Kata Pengantar
Renungan Harian Alkitab ini dipersembahkan bagi seluruh Tubuh
Kristus untuk membangun iman murid-murid Yesus di seluruh
dunia. Para pembaca akan meng-eksplore dan mengikuti Journal
pembacaan Alkitab dalam Renungan Harian vol 1 - April Mei
Juni. Dengan renungan ini, pembaca akan menyelesaikan
bersama-sama seluruh Alkitab dari kitab Kejadian hingga
Wahyu, selama 2 tahun pembacaan Alkitab setiap hari.

Renungan Harian ini akan memilihkan satu ayat Alkitab dari
setiap perikop Alkitab setiap harinya. Hal ini memastikan setiap
pembaca mendapatkan pewahyuan dan berkat rohani rhema
Firman Tuhan setiap harinya.

Agar para pembaca sungguh menyelesaikan seluruh Alkitab dari
kitab Kejadian hingga Wahyu, maka perhatikan petunjuk
penggunaan yang menerangkan para pembaca selain membaca
renungan harian sesuai tanggal setiap harinya juga membaca
seluruh perikop beriringan dengan saat membaca renungan
harian

Alkitab

ini

sehingga

pembacaan

sempurna terbaca seluruh ayat dalam Alkitab.
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Alkitab

menjadi

Kabar baik lainnya, Renungan Harian ini GRATIS. Kami
menabur

Firman

membangun

Tuhan

hubungan

bagi

semua

dengan Tuhan,

orang

yang

rindu

membaca

dan

merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Tersedia dalam versi
buku cetak dan digital, Anda juga dapat men-download-nya
di cacministries.org
JIka Anda sudah menerima buku Renungan Harian Alkitab vol 1
ini dan ingin menerima versi lanjutan yang akan membahas dari
kitab Kejadian hingga Wahyu dengan versi ayat lainnya, Anda
dapat

membuka

dan

membacanya

setiap

hari

di

blog cahyaadi.wordpress.com
Selamat membaca! Kuasa Tuhan akan turun atas Anda ketika
menerima Rhema Firman Tuhan melalui ayat - ayat dalam
renungan harian ini.
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Petunjuk penting dalam membaca
Renungan Harian Alkitab
1. Setelah membaca journal harian ayat Alkitab di renungan
harian ini, ambilah waktu 3-5 menit untuk melanjutkan membaca
ayat Alkitab hari tersebut secara keseluruhan (1 perikop). Hal ini
memastikan Anda menyelesaikan seluruh Alkitab dari kitab
Kejadian hingga Wahyu melalui pembacaan renungan harian ini
yang Anda baca setiap harinya. Satu ayat dan satu perikop ayat
bersangkutan, hari demi hari satu perikop.

2. Sebelum membaca, berdoalah di dalam nama Yesus,
meminta Kuasa Roh Kudus turun dan menolong Anda dalam
menerima

Rhema

Firman

Tuhan yang

dibagikan

dalam

renungan harian Alkitab dan dalam pembacaan Alkitab ayat hari
itu satu perikop.

3. Di akhir dari doa harian Anda (membaca alkitab dan berdoa
kepada Tuhan secara pribadi), buatlah suatu komitmen hari itu
apa yang Anda akan lakukan sesuai dengan firman yang dibaca
hari itu sehingga Anda sungguh menjadi pelaku firman dan
bertumbuh dalam iman (iman adalah perbuatan).

3

4. Kabar baik bagi Anda yang telah menyelesaikan membaca
Renungan

Harian

Alkitab,

beriringan

dengan Anda juga

membaca 1 perikop ayat Alkitab pada keseluruhan ayat yang
dibagikan hari tersebut, maka Anda telah menyelesaikan seluruh
pembacaan Alkitab dari kitab kejadian hingga Wahyu. Selamat,
luar biasa! Puji Tuhan dan lanjutkan.

Untuk kelanjutannya, Renungan Harian Alkitab dengan versi lain
dapat Anda dapatkan di blog: cahyaadi.wordpress,com yang
terbit setiap harinya dan terus membahas journal ayat alkitab.
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1 APRIL
Renungan Harian Alkitab,”kurban persembahan”
-Imamat 1.
Imamat 1:1-4 TUHAN memanggil Musa dan berfirman kepadanya
dari dalam Kemah Pertemuan:

"Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka:
Apabila

seseorang

di

antaramu

hendak

mempersembahkan

persembahan kepada TUHAN, haruslah persembahanmu yang kamu
persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari
kambing domba.
Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu,
haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia
harus membawanya ke pintu Kemah Pertemuan, supaya TUHAN
berkenan akan dia.
Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran
itu,

sehingga

baginya

persembahan

mengadakan pendamaian baginya.
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itu

diperkenan

untuk

Pada jaman perjanjian lama, setiap umat harus melakukan
pemberian kurban tebusan dari dosa dan kesalahan melalui
penumpahan darah ternak.
Puji Tuhan dalam perjanjian baru kita dapat beribadah tanpa
melakukan kurban tebusan karena Anak Domba Allah kita Tuhan
Yesus Kristus telah menjadi kurban tebusan bagi kita semua.
Pengorbanan Tuhan Yesus adalah bersifat kekal. Oleh darah anak
domba Tuhan Yesus, kita telah ditebus dari segala dosa dan
pelanggaran. Kita beribadah hanya dengan membawa iman kita
akan penebusan Yesus buat hidup kita.
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2 APRIL
Renungan Harian Alkitab,”memberi yang terbaik”
-Imamat 2.
Imamat 2:1 "Apabila seseorang hendak mempersembahkan

persembahan berupa korban sajian kepada TUHAN, hendaklah
persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan
minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya.
Dalam kitab Leviticus 2 (Imamat 2), seluruh pasal 2 menjelaskan
secara detail tentang persembahan, dicantumkan kriteria details di
dalamnya. Mengapa harus sangat detail, diatur dan dijelaskan?
Dan apakah esensi dari pasal 2 kitab Leviticus?
Esensi dari kitab Leviticus (Imamat) pasal dua adalah memberikan
persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
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Mengapa sangat detail? Hal ini dikarenakan umat Israel pada
waktu itu bermental budak (slave mentality). Mental budak harus

diberitahu secara detail, dengan paksaan, dengan kekerasan. Dan
karena budak bermental pemberontak otoritas, maka mereka
tidak akan mengerti esensi memberi yang terbaik. Jadi harus
diatur secara detail.
Para pembaca terkasih, esensi pasal 2 ini sangat relevan hingga
jaman ini karena esensi memberi persembahan terbaik, ternyata
sampai jaman ini masih tidak dimengerti banyak orang Kristen,
tepatnya orang Kristen bermental budak. Contoh: orang Kristen
yang bermental anak Allah dengan mudah mengerti esensi
”memberi persembahan terbaik”. Mental anak Allah sungguh
memberikan presentasi terbaik dalam persembahan. Mereka
memberi

persembahan

bahkan

lebih

besar

dari

jumlah

persepuluhan mereka karena mereka tahu apa arti ”memberikan
yang terbaik”.
Tapi orang Kristen bermental budak, tidak mampu mengerti apa
kata:

“memberikan

persembahan

yang

terbaik”.

Mereka

memberikan persembahan kepada gereja, seperti membayar uang
parkir kendaraan mereka. Contoh: uang parkir kendaraan selama
ibadah bertarif 1 dollar (13 ribu rupiah). Maka mereka memberi
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persembahan sangat sedikit, bahkan uang tiket parkir saja lebih
besar jumlahnya. Orang Kristen bermental budak ini memberikan
persembahan kurang dari 1 dollar (kurang dari 13.000 rupiah).
Kalau kitab Leviticus pasal 2 (Imamat pasal dua) diterjemahkan
dalam keadaan mental budak orang Kristen, maka akan menjadi;
“When anyone offers an offering to the Lord in the church, do not give
offering as much your parking ticket. It is not giving the best, but insult
to the lord, because God is not a parking man!”
Dalam bahasa Indonesia ”ketika Anda memberikan persembahan di
gereja, jangan memberikan persembahan seharga ongkos parkir
kendaraan Anda. Ini bukan pemberian terbaik, ini penghinaan pada
Tuhan karena Tuhan bukan tukang parkir”
Semoga ilustrasi di atas memudahkan kita mengerti mengapa umat
Israel perjanjian lama menerima instruksi detail karena masih
bermental budak dan mengapa kita anak - anak Tuhan dalam
perjanjian baru tidak menerima instruksi detail tentang ”memberi
persembahan terbaik”.
Saya percaya kita semua adalah orang Kristen bermental anak
Allah, sehingga tidak memberikan persembahan seharga tiket
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parkir kendaraan kita, tetapi kita memberi yang terbaik dari
keuangan kita.
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3 APRIL
Renungan Harian Alkitab,”ada apa dengan lemak dan
darah?” -Imamat 3
Imamat 3:17 “I nilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu

turun-temurun di segala tempat kediamanmu: janganlah sekali-kali
kamu makan lemak dan darah."
Lemak dan darah binatang adalah bukan makanan, Tuhan melarang
umatNya makan darah dan lemak! Ada apa dengan darah dan
lemak?
Darah dan lemak adalah sumber penyakit. Ilmu kesehatan modern
menyajikan fakta bahwa penyakit bersarang pada darah dan racun
bersarang pada lemak. Masyarakat yang berpendidikan tinggi
sudah mengerti dengan hal ini. Bahkan darah dan lemak di
beberapa negara di dunia sudah tidak dianggap sebagai makanan.
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Tidak hanya ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, Alkitab sudah dari
jaman dahulu menuliskan agar umat manusia, khususnya bangsa
Israel, tidak menjadikan lemak dan darah sebagai makanan.
Para pembaca terkasih, terbukti selama 40 tahun mengembara di
padang gurun, umat Israel tidak ada yang sakit. Mereka sehat
semua, luar biasa! Hal ini tentunya juga adalah hasil dari beberapa
faktor:
1. Mukjizat, karena bukan hanya tidak ada yang sakit saja, baju
mereka pun tidak koyak
2. Pola makanan yang sehat (tidak makan lemak, darah, seafood,
babi, hewan yang berkuku belah, dan tidak makan makanan
dengan bahan pengawet, pewarna dan zat kimia lainnya)
3. Mereka berolahraga setiap hari, berjalan kaki di padang gurun.
Setiap ketetapan Tuhan selalu bertujuan untuk kebaikan dan
kebahagiaan umatnya. Jikalau ada hal - hal yang kita belum ketahui
apa tujuannya. Maka percaya saja, ketetapan Tuhan pasti
mendatangkan kebaikan.
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4 APRIL
Renungan Harian Alkitab,”mengapa Tuhan tidak
mendelegasikan detail pelaksanaan ibadah?”
-Imamat 4
Imamat 4:4-7 I a harus membawa lembu itu ke pintu Kemah

Pertemuan, ke hadapan TUHAN, lalu ia harus meletakkan tangannya
ke atas kepala lembu itu, dan menyembelih lembu itu di hadapan
TUHAN.
Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu
itu, lalu membawanya ke dalam Kemah Pertemuan.
Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, dan
memercikkan sedikit dari darah itu, tujuh kali di hadapan TUHAN, di
depan tabir penyekat tempat kudus.
Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada
tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian,
yang ada di hadapan TUHAN di dalam Kemah Pertemuan, dan semua
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darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah
mezbah korban bakaran yang di depan pintu Kemah Pertemuan.
Tuhan membuat ketetapan penyelenggaraan ibadah dengan
sangat detail sekali. Dia tidak mendelegasikan hal - hal kecil dan
detail pada para imam, tapi mengatur semua dari yang terkecil dan
sangat rinci.
Dalam ilmu kepemimpinan modern dijelaskan bahwa seorang
pemimpin seharusnya hanya membuat hal-hal visioner, gambaran
besar, dan pemimpin di jajaran pelaksana akan membuat aturan
detail pelaksanaan. Mengapa Tuhan malah membuat semuanya
sendiri secara detail dan rinci?
Para pembaca terkasih, sayang sekali ilmu kepemimpinan modern
hanya dapat diterapkan di jaman dimana sudah tidak ada
perbudakan, tidak ada orang-orang bermental budak. Peristiwa
kitab

Leviticus

(Imamat)

adalah

masa

dimana

pemimpin

menghadapi umat yang bermental budak.
Mental budak adalah orang dengan karakter pemberontak
sehingga jika Moses atau para imam yang membuat aturan detail
maka umat pasti melawan, memberontak.
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Buktinya, ketetapan yang dibuat Tuhan sendiri saja, mereka tidak
setuju.

Mereka

menolak

dan

memberontak,

apalagi

jika

pembuatan detail aturan pelaksanaan dibuat Moses atau para
imam, keadaan akan jauh lebih parah lagi.
Bagi kita yang hidup di jaman tidak ada perbudakan, teori
kepemimpinan modern dapat dipraktekkan yakni pemimpin utama
memberikan gambaran besar visi dan pemimpin di jajaran
pelaksana mengatur detail pelaksanaan yang efektif.
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5 APRIL
Renungan Harian Alkitab, “sumpah?” -Imamat 5

Imamat 5:4 ” ’Atau apabila ada jiwa yang bersumpah, hingga tanpa
pikir menyatakan dengan bibirnya untuk berbuat jahat atau berbuat
baik berkenaan dengan hal apa pun yang mungkin diucapkan orang
itu tanpa pikir dalam pernyataan di bawah sumpah, walaupun itu
tersembunyi darinya, namun kemudian ia mengetahuinya, maka ia
bersalah berkenaan dengan salah satu dari perkara-perkara ini.
Dalam

perjanjian

lama,

umat Israel menerima ketetapan

pengaturan hal sumpah. Bagaimana dengan perjanjian baru?
Yesus datang menggenapi perjanjian lama sebagai korban tebusan
anak domba Allah, sebagai Mesias. Yesus bukan hanya menggenapi
tetapi menyempurnakan dengan memberikan esensi yang lebih
powerful dan sangat dalam mengenai sumpah.
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Dalam perjanjian baru, dengan jelas Tuhan mengajarkan integritas
perkataan dan perbuatan. Jika ya katakan ya, dan jika tidak
katakan tidak, jadi tidak perlu sampai sumpah, karena setiap kata kata adalah penuh integritas. Perkataan murid Yesus adalah
penuh integritas. Hal ini jauh lebih dalam dan esensial karena
sumpah diucapkan karena dibutuhkan jaminan yang mengucapkan
akan menepati.
Para pembaca terkasih, jika semua perkataan kita penuh
integritas, jika ya kita mengatakan ya, dan jika tidak kita
mengatakan tidak, maka perkataan kita adalah jaminan kita. Tidak
perlu membuat sumpah.
Yesus mengajarkan kita membenahi sumbernya yakni integritas
hati kita benar di hadapan Tuhan dalam kata kata dan perbuatan.

