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Jika anda membawa Alkitab, dan saya harap demikian, saya mengundang anda untuk bersama saya 

membuka Mazmur 128. Ini seharusnya menjadi akhir dari seri pelajaran tentang Lampiran, yaitu tentang 

Injil dan keluarga kita. Saya berharap dan berdoa bahwa seri pelajaran ini yang kita mulai pelajari sejak 

Hari Ibu yang lalu, telah membawa manfaat bagi anda dan keluarga anda, bagi keluarga orang beriman di 

sini. Dalam banyak arti, seri pelajaran ini tampaknya tidak lengkap. Ada begitu banyak hal yang 

seharusnya dapat kita dalami dengan lebih jelas yang berkaitan dengan Injil dan Hakekat Perempuan, Injil 

dan Kehidupan Melajang, Injil dan Pernikahan, Injil dan Tugas Orang Tua, Injil dan Anak-Anak. Ada begitu 

banyak hal yang dapat kita dalami. Inilah yang saya sadari dalam  beberapa minggu terakhir ini. Pekan 

lalu, ketika saya sedang mempersiapkan bahan ini, Tuhan meyakinkan saya akan hal tersebut pada 

minggu ini, dan saya ingin benar-benar memperpanjang seri pelajaran ini beberapa minggu lagi. Sudah 

jelas bahwa dalam budaya kita hari ini, dan dalam gereja kita hari ini, gambaran tentang keluarga tidak 

cukup dibagi secara terpisah antara kehidupan melajang, pernikahan, tugas sebagai orangtua, dan anak-

anak.  
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Terdapat begitu banyak situasi yang berbeda yang diwakili dalam budaya dan dalam gereja, di mana hal-

hal ini menyatu bersama, dan tidak diragukan bahwa musuh sedang menyerang pandangan alkitabiah 

tentang keluarga yang kita lihat di sini. Dan sebagai hasilnya, apa yang ingin saya lakukan dalam dua 

minggu berikut ini adalah mendalami dua bidang yang mungkin paling penting. Jika bukan yang paling 

penting, kedua bidang ini merupakan dua aspek yang paling penting yang menjadi target serangan musuh 

dalam budaya dan dalam gereja hari ini. Apa yang saya ingin agar kita lakukan pekan depan adalah 

berbicara tentang Injil dan perceraian, dan pada minggu berikutnya kita akan berbicara tentang Injil dan 

homoseksualitas. Kedua bidang ini merupakan target serangan musuh secara langusng, dan kita perlu 

memiliki pemahaman Alkitab tentang bagaimana Injil berhubungan dengan perceraian dan bagaimana 

Injil berhubungan dengan homoseksualitas, dan itulah tujuan yang akan kita capai dalam dua minggu 

berikut ini. 

Hari ini adalah Hari Ayah, jadi kita akan mendalami tentang Injil dan hakekat pria. Ada hal yang menarik 

dalam beberapa percakapan yang saya adakan dengan beberapa orang pada minggu yang lalu, dan 

kelihatannya beberapa pria menantikan dengan sedikit tegang dan gelisah akan apa yang akan terjadi 

hari ini. Seorang istri yang sebenarnya tidak hadir di sini berkata bahwa ia mengatakan kepada suaminya 

bahwa ia benar-benar ingin berada di samping suaminya ketika kita berkumpul pada hari ini. Jadi jika 

terdapat kegugupan atau kecemasan apa pun dalam hidup anda, para pria, saya ingin sedikit 

meringankannya sejak awal. Kita benar-benar akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Setiap 

minggu kita menyelam ke dalam satu pelajaran yang cukup padat dari Firman Allah, dan saya pikir itu hal 

yang baik untuk dilakukan. Saya berpikir bahwa ibadah kita harus berporos di sekitar Firman, dan kita 

harus mengisi pikiran kita dengan kebenaran dari Firman, dan itulah yang kita lakukan dalam ibadah. 

Tetapi bahayanya adalah bahwa kita dapat terjebak dalam mengisi pikiran kita dengan semua kebenaran 

ini, sehingga kita melewati hati kita dalam proses tersebut, dan kita gagal untuk membiarkan kebenaran-

kebenaran itu benar-benar meresap ke dalam kehidupan kita. Jadi saya ingin mengambil satu langkah 

mundur, dari penekanan pada apa yang hanya mengisi kepala kita, dan saya ingin membagikan pelajaran 

ini dengan lebih menekankan hati. Ini tidak berarti bahwa dalam pelajaran ini tidak akan ada kebenaran 

untuk dicatat. Justru saya akan menyampaikan penjelasan tentang tujuh kebenaran, dan anda dapat 

menuliskannya jika anda inginkan, tetapi apa yang saya ingin lakukan adalah sesuatu yang sangat 

berbeda. Saya hanya sekali berkhotbah dari Mazmur ini sebelumnya; dan itu terjadi empat tahun lalu 

saat pemakaman ayah saya, dan apa yang saya ingin lakukan adalah saya ingin mengambil Mazmur ini 

dan kekayaan yang terdapat di dalamnya, dan saya ingin membagikan beberapa pengalaman yang saya 

alami bersama ayah saya, untuk membantu kita dalam memahami tentang Injil dan hakekat pria.  
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Tujuan saya adalah menyampaikan sesuatu yang mengandung tiga hal. Yang pertama, saya ingin patuh 

kepada apa yang dikatakan dalam Efesus 6:1-2 yang mengatakan kepada kita agar menghormati ayah dan 

ibu kita. Hormatilah orang tua anda, dan sebagai pendeta, saya ingin menghormati ayah saya di hadapan 

anda malam ini. Saya telah membicarakan tentang mereka beberapa minggu lalu. Kita juga telah 

berbicara tentang bagaimana anak-anak harus menghormati orang tua mereka. Inilah yang ingin saya 

lakukan malam ini. Saya ingin menghormati ayah saya. Yang kedua, bersama dengan itu, saya ingin 

menghormat ayah saya sedemikian rupa sehingga para pria dan suami dan ayah dalam ruangan ini akan 

didorong dan ditantang untuk hidup sepadan dengan penghormatan yang anda terima dari anak-anak 

anda, dari istri anda, dan dari orang-orang di sekitar anda. Saya berharap bahwa apa yang kita akan 

pelajari dalam Mazmur 128 dan beberapa hal yang saya bagikan tentang ayah saya akan memacu anda 

sebagai seorang pria, sebagai suami, dan sebagai ayah, untuk bertumbuh dalam  Kristus. Dan itulah 

tujuan akhir. Yang ketiga, bahwa Bapa di surga akan mendapatkan kemuliaan yang besar melalui 

penghormatan yang saya berikan kepada ayah saya di bumi dan melalui cara kita mendorong dan 

menantang satu sama lain berdasarkan teks ini. Bahwa Bapa di surga akan mendapatkan kemuliaan yang 

besar melalui para pria dan suami dan ayah yang akan dibangkitkan untuk dipakai olehNya untuk 

menggenapi Amanat Agung. Jadi itulah yang kita akan lakukan.  

Kita akan menyelam ke dalam Mazmur 128, dan saya ingin membawa beberapa pengalaman dari ayah 

saya dalam proses ini. Mazmur 128 mengatakan, "Berbahagialah setiap orang yang takut akan TUHAN, 

yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya! Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, 

berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu! Isterimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur 

di dalam rumahmu; anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu! Sesungguhnya 

demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan TUHAN. Kiranya TUHAN memberkati engkau 

dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari 

anak-anakmu! Damai sejahtera atas Israel!" Kemarin malam saya tertawa ketika Heather dan saya tiba 

kembali di kota. Kami telah menempuh perjalanan selama sepuluh jam kemarin bersama dengan dua 

anak kami yang sangat berharga tetapi yang cukup rewel pada saat itu. Kami mulai menyesuaikan diri lagi 

dengan keadaan dan berusaha membongkar barang-barang kami, dan setelah kami melakukan itu, saya 

duduk. Saat itu saya sedang membaca Mazmur 128, dan terjadi sesuatu yang lucu. Saat itulah saya 

menyadari bahwa mungkin sekali penulis Mazmur 128 ini tidak memiliki anak-anak yang berusia dua 

tahun dan enam bulan. Bukan berarti bahwa seandainya demkian ia tidak akan menuliskan hal-hal ini, 

