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BA3 II
KISAH TBRAHITI{ MENTIRUT BIBEI

untuk mengetahul seJarah lbrahtn, klta dapct trc-
llhat d,a1am Alfltab tentang kLsah,nya. Namun AlKltab dl
aane tidak menjelaskan secaxa r1nelr AlKltab hanya treD-
catat bahwa rbrahlm (4braham) lah1r sebagar berikut 3

rDllah keturunan Terah. terah menpcranakkan 1bram,Nahor d,an garan, d,an Earan memperanikkan I;i; ftatlkaIeIaFr ayahnya_masih hldup, maiilah Haran-af- ;lelahirairnyei dl uiraed,lm. KeJadlan, (i1 zZ1-ZBilg""'
Dengan demiklan d.apat dlkctahul, bahwa Abrahan Ia_

hlr dl UrKasd,lmr lO 
"yahnya bernama Ierah, Abrahan trcr-

punyal d.ua saud.ara yaltu Nahor dan Haraa. Eaxan mempunyal

anak yaknl lotr tetapl dia matl nasih muda tlitenpat ke-
lahlrannya.

sebagalmana yang telah dlkemukakan, sekallpun d.l
dalam Af trltab tidak dlJelaekan secara r1nc1, nanun ban-
pir d.engan pastl dapat dikataken, bahwa Abraham hldup
klra-kl,.ra 2018 Sebelum Masehl, Menurut f RaJa G:1 raJa
Salomo mulai mend,lrikan Ruuatr Al1ah pad.a tahun yang ke

gtr"rb"ga.Algltab 
lnd.oneela, AIK183, trembaga liritaii-irAoi|"r", 1995

loHoward. F. Vosr Klyasan andi, rogyakarta, r Ya-
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48011 sesudah Banl 1srall keruar d.arl Meelr. Menurut. Ke-
luaran, 12240 Bani rsrall tlnggal di Meslr 4lo tahun La -
manya, antara pemanggllan Abraham d,an keberangkatan yakub

ke Mesir 215 tahun lamanya jadl semuanya 1125 tahun. pe

merLntahan salomo d,apat dlkatakan sekltar 10oo tahun se-
beLum plasehl, eehingga zaman Abraham ad.a kira-kira 18

tahun Scbclum yasehi.12

seranjutnya sesud.ah 4braham bcrsama d,engan ayahnya

dan kaum keluarganya berangkat darl ur ke Heran, d.an tlae
gaf beberapa waktu d,J.oana, ia mendapat perlntah d,ari
Allah supaya berangkat d.ari sana seorang dlrl 3 scpertl
tercantum dalam AlKitab sebagal beri.kut 3

Serfirmanlah Tuhan kepada Abran : rpergilah darlncgcrlmu dan dari sanak- saud,aramu dan-d.aii-runah baF

fl:lffiriil f:?i:?51 vang akan kutunjukkan kepadanu'r.

Abraham menurut panggilan Allah ia berangkat. d,an

tidak bertanya mengapa, tetapl pergi sepertl yang cllnlnta
oleh AlLah kcpadanya. ra berangkat d.aram usla ?5 tahun ,
bersama-sara lstrlnya sarai, dan keponakannya rrot.r ber--
sama ha.mba-hanbanya d.an ternak. Ialu eampailah d,i 6anaan,

11tutq, har. 61

"rgr4, hal. Gz
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dan tinggallah d,idekat Slkheml4 ,"o* letaknya dekat dart

kota Nablus sekarang.

Dengen d,emlklan d,apat dlketahul, Abrahan tlnggal
dltanah Kantan hanya sebentar, la harus nenlnggarkan nc -
gerl itu d.lsebabkan kelaparan yang terJadl d.i Kanran. rnr
lah suatu uJlan terhad.ap Abraham menurut AlKltab setelah

ltu la berangkat ke 14eelr, karena d,lsana tldak ada kelg
paran. Karena scjak zaman d,ahuru kela tanah Meslr adalah
gudang gandum yang d,igunekan untuk segenap bangea d,lscke-
Illlngnya. pertanlan d.lnegertr. tersebut tid,ak tcrgantuag
d.arl keactaan hujan, tetapl cukup mend.apat al,r d.arl eungal

Nl}r yang mend,apat alrnya darL ped,alaman AfrLka yang ter-
kenal d,engan hujannya yang lebat eeperti terdapat d,lne-
geri, tropika, eehlngga negeri Meeir pad,a saat ltu sangat

subur d.an makmur d.engan berbagai Jenie hasl1 pertanlan
nya.

geraparanpun menjad,i d,an neluas dl seantero bunl
maka Abrahampun pergl mengunjungl Mesir untuk mcnctap dl
sana, karena penderitaan akibat darl keraparan yang begi-
tu dahsyat tldak tahan lagi. pada saat menasukl negerl

- 
14l{""1", trempp, [afslran KeJadlgo, pcmatangaiantar

1967, hal. 25 
-
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Meslr tlba-tlba la berkata kepada ietrlnya Saral (Sarah)3

Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau inl seorang perenpuan

yang cantlk rupawan, dan oleh sebab ltu Abraham takut,

bahwa Sarai akan dirampas orang sesudah membunuh Abraham

terlebih d.ahulu. Abraham takut dibunuh orang, dan untuk

ltu ia beranL mengorbankan ietrinya. Abrahau menpunyal

alasan demlklan, karcna pad.a zamarr kira-klra 20OO tahun

eebelun Krlstus ada terdapat euatu peraturan, bahwa percg

puan clan anak-anak kepunyaen orang-orang aelng yang da-

tang ke Mesir dapat dianbll oleh Flrtaun raJa negerl. ter
sebut. D&r ketika mereka akan sampal dl Mesir Abraham

berkata kepad,a SaraL, bahwa la cllsuruh mengatakan kalau

d.irlnya adaLah saud.ara daripacla Abraham, supaya ada kc -
untungannya baglku dan akupun tlapat hldup karena lngkau.

