
 

 

 

Pelajaran bulan Januari 2017 

 

Tema: UJIAN IMAN 

 

 

Setelah diberkati melalui pelajaran BLESSING selama tahun 2016, maka pada tahun 2017 

ini pelajaran kita akan disesuaikan dengan tema tahunan “Bring Back My Bible”. Kita akan 

membahas tokoh-tokoh Alkitab, yang disesuaikan dengan bahan bacaan setahun GSY, dimulai 

dari tokoh Abraham yang mewakili kitab Kejadian. Kita akan membahas khususnya mengenai 

ujian iman yang dialami Abraham pada pelajaran kali ini. 

Salah satu ciri khas Alkitab adalah tidak menutup-nutupi kegagalan tokoh-tokoh besarnya, 

termasuk Abraham. Dalam suatu tindakan iman yang luar biasa, ia meninggalkan sanak 

saudaranya “tanpa mengetahui tempat yang ditujunya” (Ibrani 11:8, Kejadian 12:1-9). Tetapi 

karena didorong adanya kelaparan, ia mengungsi ke Mesir dan meminta Sara (yang sangat cantik) 

untuk mengaku sebagai adik perempuannya. Ini perbuatan tercela karena mempertaruhkan 

keselamatan istri demi keamanan diri! Yang mendasari perbuatan Abraham adalah 

ketidakpercayaan (Kejadian 12:10-20). 

Kita bisa melihat adanya perbedaan mencolok, antara iman dan keraguan Abraham. Lalu 

bagaimana respon Abraham untuk ujian yang jauh lebih berat: mempersembahkan Ishak sebagai 

kurban bakaran? Perhatikan bagaimana tiga kali Ishak disebut secara mengharukan sebagai 

“anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak” (Kejadian 22:2). Jelas bahwa Ishak 

bukan hanya anak tunggal yang sangat disayangi Abraham, tetapi anak yang mengenainya Allah 

berkata “yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak” (Kejadian 21:12). 

Abraham dan Sara telah menunggu bertahun-tahun kelahiran anak perjanjian itu; apakah sekarang 

mereka harus mengatur kematiannya? 

 

Pemahaman Alkitab: Kejadian 22:1-19 

1. Apa yang dapat kita pelajari tentang Allah dari bacaan tersebut? 

2. Apa saja yang dapat kita pelajari dari tokoh-tokoh dalam bacaan tersebut?  
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3. Apa yang akan Anda lakukan minggu ini sebagai penerapan bacaan hari ini? 

4. Adakah yang akan kita kerjakan bersama-sama dalam 2 minggu ini? 

5. Kepada siapa kebenaran ini akan Anda sampaikan/ceritakan? 

 

Sharing Kondisi 

1. Apa yang Anda syukuri sepanjang minggu ini? 

2. Apa yang Anda gumuli saat ini? 

 

Sumber: John Stott. Sepanjang Tahun Menelusuri Alkitab. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2010. 

 