tetapi dia tidak mungkin akan menuliskanya dengan cara yang persis sama.  
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Saya berpikir bahwa jika saya harus menulis ulang Mazmur 128, yang saya sendiri tentunya dengan cara 

apapun tidak berasumsi bahwa saya memiliki otoritas untuk menulis ulang Kitab Suci, tetapi seandainya 

saya berada dalam posisi untuk menulis ulang Mazmur 128 tadi malam, saya hanya akan mengubahnya 

sedikit. Mungkin Mazmur 128 yang saya tulis itu akan terdengar sedikit lebih seperti ini, dan anda dapat 

mengikutinya dan melihat beberapa perubahan kecil. Saya akan memulai dengan ini, "Berbahagialah 

setiap orang yang takut akan TUHAN, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkanNya." Lalu kemudian 

saya akan membuat sedikit perubahan, "Kamu akan makan makanan yang kamu dapatkan secepat 

mungkin dari satu restoran cepat-saji. Rasa mual dan nyeri pada ulu hati akan menjadi milikmu. Istri anda 

akan menjadi seperti pohon anggur yang lelah, letih, dan stres sambil berlarian di sekitar rumah. Anak-

anak anda akan menjadi seperti tunas zaitun di sekitar meja Anda. Tidak, sebenarnya satu-satunya hal 

yang bermunculan di sekitar meja ialah makanan anak anda yang sulung yang akan beterbangan dari 

tangannya dan memenuhi meja, dan makanan anak yang bungsu yang akan langsung mendarat di wajah 

anda ketika ia bersin dan menyemburkan ubi jalar keluar dari hidung dan mulutnya dan masuk ke mulut 

anda yang sedang terbuka. Demikianlah akan diberkati orang yang takut akan TUHAN." Itulah kira-kira 

yang akan saya tulis ulang seandainya saya dapat mengubahnya.  

Dalam segala keseriusan, apa yang dituliskan dalam Mazmur 128 ini merupakan semacam gambaran 

tentang perjalanan satu keluarga. Ini adalah bagian dari serangkaian mazmur yang disebut Mazmur 

Pendakian, yaitu mazmur yang dinyanyikan atau dibacakan ketika orang-orang akan pergi ke Yerusalem. 

Mereka akan melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk beribadah di sana, yang akan kita bicarakan 

nanti, dan mereka akan membaca mazmur-mazmur atau menyanyikan mazmur-mazmur. Mazmur 128, 

127 dan 128 merupakan satu kesatuan. Mazmur 128 meletakkan dasar untuk Allah dan keluarga, dan 

kemudian Mazmur 128 benar-benar merupakan salah satu gambaran yang paling jelas dan paling 

sederhana tentang kerinduan Allah bagi keluarga-keluarga. Yang menarik adalah bahwa lima tahun yang 

lalu pada minggu yang sama ini saya menerima e-mail dari ayah saya. Heather dan saya telah 

memberinya hadiah untuk Hari Ayah dan menyatakan kepadanya apresiasi kami kepadanya, lalu ia 

mengirim kembali satu e-mail yang singkat. 

Saya ingin membacakan sebagiannya kepada anda. Tanpa disadari, yang benar-benar menarik dari e-mail 

ini adalah isinya yang hampir secara sempurna sejajar dengan gambaran dalam Mazmur 128. Inilah yang 

ayah saya tuliskan kepada saya. Ia berkata, "David, bagian terbaik tentang menjadi seorang ayah adalah 

bahwa saya memiliki istri yang terbaik dan ibu yang terbaik bagi anak-anakku. Kalian sebagai anak-anak 

telah membuat kami, ibu dan ayahmu, menjadi orang tua yang bangga sebagaimana yang seharusnya 

dirasakan oleh setiap orang tua. Jika kami tidak memperhatikannya, kasihmu kepada kami telah 
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membuat kami benar-benar terlibat dalam kehidupanmu. Maafkan kami jika sewaktu-waktu kami 

kehilangan kesabaran. Namun kasihmu begitu kuat sehingga kami dapat menyadari apa yang seharusnya 

kami lakukan. Saya tidak bisa melihat adanya keluarga lain yang saya bisa tukarkan dengan keluarga kita. 

Allah telah begitu baik untuk keluarga kita." Itulah inti Mazmur 128. Yang saya ingin lakukan adalah 

mengambil tujuh kebenaran yang ayah saya telah percayakan kepada saya, dan kesemuanya didasarkan 

pada apa yang dikatakan dalam Mazmur 128. Dan saya ingin mengambil beberapa saat untuk 

meneruskannya kepada anda.  

Kebenaran yang pertama, perkenanan Allah ditemukan dalam takut akan Allah. Perkenanan Allah 

ditemukan dalam takut akan Allah. Saya merasa akan sangat tepat bagi saya untuk memulai dengan 

memperkenalkan ayah saya kepada anda. Tom Platt, ayah saya, berasal dari New Jersey, wilayah Florida, 

dan menjalani pendidikannya di Florida State University di mana ia memperoleh Master dalam bisnis dan 

bertemu ibu saya. Lalu setelah itu mereka segera pindah ke Atlanta di mana mereka memulai kehidupan 

mereka sebagai suami-istri yang baru menikah di Atlanta. Dia mulai bekerja sebagai auditor pada 

pemerintah federal. Dia tidak seperti yang lain yang bekerja di IRS (Internal Revenue Service) atau Badan 

Pelayanan Pajak. Bukan berarti mereka yang bekerja di IRS bukan orang-orang yang baik, tetapi saya 

selalu memberi peringatan seperti itu. Setiap kali saya mengatakan dia adalah seorang auditor 

pemerintah, mungkin ada yang berkata, "Pasti dia adalah salah satu dari orang-orang semacam itu." 

Dia adalah salah satu dari orang-orang itu, tetapi bukan salah satu dari mereka. Anda tahu maksud saya. 

Jadi, bagaimanapun, orang-orang itu adalah baik. Ayah saya adalah seorang auditor untuk pemerintah 

federal, dan ia unggul di tempat kerjanya.  

Tetapi apa yang paling penting bukanlah pekerjaan ayah saya. Ia mengalami kelahiran baru pada usia 

yang sangat muda. Salah satu harta yang kami miliki adalah satu kartu foto yang kecil dari satu kebaktian 

di Gereja Baptis Kalvari di Clearwater, Florida. Dan fotonya terlihat dalam kartu itu, di mana ia melayani 

dalam kebaktian itu sebagai seorang remaja pada waktu itu. Ayah saya berjalan dengan Allah, dan ia 

menyembah Allah. Bahkan, seandainya ia sedang menyembah Allah dalam ruangan ini, dan jika anda 

berada di dekat ayah, anda akan tahu di mana dia berada. Ia suka menyanyi, dan ia suka menyanyi 

dengan keras. Kadang-kadang suara kerasnya itu agak menjengkelkan jika anda berdiri di sampingnya, 

dan semua orang akan melihat kepada anda dan ayah saya. Sepertinya anda akan bertanya, "Mengapa ia 

bernyanyi begitu keras? Itu hanya akan memalukan." Ini sepertinya anda diminta untuk memusatkan 

perhatian hanya pada Tuhan, hanya menyembah Allah. Apakah anda bernyanyi keras-keras ataukah 

tidak, tetapi jika anda berada di keluarga Platt pada setiap hari Minggu, anda pasti menyembah Allah 

tanpa gagal mengetahui di mana kami berada. Inilah gambaran seorang ayah, dan ini sangat penting. 
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Sebagai orang tua kita mengetahui hal ini. Kita telah mengetahui hal ini sebagai suami dan istri. Sebagai 

orang tua, sebagai suami dan istri, kita mencerminkan karakter Allah dan posisi yang Allah percayakan 

kepada kita.  