Dan apa yang diduga tadl benar-benar terJadl, yaitu kctL-
ka Abraham begltu sampai dl Meeir, orang-e3ang Meelr itu
mellhatnya terlalu cantik Jellta lalu merekapun menuJi-rg

Jl dl hadapan raJa FLrtaun. Saral dibawahnya ke tstana,

raja Fi.rtaun, maka Firtaunpun menganugrahkan kamblng,

lembu, keledal betlna dan unta serta hanba sahaya, gundlk

kepad,a Abraham. 15

15r"of. Dx. Ahmad. Shalabyr p€rband,lngan Agama-Aga-
ma Yahud,ll Jakarta, Bumi Aitsara, 1
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Dtslnilah keterbatasan Abrahan sebagal manusla,

la nengorbankan i.etrlnya, seharusnya Abraham mempercax&-

kan perkara tersebut kepada Allah, namun pacta keuyataan -
nya la leblh mend.ahulukan akalnya, bahkan ia berbohong.

Memang betul Saral ltu saudaranya, tetapl ltu hanya

separoh kebenaran. Abraham pada saat itu bukan seked,ar

saudara darl sarai tetapl statusnya sebagai suam1. ucapan
yang setengah benar adalah d.usta.

Dlslnl abrahan mempercayakan d.usta dalan bahaya,,
perbuatan d,emtkian adalah dosa, dislni d,osa melahirkan
d.osa, karena d.osa Abraham tersebut, juga mengakibatkan

Pj.rtaun berd.osa, karena plrraun betuL-betul nengambLl

Sarai keistananya. Firraun ad,alah gclar raJa dl Meslr
yang artlnya ad.alah Rumah Allah yakni ietana keraJaan.

Abraham d.engan tlndakannya yang salah i,tu menbaha-

yakan janjl allah, yaitu bahrva dari pad.anya d,an d,arl sara,
akan timbul satu bangsa yang besar yang akan melahirkan
Mesias atau Juru selamat, sekarang A11ah send.irtlah yang
bertlndak untuk melepaskan Abrahan d,an Saral darl tlnd,a _

kan Flr taun. Flr raun dan selsl istananya ditlmpa oreh
tulah besar yang membuka mata raja Ltu bahwa raJa tclah
berbuat ealah dengan mengambll sarai. ke letananya, oleh
karena Saral telah kawln d.engan Abrahan. Apakah yang kau
perbuat xnl terhad,ap akuT mengapa tldak kau beri tahu,
bahwa la istrlmu? mengapa kau katakan bahwa la adikmu,
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sehingga aku mengambilnya menjatli istrlku? sekarang inl-
lah Lstrlnu, ambillah d,la dan pergilah d.ari "lrri.16

fuduhan Flrtaun pad.a Abrahan 1tu adalah pada tem -
patnya, karena memang semuanya ad,alah aklbat kesalahan

Abraham. Abraham tid.ak dapat nenjawab apa-apa karena o&-

lunya. SGjarah lnl memperlihatkan kepada kitarbahwasannye

Abraham juga orang yang berd.osa. AIKltab tidak pcrnah

menggambarkan seseorang lebih bague clarl kead,aannya yang

sebenarDyar tetapi selalu membcri. gambaran yang sebenar -
nya.

Sekarang Abraham telah sepuluh tahun tinggal di
Kantan, tetapi blarpun d.emikian Janji 111ah, bahwa Saral.

akan mend.apat seorang anak lakl-lakl belum juga terkabul,

Saral tetap mandul ia semakln eangsl, apakah JanJl Allah
itu akan terwujud.. Dalam kesangsiannya lnl la mencarl sua

tu jalan lain yar,g diperbolehkan oleh adat pada waktu itu
seperti yang kita kenal darl und.ang-undang gamurabi. Seo-

rang letri yang mandul d.lperbolehkan memberikan seorang

hamba perempuan kepad.a suaminya, dan anak yang J.ahlr darl
hamba perempBan ltu akan dlambllnya menjadi anakaya s€r -
diri. sarai memberlkan kepada Abraham hambanya seorang

Meslr bernama H"g""l7 ,rnU mungkin d,iperolehnya d,ahulu

d.arl Fir t?rDo

16prof. Dx.