17

6 APRIL
Renungan Harian Alkitab,”tidak sanggup dosa karena
cinta” -Imamat 6
Imamat 6:6 D
 an sebagai persembahan kesalahannya ia harus
membawa kepada Yehuwa seekor domba jantan yang tidak

bercela dari kawanan sesuai dengan nilai yang ditaksir, untuk
persembahan kesalahan, dengan menyerahkannya kepada imam.
Imamat 6:6 (TB) Sebagai korban penebus salahnya haruslah ia
mempersembahkan kepada TUHAN seekor domba jantan yang tidak
bercela dari kambing domba, yang sudah dinilai menjadi korban
penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam.
Jaman perjanjian lama, orang yang berdosa berusaha menebusnya
dengan

mengorbankan

domba

dan

mereka

secara

rutin

melakukannya. Pengorbanan domba adalah ritual simbolik
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penebusan domba. Dalam perjanjian baru, ternyata domba Allah
itu adalah Yesus. Ia adalah anak domba Allah, segala dosa masa
lalu, baik dari jaman perjanjian lama hingga masa selamanya akan
ditumpahkan dan dibayar oleh Yesus.
Pengorbanan yang dahsyat dan powerful bersifat menghapus
semua dosa dari segala jaman dan suatu penuntasan dari
perbudakan dosa oleh kuasa dari cinta Yesus -The Power of LovePara pembaca, seorang suami yang mencintai istri dan anak anaknya tidak akan berkhianat pada keluarganya. Suami tidak
akan meninggalkan dan berdosa terhadap istri dan anak - anak,
karena ia cinta pada keluarganya.
Cinta Yesus kepada kita yang terlebih dahulu membuat kita
kembali mencintai Jesus. Dan karena cinta, kita tidak mau berdosa
lagi, karena cinta kita mengerti pengorbanan cinta Tuhan Yesus,
dan cinta kepada Yesus membuat kita tidak mau lagi berdosa.
Bukan karena takut penghukuman kita menjauhi dosa, tapi karena
cinta kepada Yesus.
Because of Love to Jesus. The power of Love.
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7 APRIL
Renungan Harian Alkitab, “hukum yang mengatur
bagian imam dari persembahan” -Imamat 7
Imamat 7:35-36 ”Inilah bagian Harun sebagai imam dan bagian

putra-putranya sebagai imam dari persembahan yang dibuat dengan
api bagi Yehuwa, pada hari ia membawa mereka ke hadapan Yehuwa
untuk melayani sebagai imam,
tepat seperti yang Yehuwa perintahkan agar itu diberikan kepada
mereka pada hari ia mengurapi mereka dari antara putra-putra
Israel. Ini adalah ketetapan sampai waktu yang tidak tertentu bagi
keturunan mereka.”
Dituliskan hukum ini berlaku selamanya, yakni; imam atau pastor
yang full-time hidupnya dikuduskan untuk melayani ibadah
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mendapatkan bagian dari setiap persembahan yang dibawa umat,
sejak jaman umat Israel di padang gurun dan berlaku selamanya.
Yesus dalam perjanjian baru meneguhkan bahwa setiap orang
yang melayani sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu berhak
menerima penghidupan. Hal ini nampak jelas juga dalam sistem
gereja kerasulan mula-mula, dimana Petrus dan para rasul tidak
bekerja di luar pelayanan dan pelayanan mereka fokus pada
pelayanan firman dan doa saja.
Para pembaca terkasih, para imam atau pastor yang dipanggil
Tuhan melayani gereja sepenuh waktu, tidak lagi berfokus pada hal
lain selain firman dan doa. Hal ini adalah kehendak Tuhan agar
mereka mempunyai keintiman dalam doa dan firman Tuhan.
Saya sendiri di masa awal-awal perintisan gereja, 10 tahun lalu,
pernah menjadi gembala gereja yang tidak sepenuh waktu. Setiap
pagi hingga sore hari saya bekerja di salah satu perusahaan NGO
dan melayani umat pada malam hari dan hari Minggu. Dan saya
jujur akui, pada waktu itu saya sangat kekurangan waktu untuk
menyembah Tuhan, berdoa, mempelajari Alkitab, dan melakukan
meditasi firman Tuhan. Bahkan waktu ber-fellowship dengan anak
dan istri pun tidak ada. Karena kehabisan waktu.
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Suatu hari Tuhan menegur saya secara pribadi dan meminta saya
meninggalkan karier saya di perusahaan di tempat saya bekerja,
dan menjadi gembala sepenuh waktu. Dan saya pun bertobat.
Setelah

saya

beriman

melepaskan

pekerjaan

saya,

tidak

memikirkan masalah keuangan rumah tangga, dan berfokus
melayani Tuhan pada doa, meditasi firman, pujian penyembahan,
lawatan kuasa Tuhan datang. Mukjizat, kesembuhan, tanda ajaib
terjadi dalam pelayanan terus menerus, bahkan makin meningkat
hingga 10 tahun dan akan terus terjadi.
Pelayanan kerasulan, penggembalaan gereja bukanlah pelayanan
sambilan, atau dikerjakan dengan waktu sisa yang ada. Seorang
imam memerlukan pengabdian sepenuh waktu, dan iman
mempercayai Tuhan akan memelihara penghidupannya.
Jikalau para pembaca berada di gereja dimana gembala Anda
belum melayani sepenuh waktu, doakanlah mereka, dukunglah
mereka. Berkatilah mereka dengan persembahan Anda agar
mereka secara finansial juga berani melepaskan pekerjaan mereka
dan totalitas menjadi pastor di gereja tanpa hidup dalam
kekurangan. Tuhan akan memakai saudara menjadi berkat bagi
mereka.
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8 APRIL
Renungan Harian Alkitab, ”membasuh dosa”
-Imamat 8

Imamat 8:22-24 Kemudian ia membawa domba jantan yang kedua,
domba jantan pelantikan, lalu Harun dan putra-putranya meletakkan
tangan mereka di atas kepala domba jantan itu.
Setelah itu Musa menyembelihnya dan mengambil sedikit dari
darahnya dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan Harun
dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya.
Selanjutnya Musa menyuruh putra-putra Harun mendekat dan
membubuhkan sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan
mereka dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan
mereka; tetapi Musa memercikkan sisa darah itu ke atas mezbah
sekelilingnya.
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Pengorbanan darah binatang dalam perjanjian lama, sesungguhnya
tidaklah sungguh–sungguh secara nyata menebus dosa manusia.
Itu tindakan simbolik profetik akan penebusan dosa yang akan
dilakukan oleh Mesias, Jesus Christ.
Dengan melakukan ritual pengurbanan lembu atau domba secara
simbolik dan profetik (kenabian), dosa manusia dalam masa
perjanjian lama ditanggungkan kepada anak domba Allah, Jesus
Christ, Mesias dan juru selamat yang mereka nantikan datang ke
dunia.
Para pembaca terkasih, tidak ada yang bisa menebus dosa selain
darah anak domba Tuhan Yesus. Tidak ada apapun di dunia ini
yang memberikan pengampunan dosa.
“Nothing but the blood of Jesus, wash our sin”
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9 APRIL
Renungan Harian Alkitab,”api dalam ibadah gereja”
-Imamat 9
Imamat 9:23-24 Akhirnya Musa dan Harun masuk ke dalam kemah

pertemuan, lalu keluar dan memberkati bangsa itu. Kemudian
tampaklah kemuliaan Yehuwa kepada segenap bangsa itu,
dan api keluar dari hadapan Yehuwa dan mulai memakan habis
persembahan bakaran dan bagian-bagian berlemak di atas mezbah.
Ketika segenap bangsa itu melihatnya, mereka bersorak-sorai dan
bersujud.
Ketika persembahan yang dinaikkan sungguh berkenan kepada
Tuhan, dalam perjanjian lama, api dari langit menyambar
persembahan. Ada kuasa Tuhan yang nyata turun ke atas umat.

25

Hal ini masih terjadi hingga hari ini! Kuasa Tuhan yang nyata di
ibadah raya gereja!
Di gereja yang saya gembalakan, Great Commission Church yang
berlokasi di kota Bandung, Indonesia, dalam 20 bulan terakhir
sudah disaksikan sekurangnya 520 tanda kuasa Tuhan dan
mukjizat yang nyata terjadi!
Orang-orang sakit secara ajaib sembuh; tuli, lumpuh, mata tidak
bisa melihat, alergi, sakit gigi, tumor, kelainan tubuh, kelainan
tulang, mukjizat keuangan, pemulihan keluarga, mandul punya
anak, mukjizat dalam usaha dan pekerjaan. Bahkan tanda-tanda
ajaib dirasakan jemaat di ibadah raya!
Para pembaca terkasih, beberapa bulan ini mimbar gereja kami
mengalami gempa goncangan hebat. Pada saat saya berdoa atau
berkotbah atau penyembahan sebelum kotbah, bahkan beberapa
jemaat merasakan angin kencang berhembus dari mimbar dan
tubuh mereka bergetar karena kuasa Tuhan. Ada yang menangis
merasakan hadirat Tuhan, tertawa sukacita, hingga rebah dalam
ibadah mingguan kami.
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Sungguh Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus
hadir dalam ibadah kami dan dibuktikan dengan ratusan kesaksian
kuasa Tuhan hasil perjumpaan dengan kuasa Tuhan.
Sekurangnya 520 kesaksian kuasa Tuhan dan mukjizat dalam 20
bulan adalah sangat teramat banyak dan tidak bisa dipungkiri
bahwa Tuhan Yesus dan Roh Kudus sungguh nyata dan penuh
kuasa. Datang ke ibadah gereja sungguh suatu perjumpaan dengan
Tuhan.
Kuasa Tuhan yang nyata masih terjadi hingga hari ini karena Tuhan
hidup. Jesus is alive, Holy spirit is real!
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10 APRIL
Renungan Harian Alkitab, ”api yang tidak dari Tuhan”
-Imamat 10.
Imamat 10:1-3 Beberapa waktu kemudian putra-putra Harun,

Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil dan membawa
penadah baradan membubuhkan api ke dalamnya dan menaruh
dupa di atasnya, dan mereka mempersembahkan ke hadapan
Yehuwa api yang tidak sah, yang tidak ia tetapkan bagi mereka.
Maka keluarlah api dari hadapan Yehuwa dan memakan habis
mereka, sehingga mereka mati di hadapan Yehuwa.
Lalu Musa mengatakan kepada Harun,”Inilah yang Yehuwa katakan,
’Di

antara

orang-orang

yang

dekat

denganku biarlah

aku

disucikan, dan di hadapan muka seluruh bangsa itu biarlah aku
dimuliakan.” Dan Harun tetap diam.
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Dalam perjanjian lama, seorang imam yang menyalakan api dengan
inisiatif sendiri, membuat api sendiri akan disambar api dari langit.
Seharusnya api kuasa Allah adalah turun dari surga, bukan buatan
manusia.
Hal ini masih terjadi hingga sekarang dalam era perjanjian baru.
Hal-hal yang bahkan lebih parah; banyak orang yang bukan pastor
yang dipilih Tuhan, membuat persekutuan doa, mengangkat diri
sendiri menjadi imam, organisasi bukan gereja ini bermain-main
menjadi

gereja-gerejaan.