Saya ingin agar anda berpikir bersama saya tentang bagaimana kasih seorang ayah dan kepemimpinan 

seorang ayah terhadap anak-anaknya membawa pengaruh yang radikal pada penyembahan mereka 

kepada Bapa surgawi mereka. Saya ingin agar anda mengikuti apa yang saya maksudkan di sini. Saya 

tentu mempunyai satu tingkatan ketakutan terhadap ayah saya. Hukuman fisik bukanlah praktek yang 

umum di dalam rumah kita, tetapi ketika dipraktekkan, itu mudah diingat. Dan setelah bertahun-tahun 

berlalu, banyak tahun berlalu, kita akan melihat ke belakang dan tertawa, tidak pada peristiwa-peristiwa 

tersebut, tetapi melihat ke belakang dan tertawa karena mengingat kembali saat-saat tersebut, dan pasti 

ada perasaan takut pada waktu itu. Bukan karena, dengan cara apapun, ayah saya pernah mendisiplinkan 

saya secara tidak tepat, tetapi tidak diragukan bahwa ayah saya amat serius tentang ketaatan. Jelas 

bahwa setelah bertumbuh dewasa, sekolah menengah, sekolah tinggi, dan akhirnya perguruan tinggi, 

gambaran tentang hukuman fisik telah lenyap dari pikiran, tetapi ketakutan tidak lenyap. Sebaliknya, 

ketakutan kepada ayah menjadi lebih dalam. Tidak ada lagi rasa takut yang dangkal untuk mendapatkan 

pukulan. Yang ada adalah takut untuk melanggar, takut untuk melukai hati ayah, takut bahwa saya tidak 

menghormati ayah dengan cara apa pun, takut untuk melakukan apa pun yang akan menyinggung 

perasaan ayah. Itulah rasa takut yang ada.  

Saya ingin agar anda merenungkan tentang bagaimana hal ini diterjemahkan ke dalam ibadah kita kepada 

Allah, terutama dalam konteks bagian Kitab Suci ini. Dari mana awalnya? "Berbahagialah setiap orang 

yang takut akan Tuhan - yang takut akan Tuhan." Apakah anda berpikir bahwa itu berarti kita gemetar di 

hadapan Allah, takut akan hukumanNya? Menurut saya, dalam arti tertentu, itulah artinya. Alkitab 

memberikan kepada kita banyak alasan untuk gemetar karena hukuman Allah bilamana kita terpisah dari 

Kristus. Dan ini adalah permulaannya. Ini adalah awal di mana setiap orang akan memulai dan harus 

memulai suatu hubungan dengan Allah -- dengan gemetar di hadapanNya, dengan menyadari kedalaman 

keberdosaan kita di hadapan Allah yang Kudus dan menyadari hukuman yang layak diberikan bagi kita. Ini 

adalah titik awal dari hubungan dengan Allah, yakni gemetar di hadapanNya dalam ketakutan akan 

hukuman. 

Syukur bahwa rasa takut inilah yang mendorong kita untuk datang ke salib. Di salib itu kita menemukan 

bahwa Kristus telah memenuhi hukuman Allah bagi kita, memuaskan murka Allah di salib itu. Itu tidak 

berarti bahwa rasa takut sekarang telah lenyap. Ketakutan ini semakin dalam, dan ini adalah takut bahwa 
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kita tidak menghormati, tidak menyenangkan, dan tidak mematuhi Allah kita. Takut melakukan apa pun 

yang akan membawa pelanggaran di hadapan Allah.  

Ini adalah  gambaran tentang orang yang takut akan Allah dalam Mazmur 128. Jika anda melihat kalimat 

dalam ayat 1, "Berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan,"  terjemahan yang harfiah 

mengatakan, "Berbahagialah setiap orang." Perkataan "semua" tampaknya seperti kata ganti berbentuk 

jamak. Kata ganti yang dipakai di sini sebenarnya berbentuk tunggal. Jika anda memperhatikan ayat 2, 

"Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu," 

kalimat itu berbicara tentang seorang pria. "Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu." Dan 

ayat 3 berbicara tentang pria yang ada di dalam rumah. "Isterimu akan menjadi seperti pohon anggur 

yang subur di dalam rumahmu; anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu." Dalam  

Mazmur 128, Kitab Suci mengatakan kepada para pria, "Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan."  

Perkataan "diberkati" dipakai sebanyak empat kali dalam teks ini, walaupun dalam bahasa asli Perjanjian 

Lama sebenarnya dipakai dua kata yang berbeda. Perkataan ini dua kali dipakai dalam ayat 1 dan pada 

akhir ayat 2. "Diberkati," secara harfiah berarti "berbahagia," dan anda mungkin dapat melingkarinya itu 

dan membuat garis kecil ke samping. "Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Engkau akan 

memakan hasil jerih lelah tanganmu. Kebahagiaan dan kemakmuran akan menjadi milikmu." Dua 

penggunaan yang lain dari kata tersebut dapat kita lihat dalam ayat 4. "Sesungguhnya demikianlah akan 

diberkati orang laki-laki yang takut akan TUHAN," dan dalam ayat 5, "Kiranya TUHAN memberkati engkau 

dari Sion." Perkataan ini dalam bahasa asli Perjannjian Lama secara harfiah berarti "diperkenankan," 

diperkenankan oleh Allah. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah "Berbahagialah orang yang takut akan 

Tuhan." Perkenanan Allah ditemukan dalam takut akan Allah.  

Kedua konsep ini tidak berjalan bersama-sama dalam pemikiran kontemporer kita, tetapi keduanya 

berjalan bersama-sama dalam pemikiran Alkitab. Alkitab mengatakan dengan sangat jelas, 

"Berbahagialah para pria dalam ruangan ini yang gemetar di hadapan kebesaran Allah. Diperkenankan di 

hadapan Allah para pria dalam ruangan ini yang gemetar ketika memikirkan ketidaktaatan." Ini adalah 

gambaran yang kita temukan dalam 2 Korintus 7:1, di mana dikatakan bahwa kita harus 

menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Tuhan." Demikian juga dalam 1 Petrus 1, yang 

mengatakan agar kita menjalani kehidupan kita di sini sebagai perantau dalam takut dan hornat. Jadi saya 

mau bertanya kepada setiap pria dalam ruangan ini, setiap suami dalam ruangan ini, dan setiap ayah 

dalam ruangan ini, apakah anda gemetar di hadapan Allah? Saya bermaksud sungguh-sungguh. Apakah 

anda gemetar di hadapan Allah? Apakah anda gemetar dalam ketakutan dan kekaguman saat anda 

memikirkan tentang melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, mengatakan sesuatu yang tidak membawa 
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kemuliaan yang besar bagi Allah? Berbahagialah setiap pria yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan -- 

perkenanan Allah ditemukan dalam takut akan Allah. 

Demikian pula, kebenaran yang kedua, hikmat Allah ditemukan dalam Firman Allah. Hikmat Allah 

ditemukan dalam Firman Allah. "Berbahagialah setiap orang  yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut 

jalan yang ditunjukkanNya. Engkau akan makan dari hasil jerih lelah tanganmu. Berkat dan kemakmuran 

akan menjadi milikmu." Yang dimaksudkan di sini ialah baik kehidupan seorang pria maupun 

pekerjaannya berporos pada jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan Tuhan  dijelaskan dalam firmanNya. Kita 

dapat melihat kebenaran ini  dalam awal kitab Masmur, yaitu Mazmur 1. Ini adalah salah satu pasal 

dalam Alkitab yang saya harap anda dapat menghafalnya. 

Dalam Mazmur 1 kita melihat satu gambaran yang luar biasa. Ilustrasi yang dipakai di sini sangat kuat 

tentang apa artinya berjalan di jalan yang ditunjukkan Allah. Anda bisa melihat di sini satu paralel yang 

mencolok antara Mazmur 28:1-2 dengan Mazmur 1. Dikatakan dalam Mazmur 1, "Diberkatilah orang 

yang tidak hidup menurut nasihat orang fasik atau berdiri di jalan orang berdosa atau duduk di kursi 

pengejek. Tapi kegembiraannya adalah hukum Tuhan, dan ia merenungkannya  siang dan malam. Dia 

seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak 

layu daunnya. Apa pun yang dibuatnya berhasil." 

Gambaran yang sama kita lihat di sini dalam Mazmur 128. Hikmat Allah ditemukan dalam Firman Allah, di 

mana kita merenungkannya siang dan malam, dan berjalan di dalamnya, membenamkan diri di 

dalamnya.  

Kedua kebenaran yang pertama ini berjalan bersama-sama. Kita melihatnya di seluruh kitab Mazmur. Kita 

melihatnya dalam kitab Amsal. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Mazmur 111:10 

mengatakan, "Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat." Mazmur yang lain mengatakan hal yang 

sama. "Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat." Ayah saya adalah orang paling berhikmat yang 

pernah saya temui. Dia tidak hanya memiliki pengetahuan. Pengetahuan ini diterapkan pada kehidupan. 