17Hor""d P.

thmad Shalaby, Op., Clt., haI. 150

YoBr El., Cit., hal, 77
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Abraham menurutl apa yang d.lminta oLeh Saral lstrl
ny&r laIu la mengambll Hagar menJadl gund,lknya, IaIu pc-

rcmpuan itu mengandung. Hagar yang sekarang menJedlguntllk

Abraham menghina Saral oleh karena d.ia mandul. Saral tl-
dak tahan akan perlakuan semacan ltu. IB menyesall Abra -
ham, eekallpun d,alan hal ln1 bukan Abrahan yang ealah.

Abrahan memberl kebebasan keBad.e Saral untuk berbuat sc-

suatu nenurut kehend,ak ilagar. Inlpun sesual dengan undang

und.ang dlzaman itu. Saral menind,as perempuan ltu dengan

menyuruh dia melakukan pekerjaan budak yang paling rendah

tetapl Hagar tidak tahan akan perlakuan yang dentklan,

laLu Larilah ia meninggalkan kemah .A,braham. Hagar 1arl
keselatan, hendak pulang ke Mesir. Tetapl untuk ltu ia
harus melalul pad.ang gurun dleebelah selatan Kanran. Ia
hendak menuju Syur dlperbatasan Mesir, scdang la beristl-
rahat dekat dieebuah sumur, d,an pad,a waktu ltu datangrah

Malalkata Tuhan, yaltu [uhan seadiri datang kepad,anya,

lalu bertanya : frHagar hamba Saral darl nanakah datangnu

dan kemanakah pergimuTtt llagar mengaku bahwa la 1arl darl
saral, majlkannya. Malalkat [uhan menyuruh dla kemball

kepeda saral d,an tunduk kepad.anya. sebaliknya ia nend,apat

Janji, bahwa satu bangoa yang besar akan rahlr darl d,la.

Anak yang akan dllahirkannya ltu actalah lakl-rakt dan ha-
rus dlberi nama Jemailr lS artinya Allah mend,engar.

rakarta ] 

tx;"T;njTi";l"i:: 
'{B6rf iHi:oEffi3 
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Tiga beLas tahun berselang sejak 1emaIl lahlr, ya_

1tu Abraham berumur 99 tahun, dan Sarai berumur 9O tahun,
namun janjl Allah belum terpenuhl, tetapl Abraham tetap
percaya akan JanJt A1Lah tersebut. trarena setahun lagl
Ishak akan ]ahir, A1]ah hendak mempcrbaharul, lagl per-

JanJlanNya d,engan Abrahau d.engen memberlkan eunat kepada-
nye eebagal tand.a perJanJi.an.

Sebagal tand.a perJanji.an yang clladakan Al.tah de_

ngan Abraham, maka kepada Abraham d.lberlkan tenda gunat.

setiap Iakl.-laki dldalan runahnya dan d,laatara keturunan
nya harusrah d,isunatr Juga hamba-hanba yang dtberl d.engaa

uang d.an dan yang tlnggal dlrumahnya dan nenJadl kepunya-
an Abraham, harusLah ti,rut d,leunato penfraatan lnl harus
dllakukan, waktu anak itu berumur d.elapaa harl. JLka se -
scorang darl keturunan Abraham tidak mennuhl perlntah
Allah 1n1, maka ia merautuskan perJanjlan dengan AlLah,
maka la akan dlhukum, dan akan dlbasml, ia akan matl oleh
karena melaaggar periatah Allah tersebut.

Dengan tegas penyunataa itu d.ltetapkan menJadl
syarat mutlak untuk keanggotaan dL d.alam Jemaat baagea
keeeLamatan ltu, Bersama dengan ltu penyunatan teraebut
dltetapkan seraku perkakas (alat) pengantara keeeramatan.
Barang siapa yang ruenolak (tldak menerina) tand.a kesela -
matan ltu, tidak boleh tldak harus d.lusir darl ]lngkungan
ltu, menghlna keselamatan ltu sendirl dan mengaerngkan
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dlri darir jemaatr sehlngga nau tidak mau la harus dlku-
elLkan. 1 9

sebagal jamlnan akan cllpenuhlnya JanJl ltu Alrah
menyuruh Abraham menggantl nama saral. untuk seteruenya

sarai akan bernama sara. sara berarti yang layak sebagal

ratu, d.an Sara berarti ratu. Seorang ratu lebih tlnggi
deraJatnya darlpada orang yang layak eebagaj. ratu. f& dl
sebut ratu, oreh karena ia akan merahirkan keturunan raJa
raJa. Setelah Abraham mendengar semua firman A1lah dan

menerlma semua janJl Ltu, suJud.lah ia sekall lagl d,engan

mukanya kebunl sambil tertawa. Ini bukan tertawa d.arl BG-

orang yang tldak percaya sepertl tertawanJi,a Sara, Juga
bukan tertawa mengejek sepertt 1smail, tetapl tertawa cla-

ri seorang yang takjub akan karunla Allah, tertaya darl_
hati yang girang, kegirangan yang keluar darl kepercayaan
bahwa AlLah akan meLakukan apa yang tldak mungkln bagl
manusla. Seakan-akan Abraham akan mengatakan I Akan tar-
jadlkah keaJalban besar ltu, bahwa orang yang berumur loo
tahun akan mendapat anak, d.an bahwa Sara sud,ah berumur 90
tahun ltu, akan melahirkan anak? .O,langkah besar kekuasaan

Allah dan alangkah mufia Kasih Setlanya, sehingga la mem_

berlkan hal ltu.

