 

kemudian menyediakan seekor domba jantan pengganti Ishak sebagai gambaran Yesus Kristus.  

Abraham adalah satu-satunya tokoh Alkitab yang mengabdikan diri selama 100 tahun kepada 

Tuhan. Selama ia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, ia sama sekali tidak tergoda untuk 

mengikuti allah-allah bangsa lain.  

Sejak pertemuan Abraham yang pertama dengan Allah, sampai akhir hidupnya, ia tetap setia 

melayani Allah. Bagi Abraham hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang telah menampakkan diri kepadanya 

di tempat kelahirannya. Pribadi yang disembahnya sepanjang hidupnya. 

Abraham selalu bersekutu dengan Tuhan dan tekun merenungkan Firman Tuhan itu dan 

menerapkannya dalam kehidupannya. Kepercayaan Abraham kepada Allah diperhitungkan Allah sebagai 

kebenarannya. Karena itulah Allah menyebutnya sebagai ‘Sahabat-Nya.’  

Setiap orang yang menjadi sahabat dunia akan menjadi musuh Allah. Firman Tuhan berkata 

“Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, 

sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada 

Allah dan yang sempurna.” (Rom 12:2) 



Allah mencari dia “yang bersungguh hati terhadap Dia.” (II Taw 16:9). Ia menemukan orang 

yang seperti itu dalam diri Abraham. Terus menerus ungkapan “dimata-Ku” digunakan dalam Alkitab. 

Tidak ada sesuatupun terjadi di bumi ini, entah baik atau pun buruk, yang tak diketahui Allah. Sangatlah 

penting kita pahami bagaimana Allah memperhatikan hidup kita. Jika dahulu Allah mempertikan hamba-

hamba-Nya yaitu Musa, Yakub, dan Daud karena melakukan yang benar, hal ini berlaku juga bagi kita 

semua.  

 

Tuhan memiliki tujuan khusus bagi Abraham, Allah sedang mencari seorang manusia yang 

hidupnya bersama Dia “sempurna” dalam segala aspek kehidupan. Ia mencari orang yang imannya 

kepada Dia, yang hidupnya bersama-sama dengan Dia, segala yang Dia lakukan diperlukan dalam 

rencana besar-Nya untuk menyelamatkan para pendosa dari dosa-dosa mereka. Dibutuhkan sejenis 

iman tertentu untuk menyelamatkan seseorang dari dosanya. Ia mencari seorang yang benar-benar 

percaya kepada-Nya sehingga Allah akan: memperhitungkannya sebagai kebenaran” (Kej 15:6) 

Kehidupan Abraham menjadi teladan iman yang otentik, yang diterima oleh Allah “sebagai kebenaran.” 

Iman seperti ini menjadi “pola” bagi semua orang yang menaruh imannya kepada-Nya. 

Sebagai sahabat Allah, Allah pernah bertemu Abraham di Ur Kasdim. Di dalam Kejadian 11:31 

“Lalu Terah membawa Abram, ... ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi 

ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran, dan menetap di sana.”Alkitab mengindikasikan 

bahwa Allah lah yang datang kepada Abraham dan memberikan arahan kepada Abraham agar ia 

meninggalkan Ur-Kasdim dan pergi ke negeri yang diperlihatkan Allah kepadanya. Tujuan Allah adalah 

bersama Abraham.  



Allah memberikan gambaran yang sederhana tentang Abraham sebagai “sahabat-Nya.” 

Pertama, Allah memanggil namanya, “Abraham!” dan ia langsung menjawab kepada suara yang 

sekarang sudah dikenalnya dan dipercayainya, karena ia tahu bahwa Allah mengasihinya secara pribadi. 

Kedua, jawaban Abraham sekarang sangat dikenal oleh Allah, “Ya Tuhan.” Ia tidak bersembunyi seperti 

Adam ketika Allah memanggilnya (Kej 3:9-10)  

Setelah lebih dari 40 tahun membentuk Abraham menjadi “sahabat-Nya”, selesailah prosesnya! 

Beberapa kebenaran harus diperhatikan, karena akan terjadi dalam hidup Saudara bersama Allah, 

sementara Saudara semakin mengikut Dia.  