Itu adalah hikmat. Hal itu didasarkan pada Firman. Ia membaca Firman. Ia belajar Firman. Ketika saya 

menuju ke seminari teologi, ayah saya begitu bergembira karena itu adalah kesempatan baginya untuk 

belajar di seminari melalui saya. Jadi ketika saya pertama kali datang ke seminari, ia sering menelepon 

saya. "Bagaimana kabarmu? Apa yang kamu pelajari di kelas? Ceritakan saja semua yang kamu pelajari." 

Bermacam-macam hal yang ingin ia ketahui. Ia datang ke New Orleans untuk mengunjungi saya, dan ia 

masuk ke kelas bersama saya. Saya teringat saat ia ingin mengikuti pelajaran di kelas tentang geografi 

Alkitab. Walaupun mahasiswa yang lain tertidur dalam kelas ini, ayah saya memperhatikan dengan 

saksama dan memusatkan perhatian pada pelajaran geografi ini. Beberapa minggu setelah itu ia 
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menelepon saya, "Hei, kau ingat apa yang profesor katakan tentang hal ini? Saya sedang belajar tentang 

hal ini. Apa kau Ingat apa yang profesor katakan - " Dan saya menjawab seperti ini, "Saya tidak ingat. Saya 

juga tertidur juga, ayah." Tetapi ia ada di sana.  

Saya teringat saat saya membuat “kesalahan” – satu “kesalahan” dalam bentuk yang kecil  --  yaitu saya 

membelikannya sebuah buku teks tentang Teologi Sistematika yang saya gunakan, dan saya mengirim 

kepadanya sebagai hadiah baginya terkait dengan Hari Ayah atau Hari Natal atau yang seperti itu. Ini 

adalah satu buku yang tebal tentang Teologi Sistematika, dan ayah saya mengambilnya dan mulai 

membaca dari halaman  depan sampai ke halaman belakangnya. Apa yang terjadi ialah setiap kali saya 

menelponnya, saya mulai ditanyai tentang posisi teologis saya dalam segala hal. "Jadi, Dave, apa 

pendapatmu tentang Kurban Tebusan? Apa pendapatmu tentang natur manusia, natur Allah, Tritunggal? 

Apa pendapatmu tentang karunia-karunia Roh? Bagaimana dengan pneumatologi atau eklesiologi atau 

angelologi atau eskatologi?" Saya menjawab seperti ini, "Ayah, saya bahkan belum mengetahui apa yang 

ayah bicarakan. Kami bahkan belum mendapatkannya di kelas." Dan ia menjawab seperti ini, "Ayo, Dave, 

kamu harus dapat menjelaskannya." Lalu saya mengatakan, "Bisakah saya berbicara dengan Ibu?" Ia 

membenamkan diri dalam Firman, menyelam ke dalam Firman, dan menikmati Firman. Dan pendidikan 

seminari adalah salah satu bagian dari proses ini.  

Khotbah adalah bagian lainnya yang berbeda. Ketika saya mulai berkhotbah, kapan saja saya berkhotbah 

di dekat Atlanta, ayah akan melakukan perjalanan untuk pergi mendengar saya berkhotbah dan 

menawarkan umpan balik yang konstruktif, dan kemudian ia masuk ke dalam pemberitaan khotbah itu 

melalui saya. Ia akan mempersiapkan khotbah dan studi, dan ia adalah seorang yang mau meluangkan 

waktu untuk itu di tengah-tengah waktu kerjanya. di mana ia akan menelepon saya di tengah hari, lalu ia 

akan berkata, "Dave, saya telah mempelajari ini, dan ini kelihatannya bagus." Ia berkata, "Mengapa kamu 

tidak menekankan ini dan itu?" Ia akan berkata, "Dave, kamu khotbahkan ini dan biarkan saya tahu 

bagaimana kelanjutannya. Hubungi saya lagi." Dan inilah gambarnya. Para pria, saya ingin mengingatkan 

anda bahwa anda akan berjuang sia-sia untuk menemukan seorang pria yang dipakai oleh Allah yang 

tidak memiliki Firman Allah yang mengalir dari dirinya. Anda tidak akan menemukan seorang pria pun 

dalam Kitab Suci yang dipakai secara luar biasa oleh Allah yang tidak dengan senang hati menerima 

Firman Allah, yang tidak dengan sepenuh hati merangkul Firman Allah, dan yang tidak dengan berani 

menyebarkan Firman Allah. Ini adalah gambaran tentang Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7. Firman itu 

mengalir dari dalam dirinya, menyembur keluar dari padanya. Itu adalah bagian dari dirinya.  

Anda lihat bahwa kedua kebenaran ini benar-benar melawan arus, yang sepenuhnya bertolak belakang 

dengan apa yang dunia ini akan katakan tentang bagaimana anda bisa menjadi pria yang sukses, suami 
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yang sukses, atau ayah yang sukses. Mazmur 128 memberikan gambaran tentang seorang pria yang 

diberkati oleh Tuhan, dan itu bukanlah gambaran tentang seorang pria yang diberkati oleh Tuhan dengan 

rumah-rumah yang besar dan mobil dan banyak barang. Ini adalah orang yang takut akan Tuhan, dan ia 

mengenal Allah dan FirmanNya, yang berjalan dengan Allah dan yang menyembah Allah. Apakah Firman 

itu mengalir keluar dari Anda? Hikmat Allah ditemukan dalam Firman Allah. 

Berdasarkan hal tersebut, kita dibawa ke ayat 3 dalam gambaran tentang keluarga di sekitar pria 

tersebut. Gambaran yang kita lihat di sini sangat indah, yang bertentangan dengan gambaran budaya 

kontemporer di mana kita melihat seorang pria duduk di sekitar mejanya untuk menonton TV dengan 

anak-anaknya saat makan malam. Apa yang kita dapatkan adalah seorang pria yang duduk dan di 

sekitarnya ada seorang istri yang seumpama pohon anggur yang berbuah dalam dalam rumahnya, dan 

anak-anaknya seperti tunas-tunas zaitun di sekitar meja. Di sinilah kita melihat paralel antara e-mail yang 

dikirim ayah saya kepada saya dengan apa yang dikatakan dalam Mazmur 128. Kebenaran yang ketiga, 

ayah saya mengajari saya bahwa seorang istri adalah harta yang harus dihargai. Seorang istri adalah harta 

yang harus dihargai. Ia menulis, "Bagian yang terbaik, David, tentang menjadi seorang ayah adalah bahwa 

saya memiliki istri yang terbaik dan ibu yang terbaik dari anak-anak saya." Persis itulah yang ditekankan 

dalam Mazmur 128. Mazmur ini memberikan kepada kita satu gambaran tentang seorang istri yang 

adalah seperti seorang bangsawan di dalam rumah, yang harus diperlakukan dengan rasa hormat yang 

besar dan yang harus dihargai dengan sepenuhnya.  

Jangan lewatkan ini. Perhatikan apa yang pemazmur tidak katakan di sini. Ia tidak mengatakan bahwa 

suami diberkati ketika ia pulang ke rumah, dan ia melihat sekeliling pada semua barang-barangnya. Ia 

tidak mengatakan bahwa suami diberkati ketika ia pulang, dan ia melihat sekeliling ke semua hal yang 

telah ia capai dan rekening pensiun yang ia tabung untuk ditinggalkan kepada keluarganya. Pemazmur 

mengatakan bahwa suami pulang ke rumah dan ia melihat sekeliling, dan berkat Allah tampak jelas dalam 

istrinya. Lihatlah istrinya, dan anda akan melihat efek yang dibawa pria ini bagi seorang perempuan. 

Sungguh suatu gambaran yang luar biasa, yaitu pohon anggur yang berbuah. Dalam Perjanjian Lama, 

gambaran tentang pohon anggur yang berbuah mempunyai makna yang dalam. Hal ini terkait dengan 

apa yang kita bicarakan minggu lalu, tentang berkat Allah yang menjadi nyata dalam melahirkan anak dan 

produktivitas, dan bagaimana kita melihat bahwa telah terjadi perubahan dalam Perjanjian Baru. Hal ini 

bukan hanya berkaitan dengan keturunan secara fisik, tetapi keturunan secara rohani. Namun gambaran 

dalam Mazmur 128 ini adalah tentang istri yang produktif dengan hidupnya karena pengaruh dari pria ini 

atas dirinya. Terkait dengan hal melahirkan anak, anda dapat melihatnya dalam kitab Kidung Agung, dan 

anda akan menemukan gambaran tentang pohon anggur yang berbuah dan buah yang dihasilkan oleh 
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seorang istri, yang menyenangkan suaminya. Itu adalah gambaran tentang keintiman antara suami dan 

istrinya, bukan hanya kesuburan, tetapi juga kesetiaan. Itu adalah pohon anggur yang berbuah dalam 

rumah anda. Ini adalah gambaran yang kita lihat dalam Amsal 31. Kita telah berbicara tentang hal ini 

ketika kita berbicara tentang Injil dan hakekat perempuan.  