19w"=te= trempp, gp.r" clt., hal. 1BB
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Sekarang tibalah saat pelaksanaan janjl AlJ.ah yang

ditunggu-tunggu itu. pelaksanaan janJl Allah ltu adalah

pekerjaannya, Tuhan mengindahkan kepad,a sara, menganugral

kan anak, lalu Abraham menamakan anak itu fshakrzOartlnya
ia tertawa atau orang tertawa.

Kelahiran fshak ad,alah suatu tanda buktl clarl ke-
setlaan Allah terhadap Janjirya kepad,a 4braham. JanJl

lllah bukanlah omong kosong dan kabar angln belaka, rnela-

lnkan Flrman yang terJadl, ianJl yaag dltepatl dan di
genapl, rencana yang dlLaksanakan.

Abraham mengadakan perjanuan besar pad.a harl rshak
dlsaplhr oepertl kebiasaan orang pad.a masa itu. pad,a wak-

tu itu rshak berumur kira-klra dua atau tlga tahun, BC-

dangkan rsmail berumur 17 tahun clan turut dalam perJamuan

ltu, Lal.u menge jek fshak d,lwaktu perJanuan itu.pemud.a re_
maja itu cemburu kepada 1shak, selama rshak belum rahlr,
la mempunyal harapan satu-eatunya ahLl warls Abraham.

retapl dengan lahlrnya rshak hal 1tu ttdak mungkln ]agl.
sara mellhat, bahwa rsmall menghiaa Jshak, dan har ltu
tldak diterimanya begltu eaJa. f& meminta kepada Abralam
supaya llagar dan renaLl diuslr, karena remalL tidak boleh

20r. M. Joesoef Souryb, !E:r__g.Ix
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menjadi ahl| waris seperti Ishak, sebab sud,ah ternyata

bahwa Ismail sangat membencl Ishak, sebab Ishaklah anak

yang dljanJlkan Allah untuk menJad,l ahll warls bagl

Abrahan. Abraham sana sekall tldak setuju dengan perminta

an Sara, tid.ak terllntas dalam hatinya untuk menguelr

Jemail dan Hagar. fsmall iuga anak yang dlclntalnya. fe
tapi permlntaan Sara ltu seeual kemauan Allah. Allah me -
ngatakan kepad.a Abrahan supaya menuruti permlntaan Sara

dengan menyuruh pergl f,agar clan Ismall. Dan ha1 inl 8€Bll-

ai dengan Kejadian 21 212 :

Tetapl Allab berflrman kepada Abraham . .,Janganlah
sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dalam
segala yang dlkatakan Sara kepad,amur haruslah engkau
mendengarkannya, sebab yang akagrcllsebut keturunanmu
ialah yang berasal dari 1ehak.-'

Kejadlan 21 212 ini raenunJukkan bahwa Ishaklah anak

yang dljanjlkan Al1ah, aenue warisan Abraham hanyalah

untuk lshak seorang, dan Ishak tidak boleh terancam hldug

nya oleh femail anak budak itu.
Inilah suatu ujlan bagi Abraham, oleh karena fema-

ilpun sangat diclntalnya, maka Al1ah mengblburnya dan

Al1ah berjanji kepad.anya bahwa Ismailpun juga akan menJa-

di bangsa yang besar. ?erintah lilleh lnl. diturut Abrahan

clengan penuh lman, biarpun ltu berat baglnya.

z1l"rob"ga arKttab lndoneeia, 0F. r Q,*L., hal . 20
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SekaLl lagl lllah hendak menguji lman Abrahamr 8r-

atu ujian yang dljalani Abrahan d,engan penuh iman. Allah
menguji abraham untuk meLlhat apakah ia betul-betul ber-

pegang kepada Al1ah, sekalipun d.inlnta daripad,anya B€auo-

tu hal yang tldak mungkin. UJian ltu Juga d,inakeud. untuk

meneguhkan kepercayaan Abraham. Mengenal uJlan Abraham

inl, dal.am AfKitab dlsebutkan : (Kejadian 22zZ)

tt4mblllah anaknu yang tunggal ltu, yang engkau ka-
sihl, yaknl Jehak, pergilah ketanah Moria dan per--
aembahkanlah dia disana sebagal korban bakaran. p2d*
salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamurr.

pari sini kita dapat merasakan, apa yang terjadi
d,alam Jiwa Abraham waktu neneri.ma perintah dari Alfah ter
sebut. 411ah d.atang kepad.anya d.engan memerintahkannya

supaya mempersembahkan anaknya yang tunggal itu untuk d,l

sembelih dan dibakarnya dlatag gczbah. Dan semua 1nl ha-

rus dia yang melakukannya. Bertahun-tahun Abraham o€Bung-

gu d.engan penuh iman akan kelahiran lshakr yaitu anak

penjanjlan yang akan menjadl suatu bangsa yang besar. Dan

kinl setelah lahir d,an menjadi seorang anak remaJa,

Abraham mendapat perintah dari A1lah untuk nenyembellh-

nya. letapl Abraham melakukan apa yang dlkatakan kepada -
nya sekalipun la tidak mengerti, 1a mempercayal dan menu-

ruti-nya.?1 Abr^ham berpegang teguh kepad.a A}lah, dan

"JEtu.., ha1 . 21

21or, F. rt, Bakker,

{iF@, ;rakarta, Pr-
€gJ.aI3h Agx€jl?€n lrr?hr r per:EFK:ffiE*ffi
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ia telah begltu taat untuk mempersembahkan anaknya sebg

gai korban, d.engan keyakinan bahwa Allah dapat membangkil

kan kembali anaknya itu. Dan d.alam ha] ini sesual dengan

Ibranill 219 3

Karena ia berpikir, bahwa Allah berkuasa membang-
kitkan orang-orang eekalipun darl antara orang matl.
Dan dari sana ia seak24-akan telah menerlmanya kem -
ba1i. (Ibranl 11:19).