Mereka

melakukan

semua

yang

dilakukan gereja; perjamuan kudus, membaptis, ibadah raya, tetapi
menyebut diri mereka bukan gereja. Ini jauh lebih parah dari kasus
imam Nadab dan Abihu. Kasus ini dikenal dengan istilah ”playing
church game” - main gereja-gerejaan.
Kasus yang mirip kasus imam Nadab dan Nabihu, di jaman ini
adalah pastor imam gereja yang memang ditunjuk Tuhan menjadi
hamba Tuhan resmi. Membuat api asing, tiruan hadirat kuasa
Tuhan, mereka melakukan karena tidak sabar menunggu Api kuasa
Roh Kudus melawat gereja, atau bahkan tidak percaya bahwa
masih ada api Kuasa Tuhan, pekerjaan Roh Kudus masih terjadi.
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Para imam model Nadab dan Abihu jaman modern, berusaha
menggantikan api kuasa Allah pekerjaan Roh kudus dengan
pertunjukan band mutakhir, pertunjukan lampu laser, pertunjukan
sound system yang jauh lebih mutakhir dari cinema teater, hingga
tayangan multimedia 4 dimensi. Api asli dari surga: tanda ajaib,

kesembuhan, mukjizat, karunia Roh Kudus tidak turun dari surga,
karena entertainment ala manusia sudah cukup menghibur. Tipe
gereja ini dikenal dengan istilah “entertainment church without
power of God”.
Ada pun para imam jaman ini, yang bahkan menolak sama sekali
mempercayai bahwa kuasa Allah masih nyata terjadi hari ini.
Mereka menolak karunia Roh Kudus, anti kesembuhan ilahi, anti
kuasa Allah, anti mukjizat, karena mempercayai ibadah hanyalah
ritual tradisi kosong tanpa kuasa Allah yang nyata. Gereja
menjelma menjadi organisasi pelayanan sosial dengan etika
Kristen tanpa kuasa Roh kudus. Gereja menjadi organisasi sosial
dengan kasih, tanpa api kuasa Allah yang nyata. Tipe ini disebut
gereja organisasi sosial “social organization”.
Perbedaannya, jaman perjanjian lama terjadi kematian fisik, jaman
perjanjian baru tidak ada hukuman fisik, tetapi kematian rohani
terjadi seketika pada hamba Tuhan.
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Para pembaca terkasih, Kekristenan bukanlah ritual agama. Tuhan
yang kita sembah, Yesus Kristus/ Jesus Christ, adalah Tuhan yang
hidup. Tuhan masih menolong umatNya, menyembuhkan, membuat
mukjizat, memberikan Roh Kudus. Dia nyata dalam pertemuan ibadah
raya gereja.
Kalau Tuhan hadir dalam sebuah ibadah, Tuhan adalah pribadi
yang penuh belas kasihan dan penuh kuasa. Ia tidak akan berdiam
diri dan hanya hadir untuk disembah melalui lagu-lagu pujian dan
persembahan, Tuhan pasti akan berbuat sesuatu: menyembuhkan
orang sakit, menghibur yang terluka, memberikan mukjizat,
menjamah hati yang haus. Tuhan tidak akan menahan kebaikan
dan kuasa Tuhan, Ia akan menyatakan diri-Nya. Gereja ini dikenal
dengan nama ”The Church of Jesus Christ”, persis gereja di Kitab
Para Rasul (The Church in the Book of Acts).
Dalam ibadah gereja kami, setiap Minggu hadirat Tuhan sungguh
nyata, bukan melalui lagu-lagu, pertunjukan laser dan sound system,
tapi Tuhan dan Roh Kudus melawat jemaat. Mukjizat terjadi,
kesembuhan terjadi, tanda ajaib terjadi, karunia Roh Kudus
mengalir dalam ibadah gereja, sehingga buah dari perjumpaan
dengan Tuhan nyata. Dalam 20 bulan sudah lebih dari 520
kesaksian kuasa Tuhan dan mukjizat terjadi di gereja kami.
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Api Kuasa Tuhan masih turun ke atas gereja Tuhan! Tuhan masih
Maha Kuasa. Jesus is alive, Holy spirit is real!
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11 APRIL
Renungan Harian Alkitab, ”makanan yang tidak sehat”
-Imamat 11

Imamat 11:1-4 Lalu Yehuwa berbicara kepada Musa dan Harun,
dengan mengatakan kepada mereka,
”Katakanlah kepada putra-putra Israel, demikian, ’Inilah makhluk
hidup yang boleh kamu makan dari semua binatang yang ada di atas
bumi:
Setiap makhluk yang kukunya berbelah dan kukunya membentuk
celah dan memamah biak di antara binatang-binatang, itulah yang
boleh kamu makan.
“Hanya ini yang tidak boleh kamu makan dari antara pemamah biak
dan yang berkuku belah: unta, karena ia pemamah biak tetapi tidak
berkuku belah. Ia haram bagimu.
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Dalam perjanjian lama diberikan aturan yang detail tentang
makanan yang dikatakan haram dan tidak boleh dimakan.
Aturannya sangat rinci dan bersifat langsung. Hal ini dikarenakan
bangsa Israel pada waktu itu bermental budak, dan budak adalah
pemberontak dan tidak mampu mengerti hal - hal esensial, harus
rinci dan detail.
Dalam perjanjian baru, rasul Paul menjelaskan segala sesuatu
boleh dilakukan asal membangun, hanya segala yang membangun
yang boleh dilakukan. Dikatakan juga bahwa tubuh kita adalah Bait
Roh Kudus, tanggung jawab kita menjaga kesehatan tubuh.
Para

pembaca

terkasih,

dalam

ilmu

kesehatan

modern

diketemukan bahwa hewan yang tidak memamah biak dan
berkuku belah, bukanlah makanan yang sehat, contohnya babi;
bahkan diketemukan banyak penyakit menular dan cacing dalam
makanan babi, jadi secara medis memang terbukti makanan daging
hewan memamah biak dan berkuku belah jauh lebih sehat.
Sama juga dengan seafood, udang, kepiting mereka adalah hewan

pendaur ulang, pemakan bangkai di lautan, ilmu kesehatan modern
dengan keras melarang orang-orang yang tinggi kolesterol, stroke,
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sakit jantung makan seafood, dan sebaliknya makan ikan yang
bersisik (sesuai perintah Tuhan) terbukti jauh lebih sehat.

Karena faktor makan makanan sehat maka orang - orang jaman
perjanjian lama bisa berusia hingga 130 - 150 tahun dan karena
faktor makan makanan yang tidak sehat sebagai gaya hidup maka
jaman sekarang usia manusia hanya menjadi sekitar 60 tahun, dan
sejak usia 40 tahun manusia pada umumnya sudah sakit - sakitan.
Tuhan menginginkan umat Tuhan hidup sehat dan berbahagia,
marilah kita menjaga pola makan yang sehat, segala ketetapan
Tuhan selalu mendatangkan kebaikan.
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12 APRIL
Renungan Harian Alkitab,”Sunat?”–Imamat 12
Imamat 12:2-4 ”Katakanlah kepada putra-putra Israel, ’Apabila

seorang wanita mengandung benih dan melahirkan anak laki-laki, ia
akan najis selama tujuh hari; seperti pada hari-hari keadaan cemar
sewaktu ia sedang haid ia akan menjadi najis.
Dan pada hari kedelapan, daging dari kulit khitan anak itu harus
disunat.
Selama tiga puluh tiga hari lagi ia harus tinggal di rumah untuk
pentahiran dari darahnya. Ia tidak boleh menyentuh apa pun yang
kudus, dan ia tidak boleh masuk ke tempat kudus sampai genap
hari-hari pentahirannya.
Apakah ketetapan ini masih berlaku, semua pria Kristen harus
disunat? Ini pertanyaan menarik dan para pria Kristen perlu
mengetahui

jawabannya;

perjanjian
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lama

digenapi

dan

disempurnakan

oleh

Tuhan

Yesus.

Perjanjian

lama telah

disempurnakan dan dalam perjanjian baru sunat dijelaskan
mempunyai esensi yang bukan sekedar lahiriah sebagai berikut;
1 Corinthians 7:18-20 (NKJV) Was anyone called while circumcised?
Let him not become uncircumcised. Was anyone called while
uncircumcised? Let him not be circumcised.
Circumcision is nothing and uncircumcision is nothingbutkeeping the
commandments of God is what matters.
Let each one remain in the same calling in which he was called.
Jelas sudah dituliskan bahwa sunat dalam perjanjian baru adalah
”sunat hati” bukan sunat fisik. Perjanjian sunat fisik diberikan
kepada orang Yahudi dan sunat bukanlah suatu bukti kerohanian,
tetapi tanda perjanjian bahwa mereka mengikut Tuhan Allah
Abraham pada jaman perjanjian baru.
Jika seorang pria mau disunat, boleh saja, dan sebaliknya jika tidak
mau disunat, juga boleh saja. Sunat bukan suatu keharusan.
Dari segi medis ada pro dan kontra tentang sunat, tetapi ada titik
temu bahwa disunat akan meningkatkan higienitas karena lebih
mudah membersihkannya. Memang jika orang tersebut mampu
menjaga kebersihan maka sunat tidak terlalu dibutuhkan.
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Jika dalam perjanjian lama diberikan ketetapan rinci dan detail,
dalam perjanjian baru setelah Roh Kudus dicurahkan dalam hati
manusia, maka ketetapan Tuhan kembali kepada yang esensi,
hal-hal yang mendasar tanpa detail.
Jadi apakah sunat harus? Tidak, sunat adalah pilihan.
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13 APRIL
Renungan Harian Alkitab,”imam dan nabi”-Imamat 13
Imamat 13:1-2 Lalu Yehuwa berbicara kepada Musa dan Harun,
demikian,

”Apabila pada kulit tubuh seseorang timbul benjolan atau kerak atau
bercak dan itu menjadi penyakit kusta pada kulit tubuhnya, dia harus
dibawa kepada imam Harun atau kepada salah seorang dari antara
putra-putranya, para imam.
Dalam perjanjian lama, kepemimpinan bangsa Isreal berfokus pada
2 fungsi kepemimpinan rohani. Nabi sebagai pembawa pesan Allah,
memimpin umat berjalan dalam kehendak dan tujuan Allah. Dalam
perjalanan

tersebut

tampilah

menggembalakan umat.
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imam

(pastor)

untuk

Kepemimpinan nabi dan penggembalaan imam adalah desain
pemerintahan Allah dalam perjanjian lama. Segala sesuatu yang
menyangkut kehidupan umat dikonsultasikan kepada imam
(pastor) dengan petunjuk dan ketetapan Tuhan yang telah
disampaikan nabi.
Segala sesuatu ini mencakup juga masalah kesehatan, sakit
penyakit, makanan yang sehat, perselisihan antar umat, kehidupan
seksualitas umat, nilai-nilai sosial, semua tercakup dalam
pelayanan penggembalaan. Karena posisi ini begitu frontal
langsung menyentuh berhubungan dengan permasalahan umat,
maka imam haruslah orang yang berpihak kepada Tuhan, yang
berani berdiri melawan popularitas umat. Suku Levi adalah satusatunya suku yang bertobat dan berani berdiri berpihak kepada
nabi Musa dan perintah Tuhan dalam peristiwa patung lembu
emas. Suku ini berani melawan arus tuntutan suara terbanyak
untuk menjadikan patung lembu emas sebagai Tuhan mereka,
karena itu mereka ditetapkan menjadi para imam.
Para pembaca terkasih, dalam kepemimpinan kerajaan Allah suara
terbanyak bukanlah pembuat keputusan. Dalam perjanjian lama
pembuat keputusan adalah imam / pastor dengan ketetapan nabi,
bahkan raja pun tunduk pada imam dan nabi.
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Sedangkan dalam perjanjian baru Tuhan memperlengkapi dengan
rasul, gembala, pengajar, penginjil, dan nabi. Team kepemimpinan
ini dipimpin rasul, dimana team hamba Tuhan ini memimpin para
raja di marketplace (umat yang memerintah dalam sektor business,

pemerintahan, pendidikan, art & entertainment, dan posisi

kepemimpinan non gereja) dan juga menggembalakan semua umat.
Tugas penggembalaan sangatlah sulit dan luas area tanggung
jawabnya. Karena berjemaat di sebuah gereja adalah volunteer
(sukarela) dan kehendak bebas, seringkali jemaat tidak mau
dipimpin, tidak mau dinasehati, dan anti koreksi, sehingga ketika
seorang gembala (pastor) melakukan fungsi pembinaan seringkali
jemaat menolak dan berpindah gereja.
Sebagai hamba Tuhan, saya memberikan nasihat kepada kita
semua, Tuhan telah menetapkan para hamba Tuhan menjadi
pemimpin karena itu izinkanlah mereka berfungsi menegur,
menggembalakan dan mengkoreksi Anda. Dengan memberi
dipimpin akan memberikan keuntungan yang besar bagi umat dan
sungguh telah menyenangkan hati Tuhan.
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14 APRIL
Renungan Harian Alkitab,”domba penebusan dan Yesus
Anak Domba Allah” - Imamat 14
Imamat 14:23-25 Pada hari yang kedelapan ia harus membawa

semuanya untuk pentahirannya kepada imam, ke depan pintu Kemah
Pertemuan di hadapan TUHAN. Kemudian imam harus mengambil
domba tebusan salah dan minyak yang satu log itu, lalu imam harus
mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di
hadapan TUHAN. Ia harus menyembelih domba tebusan salah dan
imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan
membubuhnya pada cuping telinga kanan orang itu dan pada ibu jari
tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya.

Dalam perjanjian lama, dibutuhkan domba penebusan sebagai
korban sembelihan, termasuk bagi sakit penyakit (dalam Imamat
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14, salah satunya sakit kusta). Melalui darah domba itu, doa
kesembuhan dan perdamaian dinaikkan.
Darah domba dalam perjanjian lama adalah gambaran tentang
darah Yesus dalam perjanjian baru yang ditumpahkan bagi dosa
dan kesembuhan atas sakit penyakit umat manusia. Jadi, darah
domba itu hanya bersifat simbol sementara hingga tiba waktunya
digenapi mesias sang juruselamat turun ke dunia dan menjadi
tebusan bagi dosa manusia, pelanggaran, dan sakit penyakit.
Para pembaca terkasih, Yesus Kristus sudah datang ke dunia. Ia
telah menjadi anak domba Allah. Darah Yesus telah dikurbankan
bagi pengampunan dosa kita dan juga bagi segala sakit penyakit
dan kelemahan tubuh kita. Karena itu, terimalah penebusan darah
Yesus dalam hati kita dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan
juruselamat dan hidup dalam kekudusan dan kebenaran sebagai
anak Allah yang telah menjadi ciptaan baru.
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15 APRIL
Renungan Harian Alkitab, ”mati di gereja” -Imamat 15.
Imamat 15:29-32 L alu pada hari kedelapan ia harus mengambil dua
ekor burung tekukur atau dua ekor burung dara muda, dan ia harus
membawanya kepada imam di pintu masuk kemah pertemuan.
Dan

imam

harus

mempersembahkan

yang

seekor

sebagai

persembahan dosa dan yang seekor lagi sebagai persembahan
bakaran;+ dan imam harus mengadakan pendamaian baginya di
hadapan Yehuwa berkenaan dengan lelehannya yang najis.