Ini bukan gambaran tentang seorang perempuan yang dibatasi dalam rumahnya sepanjang hari atau 

sepanjang minggu, melainkan gambaran tentang bagaimana ia memimpin rumahnya. Ia tidak mengejar 

kegiatan-kegiatan lain sehingga mengabaikan fungsinya untuk memimpin rumah tangganya menjadi 

rumah yang berpusat pada Allah, keluarga yang berpusat pada Allah, dan yang memiliki keharuman Allah 

di dalamnya. Ini adalah hasil dari suami yang takut akan Tuhan dan berjalan di jalan yang ditunjukkanNya. 

Saya bersama kedua saudara laki-laki dan satu saudara perempuan saya tidak ragu bahwa kami memiliki 

seorang ayah yang menghargai istrinya. “Bagian terbaik tentang menjadi seorang ayah adalah bahwa 

saya memiliki istri yang terbaik dan ibu yang terbaik dari anak-anakku.” Ayah selalu menceritakan kepada 

kami, seperti satu kaset rekaman yang sudah berulang-ulang dipakai, tentang bagaimana pada suatu saat 

dalam satu kebaktian malam, datanglah seorang gadis yang langsung duduk di sampingnya. Ayah selalu 

mengatakan, "Gadis itu langsung duduk di sampingku." Dan gadis tersebut ternyata adalah ibu saya. Ayah 

menceritakan bagaimana ia, namanya pada waktu itu Tommy, akan membuat kue pie untuk semua orang 

yang datang, dan ia adalah seorang yang kehidupan sosialnya sungguh nyata, dan orang-orang akan 

datang, dan ibu terpikat oleh kue pie yang dibuat ayah. Sebelum ayah meninggal secara mendadak 

karena serangan jantung, jika anda pergi ke rumah kami dan melihat screensaver pada komputer milik 

ayah, akan terlihat gambar gereja tempat ia dan ibu menikah. Ayah saya tidak takut untuk menunjukkan 

kasih sayang untuk istrinya, dan saya memuji Tuhan untuk itu.   

Heather dan saya bercanda tentang hal ini baru-baru ini. Selama enam bulan pertama setelah kami 

menikah, sebelum kami pindah ke seminari, kami benar-benar tinggal bersama ayah dan ibu, dan sekali-

sekali kami bersama-sama menonton film di malam hari, jadi Heather dan saya akan meringkuk di sofa di 

sini, sedangkan  ayah dan ibu akan mulai berpelukan di sofa di sana. Rasanya seperti ayah mau 

mengatakan, "Jangan lihat. Jangan lihat." Ia juga memanggang roti gulung yang dicampur kayu manis dan 

kemiri lalu membawanya untuk ibu di tempat kerjanya. Hanya beberapa minggu sebelum ia meninggal, 

saya meneleponnya pada satu Jumat malam, dan saat itu ternyata ayah dan ibu sedang berkencan. 

Mereka juga keluar untuk makan malam dan menonton film. Ini adalah gambaran seorang ayah yang 

menghargai dan memberikan perhatian kepada istrinya, dan ayah juga suka mendengarkan istrinya 

memainkan piano. Ibu telah bermain piano selama bertahun-tahun dan selalu berjanji bahwa ketika ayah 

meninggal, ia akan bermain piano pada saat pemakamannya, dan ia melakukannya. Ayah saya senang 
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berada bersama istrinya, senang bermain bersama istrinya, dan senang bercanda dengan istrinya. 

Seorang istri adalah harta yang harus dihargai.  

Lalu dikatakan dalam ayat 3, "Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu!" Kebenaran 

yang keempat, anak-anak adalah karunia yang harus dipelihara, karunia untuk dipelihara, seperti tunas-

tunas zaitun di sekitar meja. Tanaman zaitun itu penting, sangat penting. Pohon zaitun memiliki begitu 

banyak kegunaan, dapat dipakai sebagai obat, memiliki nilai gizi yang besar, dan gambaran di sini adalah 

tentang satu tanaman yang tahan lama dalam dampaknya. Tanaman zaitun memiliki jangka umur yang 

panjang, tetapi yang disebutkan dalam Mazmur 128 adalah tunas zaitun, bukan tanamannya. Tunas-

tunas tersebut masih harus berkembang, masih harus bertumbuh. Dalam tahap ini, tunas-tunas ini masih 

belum menghasilkan buahnya. Hal ini membawa dorongan besar bagi kami ketika saya melihat di sekitar 

meja ada anak-anak kami yang berusia dua tahun dan enam bulan. Mungkin belum menghasilkan semua 

buah, namun pada satu hari akan menghasilkannya. Yang kita lihat di sini ialah dampak jangka-panjang 

dalam kehidupan istri dan anak-anak karena pengaruh seorang pria yang takut akan Allah dan berjalan 

dengan Allah. 

Dan inilah gambaran yang berulang-ulang kita tekankan dalam seluruh seri pelajaran ini, yaitu bahwa kita 

melihat pentingnya keluarga. Kita dapat melihat dari awal Alkitab dalam Kejadian 2 sampai seterusnya 

sampai masa-masa kemudian, berulang-ulang kita melihat bahwa Allah, dalam anugerahNya yang 

berdaulat, dalam hikmatNya yang berdaulat, telah menentukan laki-laki, suami, dan ayah sebagai 

pemimpin rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga. Dan ini adalah realitas yang diperhadapkan oleh 

Kitab Suci kepada setiap pria, suami, dan ayah. Anda dan saya, kita akan memimpin rumah tangga kita. 

Pertanyaannya bukan apakah kita akan memimpin rumah tangga kita. Pertanyaannya adalah 

bagaimanakah kita akan memimpin rumah tangga kita. 

Ini adalah hal yang tidak bisa kita elakkan. Tanda kepemimpinan kita adalah di rumah kita, dalam 

kehidupan istri kita, dan dalam kehidupan anak-anak kita. Pertanyaannya bukan apakah kita akan 

membawa pengaruh bagi istri kita. Pertanyaannya adalah bagaimanakah kita membawa pengaruh bagi 

istri kita. Pertanyaannya bukan apakah kita akan menjadi contoh untuk anak-anak kita. Pertanyaannya 

adalah contoh apakah yang kita berikan kepada anak-anak kita. Dan tugas kita adalah menumbuhkan 

tunas-tunas zaitun yang ada di sekitar meja kita, mengasihi, memimpin, dan memelihara mereka, dan ada 

berbagai cara untuk melakukan itu.  

Ada berbagai cara yang ayah saya gunakan untuk menumbuhkan kami sebagai anak-anaknya.. Sewaktu-

waktu kami sebagai anak-anak mengadakan kontes menyedot puding jell-o di meja. Sewaktu-waktu 

terjadi perkelahian karena makanan. Saya teringat dengan jelas saat kami berlari mengejar ayah dengan 
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makaroni dan keju ketika ibu berteriak agar kami berhenti. Saya teringat saat dibangunkan dari tidur,  

bagaimana ibu sangat lembut dalam cara ia membangunkan kami. Ayah, di sisi lain, akan membawa 

secangkir es dan menuangkannya di punggung kami. Itulah cara yang kejam untuk membangunkan 

seseorang, tetapi cara itu berhasil mencapai tujuan. Ayah melatih  The Muppets dan The Sting dan The 

Jackets dan The Panthers dan The Generals dan Expo dan White Sox dan tim-tim lain yang tak terhitung. 

Tetapi ia tidak hanya melatih. Anda tahu bagaimana saat anda duduk di Sekolah Menengah Atas, anda 

mempunyai para profesional, para pelatih yang bekerja di sekolah itu  yang akan melakukan itu. Itu 

belum cukup untuk ayah, jadi ayah akan melakukannya. Saya teringat ketika kedua saudara laki-laki saya 

ketika mereka bermain sepak bola di SMA. Ayah pulang kerja lebih awal, dan ia akan pergi dan berdiri di 

luar pagar, dan ia akan menonton latihan sepak bola setiap hari. Saya tidak melebih-lebihkan. Tidak ada 

orang tua lain di luar sana. Tak seorang pun ingin menonton latihan seperti itu. Tidak ada yang suka 

berada di tempat latihan. Ayah akan pergi dan tidak hanya melatih, tetapi juga ia pergi dan menyaksikan 

latihan.  