nkhirnya Abraham berangkat d.engan lehak bersama

d"ua orang hambanya. Dan pada harl ketiga, tibalah mereka

d.itanah Moria. Abraham menyuruh kedua hambanya itu untuk

menunggunya. 1,alu Abraham bersama Ishak berjalan terus ug

tuk melaksanakan perintah Aflah untuk menyembellh anak-

nya.

Dalam perjalanan mendaki gunung Moria itu Ishak

bertanya kepada ayahnya, bahwa d.ia sudah serlngkali nengi

ktrti ayahnya mempersembahkan korban bakaran mereka selalu

membawa anak d,omba untuk kurban bakaran, tetapi kall lnl
mengapa ayahnya tidak membawa anak domba untuk korban ba-

karan. Pertanyaan ini adalah Juga merupakan suatu ujlan
bagl Abraham. Abraham blsa saJa ballk kerumah d.an mengu -
rungkan niatnya untuk menjalankan perintah yang la terlma

d.ari Allah, untuk menyembellh anaknya, lshak tersebut. :Ie

tapi d.engan berbekal lman Abraham berjalan terusr Den

% AlKitab rndonesia, elxitab perJanjlan Barrr" l,embaga AfKltab lnd.onesia, .lakarffigT*
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Abraham menjawab pertanyaan inl adalah bahwa Allah yang

akan menyedlakan anak domba untuk kurban bakaran baglryya.

Akhirnya mereka sampai ciltempat yang dltuju, maka

Abraham membuat sebuah l4ezbah d,ari batu dan tanah la1u dl
taruhnyalah kayu bakar d.iatasnya, lapun harus nengatakan

kepad.a lshak bahwa dialah yang akan dljadikan kurban baka

r&no Dengan keyakinan bahwa ltu semuenya adalah kemauan

Tuhan. Maka lshak menyerahkan d,lrinya d.iikatr fl€rnyata

Allah tidak bermaksud. membunuh 1shak, sebelum Abraham ne-

nlkamkan plsau itu kepad,a anaknya maka AIlah bertind,ak.

Malaikat Tuhan datang d.ari. langtt d.an beraeru kepada

Abraham, sekarang sud,ah eukup bagl Al1ah yang mengetahui

hatl orang, bahwa Abraham telah begitu taat untuk m€&p€x-

sembahkan anaknya sebagal kurban, Dan akhlrnya yang nenja

di kurban bukanlah rshak melainkan digantl d.engan seekor

d.omba.

Dengan demikian klta mengetahui bahwa dari ujian
yang d'laIami abraham ini, ternyata la mendahurukan lrlah
dari segala sesuatu, sekalipun itu adalah anaknya yang

tuuggal. Tentulah tlndakan iman yang dramatis demlki-an ti
d.ak akan lahir bila Abraham tid.ak mempraktikkan imannya

terhad,ap Allah ltu d.aram semua har kecil yang berlangsung

seharl-hari. Karena i.mannya yang luar blasa itu Allah meg

berkati d,i.a, dan membenarkaanya.'.1 .U"*"pa besar kegernbi-

25Howard F. yosr ep, clt., hal. D7
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rean dan ketentramannya yang datang mellputi pada Jiwa

Abraham pad.awaktu ltu, setelah mend.engar perkataan Mela-

lkat Tuhan itu, Abraham menand.ang sekelllingnya, la mell-

hat seekor domba jantan tereangkut tand.uknya delam sebuah

belukar, Domba ltulah yang sekarang d.lpersembahkan kepaita

Tuhan sebagai ganti anaknya.26 D"rikianlah Atlah menyedl-

akan baglnya anak d,omba kurban bakaran.

Setelah kita mengetahui tentang slapa Abrahamr seI

ta anak dan istrlnya, yaltu Hagar dan Sarao Maka Abraham

berlstrikan pula seorang perempuan yang bernama Katura.nB

11 Ketura j.a menclapat lagl enam anak lelakl. Dlantaranya

yaltu i ZLmranr Yokganr Medan, Mldlan, fsybak dan suah.z"l

Sesudah beberapa waktu lamanya Abraham tinggal dl
garsyeba, berangkatlah ia ke gebron. DLtempat itulah Sara