1. Lewat ketaatan terhadap perintah spesifiklah Allah tahu bahwa hati Abraham sudah berketetapan 

untuk mengasihi serta mempercayai-Nya. Selamanya bukan apa yang kita ucapkan kepada Allah 

melainkan apa yang kita perbuat terhadap Allah begitu Ia telah berfirman kepada kita! 

2. Apa yang dicari Allah adalah mereka yang takut akan Allah. Bagi Allah, jika seseorang “takut akan” Dia, 

itu adalah karena ia mengenal-Nya dari pengalaman sendiri, dan dalam pengalaman itu telah mengenal 

kasih-Nya. Allah mengetahui bahwa jika seseorang takut akan Dia dan mengasihi-Nya, ia akan percaya 

kepada-Nya, melayani-Nya, mentaati perintah-perintah-Nya, dan memegang teguh kepada-Nya dengan 

segenap hati dan jiwanya. Inilah yang dilakukan Abraham sehingga Allah mengakui bahwa Abraham 

benar-benar takut akan Dia.  

 

Dunia mengenal Abraham sebagai bapa orang beriman. Namun janganlah kita mengenang 

Abraham hanya karena sebutannya tersebut.  

Kata “Sahabat-Ku” - bukan sembarang hubungan, melainkan hubungan pribadi yang nyata 

dengan-Nya. Berhenti dan ingatlah siapa yang berfirman. Allah! Abraham mengetahuinya, dan Saudara 

dan saya pun harus mengetahuinya. Firman Tuhan ini begitu pribadi. Ia meyakinkan Saudara bahwa Ia 

sendiri secara pribadi terlibat dengan Saudara. Berdirilah dengan takjub karenanya.  

Kata “Sahabat-Ku” - kekayaan yang tidak terkira dalam kata ini, mengingat yang 

mengucapkannya adalah Tuhan kita. Siapakah yang dapat mengukur undangan seperti ini, dari mulut 

serta hati Tuhan kita sendiri? Ia sudah tahu bahwa siapapun yang menjadi “sahabat-Nya” akan 

menerima segalanya yang ingin diberikan-Nya dalam kasih. Maka ia akan mengucapkan undangan ini 

kepada murid-murid-Nya, seperti Bapa kepada Abraham. Sudahkah Saudara menjadikannya urusan 

pribadi? Apakah Saudara mendengar nama Saudara disebutkan? Sudahkah Saudara menjawab, “Ya 

Tuhan! Aku mau menjadi sahabat-Mu.”  

  Jauh lebih indah kalau kita mau meneladani kehidupan imannya dan keintimannya dengan Allah. 

Sampai kita juga disebut oleh Allah sebagai ‘Sahabat-Nya.’ Amin. (Sh.) 



Pemulihan Segala Sesuatu 

Salah satu aspek pelayanan Yohanes Pembaptis adalah membuat hati bapa-bapa berbalik 

kepada anak-anaknya (Luk 1:17) yaitu pemulihan keluarga. Mengapa keluarga? Karena sebenarnya 

rumah tangga Kristen adalah dasar dari Gereja. Kisah Para Rasul 3:21 berkata “Kristus itu harus tinggal di 

sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-

nabi-Nya yang kudus di zaman dahulu,” artinya menjelang kedatangan-Nya yang kedua kali akan terjadi 

gelombang pemulihan dalam segala sesuatu, pertama-tama tentunya harus dialami oleh Gereja terlebih 

dahulu. Dimulai dengan pemulihan pribadi-pribadi menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat cela, 

yang kemudian akan membawa pemulihan dalam keluarga. 

Berikut ini akan dibahas mengapa perlunya pemulihan dalam keluarga: 

 

Apa yang terjadi pada umat manusia, sehingga mau tak mau kita wajib mencurahkan perhatian pada 

keluarga?  

Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, citra Allah terenggut dari keluarga pertama itu. 

Laki-laki dan perempuan yang semula hidup dalam keselarasan yang sempurna dengan jalan yang 

ditunjukkan-Nya ternyata melanggar kehendak Allah dan secara sepihak memisahkan diri dari Allah. Hal-

hal berikut ini terjadi atas diri manusia pada saat ia jatuh: 

Manusia berbuat dosa (Maz 51:5). 