Ada segala macam hal yang ayah lakukan. Ayah membawa kami untuk berkemah saat larut malam ketika 

kami masih kecil. Ia membawa kami dalam perjalanan  tengah malam ketika kami sedikit lebih tua. Ia 

mengajarkan kepada kami banyak hal tentang kerja sama tim melalui beberapa cara yang menarik. 

Mungkin cara favorit saya adalah apa yang saya sebut “keluarga Platt berpesta Coke yang dibeli dengan 

harga obral.” Ini adalah cara kami melakukannya sehingga berhasil. Anda tahu bahwa sekali setahun toko 

bahan makanan biasanya memberikan harga obral untuk pembelian minuman Coke dalam bentuk 

kaleng, namun biasanya diberikan pembatasan pada seberapa banyak anda boleh membelinya.  Dan yang 

kami sekeluarga lakukan adalah bersama-sama naik ke mobil van, dan kami akan pergi ke toko bahan 

makanan bersama-sama. Lalu kami  keluar dari mobil van dan berkumpul sebentar, dan ayah akan 

memberikan kepada kami masing-masing, kami empat bersaudara, dan kemudian ayah dan ibu, ia 

memberiakan kepada kami masing-masing uang sebanyak $ 20,00 dan berkata, "Baiklah, mari kita pergi." 

Dan kami mulai menyebar. Kami akan saling berpisah pada saat itu. Kami lalu masuk ke dalam toko tanpa 

menarik perhatian dan masing-masing mengambil kereta belanja untuk diisi dengan kotak-kotak 

minuman Coke, dan kami  mulai menumpuk kotak-kotak minuman Coke ini di masing-masing kereta 

belanja. Adik perempuan saya, Amy, hanya seorang gadis kecil pada saat ini, juga menumpukkan kotak-

kotak Coke, dan  anda akan melihat enam baris checkout yang berbeda di mana masing-masing anggota 

keluarga Platt ada di dalamnya, semuanya dengan tumpukan minuman Coke yang akan kami gunakan 

untuk sisa tahun itu. 
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Ayah biasanya tidur saat larut malam. Pada masa Natal, udara di luar sangat dingin. Ia membawa alat 

pemanas ke tempat berkemah dan melakukan pertunjukan untuk kami. Kami bersama bersepeda, dan 

beberapi minggu sebelum ia meninggal, ia bersepeda jauh lebih cepat daripada kami. Lalu ada acara Rabu 

malam bersama ayah. Ini adalah sesuatu yang ayah lakukan selama tahun-tahun pada waktu kami duduk 

di kelas terakhir di SMA. Kami mengakhiri kegiatan-kegiatan kami pada hari itu, apakah kegiatan di gereja 

atau yang lainnya, dan kami bertemu dengan ayah pada saat makan malam. Dan setiap Rabu malam 

selama saya duduk di kelas terakhir di SMA, saya bertemu dengan ayah. Kami duduk bersama dan 

berbicara tentang kehidupan dan relasi dan sekolah, segala sesuatu di bawah matahari. Ia juga 

melakukan hal yang sama dengan adik perempuan saya, Amy, pada Rabu malam di mal. Mereka pergi ke 

mal dan makan di sana, lalu Amy berbelanja dan ayah membaca buku. Ayah saya menginvestasikan 

hidupnya untuk menumbuhkan anak-anaknya. Ia memberikan hidupnya untuk tujuan itu. Perkenanan 

Allah ditemukan dalam takut akan Allah, dan hikmat Allah ditemukan dalam Firman Allah. Ayah 

mengajarkan kepada saya bahwa istri adalah harta yang harus dihargai, dan anak-anak adalah karunia 

yang harus dipelihara. Tiga kebenaran yang terakhir ini semuanya mengalir bersama-sama dan berbicara 

tentang kehidupan, kehidupan yang penuh makna, kehidupan seorang pria yang penuh makna.  

Kebenaran yang kelima, ayah saya mengajarkan kepada saya tentang satu kehidupan yang bermakna, 

yang mengalir dari hadirat Allah. Dikatakan dalam ayat 5, "Kiranya TUHAN memberkati engkau dari Sion, 

supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu." Anda membaca tentang hal ini dalam 

Perjanjian Lama, yang berbicara tentang Zion. Apa maksudnya? Ini adalah referensi tentang Yerusalem, 

yaitu referensi khusus tentang Bait Suci di Yerusalem di mana kemuliaan dan kehadiran Allah berdiam di 

antara umatNya. Jangan lupa, ini adalah gambaran Perjanjian Lama dan inilah mengapa dikatakan bahwa 

mereka akan melakukan perjalanan ke Yerusalem. Karena jika anda ingin mengalami kehadiran Allah 

dalam Perjanjian Lama, jika anda ingin menemukan kemuliaan Allah dalam Perjanjian Lama, jika anda 

ingin mengalami kemuliaan ini di hadiratNya, maka anda pergi ke Bait Suci. Anda melakukan perjalanan 

ke sana. Ini adalah sesuatu yang besar, dan di siinilah Injil secara radikal mengubah gambaran tentang 

keluarga di sini.  

Kenyataannya adalah, ketika anda sampai ke halaman-halaman Perjanjian Baru, Yesus mati di kayu salib 

dan bangkit dari kubur, dan Ia mengirimkan RohNya, dan tiba-tiba, tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. 

Dan kenyataannya adalah bahwa kita tidak akan mengadakan  perjalanan apa pun. Puji Tuhan. Kita tidak 

perlu melakukan perjalanan keluarga, tidak perlu menggunakan minivan ke Yerusalem setiap tahun, atau 

beberapa kali setahun. Jangan lupakan, para pria, suami, dan ayah dalam ruangan ini, bagaimana Injil 

secara radikal mengubah peran anda di rumah anda dan peran saya di rumah saya. Kita tidak perlu lagi 
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membawa keluarga bersama-sama dan melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk menemukan 

kehadiran dan kemuliaan Allah, dan kita tentu tidak perlu menempatkan anak-anak di dalam mobil setiap 

minggu dan pergi pada hari Minggu ke gedung tertentu untuk menemukan kehadiran dan kemuliaan 

Allah. Itu adalah iman Perjanjian Lama. Agama Perjanjian Lama sedang dipraktekkan di seluruh budaya ini 

pada hari ini, dan itu bukan iman Perjanjian Baru. Ini bukan kenyataan Perjanjian Baru, karena sekarang 

tidak ada lagi tempat khusus di mana anda sebagai pria, suami, atau ayah yang berjalan dengan Kristus, 

yang mengenal Kristus, tidak ada tempat khusus yang anda butuhkan untuk mengumpulkan anak-anak 

anda dan membawa mereka ke tempat tersebut.  

Karena kenyataannya adalah bahwa anda yang membawa kehadiran dan kemuliaan Allah ke dalam 

rumah anda. Anda ingin agar anak-anak anda dan istri anda menemukan kehadiran Allah dan 

kemuliaanNya, maka bangkitlah dan tunjukkan kepada mereka siapa anda sebagai bait Roh Kudus. 

Realitasnya ialah bahwa sebagamana dikatakan dalam Mazmur 128, berkat Allah itu mengalir dari Bait 

Allah, mengalir dari hadirat Allah, dan anda membawanya ke dalam rumah anda berdasarkan Injil dan 

Perjanjian Baru. Ketika anda membangunkan istri anda di pagi hari, ketika anda membangunkan anak-

anak anda di pagi hari, dan bersama-sama mengalami hadirat Allah, kemuliaan Allah mengalir dari 

kehidupan kita. Berkat dari Allah dimaksudkan untuk mengalir dari kehidupan kita. Kita adalah baitNya. 