meninggal d.alam usia 127 tahun, dan Abraham meniaggal da-

lam usia 175 tahun dan dlkuburkan dalam gua gakpela tem-

pat Sarah d.ikuburk"r.28

B. Status Abraham

Sebelum kita memblcarakan tentang status Abraham ,

maka perlu dljelaskan bahwa d.alam AlKitab ada tiga status

26
Dr. F. l. Bakkerl gp.r__qit., ha] . 15j

z?Ibid., hal . 165

"Iog., haI . 166



yang d.isebut yaitu : Nabi, Imam d.an raja. .{d.apun fungsi
Nabi menurut AlKitab ad.alah. wakil atau pesuruh lllah rD -
tuk menyampaikan maksud,nya kepada manusia (bangsa 1srail)
pad.a waktu itu, baik secara langsung maupun mel,arui. wahyu

atau mlmpi, 6:eiteria Nabi. d.alam perjanjian lama apakah
betul d,ira d,isu:cuh Tuhan atau tidak ialah betul tidaknya
apa yang d.ikatakan Nabi tersebut menjadi kenyataan, seba-
gaiman dinyatakan berlkut ini :

T.etapi.,l1.l{3 Napi ya+g melakukan dlrinya dengansombong d,an merupakan- Flimaa dengan NanaKirr yang ti-ada Kusuruh fatakan, 3!a?.yang b6rkata oenea; 
---rr"r"

d.ewa-d.ewa, .Tiscaya lgabi itir a[an mlti, dibduh hukum-
lya:- Maka jikalau kiraaya kamu berkata aaran- rl"tirodeni.klan..,:-^p:$"1. apakatr Uoten kanl f<Jtin"i p"if"t"an itu bukaTnya Firman Tuhan iaaayir Jiktlai friuirtfberkata lqrl nama Tuhan, lalu b;ra;g i"og air<iiir<an-nya ltu tiada jadl atau tiada d,atang, yaltulah per-kataan yang bukan f,lrman luhan aainiir-makanyi Nablitupun tetah berkata dengan g9rp9lsigi, i""El"r"[ ngmu takut akan d,ia. (Ulan[an 1gl22l.

Dengan demlklan apabila seorang Nabi menyatakan
sesuatu atau menerima wahyu atas nana Arrah, tetapr tidak
menjad'i kenyataan, orang tersebut teraacam matl oleh
tuhan atau tldak perlu &ihiraukan.

Adapun rmam ad,alah mewakill seluruh umat dcdepaa
411ah, memJr.mpin upacaEa-upacara kurban yang d.itelapkau
Keruanan, rmauat yang. menyatakan nnengejar hukum-huk,m
guhan kepad.a umat d.an melayanl [uhaa dikeaah suclr Ir[8&
pertama pada bangsa lerail ialah Harun daa anak_aaaknya.
sebagaimana d.inyatakan dalam Keluaran ?gz1_Z :

zg,"rb"ga al*itab Inclonesla, oF.r clt., ha1. zz5



Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-aan€r
dengan anak-anaknya d.atang kepad,amu, dari tengah-tc-
ngab. orang Israil untuk menegaag jabatan imam bagiKu
Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, AbLhu, Elea-
zat d,an Itanar. Haxuslah engkau membuat pakaiankudus
bagi Earun abangnu*gebagai perhlasan kemuliaan.
(Keluaran 28 z1-2),'-

Sementara Raja aclalah kepala penerintahan sekali-
gus mengatur perang apabila ada peperangan, d.ari semu.La

sejak bangsa Israil keluar d,ari 14eslr, mereka belun rue

ngangkat seorang raja, karena mereka langsung dibawah pig
pj,.nan lqhan. Barulah pad.a zaman nabi Saauel baagsa 1srail
meminta kepad.anya agar bangsa l:!t, mempunyal seorEurg raja
lalu dlangkatlah SauL menjad.i raja. Eal lni sesual d.engan

Sauue1 It17 :

Ketlka Samuel meLihat Saul, maka berflrmanlah Iu-
han kepad,anya . nlnilah orang yang Kusebutkan kepad.a
mtr ltu, orang lni akan memegq4g tanpuk pemerintahaE
atas umatKu. (I Sanuel 317).''

trembali kepad,a status Abraham menurut AlKitab ke

tiga yang telah dlsebutkan d.iatas tadl tidak ad.a yang di
renear,akan kepaila nbraham, secara formal nenang Abraharn

pernah berdota kepada tuhaa agar Sodon d.an Genoro tld.ak
d.j'binasakaa, hal lnl dapat &igoloagkan sebagal fungsf. d,ai

ri imam, tetapl hal iai- tiilak dlteriuanya langsung dari

lo.r$., hal. 95

31Ibid., haI. 5ZO
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Iuhan seperti Imam Harun d.an anak-anaknya yang langsung

Iuhan angkat, Abrabam melaksanaka1 d.ota syafatat tersebut

ad.alah karena kasihnya kepa.d.a pendud,uk Soalon d.an Gemoro

secara umu&, d,an kepada fJot beserta keluarganya secara

khusus.