Akal manusia tercemar (Tit 1:15; Kol 1:21, Rom 8:5-8). 

Manusia menjadi hamba dosa (Rom 6:17). 

Manusia menjadi musuh Allah (Yak 4:4). 

Manusia mati dalam pelanggaran dan dosanya (Ef 2:1,2). 

Manusia mulai melangkahkan kaki dalam perjalanannya menuju hukuman kebinasaan selama-lamanya 

(II Tes 1:6-10). 

 

Akibat dosanya, manusia tidak lagi mengenal jalan Allah. Hal itu baginya adalah suatu 

kebodohan. Ia tak mampu memahaminya. Jalan yang disangka orang lurus, ternyata ujungnya menuju 

maut (I Kor 2:14; Amsal 14:12). 

 

 

 

Bagaimana kejatuhan Adam berpengaruh atas diri tiap anggota keluarga kita? 



Ketika Adam jatuh, kita semua ikut jatuh bersama dia, karena kita adalah keturunannya (Rom 

5:12). Setelah Adam jatuh, ia tak dapat lagi menurunkan citra dan rupa Allah dalam diri anggota-anggota 

keluarganya. Sebaliknya, justru citra kejatuhannya yang ia wariskan pada anak cucunya, temasuk kita 

semua (Kej 5:1-13; Rom 5:18,19). 

 

Apa pengaruh dosa atas kehidupan keluarga? 

Dosa mengakibatkan masalah-masalah keluarga sebagai berikut: 

1. Sikap tidak menghormati, bahkan pemberontakan terhadap wibawa orang tua: 

Ham menunjukkan sikap tidak hormatnya terhadap Nuh dengan tidak menutupi tubuh ayahnya itu 

(Kej 9:20-27). 

Rahel memberontak melawan Laban, ayahnya, dengan mencuri terafim (Kej 31:19). 

Ruben menghina kesucian Allah dan Yakub dengan tidur bersama gundik sang ayah (Kej 35:22). 

 

2. Kebencian dan iri hati antara anggota keluarga: 

Kain membunuh Habel karena Allah mengindahkan korban persembahan Habel namun tidak 

mengindahkan persembahannya (Kej 4:1-8). 

Esau menaruh dendam kepada Yakub karena Esau telah menjual hak kesulungannya pada adiknya 

itu gara-gara sedikit masakan kacang merah (Kej 25:29-34; 27:41). 

Saudara-saudara Yusuf iri hati terhadapnya, karena ia bermimpi mereka semua akan sujud 

menyembah kepadanya (Kej 37:11). 

 

3. Hubungan-hubungan  yang tidak pantas dan tidak punya dasar dalam pernikahan: 

Lamekh melakukan poligami dengan sekaligus mengambil istri dua orang, Ada dan Zila (Kej 4:19). 

Anak-anak Allah mengambil istri dari antara perempuan-perempuan [anak manusia] itu, siapa saja yang 

mereka sukai (Kej 6:1-7). 

Lot minum anggur dan melakukan hubungan sumbang (incest) dengan kedua anak perempuannya  

(Kej 19:30-38). 

 

4. Sikap mementingkan diri sendiri dan ketidakjujuran dalam pernikahan: 

Baik Abraham maupun Ishak menyatakan bahwa istri mereka adalah adiknya. Untuk 

menyelamatkan diri sendiri, keduanya menghadapkan si istri pada situasi yang bisa memancing 

perzinahan (Kej 20:10-20; 26:7-16). 

 



5. Tidak adanya rasa hormat dan kasih dari pihak orang tua dan sanak keluarga terhadap anak-

anak: 

Lot menawarkan kedua anak perempuannya yang masih perawan pada orang-orang lelaki kota 

Sodom (Kej 19:8). 

Laban, paman Yakub, mula-mula memberikan anak perempuannya yang tidak dikehendaki oleh sang 

kemenakan selaku istri (Kej 29:18-30). 

 

6. Suami dan istri saling berbeda kepentingan: 

Istri Lot berbalik dari suaminya, menoleh ke arah Sodom dan karena itu ia menjadi tiang garam (Kej 

19:26) 

Ishak sayang kepada Esau, tetapi Ribka kasih kepada Yakub (Kej 25:28). 