”Dan kamu harus menjaga putra-putra Israel tetap terpisah dari
kenajisan mereka, agar mereka tidak mati dalam kenajisan mereka
karena mencemari tabernakelku, yang ada di tengah-tengah mereka.
“Itulah hukum tentang pria yang mengeluarkan lelehan dan pria yang
mengeluarkan mani sehingga ia menjadi najis olehnya.
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Dituliskan dengan jelas dalam perjanjian lama, Kitab Leviticus
(Imamat), bahwa umat yang cemar akan mati ketika mereka
beribadah ke kemah perjanjian Tuhan, dimana ada tabernakel di
dalamnya. Mereka harus benar-benar suci, kudus, dan mengikuti
banyak aturan agar layak dan tetap hidup ketika datang ke gereja
pada waktu itu.
Puji Tuhan dalam perjanjian baru, oleh penebusan darah Yesus,
setiap umat telah dikuduskan dan dilayakkan, sehingga mereka
dapat datang beribadah ke gereja dalam kondisi apapun.
Para pembaca terkasih, dalam perjanjian baru yang dimateraikan
oleh penebusan darah Yesus, gereja malah menerima, menyambut
dan mencari orang-orang yang berdosa, menjangkau mereka
untuk menerima kasih Tuhan Yesus. Orang-orang yang mencari
Tuhan, dalam keadaan berdosa pun masih bisa datang ke gereja
untuk beribadah, dikuatkan, ditolong oleh Tuhan dan kuasa Firman
Tuhan.
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16 APRIL
Renungan Harian Alkitab, “api asing” -Imamat 16
Imamat 16:1-2 L alu Yehuwa berbicara kepada Musa setelah
kematian kedua putra Harun, yang mati karena mereka mendekat ke
hadapan Yehuwa.
Yehuwa berfirman kepada Musa, ”Berbicaralah kepada Harun,
kakakmu, agar ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat
kudus di belakang tirai, di depan penutup yang ada di atas Tabut,
supaya ia tidak mati; karena dalam awan aku akan menampakkan
diri di atas penutup.
Sekali lagi Tuhan memberi ketegasan tentang api asing di ibadah
adalah hal terlarang. Api yang membakar persembahan harus api
dari

surga,

tidak

boleh

api

buatan

manusia.

Dalam

relevansi perjanjian baru, khususnya jaman ini, kuasa Tuhan yang
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nyata dalam ibadah raya tidak bisa digantikan dengan pertunjukan
laser, pagelaran sound system spektakuler, pertunjukan band musik
yang luar biasa.
Adapun jenis lain pengganti api dari surga adalah taman bermain
anak yang seperti taman hiburan, makanan menu set buffet all you
can eat, kopi ala Starbucks dibagikan gratis ke jemaat, hingga
doorprize tas, kulkas, hingga motor bagi jemaat, kartu diskon rumah
sakit, diskon uang sekolah, hingga diskon klinik kesehatan.
Api dari surga adalah kuasa Allah. Roh Kudus selalu dilambangkan
dengan lidah api dari surga. Api Roh Kudus turun dari karunia Roh
Kudus yang mengalir dalam ibadah gereja, kesembuhan dan
mukjizat turun dalam ibadah. Banyak orang bertanya apakah ada
gereja yang seperti ini? Jawabannya ada! Bahkan banyak!
Gereja Ps. Yonggi Cho di Korea Selatan dikenal dengan mukjizat,
kesembuhan yang terjadi dalam setiap ibadah, bahkan bukit doa
gereja ini setiap hari ada ribuan berdoa, dan ratusan mukjizat
terjadi.
Gereja Ps. David Oyedepo di Nigeria, dikenal dengan gereja
mukjizat kuasa Tuhan, gereja kuasa Roh Kudus. Sudah tidak
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terhitung begitu banyak orang mati sudah bangkit, ribuan mukjizat
terjadi sepanjang tahun.
Gereja Ps. Bill Johnson di California, dikenal dengan gereja penuh
mukjizat, tak terhitung ribuan mukjizat terjadi setiap tahunnya.
Gereja Ps. Terry Mize di USA, Ps. Kenneth Copeland, Ps. Jessy
Duplantis, Ps. Jerry Saville, Ps. Bill Winston, dan masih banyak
gereja-gereja di USA, sungguh-sungguh terjadi banyak mukjizat
dan kuasa Roh Kudus yang nyata.
Gereja dari Ps. Heidi Baker di Afrika adalah gereja dengan begitu
banyak mukjizat tuli, lumpuh, buta disembuhkan, bahkan sudah
sangat banyak orang mati dibangkitkan.
Pelayanan Ps. Reinhard Bonke dan evangelist Daniel Kolenda
sudah melahirkan jutaan mukjizat dan tanda ajaib, berjuta-juta
orang menerima Yesus Kristus.
Di Indonesia ada banyak gereja yang penuh dengan kuasa Tuhan,
mukjizat, kesembuhan, tanda ajaib. Gereja Ps. Yesaya Pariadji, Ps
Niko Nyotoharjo, Ps Philip Mantofa, Ps Timotius Arifin, adalah
gereja dengan api kuasa Roh Kudus, mukjizat, tanda ajaib,
kesembuhan biasa terjadi.
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Gereja yang saya gembalakan (gereja Ps. Cahya Adi Candra), juga
gereja dengan Api Roh Kudus yang turun dari surga. Dalam 20
bulan

terakhir

sekurangnya

sudah

520

mukjizat

terjadi,

kesembuhan ilahi, kesempurnaan tubuh, mukjizat keuangan,
pemulihan rumah tangga. Setiap Minggu ada mukjizat yang nyata,
karunia - karunia Roh Kudus mengalir di ibadah raya.
Siapa bilang gereja dengan api kuasa Allah sudah tidak ada? Tuhan
telah mengutus Roh Kudus membawa api kuasa Tuhan di
gerejaNya.
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17 APRIL
Renungan Harian Alkitab, ”dosa berkoneksi dengan jin”
-Imamat 17
Imamat 17:7 Maka mereka tidak boleh mengorbankan lagi korban
mereka kepada hantu-hantu berbentuk kambing yang dengannya
mereka melakukan hubungan amoral. Itu harus menjadi ketetapan
bagi kamu sampai waktu yang tidak tertentu, dari generasi ke
generasi.”
Alkitab dengan jelas menuliskan berhubungan dengan jin (demons)
adalah suatu dosa, percabulan rohani. Suatu kejahatan di mata
Tuhan apalagi penyembahan pada roh jahat. Umat Israel harus
memilih menyembah Tuhan saja atau kepada roh jahat, jin (jinny /
demons), tidak bisa dua - duanya.
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Para pembaca terkasih, penyembahan kepada jin (demons) masih
ada sampai hari ini, bahkan terang - terangan terjadi, baik di negara
Asia, Afrika hingga Eropa sampai USA. Kita bisa search di google
search engine, dan dengan mudah menemukan fakta hal ini masih
terjadi di jaman ini di berbagai tempat. Bahkan, belakangan ini saya

mengetahui langsung kasus seorang pemimpin gereja yang
mengaku

dia

adalah

murid

dari

sekte sihir dari aliran

penyembahan kepada roh jahat, padahal ia adalah pemberita
firman Tuhan, evangelis di gereja tradisional tanpa kuasa Allah. Ia
saat ini di ambang maut dan penderitaan dan sedang dilayani
banyak hamba Tuhan agar bisa dilepaskan dari kuasa roh jahat.
Dengan jelas Tuhan melarang orang percaya, umat Tuhan Yesus
berhubungan dengan kuasa jahat, karena mereka datang untuk
mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi sebaliknya Tuhan
Yesus datang untuk menyelamatkan dan memberikan kehidupan
kekal. Karena itu, marilah kita taat pada perintah Tuhan untuk
menjauhi dosa dan memilih menyembah hanya kepada Tuhan
Allah yang hidup, satu Tuhan, dialah Tuhan Yesus Kristus.
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18 APRIL
Renungan Harian Alkitab,”selingkuh, homo, kelainan
seksual”-Imamat 18
Imamat 18:20-23 ” Dan jangan memberikan pancaran mani kepada
istri rekanmu sehingga menjadi najis oleh hal itu.
”Dan

jangan

membiarkan

seorang

pun

dari

keturunanmu

dikhususkan kepada Molekh. Jangan menodai nama Allahmu dengan
cara itu. Akulah Yehuwa.
”’Dan jangan tidur dengan laki-laki sama seperti engkau tidur dengan
wanita. Itu adalah perkara yang memuakkan.
“Dan jangan memberikan pancaran mani kepada binatang sehingga
menjadi najis oleh hal itu, dan seorang wanita jangan berdiri di
hadapan seekor binatang untuk melakukan hubungan dengannya. Itu
adalah pelanggaran terhadap apa yang alami.
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Dosa seksual sejak dahulu sudah ada; perzinahan, perselingkuhan
dengan

suami

atau istri orang lain, ritual seks kepada

penyembahan berhala, homo seksual, seks dengan binatang,
semua hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jika dilakukan akan
membawa pada kematian rohani dan belenggu roh jahat.
Para pembaca terkasih, seks adalah karunia Tuhan dalam sebuah
pernikahan. Seks diciptakan untuk membangun keintiman antara
suami dan istri, sebagai fungsi recreation (rekreasi) dan procreation
(penciptaan) dari Tuhan dan sebagai cara untuk mendapatkan
keturunan. Ini adalah anugerah, jangan disalahgunakan.
Ketika seks menjadi suatu sarana berbuat dosa, mengumbar nafsu
bejat, seks tanpa moralitas dalam rangka pemberontakan terhadap
Tuhan (penyalahgunaan fungsi penciptaan), maka dosa ini akan
menjerat manusia dan roh jahat akan mengikat manusia dalam
dosa-dosa seksualitas agar manusia menjadi budak dosa dan jauh
dari Tuhan. Setan ingin manusia kehilangan keintiman dengan
Tuhan dan terputus dari Tuhan.
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19 APRIL
Renungan Harian Alkitab, “hukum terbesar dan
terutama” -Imamat 19
Imamat 19:2, 18b, 30 "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel

dan katakan kepada mereka: Kuduslah kamu, sebab Aku, TUHAN,
Allahmu, kudus.
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri;
Kamu harus memelihara hari-hari sabat-Ku dan menghormati tempat
kudus-Ku; Akulah TUHAN.
My sabbaths and reverence my sanctuary: I am the Lord.
Tuhan Yesus dalam perjanjian baru telah merangkum, memberikan
esensi dari semua aturan dan ketetapan detail pelaksanaan
kehidupan sosial dan kerohanian. Hukum ini dideklarasikan Tuhan
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Yesus

sebagai

hukum

terbesar

dan

terutama (greatest

commandment).
Tuhan Yesus tidak mengganti ketetapan dalam perjanjian lama. Ia
menggenapinya dengan datang ke dunia dan menyempurnakan
dengan memberikan ESENSI (The Essence) dari ketetapan Tuhan
dalam perjanjian lama.
Yesus mengutipnya dan menjadikan pedoman besar dari kitab
Leviticus 19 (Imamat 19). Tuhan Yesus memberikan rangkuman
semua ketetapan perjanjian lama menjadi ”Kasihilah Tuhan
Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti
dirimu sendiri (Love God and Love people as yourself)”.
Para pembaca terkasih, dalam perjanjian baru Tuhan mencurahkan
kepada murid-muridnya sehingga aturan ketat, prosedural dan
detail, sudah digantikan oleh roh Tuhan sendiri. Terjadi
pendewasaan rohani dari mental budak yang harus disupervisi
sangat ketat dengan prosedur detail sehingga mereka berada
dalam kutuk aturan hukum tertulis. Seharusnya hukum perjanjian
lama bukan kutuk, tapi karena sikap umat yang bermental budak,
menjadi seperti kutuk mengekang kebebasan. Jaman perjanjian
baru prosedur detail ini berubah menjadi hal-hal esensi dengan
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esensi mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan lalu mengasihi
sesama dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, terimakasih atas Roh
Kudus yang telah diutus dan turun atas kita, sehingga kita mampu
hidup dalam kebenaran dengan fokus yang jelas, yakni mengasihi
Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama dengan kasih
Tuhan, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Selamat tinggal kutuk
Hukum Taurat karena jiwa pemberontakan budak. Selamat datang
era anak-anak Allah yang mengasihi Bapa di surga dan berjalan
dalam kasih anak-anak Allah.
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20 APRIL
Renungan Harian Alkitab,”perzinahan hukumannya
mati dalam perjanjian lama”-Imamat 20
Imamat 20:10 Bila seorang laki-laki berzinah dengan isteri orang lain,

yakni berzinah dengan isteri sesamanya manusia, pastilah keduanya
dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu.
Dalam perjanjian lama sangatlah tegas, jikalau seseorang berzinah
hukumannya adalah mati, dirajam batu, orang-orang menjadi
berpikir dan takut untuk berzinah. Bagaimana dengan perjanjian
baru? Apakah pezinah dihukum mati?
Para pembaca terkasih, jawabannya adalah ya, tentu saja pezinah
dihukum mati. Hukuman tetap mati dan tetap ada ketegasan yang