Status Abraham menurut lltritab adal.ah yang pertama

yaitu 3 orang berinanr'2 sebelumnya sudah dijelaskan 1a -
tar belakang Abrahan mulai d.ipanggil d.ari UrKasd.im, dan

lllah tldak menjelaskan kepadanya bagaimana nanti akhlr

darl panggilan itu atau daerah mana yang akan d,ituju. Te-

tapi Abraham tetap mentaatinya, Abraham bapa semua orang

beriman menghayati dalan kehid.upannya iman mutlak keseti-
aan llahl ; d.engan meninggalkan tanab airnya nenuju neg

gerl yang tak dikenal, d.engan berpegang teguh pada sebuah

perjanjian melawan segala harapan, dengan bersed.la tuengur

bankan Ishak, pengemban berkat Ilahl yang ad,alah pokok

ekglstensi.aya. Maka Abraham ad,alah bapak bangsa 'A bukan

banya bagi 1srai1 menurut daging, nelainkan juga bagi

bangsa Israil baru yaitu umat Al1ah perjanjian Baru. HaI

lni sesual d,engan Galatia 726, 9 sebagai berikut !

'211oward.. 
r'. voer Op., cit.r haI. 5'E

5nf11y graham, Bagaimana dlLahirkqn tremlaLir trLrBl
(Lembaga literatun gaPt - bal.
178



Secara itu jugalah Abraham percaya kepad,a A11ah,
maka Allah memperhitungkan hal itu kepad.anya sebagal
kebenaran.

Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang
d,iberkatl bersama-samar$engan Abraham yang beriman
ltu. (Calatia 125, 9).

4rlapun status Abrahan yang ked.ua adalah di sebut

sahabat g11atrr 35 sebagalmana berikut Ini !

Kamu lihat, bahwa iman bekerja sana d.engan perbue-
tan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu lnan
menjadi sempurna, Dengan jalan d.emir,kian genaplah nas
yang mengatakan . tt1aIu percayalah Abraham kepada Eu
han, maka lllah memperhitungkan ha1 itu
sebagal kebenaranrt. Karena itu lbraham

kepad.any6
sebagal kebenarantt. Karena itu AhEaham d.lsebut : Sa-
laaha* r'l'l aL /v^l-^L" a O -a?t OZ \ ))habat Allah. (yokobus 2t22, 21).

gd.apun sebutan bagi Abraham yang ketiga ad.alah-

sebagal bapak orang percaya, Abrahan ad.alah bapak leluhur
bangsa 1srall, semua Nabl ad.alah d,ari bangsa 1srail yang

keturunan Abraham, jadi barang siapa percaya kepad.a

1llahnya 4braham, yaitu lllah yang neneiptakan langit d,aa

bumi, maka nenjad.i. keturunan Abraham. seperti d.i.nyatakan

d.a1am galatla, 527 sebagai berikut 3

Jadi kamu lihat, bahwa mereka yang hlctup d.ariziman
mereka ltulah anak-anak Abrahan"- (C5tatLa' 3 z7 ).)"

C- panclangan 3ani Israil gerhad,ap Abrahan

Abraham ad.alah bapak leluhur bagi bangsa tsraitr??
naka euiiah barang tentu mereka sangat nenghormati d,an me-

:" AlKltab 1nd,onesla, 0p. r _gil, ha1 . 245

15gJ. Arkanud.din lqarKristen, ioii"rarta, *on-'r!ilf:*l

'El"rb"ga AIKitab Ind.onesia, !o-c., c1t,r
77KJ. Arkanudd,ln tr4asrurl, eprr Clt.r hal. 9
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ngagumi bapak leluhur mereka itu. lbraham adalah il€xu-

pakan gambaran asli dan corak asasl, menurut mana setiap

orang 1sra1I diciptakan. Dengan kata lain : Abraham ada -
1ah keprlbad,ian asli d.ari und.ang-und.ang clasar kehidupan

nya. 01eh sebab itu Abrahan ada.Lah juga pembuka jalan

bagi bangsa 1srail. Abrabam meujad.i telad.an d,an oo"r"58

d.ari setlap orang yaag termasuk daa bernama Israil. IBan

Ahraham ad.alah juga termasuk lman d,ari 1srai}.
Deagaa denlkiaa dapat d,iketahui, bahwa pandangan

Bani Israil terhadap Abraham ad,alah tld.ak ada pertentang-

an d,iantara mereka, ha1 iai dikarenakan d.isamplng Abraham

sebagal bapak leluhur mereka, dan yang paling penting ada

1ah bahwa Euhan yang d.isenbah. oleh lSraban ad,alah tldak
berbed,a dengan luhan yaag d,isembah oleh Baai Israil. Ha1

lnj. sesuai d,eagan geluaraa 7215 eebagal berrikut 3

pergilah kunpulkaalah para tua-tua 1srail d,au ka -takanlah k_epad.a nereka 3 tuhan, Allah nenek noyangmu
lllah Abraham, lshak d,an yakub, telah menanpaklan-diri kepadaku, serta berfirman : Aku sud,ah menglnd,abi
kan kanu, Jugl ala yang dilakukan kepad.anu dl-Mesir.
(Keluaran 5t15)."

