
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                   
 
 
  
                                                                           
 
 
   
 
 
 
 
    
 

 

 

Ringkasan Khotbah 

KELUARGA DAN TANTANGANNYA: TANTANGAN DALAM 

KEBAKTIAN KELUARGA 

Yosua 24:14-28 
 

Siapakah Allah yang sebenarnya kita sembah?  Jika kita selidiki dengan 

jujur, kita sebenarnya akan menemukan di dalam hati kita yang terdalam, 

bahwa ada allah-allah asing yang kita sembunyikan dan kita sembah secara 

diam-diam sembari kita menyembah Allah yang memproklamasikan DiriNya 

di dalam Alkitab.  Disinilah letak tantangan terbesarnya, yaitu mengakui 

bahwa di dalam hidup kita sebenarnya telah terjadi penyembahan terhadap 

allah-allah asing yang bukan Allah yang menyatakan Diri di dalam Alkitab.  

Tantangan ini berlanjut, dan tidak berhenti pada hanya mengakui saja 

keberadaan allah-allah asing tersebut di dalam hidup kita, melainkan juga 

bagaimana kita akhirnya bersikap terhadap allah-allah asing tersebut setelah 

kita mengakui keberadaan mereka.  Akankah kita tetap menyimpan dan 

menyembunyikan mereka di dalam hati kita yang terdalam, atau kita akan 

menindaklanjuti dengan membuang mereka jauh-jauh dari hati kita?  

Tantangan ini bukanlah tantangan yang bisa dipandang sebelah mata.  Sebab 

masuknya allah-allah asing tersebut ke dalam hati kita adalah dengan diam-

diam dan secara perlahan-lahan.  Ketika kenyataan itu bertemu dengan 

kesmbongan diri, maka kita mengalami kesulitan untuk mengakuinya di 

hadapan Allah yang sejati.  Semakin sulit mengakuinya, semakin sulit pulalah 

kita melepaskannya. 

 Mengenali hal tersebut secara ide tidaklah sama dengan 

mengaplikasikannya di dalam kehidupan sendiri, apalagi di dalam kehidupan 

keluarga.  Mempimpin keluarga sendiri untuk memilih manakah allah yang 

akan disembah adalah suatu proses yang tidak mudah.  Setelah proses 

identifikasi terjadi dan diambillah keputusan, maka ketegangan bisa terjadi di 

dalam keluarga ketika implementasi akan keputusan akan dilaksanakan.  Jika 

keluarga tidak sehati akan siapa yang sesungguhnya akan disembah, maka 

kebaktian keluarga tidak akan terjadi secara alamiah atau seharusnya.  Yang 

terpenting adalah bukan tindakan keagamaannya, melainkan kesungguhan 

hati secara total sebagai keluarga yang mengikut Tuhan.  Baru dari hati yang 

sungguh-sungguh lah seluruh tindakan dan sikap kita akan mencerminkan 

kesungguhan penyembahan dan devosi kita kepada Allah yang sejati. 
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