Kita duduk mengelilingi meja untuk makan malam pada malam hari untuk membiarkan kehadiran dan 

kemuliaan dan berkat dari Allah mengalir dari kita. Apakah ini suatu realitas, suatu realitas sehari-hari di 

rumah anda? Tentu ayah saya mengajar saya bagaimana mengayunkan alat pemukul dalam permainan 

bisbol. Tentu ayah saya mengajar saya bagaimana menendang bola, namun sebelum ia melakukan salah 

satu dari hal-hal tersebut, ayah mengajar saya bagaimana berdoa. Ia mengajar saya untuk mengalami 

kehadiran Allah dalam waktu doa keluarga, sebelum kami pergi tidur. Saya teringat pada saat-saat ketika 

hal ini menjadi rutinitas di mana saya hanya mengucapkan doa yang sudah dihafal dengan cepat agar 

saya bisa terus naik ke tempat tidur. Ayah akan menghentikan saya dan berkata, "David, ini adalah waktu 

ketika kita mengekspresikan hati kita kepada Allah, dan Allah harus dicari, harus ditemukan." Ini adalah 

gambarannya. Para pria, suami, dan ayah, harus  memimpin keluarga untuk mencari Allah, menikmati, 

mengalami kemuliaan dan kehadiran Allah di rumah, bukan di gereja.  Kita adalah gereja. Gereja adalah di 

rumah. Gereja adalah keluarga anda yang mengalami kemuliaan dan kehadiran Allah di rumah anda.  

Bagaimana hal ini menjadi kenyataan di rumah anda? Bagaimana anda bisa membiarkan kehadiran Allah 

dan kemuliaan Allah mengalir dari anda ke anak-anak anda dan istri anda, di seluruh rumah anda? Hal ini 

membawa kita kepada kebenaran yang berikutnya, yaitu yang keenam. Kehidupan yang bermakna akan 

membawa kemajuan bagi  Injil Allah. Bukan hanya kehadiran Allah yang memenuhi rumah kita, tetapi 
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juga dampak yang dibawa oleh kenyataan ini bagi umat Allah. 

Perhatikan hal ini. Kehidupan yang bermakna akan membawa kemajuan bagi Injil Allah. Dengarkan apa 

yang dikatakan pada akhir ayat 5, "Kiranya TUHAN memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat 

kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu." Di sinilah ruang lingkup Mazmur 128 menjadi lebih luas. Ini 

bukan hanya tentang satu keluarga lagi, bukan hanya tentang seorang pria dan istrinya dan anak-

anaknya. Gambaran yang terlihat di sini adalah kemakmuran dan berkat dari Allah bagi seluruh umat 

Allah. Itulah makna Yerusalem di sini. Anda ingin melihat berkat Allah pada umat Allah? Lihatlah 

Yerusalem. Inilah yang dibicarakan dalam kitab Ezra dan kitab Nehemia. Bangsa itu membangun kembali 

Bait Suci di Yerusalem, mereka membangun kembali tembok Yerusalem. Mengapa? Karena mereka 

menginginkan bahwa berkat Allah akan dipulihkan di antara umat Allah, dan sebagai akibatnya, mereka 

akan menampilkan karakter Allah untuk semua bangsa di sekitar mereka. Jadi gambaran dalam Mazmur 

128 ini ialah tentang seorang pria yang diberkati di rumahnya bersama istri dan anak-anaknya sedemikian 

rupa sehingga hal itu kemudian membangun komunitas orang beriman dan menampilkan karakter Allah 

kepada dunia. Bukankah ini merupakan kebutuhan yang besar di zaman kita? Para pria, suami, dan ayah, 

harus memimpin istri dan anak-anaknya untuk mengalami kehadiran Allah dan kemuliaan Allah di dalam 

rumah, dalam cara yang sedemikian rupa sehingga Firman Allah mengalir dan memenuhi rumah tersebut.  

Namun ketika hal itu terjadi dalam setiap keluarga yang berada dalam seluruh ruangan ini, itu bukanlah 

tujuan akhirnya. Tujuan akhir adalah adanya sebuah komunitas orang beriman yang kuat dan yang 

bertumbuh, yang akan menampilkan karakter Allah di Birmingham dan di semua bangsa, dan sebagai 

umat Allah yang memajukan InjilNya.  Itu sebabnya kita sebagai pria harus memimpin keluarga kita. Kita 

memimpin keluarga kita demi istri kita dan demi anak-anak kita, tetapi bukan hanya demi istri dan anak-

anak kita. Demikian juga kita melakukannya demi gereja, tetapi bukan hanya demi gereja, melainkan juga 

agar karakter Allah ditampilkan kepada dunia yang terhilang dan sekarat. Ini adalah pelajaran yang kita 

dapatkan dari teks ini. Minggu ini saya mencari kembali email dan surat-surat yang lain yang ayah telah 

tulis kepada saya, dan ia menulis kepada saya email ini ketika ia sedang berjuang menghadapi situasi 

tertentu, satu situasi konflik di dalam gereja, dan saya ingin membacakannya agar anda dapat 

mengetahui apa yang ada dalam pemikirannya. Ia menulis, "Dave, tanggung jawab saya adalah 

melakukan semua yang saya bisa untuk mempengaruhi mereka yang tanpa Kristus untuk datang kepada 

Kristus. Jika ini berarti jika saya harus kalah atau dirugikan dalam prosesnya, saya tidak boleh melawan, 

tetapi menerima iman itu, selama saya menjadi saksi positif, saya berada di sisi yang benar."  

Anda bisa mendengar gambaran dari Mazmur 128 di sini. Ini bukan tentang menjadi salah atau benar. 

Bagaimana hal ini menjadi sesuatu yang melawan arus? Ini adalah tentang bagaimana kemuliaan Allah 
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ditampilkan dari gereja kepada dunia. Tanggung jawab saya adalah melakukan yang apa yang saya bisa 

lakukan untuk mempengaruhi mereka yang tanpa Kristus agar datang kepada Kristus. Ini adalah tanggung 

jawab suami dan ayah,  sebagai pria untuk memimpin isi rumah tangganya, dan menunjukkan karakter 

Kristus kepada dunia, dan untuk membangun jemaat sebagai komunitas orang beriman. Para pria, ini 

merupakan sesuatu yang layak untuk diutamakan. Apakah ini yang menjadi pendorong bagi kita? Apakah 

anak-anak kita belajar dari kita tentang bagaimana memajukan Injil? Apakah anak-anak kita telah 

mendengar dari kita tentang bagaimana berbagi Injil? Apakah istri kita telah melihat di dalam diri kita 

tentang bagaimana berbagi Injil, bagaimana memberitakan Injil? Ini jauh lebih penting daripada 

mengajarkan bagaimana mengayunkan pemukul bola atau bagaimana menembak bola. Yang lebih 

penting adalah bagaimana memajukan Kerajaan, bagaimana membangun jemaat. Inilah hal-hal yang 

bermakna dalam kehidupan.  

Semua itu mengarah pada kebenaran yang terakhir. Kehidupan yang mempunyai makna mengalir dari 

hadirat Allah dan membawa kemajuan bagi Injil Allah, Kerajaan Allah, dan kehidupan yang mempunyai 

makna akan melipatgandakan kemuliaan Allah. Kehidupan yang bermakna akan melipatgandakan 

kemuliaan Allah. Ini adalah yang dikatakan pada bagian akhir dari Mazmur ini, yaitu dalam ayat 5 dan 6, 

"Kiranya TUHAN memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur 

hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu! Damai sejahtera atas Israel!" Betapa satu gambaran 

yang luar biasa. "Kiranya engkau melihat anak-anak dari anak-anakmu." Ini adalah berkat yang dimiliki 

oleh pria itu. Pada awal Mazmur 128, anda melihat pria ini dikelilingi di meja oleh tunas-tunas zaitun yang 

belum dewasa, yang belum bertummbuh besar. Pada bagian akhir Mazmur ini yang anda lihat adalah 

tanaman zaitun yang sekarang  menghasilkan buah, dan apa yang terjadi adalah bahwa dari tunas-tunas 

tersebut telah muncul lagi tunas-tunas yang lebih banyak, dan berkat Allah ditampilkan dalam hak 

istimewa yang Ia percayakan kepada pria ini. Pria tersebut memiliki kesempatan untuk melihat di 

hadapanNya warisan yang ia telah teruskan, tidak hanya untuk putra-putrinya, tetapi juga untuk mereka 

dengan cara sedemikian rupa sehingga mereka kini menyerahkannya lagi ke putra-putri mereka, dan 

warisan dari Firman Allah dan takut akan Allah diteruskan kepada generasi yang baru lagi, secara tidak 

langsung, melalui Dia.  