Namun d.emi-kia., p""to dijelaskan sekali lagi, b.ahwa

Allah yang d.isembah Abraham tersebut, juga yang clisembah

'8fr4"t"" lemppr op., Cit., ha1. 18

'g!"rU"ga AlKltab Indoaesia, 0p., Clt., hal. 64
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bangsa Israll pacl,a zar,an Musa dan generasj. oeterusnya. Ti

d.ak ad,a perbed,aan pand,angan antara oraag Israil d.engaa

Abraham mengenai siapa Allah yang d.lsembah.

letapi mengenai tanggapan d.aa pand,angan bangsa Is-
rail dalam AlKitab tentang Allab yang d.lsembah Abrahau

tidak ad.a perbedaan diantara nereka, karena apabila bang-

sa Israil sungguh-sunggub mentaati Tuhaa d.an meread.ahkan

d.iri dihadapan 1uhaa, mereka akaa nend.apat pertolongan

guhan selalu nayertai mercka.

le:rJanjian Baru sud,ab menekankan pentingnya Abra -
ham d.engan menasukkannya ked,alam silsilah yesus send.ixl.

Malah d,ua kali gllsilah tersebut d,lsebutkan yaitu dalan

Injil karangan Matlus d.au lnjil karangan Lukas. terd,apat

perbed,aaa antars keclua silslIah tergebut. Matius nulai
d.engan gbralran dan lewat Daud meauruakan t€sus darlpad.a

noyang 1srail. Sebaliknya lukas nulal deagan yesus laIu
lewat 3awud, dan Abrahatr menulangkanaya kepad,a noyang umat

manusla yaltu Adam.

Perbed.aan itupun nenyatakan suatu perbed.aan panda-

ngan theologie, lukas bermaksud. nenekankaa unlversarlsme.

Dalan pa^nd.angan inl yesus neajad.i Adan yang baru, suatu

inkorporasi umat manusla seluruhaya yaag nenenuhi jaaji
Janjl kitab suci (yane menurut kitab suei) diberikan kepa

lislrtan. Fleaur.ut paad.angaa l4atLus uaka yesrs menjacli sua-

tu lnkorporasi d,ari nmat rsrall d,an nemenuhi semua Janji
yang d.lberlkan kepad.a Abrah"..40

40f.1. Arkanuddin gasruri, 0p.:_r.__e.1!., hal. g
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lah fesus senclirl. Sehingga turuaaa. Abrahau yang sejati
mesti percaya pada dlri 1esus lebib besar dari Abraban

d.an sualah ad.a ketika Abraham d5.jad.ikan. Bahkan Abrahan

sudah nellhat masa yesou.41

Dengan d,emiklan akhirnya perjaujian baru memutus

kan hubungan aatara Abraham d,engan keturunannya yang B€-

jatl. Euhuagan ltu dlganti d.eagan hubungan laln.Keturunan

Abrahan yang sebenarnya ialah orang berlman seperti Abra-
hao. lkhirnya gagasan ini d,iperkembangkan oleh pauLus. r&
menand.askan bahwa abrahaa adalah bapak kaum beriman. Baik
yahudi maupun bukan yah.ud,i. pand.angaa paulus lni juga

muncur dalam rangka poleni.k d.eagan orang-orang yahudl.

orang yahudl mengutamakan Musa d,an [aurat sebagai jalan
keseLamatant tetapi orang-orang Kristea menjawab d,engaa

meugatakan bahwa fauxat yang sungguh Firnan Allah daa su-
cir sebenarnya banya berslfat semeatara saja, hanya ber-
laku bagl tahap tertentu saja ilalan sejarah penyelamatan

daa tidak pernah d.inaksud,kan sebagai Jalan keselamatan
dasar keselanatan bukanrah laurat Musa d.an pelaksanaannSla

meralnkan janji yang diberikaa guhan kepad,a Abrahanr DEul

ialan keeelamatan bukaaLah pelaksanaan raurat. yang dalan
pand,angan pauLus tidak mungkin meliinkan iman sepertl

41pll. Nehemiah
3and.ungr Mimery press, Y119rv-, ,199r, haF2T



yang d,itaruh Abraham. Atas d.asar itu naka Abraham dlbenar

kan oleh Iuhan. HaI inl sesuai d.engan kejadlan 15t6 :

I,alu percayalah Abraham kepad.a luhanr maka Tuhan

?;:3:[tll"ETei .tzt ltu kepadanva sebagai kebenaran'

Janjl d.an iman Abraham itu tidak d.lbatalkan oleh

Taurat yang datang kemud.laa. Eal ial gesuai dengan gala-

tla 5217 3

Maksud.ku lalah 3 Janji yang sehelumnya telah di
sahkan Al]ah, tid,ak d.apat d.ibatalkan oleh hukum lau-
rat, yang baru terblt empat ratus tlgapuluh tabun

t;3llt*' rii?i:qg" ianii itu hirang kekuatannva'

Aclapun lnan yaag d,lnaksud.kan oleh perjaajlan Baru

la1ah suatu slla! eksistensil terhadap firman Allah, khu-

susnya terhaclapjanji-janji.1gya. firman Allah itu secara

nutlak tanpa syarat d,engan pasrah, I(epereayaan ilan ketaa-

tan dlterj,na dan d.iturutL. Isji. konkrit atau obyek serta
sasaran konkrit lman ltu d.apat dirubah, tetapi sebagai s!
kap hati tetap sama. Karena itu maka Ahraharn dapat di
toajolkaa sebagal coutoh d.aa telad,an bahkan trntuk orang

kristen.

421,"rb"ga AlKitab. tn{-gnesia, 0&-r-gi!:, har. 14

n"P.ig., hal . 246