57

sama, namun hukuman mati itu digantikan oleh Tuhan Yesus. Dia
mengambilnya bagi kita hukuman mati itu. Meskipun Yesus sama
sekali tidak ada dosa, ia disalib membayarkan dosa kita.
Kita tidak lagi mau jatuh dalam dosa bukan karena takut dihukum
mati, tapi karena kita menerima cinta dan bukti pengorbanan
Yesus,

dan

kembali

mencintai

Yesus dengan cara tidak

menyia-nyiakan pengorbanan penebusan Yesus di kayu salib.
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21 APRIL
Renungan Harian Alkitab, “yang terbaik untuk
melayani” -Imamat 21
Imamat 21:23-24 H
 anya janganlah ia datang sampai ke tabir dan
janganlah ia datang ke mezbah, karena badannya bercacat, supaya
jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudus-Ku, sebab
Akulah TUHAN, yang menguduskan mereka."
Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta
anak-anaknya dan kepada semua orang Israel.
Apa esensi dari Kitab Imamat 11 (Leviticus 11)?
Dalam melayani, Tuhan menginginkan orang-orang yang terbaik
yang melayani. Yang terbaik yang dipanggil Tuhan melayani, bukan
yang buruk.
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Para pembaca yang terkasih, dalam perjanjian baru jaman ini,
esensi dari Kitab Imamat 11 masih berlaku. Orang-orang yang
terbaiklah yang dipilih Tuhan memimpin umat Tuhan, bukan
orang-orang yang gagal dalam kehidupan.
Banyak orang-orang yang gagal dalam dunia kerja, gagal dalam
usaha, membuang diri menjadi pastor, pendeta, hamba Tuhan,
karena pengangguran, tidak punya skill mereka lalu ingin jadi
pendeta, pastor atau pemimpin gereja! Tindakan ini adalah sangat
keliru. Tuhan menginginkan yang terbaik yang berhasil dalam
usaha, pekerjaan dan rumah tangga untuk diangkat menjadi
pemimpin di gereja.
Jika dalam sebuah keluarga ada 3 orang anak, yang pertama yang
paling cerdas, pintar bersosialisasi, anak kedua rata-rata, dan anak
ketiga tidak pintar dan malas, biasanya anak yang terburuk diutus
keluarganya untuk dipakai Tuhan menjadi pendeta. Anak yang
paling cerdas dan pintar diutus menjadi dokter, ahli IT, pakar
teknologi. Mereka menyimpannya untuk hal-hal yang dianggap
menguntungkan bagi masa depan.
Jika Kitab Imamat 11 (Leviticus 11) diterjemahkan pada jaman ini,
maka kitab ini mengatakan anak yang paling pintar dan paling
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pandai berkomunikasi yang harus diutus dan diserahkan ke gereja
Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan.
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22 APRIL
Renungan Harian Alkitab,”standar kekudusan”
-Imamat 22
Imamat 22:1-2 T
 UHAN berfirman kepada Musa:

"Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka
berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang
dikuduskan orang Israel bagi-Ku, agar jangan mereka melanggar
kekudusan nama-Ku yang kudus; Akulah TUHAN.
Tuhan memberikan penjelasan rinci dan detail tentang standard
kekudusan persembahan dalam perjanjian lama. Korban bakaran
persembahan harus yang sempurna tidak bercacat. Korban
persembahan yang cacat melanggar kekudusan Allah.
Bagaimana dalam perjanjian baru? Khususnya jaman ini?
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Para pembaca terkasih, dalam perjanjian baru, kekudusan Allah
menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Allah. Tuhan Yesus telah
menguduskan semua murid Tuhan yang menerima Yesus sebagai
Tuhan dan juru selamat sehingga yang menjadi persembahan bagi
Tuhan bukan sekedar pemberian materi persembahan, tapi
seluruh kehidupan murid-murid Tuhan Yesus.
Persembahan

kita

jaman

perjanjian

baru

adalah

mempersembahkan tubuh kita sebagai kehidupan yang berkenan
bagi Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam Roma 12: 1-2.
Roma 12:1 (TB) Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah
aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan
kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.
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23 APRIL
Renungan Harian Alkitab, ”hari Sabath bukan sebuah
pilihan” -Imamat 23

Imamat 23:2-3" Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan
kepada mereka: Hari-hari raya yang ditetapkan TUHAN yang harus
kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan
yang Kutetapkan, adalah yang berikut.
Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang
ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari
pertemuan kudus; janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan;
itulah sabat bagi TUHAN di segala tempat kediamanmu.
Kitab Leviticus 23 (Imamat 23) dengan sangat tegas menuliskan
hari Sabath adalah bukan pilihan. Melakukan Sabath adalah
perintah Tuhan. Manusia bekerja 6 hari dan hari ke 7 berhenti
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bekerja untuk beribadah dan dalam ibadah mereka diurapi,
dipulihkan,

disegarkan.

Sabath mereka berkumpul dengan

keluarga anak, suami, dan isteri.
Manusia membutuhkan istirahat, tubuh, jiwa dan roh dan
perjumpaan dengan Tuhan sebagai sumber. Bagaimana dalam
perjanjian baru?
Para pembaca terkasih, perjanjian baru selalu membahas hal-hal
esensial. Dalam gereja perjanjian baru, hari Sabath jemaat pergi ke
gereja, mendapatkan empowering, berjumpa dengan Tuhan, dan

jiwanya disegarkan, tubuh, juga rohnya. Hari Sabath adalah
momen penting menerima kuasa Tuhan dari sumbernya yakni
Yesus dan pekerjaan Roh Kudus.
Di gereja yang saya gembalakan, jemaat datang dan berjumpa
dengan Tuhan, setiap ibadah raya kuasa Tuhan sungguh terjadi.
Orang-orang disembuhkan, mukjizat dalam segala hal selalu
bergantian datang dan terjadi, karunia roh Kudus mengalir dengan
kuat kuasa, jemaat disegarkan, dikuatkan dan berjumpa Tuhan.
Sabath menjadi sangat penting sebagai sumber dari kehidupan
jemaat, hari yang sangat menentukan 1 minggu ke depan.

65

Sudah sekurangnya 520 kesaksian kuasa Tuhan dan mukjizat
terjadi di Gereja Great Commission dalam 20 bulan terakhir.
Segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus dan Roh kudus.
Manusia membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan, kuasa Tuhan.
Sabath hari beribadah ke gereja adalah hari yang dinanti-nantikan
orang percaya.
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24 APRIL
Renungan Harian Alkitab,”mengambil hukuman”
-Imamat 24

Imamat 24:16-20 S iapa yang menghujat nama TUHAN, pastilah ia
dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu.
Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama
TUHAN, haruslah dihukum mati.
Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia
dihukum mati.
Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak, harus membayar
gantinya, seekor ganti seekor.
Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti
yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya:
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patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi; seperti dibuatnya
orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya.
Apakah kitab Imamat 24 (Leviticus 24) masih berlaku? Nyawa
ganti nyawa, mata ganti mata, dan semua hukuman yang tertulis
ini?
Jawabannya, ya masih berlaku! Tapi semua hukuman itu
ditanggung Yesus. Ia menderita, dianiaya di salib menggantikan
semua hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita!
Para pembaca terkasih, Tuhan Yesus menebus semua dosa dan
hukuman dosa ialah juru selamat manusia. Setiap orang yang
percaya Yesus adalah Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan
juru selamat, dosanya diampuni. Tepatnya, hukuman dosa
dibebankan kepada Tuhan Yesus di kayu salib.
Isaiah 53:3-7 (NKJV) He is despised and rejected by men, A Man of
sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces
from Him; He was despised, and we did not esteem Him.
Surely He has borne our griefs And carried our sorrows; Yet we
esteemed Him stricken, Smitten by God, and afflicted. –But He was
wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities; The
chastisement for our peace was upon Him, And by His stripes we are
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healed.-All we like sheep have gone astray; We have turned, every
one, to his own way; And the Lord has laid on Him the iniquity of us
all.-He was oppressed and He was afflicted, Yet He opened not His
mouth; He was led as a lamb to the slaughter, And as a sheep before
its shearers is silent, So He opened not His mouth.
Tuhan Yesus telah menjadi korban tebusan dosa manusia. Kasih
Tuhan yang sangat besar menutupi banyak pelanggaran. Sejak kita
ditebus maka semua hukuman sudah ditanggung Yesus, manusia
lain tidak ada hak menuntut, karena sudah dibayar lunas. Hukum
gigi ganti gigi, mata ganti mata sudah dilunasi dan digantikan kasih
Tuhan Yesus. Taurat yang belum sempurna sudah disempurnakan
Yesus di dalam kasih dan pengampunan Yesus.
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25 APRIL
Renungan Harian Alkitab”berkat 3x lipat bagi orang
yang murah hati” -Imamat 25
Imamat 25:20-22A
 pabila kamu bertanya: Apakah yang akan kami

makan dalam tahun yang ketujuh itu, bukankah kami tidak boleh
menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami?
Maka Aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun
yang keenam, supaya diberinya hasil untuk tiga tahun.
Dalam tahun yang kedelapan kamu akan menabur, tetapi kamu akan
makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang kesembilan,
sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama."
Karakter Tuhan adalah generous, murah hati. Ia sangat murah hati.
Ketika Tuhan memberkati umat Tuhan, maka Ia memberkati
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dengan sangat berkelimpahan dengan tujuan agar umat Tuhan
berkarakter generous, murah hati dan menjadi saluran berkat bagi
umat lainnya.

Kitab Leviticus 25 (Imamat 25) menjelaskan secara rinci, pada
tahun ketujuh business pertanian umat Israel, para pengusaha
diminta tidak menabur benih (menyuntikkan dana atau modal,
usaha berjalan alamiah saja). Hanya mengambil secukupnya untuk
kebutuhan makanan dan sehari-hari dan sisa keuntungan panen
dibagikan bagi para pegawai, janda, orang miskin, hingga
pengungsi.
Tuhan memberikan penjelasan dan jaminan bahwa pada tahun ke
6 akan terjadi 3x lipat berkat keuntungan. Sehingga tahun ke 7
(tahun Sabath), para pengusaha berhenti menanam benih baru dan
dari hasil yang ada bisa memberkati banyak orang, menjadi
generous, dan menyalurkan saluran berkat bagi orang lain. Adapun

berkat keuangan 3x lipat pada tahun ke 6 bukanlah untuk
menimbun dan menjadi tamak, tetapi sebagai sumber daya yang
disediakan

Tuhan bagi pengusaha untuk mensejahterakan

karyawan dan menolong orang miskin dan janda-janda, hingga
para pengungsi.
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Yang paling penting Tuhan mau bangsa Israel menjadi generous dan
tidak tamak (greedy) karena karakter anak-anak Allah adalah
generous dan tahu rasa cukup.

Para pembaca terkasih, dalam perjanjian baru, jaman kita esensi ini
tidak berubah bahkan semakin kuat. Kalau dulu kejadian berkat
keuangan usaha 3x lipat terjadi setiap tahun ke 6 agar tahun ke 7
bisa menjadi penyalur berkat, maka dalam perjanjian baru,
kelimpahan berkat dapat terjadi setiap tahun. Kapan pun Tuhan
berkehendak akan terjadi, tidak terbatas. Ketika kita bisa
dipercaya dengan berkat keuangan dan siap untuk menjadi lebih
generous dan mempunyai rasa cukup tidak tamak, maka Tuhan
akan memakai kita lebih besar lagi menjadi penyalur berkat bagi
orang banyak.
Tuhan akan memastikan agar murid-muridnya para pengusaha
tidak gila kerja (workaholic) , tahu rasa cukup, tidak tamak, memiliki
karakter generous, dan setia hal perpuluhan, persembahan, tidak
diperhamba uang atau usaha mereka. Dalam kerajaan surga, uang

dan usaha hanyalah alat menjadi berkat dan bukanlah tujuan
hidup.
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2 Corinthians 9:6-9 (NKJV) But this I say: He who sows sparingly will
also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap
bountifully.
So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of
necessity; for God loves a cheerful giver.
And God is able to make all grace abound toward you, that you,
always having all sufficiency in all things, may have an abundance for
every good work.
As it is written: “He has dispersed abroad, He has given to the poor;
His righteousness endures forever.”
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26 APRIL
Renungan Harian Alkitab,”setia pada ikat janji”
-Imamat 26
Imamat 26:45-46 U
 ntuk keselamatan mereka Aku akan mengingat

perjanjian dengan orang-orang dahulu yang Kubawa keluar dari
tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya Aku menjadi
Allah mereka; Akulah TUHAN."
Itulah

ketetapan-ketetapan

dan

peraturan-peraturan

serta

hukum-hukum yang diberikan TUHAN, berlaku di antara Dia dengan
orang Israel, di gunung Sinai, dengan perantaraan Musa.
Dalam kitab Leviticus 26 (Imamat 26), dijelaskan janji berkat
Tuhan yang melimpah secara luar biasa, dan juga sebaliknya
konsekuensi masuk dalam kutuk jika tidak berjalan dalam Tuhan.
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Dalam konsekuensi kutuk, umat diharapkan hatinya bertobat dan
kembali pada Tuhan Allah Israel. Dan seburuk-buruknya dosa dan
pemberontakan umat terjadi, Tuhan akan tetap mengingat
perjanjian dengan Moses, Joshua, Kaleb, juga dengan Abraham,
Isaac; bahwa mereka tidak akan dimusnahkan dan tetap diampuni
jika bertobat.
Para pembaca terkasih, Tuhan adalah pemegang perjanjian yang
setia, Tuhan tidak pernah melanggar, tidak pernah mengingkari
janji-Nya, karena Ia setia dan bukan pembohong.
Janji Tuhan pada Abraham, Isaac, Jacob, Moses dipegang teguh:
umat Israel pasti akan memasuki tanah terjanji dan menjadi umat
yang berkemenangan. Pada jaman ini, semua janji firman Tuhan
akan dan pasti terjadi, terutama janji Yesus akan memberikan Roh
Kudus, penolong dan penghibur. Dia tidak hanya menebus dosa
tapi menjadikan semua umat-Nya menjadi anak-anak Allah.
Perjanjian lama hanya berhenti pada pertobatan dan berkat fisik
kepada umat Allah, sedangkan kita diberikan janji dipenuhi Roh
Allah. Janji Tuhan akan pengampunan dosa jika bertobat, bukan
hanya digenapi di perjanjian baru, tetapi jauh dari itu janji itu
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disempurnakan mencapai level maksimal, ditingkatkan pada level
tertinggi: menjadi anak – anak Allah.
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27 APRIL
Renungan Harian Alkitab,“supervisi detail perpuluhan
dalam perjanjian lama”-Imamat 27
Imamat 27:30-34 D
 emikian juga segala persembahan persepuluhan
dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah

pohon-pohonan, adalah milik TUHAN; itulah persembahan kudus
bagi TUHAN.
Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari
persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah
seperlima.
Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau
kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat
gembala waktu dihitung, setiap yang kesepuluh harus menjadi
persembahan kudus bagi TUHAN.
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Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan
janganlah ditukar; jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan
itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus."
Itulah perintah-perintah yang diperintahkan TUHAN kepada Musa di
gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel.
Dalam perjanjian lama, persepuluhan disupervisi dengan sangat
ketat oleh para imam. Ada peraturan tertulis detail tentang
hitungan persepuluhan dengan inspeksi ketat. Bagaimana dalam
perjanjian baru?
Dalam perjanjian baru, persepuluhan tetap berlaku. Bahkan Yesus
menekankan bahwa tidak setia hal mammon (mengelola keuangan)
akan mendapat hukuman di bumi dan surga.
Demikian penjelasan tertulis;
Luke 16:11-13 (NKJV) Therefore if you have not been faithful in the
unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
And if you have not been faithful in what is another man’s, who will
give you what is your own?
No servant can serve two masters; for either he will hate the one and
love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other.
You cannot serve God and mammon.”
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Para pembaca terkasih, dalam perjanjian lama karena bangsa Israel
bermental budak, maka mental budak harus disupervisi ketat dan
detail, maka imam diberi tugas mensupervisi ketat agar setiap
umat memberikan persepuluhan. Tetapi berbeda hal dengan
perjanjian baru, ketika murid–murid Yesus sudah dimerdekakan
dari roh perbudakan dan mental budak! Murid-murid Yesus sudah
menjadi anak–anak Allah.
Persepuluhan sudah disempurnakan sistemnya menjadi sistem
yang diberikan kepercayaan penuh. Perpuluhan menjadi self
assessment, tidak ada lagi yang mensupervisi ketat dengan detail.
Roh kudus sudah turun dalam hati manusia dalam kesadaran

dalam diri sendiri. Didorong rasa cinta pada Tuhan, menjadi pelaku
firman Tuhan, anak-anak Tuhan dengan self assesment memberikan
perpuluhan secara sukarela dari semua income mereka. Tuhan
tidak bisa digantikan mammon.
Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus memberikan esensi dalam
perpuluhan:
1. Setia perkara kecil. Uang perkara kecil bagi Tuhan, cuma
penambahan dan alat menyelesaikan visi Tuhan.
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2. Pilih menyembah Tuhan atau mammon (roh cinta akan uang dan
kekayaan). Pilih salah satu, siapa yang mau disembah, tidak bisa
dua-duanya.
3. Pilih mammon ujungnya pasti akan menjual Yesus, cinta Tuhan
setia pasti mengelola keuangan.
4. Hanya mental budak yang harus disupervisi ketat dengan
aturan detail dalam memberikan perpuluhan. Mental anak–anak
Tuhan, sudah merdeka dari perbudakan. Self assessment adalah
sistem monitoring; langsung hati nurani berhadapan dengan
Tuhan.
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28 APRIL
Renungan Harian Alkitab,”peran dari jemaat dan imam”
-Bilangan 1
Bilangan 1:45-50 Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut

suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur dua puluh tahun
ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel,
berjumlah enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh orang.
Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang
Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu.
Sebab TUHAN telah berfirman kepada Musa:
"Hanya suku Lewi janganlah kaucatat dan janganlah kauhitung
jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel,
tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi Kemah Suci, tempat
hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya; mereka
harus mengangkat Kemah Suci dengan segala perabotannya; mereka
harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya.
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Kitab Bilangan (Book of Numbers) memberikan penjelasan detail
tentang peran dari jemaat dan peran dari imam dalam perjanjian
lama. Imam berfokus hanya pada pelayanan ibadah, tabernakel,
kemah ibadah, hal-hal kerohanian dan kuasa Allah. Imam
memberkati

umat

dengan

kuasa

Allah

dan

melepaskan

pengurapan bagi jemaat. Jemaat bekerja untuk kesejahteraan
bangsa dan pergi berperang untuk kedaulatan bangsa Israel.
Sejak jaman Moses memimpin sebagai imam dan kemenangan
dalam berperang sangat ditentukan oleh berkat dan pengurapan
Tuhan yang dilepaskan melalui imam dan nabi. Kisah Joshua
berperang dengan bangsa Amalek, merupakan salah satu buktinya.
Setiap kali Moses mengangkat tangan, maka menanglah mereka
dalam perang dan setiap kali tangannya turun, mereka kalah,
demikian tertulis dalam kitab Keluaran 17 (Exodus 17).
Exodus 17:10-13 (NKJV) So Joshua did as Moses said to him and
fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of
the hill.
And so it was, when Moses held up his hand, that Israel prevailed; and
when he let down his hand, Amalek prevailed.
But Moses’ hands became heavy; so they took a stone and put it under
him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands, one on

82

one side, and the other on the other side; and his hands were steady
until the going down of the sun.
Para imam dilarang sibuk berperang, mereka harus berfokus pada
pelayanan ibadah, kerohanian jemaat, dan bahkan dilarang
bekerja. Tuhan telah mengatur 10 suku Israel memberikan
persepuluhan dari hasil lahan mereka sebagai persembahan
wajib kepada para imam, sehingga para imam tidak menjadi sibuk
bekerja mencari uang, tidak boleh ada distraction dalam pelayanan
imam.
Bagaimana dengan pengaturan peran dalam perjanjian baru?
Para pembaca terkasih, dalam perjanjian baru, hal ini masih
berlaku,

bahkan

menjadi

sempurna.

Tuhan

tidak

hanya

memberikan fungsi imam dan nabi, Yesus menyempurnakan
dengan memberikan fungsi pengajar, gembala dan rasul, dimana
semua fungsi pemimpin gereja dipimpin oleh rasul-rasul.
Dengan jelas tertulis bahwa fungsi dan tugas para rasul adalah
berfokus pada doa dan firman Tuhan, sehingga mereka dapat
memimpin jawatan pemimpin rohani lainnya dan melepaskan
pelayanan dengan tanda mukjizat dan karunia Roh Kudus,
demikian tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 6;
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Acts 6:2-4 (NKJV) Then the twelve summoned the multitude of the
disciples and said, “It is not desirable that we should leave the word of
God and serve tables.
Therefore, brethren, seek out from among you seven men of good
reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint
over this business;
but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of
the word.”
Para Rasul harus fokus kepada doa dan firman Tuhan, bukan
bekerja dan disibukkan hal-hal lainnya, karena inilah gereja dalam
kisah Para Rasul: penuh dengan kuasa mukjizat, tanda ajaib dan
mengalir dalam karunia Roh kudus. Mereka berfungsi dan jemaat
berfungsi, masing-masing mengerjakan fungsinya sesuai ketetapan
Tuhan.
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29 APRIL
Renungan Harian Alkitab,”dipilih langsung secara
spesifik nama” -Bilangan 2
Bilangan 2:1, 3-6 TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:

Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya, ialah laskar
Yehuda, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin bani Yehuda
ialah Nahason bin Aminadab.
Pasukannya terdiri dari tujuh puluh empat ribu enam ratus orang
yang dicatat.
Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakhar. Pemimpin bani
Isakhar ialah Netaneel bin Zuar.
Pasukannya terdiri dari lima puluh empat ribu empat ratus orang
yang dicatat.
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Secara spesifik Tuhan memilih pemimpin dari setiap suku
sebanyak satu orang; langsung satu nama ditunjuk Tuhan, dari
setiap suku. Contoh suku Judah dari 74.600 orang Tuhan memilih
1 nama yakni Nashin anak Ammanidab. Contoh dari suku Issachar,
Tuhan memilih spesifik 1 nama yakni Nethanel anal Zuar, ia dipilih
diantara 54.400 orang prajurit.
Dalam perjanjian baru juga demikian, dari jutaan orang Pharisi
Tuhan memilih Paul menjadi rasul, dari jutaan umat Israel Tuhan
pilih Peter, James, John menjadi Rasul memimpin semua murid
Yesus.
Para pembaca terkasih, kepemimpinan dalam kerajaan Allah
bersifat theokrasi (berpusat pada Tuhan) dan top side. Bukan hasil
pemilihan

suara

mayoritas

atau tingkat elektabilitas calon

pemimpin di mata popularitas umat. Kalau kerajaan Allah dipimpin
dengan voting dan suara terbanyak, maka umat Israel tidak akan
masuk tanah terjanji. Dalam kitab Exodus (Keluaran) suara
terbanyak umat adalah kembali ke Egypt (kembali ke Mesir) dan
menjadi budak. Suara terbanyak memilih patung lembu emas
menjadi Tuhan mereka.
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Bahkan ketika Yesus melayani di bumi, suara terbanyak orang
orang Israel adalah menolak Yesus sebagai Tuhan, mayoritas tidak
menginginkan Yesus! Kerajaan Allah tidak dipimpin popularitas
umat. Pusat kerajaan Allah adalah kedaulatan dan kehendak
Tuhan! Orang-orang populis tidak layak dalam kerajaan Allah.
Bagaimana kerajaan Allah memilih para pemimpin? Tuhan sendiri
memanggil, mengangkat pemimpin. Dia memilih nama pemimpin
yang Ia tetapkan. Pemimpin rohani dipilih secara spesifik nama per
nama oleh Tuhan, bukan dipilih oleh umat.
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30 APRIL
Renungan Harian Alkitab, “dipisahkan menjadi pelayan
khusus milik Tuhan” -Bilangan 3

Bilangan 3:12" Sesungguhnya, Aku mengambil orang Lewi dari antara
orang Israel ganti semua anak sulung mereka, yang terdahulu lahir
dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaan-Ku,
Dalam perjanjian lama adalah perintah Tuhan agar para imam
dikhususkan hanya untuk melayani rumah Tuhan, ibadah raya
umat. Mereka harus full time dan full heart melayani Tuhan setiap
hari. Bahkan bukan hanya 1 orang yang Tuhan minta full time,

melainkan satu suku Levi yang berjumlah 6.200 orang semuanya
menjadi suku terpilih.
Kesepuluh suku lainnya wajib memberikan persepuluhan dari hasil
lahan mereka, sehingga para imam hanya fokus mengerjakan
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pelayanan kepada umat tanpa gangguan apapun tentang hal
keuangan. Cara memilihnya pun, Tuhan sendiri yang memilih,
ditetapkan langsung oleh Tuhan bukan dipilih umat.
Bagaimana dengan perjanjian baru?
Para pembaca terkasih, dalam perjanjian baru esensinya masih
sama, bahkan disempurnakan. Kalau dulu hanya terbatas satu
suku, dalam perjanjian baru oleh penebusan darah Yesus maka
semua dilayakkan untuk dipilih Tuhan. Semua orang dari suku
apapun dapat dipilih Tuhan, tinggal kedaulatan Tuhan mau memilih
siapa? Orang yang dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan / pastor,
juga tetap diberi tugas untuk berfokus melayani Tuhan, melayani
bersama Tuhan, melayani umat dan menyelesaikan tugas khusus
dari Tuhan, visi dari Tuhan.
Dalam dunia yang super sibuk ini, semua orang sibuk dengan
keluarga dan urusan masing-masing. Siapakah yang sepenuh
waktu mau melayani Tuhan dan umat? Tentu saja para pastor yang
dipilih Tuhan. Merekalah orang-orang khusus kepunyaan Tuhan,
full time sepenuhnya hanya melayani Tuhan dan jemaat.
Doakanlah para pastor Anda supaya Ia dan keluarganya dapat
sungguh berfokus pada firman Tuhan dan doa. Melayani jemaat
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dengan firman dan doa agar mereka tidak teralihkan dengan
hal-hal lainnya, tidak mengerjakan hal lainnya.
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1 MEI
Renungan Harian Alkitab,”Tuhan menciptakan struktur
Organisasi” -Bilangan 4

Bilangan 4:46-49Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan
Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada
dalam puak-puak mereka,
yakni orang-orang yang berumur tiga puluh tahun ke atas sampai
yang berumur lima puluh tahun, setiap orang yang wajib melakukan
pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan dan pekerjaan pengangkatan
barang,
jadi mereka yang dicatat, berjumlah delapan ribu lima ratus delapan
puluh orang.
Sesuai dengan titah TUHAN dengan perantaraan Musa, maka mereka
masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus
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dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat, seperti
yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
Pasal 4 Kitab Bilangan (Numbers 4) adalah suatu bukti bahwa
Tuhan adalah sang pencipta struktur organisasi dalam pelayanan
umat Israel. Tuhan pribadi yang memimpin umat dengan
terorganisasi dan struktural.
Para pembaca terkasih, hanya orang-orang yang berjiwa anti
otoritas saja yang anti struktur organisasi. Murid-murid Yesus
adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas dan menghargai
struktur organisasi, terutama dalam pelayanan di gereja.
Tuhan sendiri yang menciptakan struktur organisasi dalam
pelayanan dan membuat pendelegasian otoritas. Dalam kitab
Numbers, tercatat 8.580 imam terorganisir dalam struktur
pendelegasian otoritas dan tugas, sehingga pelayanan di rumah
Tuhan dapat berjalan tertib dan lancar.
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2 MEI
Renungan Harian Alkitab,”selingkuh seksual adalah
dosa yang serius” -Bilangan 5
Bilangan 5:29-31Itulah hukum tentang perkara cemburuan, kalau
seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya,
padahal ia di bawah kuasa suaminya,
atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki, sehingga ia
cemburu terhadap isterinya; ia harus menghadapkan perempuan itu
kepada TUHAN dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini
kepada perempuan itu.
Laki-laki itu akan bebas dari pada salah, tetapi perempuan itu
haruslah menanggung akibat kesalahannya.
Selingkuh seksual (sexual affair) adalah dosa yang sangat serius.