Betapa suatu gambaran yang luar biasa tentang berkat yang Allah berikan. 

Hal ini jauh lebih besar daripada siapa pun, daripada harta apa pun, atau daripada biaya pensiun yang 

dapat dimiliki oleh setiap orang dalam ruangan ini. Ini adalah keyakinan. Ini adalah investasi hidup kita 

dan hidup orang-orang di sekitar kita, istri kita dan anak-anak kita, sehingga anak-anak, istri dan suami, 

mengalami berkat dari Allah dan berjalan dengan takut akan Allah. "Kiranya engkau melihat anak-anak 
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dari anak-anakmu." Saya ingin jujur kepada anda. Ini adalah bagian dari Mazmur 128 di mana saya paling 

bergumul untuk memahaminya. Ini adalah gambaran yang luar biasa tentang berkat dari Allah, dan saya 

melihat begitu banyak bukti tentang berkat Allah dalam kehidupan ayah saya sendiri, tetapi 

kenyataannya adalah ia tidak sempat melihat Kaleb atau Yosua. Kita tertawa karena kita melihatnya ada 

dalam Yosua (anak kandung kami), tetapi tidak begitu banyak dalam Kaleb (anak angkat kami). Ada 

beberapa situasi yang berbeda yang kami alami, yakni hal adopsi anak kami, tetapi kami tertawa karena 

kami melihat ayah di dalam Yosua.  Kami selalu bercanda dengan ayah, karena ia telah kehilangan 

sebagian rambut di kepalanya. Sekarang kami tertawa karena sepertinya hal ini ada juga dalam diri 

Yosua, satu cermian dari ayah saya. Apakah ini berarti bahwa ia tidak hidup untuk melihat anak-anak dari 

anak-anaknya? Apakah ini berarti bahwa ia ketinggalan berkat dari Allah? Saya tidak percaya demikian, 

dan inilah alasannya. Saya yakin ayah saya tahu. Allah menerima kemuliaan yang besar melalui seorang 

pria yang mengasihi dan melayani keluarganya, dan buah dari kehidupan pria itu bukan hanya terlihat di 

dunia ini.  

Buah dari kehidupan pria itu adalah sedemikian rupa sehingga hal itu sampai ke dalam dunia yang akan 

datang, dan kenyataannya adalah bahwa ayah saya tidak hidup untuk melihat kedua putra saya yang 

berharga, tetapi saya berdoa agar kemuliaan Allah dilipatgandakan ke dalam hidup saya, Saya berdoa 

agar hal itu dilipatgandakan dalam seluruh gereja ini. Saya berdoa agar hal itu dilipatgandakan di tempat-

tempat di mana Allah memberikan kepada saya hak istimewa untuk melayani, mengajar, dan mendidik di 

sana. Dan pada akhirnya, hal itu akan dilipatgandakan dalam kehidupan kedua anak saya, dan satu hari 

nanti mereka akan melihat kakek mereka, dan mengalami bagaimana ayah bernyanyi dengan suara yang 

keras, bilamana mereka bersujud di sekitar takhta Yesus Kristus bersamanya dan menyanyikan 

kemuliaanNya untuk selama-lamanya. Itulah satu kehidupan yang layak untuk dijalani. Itulah satu 

kehidupan yang bermakna. 

Para pria, suami, ayah, keluarga dan rumah kita terlalu penting. Keluarga dan rumah kita adalah penting 

dalam arti kekekalan, karena itu saya berdoa agar anda dikuatkan oleh Allah. Saya berdoa agar anda 

ditantang untuk menemukan perkenanan Allah dan takut akan Allah, untuk mengalami hikmat Allah 

dalam rumah anda yang mengalir dari Firman Allah dalam hati anda, untuk menghargai harta yang 

berharga, yakni istri anda, dan memelihara karunia yang Allah berikan dalam kehidupan anda, yakni anak-

anak anda. Saya berdoa agar Allah menjadikan hidup anda bermakna sehingga anda dapat menunjukkan 

bahwa, di hadapan Allah, Roh Allah mengalir dari anda yang memajukan Kerajaan Allah, Injil Allah, dan 

melipatgandakan kemuliaan Allah dengan cara yang sedemikian rupa sehingga melalui generasi-generasi 

yang akan datang, kalau memang Tuhan belum kembali, orang-orang akan menyanyi dalam memuji Allah 
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sebagai akibat dari cara kita memimpin keluarga kita. Kiranya Allah memungkinkan itu terjadi. Inilah 

gambaran tentang Injil dan hakekat pria.  

Maukah anda menundukkan kepala anda bersama saya? Saya ingin agar kita mengambil waktu doa 

selama beberapa saat. Selama waktu doa ini saya ingin mengundang para pria, suami, ayah, dan pria 

lajang, dalam terang Mazmur 128 ini, untuk datang ke hadapan Allah dan menyerahkan diri anda sebagai 

pria untuk Allah. Agar anda dapat menyerahkan kebanggaan anda, dan berkata, "Tuhan, saya ingin agar 

oleh kuasa InjilMu Engkau menjadikan saya menjadi pria sebagaimana yang Engkau inginkan,  agar 

Engkau membentuk saya menjadi suami dan ayah sebagaimana yang Engkau inginkan. Saya mau 

menyerahkan diri saya kepadaMu di sini." 

Setelah kita berdoa, saya ingin mengundang anda untuk bersama-sama dengan istri anda dan anak-anak 

anda, jika mereka hadir di sini, berdoa bersama. Jangan ragu untuk melakukan itu.  

Para istri dan anak-anak, berdoalah untuk suami dan ayahmu kalau itu memungkinkan pada saat ini. Saya 

menyadari bahwa tidak mungkin ada kesempatan yang sama bagi semua orang, tetapi saya ingin 

mengajak anda, para pria dan suami dan ayah, untuk berdoa dalam terang Mazmur 128. Saya ingin 

mengundang para perempuan untuk berdoa bagi para pria dalam ruangan ini. Anda dapat berdoa dengan 

suara keras bersama-sama. Anda dapat berdoa dalam hati. Anda dapat berdoa di mana pun anda berada. 

Saya ingin agar kita menyerahkan hidup kita. Ini adalah intinya. Allah telah mempercayakan tugas kepada 

para pria untuk memimpin dalam rumah tangga. Saya ingin agar kita berdoa agar Allah membangkitkan 

satu komunitas orang beriman yang di dalamnya para pria berperan penting sebagaimana yang 

digambarkan oleh Mazmur 128, dan saya berdoa agar Allah melakukannya dengan kuasa InjilNya.  

Bapa, kami berdoa, dalam menanggapi Mazmur 128 ini, dalam menanggapi FirmanMu yang diungkapkan 

di sini, agar Engkau mencurahkan anugerahMu kepada para pria di sini. Bapa, kami sadar bahwa setiap 

orang dari kami semua di sini telah gagal. Kami sadar bahwa kami tidak dapat hidup sebagaimana yang 

digambarkan dalam Mazmur ini dengan kekuatan kami sendiri. Kam sadar bahwa kami mempunyai masa 

lalu sebagai pria, sebagai suami, sebagai ayah, yang tidak membawa kehormatan bagiMu. Bapa, kami 

gemetar karena memikirkan kenyataan itu, dan kami berdoa agar pada saat ini anugerahMu menutupi 

kami, dan agar anugerahMu memampukan kami. Bapa, saya berdoa, selama saat-saat ini, ketika kami 

membiarkan kebenaran-kebenaran ini meresap ke dalam hati kami, saat kami berdoa bersama atau 

berdoa secara pribadi, ketika kami datang tersungkur di hadapanMu dan menyembahMu, agar Engkau 

mengambil hati kami sebagai pria dan membentuk kami. Kami berdoa, bentuklah kami menjadi pria yang 

diberkati oleh namaMu, yang diperkankan oleh Engkau, dan yang berbahagia di dalam Engkau. Karena 
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kami takut akan Engkau dan berjalan dalam jalan yang Engkau tunjukkan dan mengalami janji-janjiMu di 

dalam rumah kami.  Anda juga dapat berdoa sebagai satu unit keluarga. Jika keluarga anda tidak terwakili 

di sini, saya ingin mengundang anda untuk berdoa tentang hidup yang memuliakan Allah, dan agar anda 

menjadi pria yang hidup untuk kemuliaan Allah. Mari kita berdoa bersama.  

 