 

7. Istri memperdayakan suami dengan 

tujuan merampas otoritas sang suami: 

Ribka “menyulap” Yakub, putera 

kesayangannya, sedemikian rupa agar mirip 

dengan Esau. Ia berhasil menipu Ishak, 

suaminya (Kej 27:5-17). 

 

8. Orang tua yang mencurahkan kasih 

sayang berlebihan terhadap anak tertentu: 

Ishak sayang kepada Esau, sedangkan Ribka 

kasih kepada Yakub (Kej 25:28). 

Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua 

anaknya yang lain karena Yusuf itulah anaknya 

yang lahir pada masa tuanya (Kej 37:3). 

 

9. Ketidaksetiaan diantara suami dan istri: 

Istri Potifar berupaya merayu Yusuf agar berbuat zinah dengan dia (Kej 39:7). 

 

 

 

10. Orang tua kurang mendisiplin anaknya: 



Eli, sang imam, tidak memarahi anak-anaknya yang berbuat dosa zinah dan ketidakadilan (I Sam 

3:11-14). 

Samuel, sang nabi, tidak mendidik anak-anaknya sebagaimana mestinya. Akibatnya, anak-anaknya 

mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikan keadilan (I Sam 8:1-5). 

 

Rumah tangga, yang semula adalah sarana Allah demi berkembangnya hubungan, watak, pelayanan 

dan keberhasilan dalam hidup manusia, kini lenyap khasiatnya akibat munculnya dosa. 

 

Apa jawaban Allah terhadap semua problema keluarga ini: 

 Jawaban Allah adalah Kalvari, tempat Yesus mati di salib menebus dosa seluruh umat manusia. 

Melalui salib, Allah bukan hanya memulihkan roh dan batin manusia, melainkan juga setiap bidang 

kehidupan manusia, termasuk keluarga. Allah bukan cuma hanya ingin memulihkan pribadi-pribadi atau 

jemaat. Ia ingin pula mengembalikan kejayaan rumah tangga (Yer 30:3,20; 31:1,13; Mal 4:4-6; Luk 1:17). 

 Kornelius serta seisi rumahnya percaya pada Yesus (Kis 10:1,2 44-48) 

 Lidia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya (Kis 16:14-15) 

 Kepala penjara Filipi dan keluarganya percaya pada Yesus dan memberi diri dibaptis (Kis 16:31-

34). 

 

Apa tanggung jawab manusia dalam kaitannya dengan pemulihan yang Allah lakukan atas 

rumah tangga? 

Manusia wajib patuh pada apa saja yang Firman Allah katakan tentang peranan suami, ayah, 

istri, ibu dan anak-anak. Karena pengertian manusia menjadi gelap, ia telah jauh menyimpang dari 

kebenaran Allah mengenai rumah tangga. Hanya Firman Allah yang dapat menuntunnya kembali pada 

pola Allah bagi keluarga Kristen. Allah telah melakukan apa yang menjadi bagian-Nya, yakni ketika 

mengutus Kristus untuk menyelamatkan tiap anggota keluarga secara pribadi dan menganugerahkan 

kasih karunia agar mereka masing-masing mampu memberikan sumbangsihnya demi kebaikan keluarga 

seperti yang Firman Allah perintahkan. 

 

Itu sebabnya manusia wajib: 

Bertobat dari dosanya terhadap Allah dan terhadap anggota-anggota keluarga yang lain; 

Menyambut Kristus selaku Tuhan dalam hidupnya sendiri dan dalam hidup keluarganya; 

Sungguh-sungguh mempelajari Alkitab untuk mencari kebenaran tentang peranan yang 

dikukuhkan oleh Allah baginya dalam lingkungan keluarganya; 



Menjalankan peranannya yang Allah kukuhkan itu setiap hari. 

Lewat cara-cara inilah Allah akan memulihkan rumah tangga hingga mencapai keindahan dan 

fungsinya semula, seperti yang dikehendaki Allah. 

 

Sumber: Dock Iverson; “Memulihkan Keluarga - Prinsip-prinsip Kehidupan Keluarga”; Harvest 

Publication House (1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