Dalam perjanjian lama seorang yang tertangkap basah selingkuh
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dengan bukti saksi mata, hukumannya adalah mati! Dan jika tidak
ada saksi mata, maka wanita yang dicurigai selingkuh tersebut
disumpah dan diberi minum air suci dengan kutuk di dalamnya.
Jika ia tidak bersalah, ia tidak akan terkena kutuk. Jika ia bersalah,
ia akan terkena kutuk dan dikucilkan dari masyarakat dan tidak
akan mempunyai keturunan.
Dalam perjanjian baru, esensi dari hukum taurat tidak berubah.
Dosa seksual, perselingkuhan adalah dosa yang tidak bisa
ditoleransi, bahkan jauh lebih berat konsekuensinya. Kalau jaman
perjanjian lama, konsekuesinya hanya konsekuensi fisik saja, tapi
dalam perjanjian baru bagi umat Tuhan yang sudah dipenuhi Roh
Kudus, maka ia tidak hanya melakukan dosa tubuh dengan
konsekuensi fisik, tapi ia telah berdosa terhadap Roh Kudus yang
ada di dalam tubuhnya. Ini adalah dosa ”mendukakan Roh Kudus”.
Para pembaca terkasih, jika umat yang selingkuh seksual terus
menerus mendukakan Roh Kudus, maka ia akan menghujat Roh
Kudus dan ini menjadi semakin parah!
1 Corinthians 6: 19 ”Do you not know that your body, is the temple of
the holy spirit who is in you, whom you have from God, and you are not
your own”
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Seseorang yang mengaku murid Kristus, bahkan menjadi pelayan
Tuhan, hidup dalam dosa terus-menerus tanpa pertobatan,
mendukakan Roh Kudus dan jika terus dilakukan dengan
kesengajaan menjadi habit dosa maka ia telah menghujat
kehadiran Roh Kudus dalam tubuhnya. Bukan hanya dengan kata kata tapi jauh lebih parah melalui tindakan!
Ephesian 4:30 ”And do not grieve the Holy spirit of God, by whom you
were sealed for the daya of redemption”
Ketika dosa masuk ke dalam kehidupan dan telah menjadi karakter
manusia terus-menerus dilakukan tanpa pertobatan, ia dengan
sengaja telah mendukakan Roh Kudus. Dan tidak ada yang lebih
mengerikan daripada kehilangan Roh Kudus karena kematian
rohani akan terjadi; segala ritual ibadah agama menjadi ibadah
kosong, ritual kosong, segala pujian penyembahan menjadi
kemunafikan, segala doa dan ucapan pujian kepada Tuhan
hanyalah kebohongan belaka, manusia jatuh dalam praktik
agamawi kosong.
Marilah kita menyadari akan kebenaran bahwa upah dosa adalah
maut dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Dosa
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seksual mendatangkan upah maut, kematian rohani yang diikuti
kematian jasmani.
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3 MEI
Renungan Harian Alkitab,”Tuhan menetapkan imam
menyalurkan berkat ke umat” -Bilangan 6
Bilangan 6:23-27"Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya:

Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada
mereka:
TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau;
TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia;
TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera.
Demikianlah harus mereka meletakkan nama-Ku atas orang Israel,
maka Aku akan memberkati mereka."
Ketetapan Tuhan sangat jelas. Imam dipisahkan oleh Tuhan khusus
bagi pekerjaan pelayanan. Kaum imam diberikan perintah
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menjalankan fungsi memberkati umat. Pengaturan Tuhan sangat
jelas dan simple. Dalam perjanjian lama, imam adalah orang - orang

yang dikhususkan Tuhan, melayani gereja full time dan memberkati
jemaat.
Hal ini tetap sama dalam perjanjian baru, yang disempurnakan
adalah jawatan imam berganti nama rasul, nabi, pastor (gembala),
penginjil, pengajar. Penyempurnaan lain adalah bagi pastor yang
hidup selibat (tidak menikah), ia dapat melayani penjangkauan di
marketplace sebagai pengusaha, sama seperti Rasul Paul, dengan
catatan pekerjaan hanya menjadi alat penjangkauan di marketplace

dan rasul itu tidak menikah (sehingga ada cukup waktu untuk
berpusat pada doa dan firman karena tidak mengurus istri dan
anak-anak).
Para pembaca terkasih, ketetapan aturan umat diberkati oleh
pastor di gereja adalah aturan dari Tuhan. Tuhan yang
memerintahkan. Umat harus menerima kenyataan ini dan rendah
hati pergi beribadah setiap Minggu ke gereja untuk menerima
berkat. Umat tidak bisa memberkati diri sendiri dan umat
membutuhkan berkat Tuhan.
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Marilah kita semua rajin beribadah ke gereja setiap Minggu,
berjumpa dengan Tuhan dan firman Tuhan dan membawa hidup
kita kepada Tuhan dalam ibadah gereja. Marilah kita dengan
rendah hati menerima berkat Tuhan yang dikirimkan melaui
pastor, gembala gereja kita, karena demikianlah yang Tuhan
inginkan, memberkati umat-Nya dengan cara Tuhan. Jangan suka
membolos ibadah raya. Jika Anda tidak datang ke gereja, maka
Anda tidak menerima berkat Tuhan yang diberikan melalui pastor
dalam ibadah gereja. Be humble and live in the power of God.

99

4 MEI
Renungan Harian Alkitab, “berkat dimulai dari para
pemimpin” -Bilangan 7
Bilangan 7:10-11 Lagi para pemimpin mempersembahkan

persembahan pentahbisan mezbah, pada hari mezbah itu diurapi;
para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah
itu.
TUHAN berfirman kepada Musa: "Satu pemimpin setiap hari haruslah
mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah
itu."
Dalam kitab Bilangan 7 (Book of Number chapter 7), para pemimpin

adalah orang-orang yang pertama kali memulai memberikan setiap
persembahan dan mereka juga memberikan yang paling banyak.
Pemimpin memimpin dalam inisiatif dan kualitas pemberian
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persembahan. Hal ini diperintahkan oleh Tuhan langsung kepada
para pemimpin.
Para pembaca terkasih, Tuhan telah memerintahkan hal ini terjadi.
Hal ini sangat penting karena berkat turun dari Musa kepada
imam, lalu kepada pemimpin, dan baru turun ke atas umat. Berkat
mengalir hanya melalui jalur otoritas! Para pemimpin adalah
saluran berkat, karena itu karakter tidak cinta harta, tidak cinta
uang, dan tidak tamak, harus ada dalam diri pemimpin.
Pemimpin

sebagai

saluran

berkat

kerajaan

Allah,

harus

mempunyai sifat generous, tidak tamak akan uang dan harta. Kalau

tidak maka ia akan menimbun dan menghambat berkat Tuhan,
malah memberikan keteladanan dan buruk. Terlebih parah,
membangun budaya pelit, tamak dan serakah yang ditularkan
kepada para pengikutnya!
Di dalam gereja Tuhan, yang harus memimpin dalam memberikan
persentase persembahan (% offering) adalah para pemimpin gereja,
pemimpin pemuridan, juga para pelayan Tuhan dan terutama
pastor/ gembala jemaat! Jumlah persentase persembahan mereka
harus sungguh terbaik dan jumlah fix secara persentasenya.
Setelah para pemimpin benar hatinya, jemaat akan terimpartasi
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karakter generous, tidak cinta uang, tidak tamak. Barulah tingkap
langit terbuka, terjadi terobosan keuangan dan mukjizat lainnya di
jemaat gereja.
Pemberian persembahan yang benar dan baik adalah cerminan
karakter cinta Tuhan, generous, dan bisa dipercaya hal-hal

keuangan lebih besar dari Tuhan. Ini adalah kebenaran dan
orang-orang yang benar dan cinta Tuhan akan mengalami janji
Firman Tuhan. Ia akan naik dan tidak turun.
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5 MEI
Renungan Harian Alkitab, ”pastor diberikan sepenuh
waktu melayani Tuhan” –Bilangan 8
Bilangan

8:16-18

Sebab mereka harus diserahkan dengan

sepenuhnya kepada-Ku dari tengah-tengah orang Israel; ganti semua
yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang
ada pada orang Israel, telah Kuambil mereka bagi-Ku.
Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari
manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaan-Ku; pada waktu
Aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, Aku telah
menguduskan semuanya bagi-Ku
Maka Aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada
pada orang Israel,
Sebagai ganti semua anak sulung harus diberikan kepada Tuhan
melayani

sepenuh

waktu,

Tuhan

dalam

perjanjian

lama

menetapkan suku Levi menjadi imam sepenuh waktu yang
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dikuduskan melayani Tuhan dan perayaan ibadah umat, dan
melayani umat.
Para pembaca terkasih, dalam perjanjian baru essensi dari
ketetapan ini masih sama dan berlaku. Tuhan sendiri yang memilih
para pastor untuk dikhususkan melayani Tuhan sepenuh waktu,
melayani ibadah dan umat. Dalam perjanjian baru, yang
disempurnakan adalah Tuhan akan memilih pastor dari segala suku
tanpa batasan. Karena darah Yesus telah ditumpahkan bagi
perjanjian baru sehingga semua yang terpilih dapat menjadi pastor
tanpa batasan suku.
Penebusan darah Yesus telah menguduskan dan menyucikan
semua orang percaya, sehingga mereka dilayakkan melayani
Tuhan. Umat dalam perjanjian baru pun dapat membantu imam
melayani dengan sukarela, secara part time, karena darah Yesus

telah melayakkan para umat melayani juga. Tetapi essensi tetap
sama, Tuhan menetapkan ada pastor yang dipilih dikhususkan
sepenuhnya hanya melayani Tuhan tidak mengerjakan lahan dan
pekerjaan lainnya karena Tuhan mau ada yang sepenuh hati dan
waktu dikhususkan bagi Dia.
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6 MEI
Renungan Harian Alkitab, “tidak ada jaminan melihat
mukjizat menjadi beriman” -Bilangan 9
Bilangan 9:15-17 Pada hari didirikan Kemah Suci, maka awan itu

menutupi Kemah Suci, kemah hukum Allah; dan pada waktu malam
sampai pagi awan itu ada di atas Kemah Suci, kelihatan seperti api.
Demikianlah selalu terjadi: awan itu menutupi Kemah, dan pada
waktu malam kelihatan seperti api.
Dan setiap kali awan itu naik dari atas Kemah, maka orang Israel pun
berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel
berkemah.
Umat Israel melihat mukjizat tiang awan dan tiang api setiap hari,
tetapi mereka tetap saja tidak beriman!
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Tidak ada jaminan jika melihat mukjizat maka seseorang akan
beriman. Justru orang yang mempercayai firman Tuhan tanpa
melihat bukti terlebih dahulu adalah orang beriman.
Para pembaca terkasih, orang-orang yang mempercayai firman
Tuhan tanpa bukti yang kelihatan, justru mereka adalah orang
beriman, dan mereka akan mengalami mukjizat karena iman
mereka.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya dan bukti
dari segala sesuatu yang belum kita lihat (Hebrew 11:1-2).

106

7 MEI
Renungan Harian Alkitab, “Tuhan inginkan ketaatan”
-Bilangan 10
Bilangan 10:33-36 Lalu berangkatlah mereka dari gunung TUHAN
dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian

TUHAN berangkat di depan mereka dan berjalan tiga hari perjalanan
jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka.
Dan awan TUHAN ada di atas mereka pada siang hari, apabila
mereka berangkat dari tempat perkemahan.
Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa: "Bangkitlah, TUHAN,
supaya musuh-Mu berserak dan orang-orang yang membenci Engkau
melarikan diri dari hadapan-Mu."
Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia: "Kembalilah, TUHAN,
kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini."
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Tuhan menginginkan umat Israel belajar arti ketaatan. Hanya
dalam ketaatan mereka akan memasuki tanah terjanji.
Dalam ketaatan, ada rasa percaya dan penundukan diri. Ketaatan
adalah indikator kerendahan hati seseorang untuk dipimpin.
Para pembaca terkasih, Tuhan menginginkan proses yang
menghasilkan karakter. Bukan sekedar mencapai tujuan dengan
segala cara, tapi pembentukan karakter buah roh; ketaatan,
kerendahan hati, hati yang percaya kepada Tuhan. Inilah yang
diinginkan terjadi dalam proses pencapaian tujuan.
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8 MEI
Renungan Harian Alkitab, ”lebih dari 3 juta porsi daging
di padang gurun” -Bilangan 11
Bilangan 11:21-22,31 Tetapi kata Musa: "Bangsa yang ada bersama

aku ini berjumlah enam ratus ribu orang berjalan kaki, namun Engkau
berfirman: Daging akan Kuberikan kepada mereka, dan genap
sebulan lamanya mereka akan memakannya!
Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih
bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah
ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka
mendapat cukup?"
Lalu bertiuplah angin yang dari TUHAN asalnya; dibawanyalah
burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas
tempat perkemahan dan di sekelilingnya,

109

1,8 juta tentara dan bersama keluarga mereka, sehingga total
dengan anak-anak dan istri para prajurit sekurangnya 3 juta orang
mendapatkan janji Tuhan bahwa mereka akan diberi makan daging
oleh Tuhan di padang gurun!
Moses

berdiskusi

dengan

Tuhan,

3

juta

potong

daging

membutuhkan 3 juta ekor ayam atau 3 juta ikan. Moses hampir
depresi memikirkan tuntutan tidak masuk akal dari umat Israel.
Bahkan Moses sempat minta Tuhan panggil pulang ke surga,
karena sudah tidak tahan memimpin bangsa pemberontak,
serakah, dan tidak pernah punya rasa cukup.
Para pembaca terkasih, bagi Tuhan ternyata hal ini sangat mudah
sekali. Tuhan hanya berfirman saja, maka sekian juta burung camar
datang dan jatuh ke tanah menghampiri umat Israel siap untuk
dimakan!
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan peristiwa ini bagi Moses
menjadi suatu pelajaran berharga yang menumbuhkan iman
Moses, bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan dan tidak ada
yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang paling penting, tidak ada yang
mustahil bagi orang yang percaya!

110

9 MEI
Renungan Harian Alkitab “pemberontakan Aron &
Miriam” -Bilangan 12
Bilangan 12:9-10 Sebab itu bangkitlah murka TUHAN terhadap
mereka, lalu pergilah Ia.

Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah
Miryam kena kusta, putih seperti salju; ketika Harun berpaling
kepada Miryam, maka dilihatnya, bahwa dia kena kusta!
Miriam dan Aron tidak suka akan keputusan Moses. Ia mengambil
istri dari suku Ethopia. Mereka ingin menurunkan Moses dari
kepemimpinan karena Miriam dan Aron juga merasa cukup rohani
dan juga bisa mengalir dalam karunia nubuatan.
Mereka membicarakan Moses di belakang dan berkomplot
memberontak, dan Tuhan mengetahui hal ini. Tuhan menegur
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mereka dengan keras, bahkan memberikan hukuman penyakit
kusta turun atas Miriam seketika.
Aron dan Miriam ketakutan, bertobat dan minta maaf pada Moses.
Alkitab mencatat Moses adalah hamba Tuhan yang sangat rendah
hati, maka Moses pun berdoa meminta pengampunan kepada
Tuhan dan Tuhan menyembuhkan Miriam dari kusta.
Para pembaca terkasih, jikalau pemimpin rohani Anda melakukan
sesuatu yang Anda tidak setuju atau tidak suka, maka janganlah
melakukan pemberontakan. Janganlah menjelek-jelekan pemimpin
di belakang, janganlah mengumpulkan massa dan mengajak
pemberontakan kepada otoritas rohani yang Tuhan tetapkan
berjaga atas Anda. Bicarakan empat mata dengan dia, jangan
bergosip atau menghakimi.
Dalam kerajaan Allah, Tuhanlah yang mengangkat otoritas
pemimpin. Karena itu hanya Tuhan yang berhak menurunkan
kepemimpinan dalam kerajaan Allah. Bukan dipilih dengan suara
terbanyak atau pemilihan umum, tapi ditentukan langsung oleh
Tuhan. Jangan anggap bahwa Tuhan diam saja melihat orang yang
Ia pilih di-bully oleh pengikutnya atau menganggap Tuhan setuju
dengan pemberontakan terhadap otoritas.
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Jaman ini, kusta fisik tidak akan turun pada pemberontak otoritas
rohani, tapi gantinya kusta rohani akan turun atas para
pemberontak otoritas rohani. Kusta rohani adalah sakit rohani
yang menyebabkan mereka menjadi mati rasa, tidak merasakan
apa-apa, tidak bertumbuh iman, hanya rasa sakit dalam hidup
mereka yang bertumbuh. Di saat jemaat lain mengalami banyak
mukjizat dan kuasa Tuhan, mereka mati rasa sama sekali tidak
mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan dalam ibadah
mereka.
Sakit kusta rohani ini akan semakin parah hingga akhirnya mereka
sebagai bagian tubuh Kristus akan tercopot, terputus dari tubuh
Kristus, dan mengalami kematian rohani dengan segera. Sama
seperti Miriam dan Harun, mereka harus minta ampun kepada
pemimpin rohani yang mereka bully dan menjadi sasaran
pemberontakan. Setelah itu, Tuhan akan menyembuhkan kusta
rohani dari hidup mereka. Syaratnya mereka rendah hati dan
bertobat.
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10 MEI
Renungan Harian Alkitab ”iman untuk menaklukkan”
-Bilangan 13

Bilangan 13:27-28 M
 ereka menceritakan kepadanya: "Kami sudah
masuk ke negeri, ke mana kausuruh kami, dan memang negeri itu
berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya.
Hanya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya
berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di
sana.
Dari ke 12 pengintai, 10 diantaranya sangat apatis dan pesimis.
Mereka tidak mau masuk tanah terjanji. Mereka mengakui tanah
terjanji adalah tanah berlimpah susu dan madu dan sangat subur,
tapi mereka tidak mau berperang untuk mengambil alih. Mental
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budak memang mental yang berharap diberi segala sesuatu dan
menghindari konflik memperjuangkan visi hidup mereka.
Para pembaca terkasih, hanya dua orang pengintai yang
bersemangat mengambil alih tanah terjanji. Mereka adalah Joshua
dan Kaleb. Yang membedakan adalah mereka mempunyai iman
untuk menaklukan permasalahan, iman menaklukan musuh, iman
untuk mengambil alih tanah terjanji.
Iman diberikan untuk menaklukan hal yang sulit bahkan mustahil.
Kalau hanya sekedar jalan-jalan tamasya, maka tidak butuh iman.
Seharusnya sejak awal keluar dari Egypt (Mesir), bangsa Israel
sudah mengetahui perjalanan mereka ke tanah terjanji, tanah
berlimpah penuh susu dan madu, bukanlah perjalanan tamasya,
tetapi perjalanan iman.
Iman hadir mengalahkan kemustahilan. Jika memang mudah dan
bisa dikerjakan dengan kekuatan sendiri, tidak membutuhkan
iman!
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11 MEI
Renungan Harian Alkitab “konsekuensi bagi yang tidak
percaya” -Bilangan 14

Bilangan 14:22-24 S emua orang yang telah melihat kemuliaan-Ku
dan tanda-tanda mujizat yang Kuperbuat di Mesir dan di padang
gurun, namun telah sepuluh kali mencobai Aku dan tidak mau
mendengarkan suara-Ku,
pastilah tidak akan melihat negeri yang Kujanjikan dengan
bersumpah kepada nenek moyang mereka! Semua yang menista Aku
ini tidak akan melihatnya.
Tetapi hamba-Ku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia
mengikut Aku dengan sepenuhnya, akan Kubawa masuk ke negeri
yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya.
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Umat Israel banyak melihat mukjizat, tapi mereka tidak punya
iman, bersungut-sungut, mem-bully hamba Tuhan, dan

memberontak kepada perintah Tuhan. Mereka mempunyai
karakter budak dan pemberontak, sehingga mereka tidak punya
iman. Melihat banyak mukjizat pun mereka tidak mendapatkan
iman.
Para pembaca terkasih, dengan jelas Tuhan menetapkan
orang-orang yang sudah melihat mukjizat dan tidak percaya, orang
yang sudah ditolong Tuhan tapi memberontak, mereka yang
dikategorikan bukan orang percaya tidak akan mengalami hidup
dalam kelimpahan dan kemenangan iman. Hidup mereka akan
berputar-putar pada permasalahan diri sendiri saja sampai
kematian menjemput mereka.
Sebaliknya sama seperti Caleb; orang percaya, yang beriman dan
mempercayai kuasa Tuhan yang nyata, akan mengalami hidup
berkelimpahan, berkemenangan dalam iman, dan mengalami kuasa
kerajaan Allah di bumi dan di surga.

117

12 MEI
Renungan Harian Alkitab “hukuman karena tidak
menjalankan sabath ” –Bilangan 15
Bilangan 15:32-35 Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati
merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat.

Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu
api itu, menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap
umat itu.
Orang itu dimasukkan dalam tahanan, oleh karena belum ditentukan
apa yang harus dilakukan kepadanya.
Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Orang itu pastilah dihukum
mati; segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar
tempat perkemahan."
Dalam perjanjian lama, hukuman yang ditetapkan Tuhan bagi umat
yang tidak melaksanakan hari Sabath adalah hukuman mati. Dosa
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melanggar hari Sabath adalah dosa dengan hukuman mati. Sabath
adalah suatu hari yang sangat penting Tuhan tetapkan.
Bagaimana dalam perjanjian baru?
Para pembaca terkasih, hukuman mati secara fisik masih berlaku.
Tetapi hukuman fisik itu telah ditanggung dibayar Yesus, sehingga
hukuman fisik tidak lagi kita alami. Hari Sabath jaman perjanjian
baru adalah hari khusus bagi umat untuk pergi beribadah ke gereja
untuk berjumpa Yesus dalam firman Tuhan. Umat datang
menyembah Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan kuasa Roh
Kudus secara nyata.
Jikalau umat membolos ibadah gereja, ia tidak akan mendapatkan
hukuman mati secara fisik, tetapi ia mengalami kerugian yang
sangat hebat, karena ia tidak mendapatkan rhema firman Tuhan
dan melewatkan perjumpaan dengan kuasa Roh Kudus. Ia bisa
terlewat akan suatu mukjizat yang harusnya ia terima saat ibadah
tersebut.
Di gereja yang saya gembalakan, setiap Minggu selalu ada karunia
Roh Kudus dan mukjizat yang terjadi. Minggu lalu, seseorang
mendapatkan mukjizat kesembuhan dan orang lain mendapatkan
nubuatan mukjizat keuangan yang telah digenapi dalam minggu ini,
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dan seseorang lain menerima mukjizat ajaib lainnya. Minggu demi
minggu banyak mukjizat terjadi pada saat beribadah ke gereja atau
yang kita kenal dalam perjanjian lama: Sabath.
Dalam 22 bulan terakhir, sudah lebih dari 570 kuasa Tuhan dan
mukjizat terjadi di ibadah gereja Great Commission Church.
Ibadah ke gereja sungguh pengalaman yang luar biasa, sungguh
kerugian yang besar membolos ibadah raya. Hari Sabath, hari
beribadah ke gereja berjumpa dengan Tuhan dan menyembahnya
adalah hari yang paling penting dan menentukan dalam setiap
minggunya.
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13 MEI
Renungan Harian Alkitab “memberontak melawan
Musa” -Bilangan 16
Bilangan 16:1-5 K
 orah bin Yizhar bin Kehat bin Lewi, beserta Datan
dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang
Ruben, mengajak orang-orang
untuk memberontak melawan Musa, beserta dua ratus lima puluh
orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang
dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan.
Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta
berkata kepada keduanya: "Sekarang cukuplah itu! Segenap umat itu
adalah orang-orang kudus, dan TUHAN ada di tengah-tengah
mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah
TUHAN?"
Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia.
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Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya: "Besok pagi
TUHAN akan memberitahukan, siapa kepunyaan-Nya, dan siapa
yang kudus, dan Ia akan memperbolehkan orang itu mendekat
kepada-Nya; orang yang akan dipilih-Nya akan diperbolehkan-Nya
mendekat kepada-Nya.
Pemberontakan Korah, Dathan dan Abiram beserta 250 orang tua
tua yang dipilh rakyat melawan Moses, sengaja dicatat dalam
Alkitab agar menjadi pembelajaran buat semua orang percaya.
Karena permintaan Moses, para pemimpin Israel diberikan Tuhan
karunia

bernubuat,

dan

mereka

menjadi

sombong

dan

memberontak. Tidak tanggung-tanggung, Tuhan menghukum mati
orang-orang pemberontak. Bumi terbuka, tanah terbuka dan
menelan para pemberontak ini.
Bilangan 16:29-35 j ika orang-orang ini nanti mati seperti matinya

setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia,
maka aku tidak diutus TUHAN.
Tetapi, jika TUHAN akan menjadikan sesuatu yang belum pernah
terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka
beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup
turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu, bahwa
orang-orang ini telah menista TUHAN."
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Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka
terbelahlah tanah yang di bawah mereka,
dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi
rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan
dengan segala harta milik mereka.
Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka
turun hidup-hidup ke dunia orang mati; dan bumi menutupi mereka,
sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu.
Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian
mendengar teriak mereka, sebab kata mereka: "Jangan-jangan bumi
menelan kita juga!"
Lagi keluarlah api, berasal dari pada TUHAN, lalu memakan habis
kedua ratus lima puluh orang yang mempersembahkan ukupan itu.
Bumi menelan dan api turun membakar tepat pada para
pemberontak! Ini hukuman luar biasa.
Tuhan mengirimkan pesan kepada umat-Nya bahwa orang yang
memberontak terhadap Tuhan dan otoritas rohani yang dari
Tuhan, akan menerima konsekuensi yang parah.
Tuhan sangat tidak suka pemberontak. Pemberontakan pada
otoritas rohani adalah dosa besar. Bahkan dosa pertama Adam dan
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Hawa adalah pemberontakan firman Tuhan, telah membuat ras
manusia dilempar keluar Taman Eden. Di dalam Tuhan hanya ada
karakter, kesetiaan, dan kelemahlembutan.
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14 MEI
Renungan Harian Alkitab ”perbedaan antara Aron dan
umat Israel” -Bilangan 17
Bilangan 17:8-13 Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam

kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan
Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga
dan berbuahkan buah badam.
Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan
TUHAN kepada seluruh orang Israel; mereka melihatnya lalu
mengambil tongkatnya masing-masing.
TUHAN berfirman kepada Musa: "Kembalikanlah tongkat Harun ke
hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi
orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut
mereka dan tidak Kudengar lagi, supaya mereka jangan mati."
Dan Musa berbuat demikian; seperti yang diperintahkan TUHAN
kepadanya, demikianlah diperbuatnya.
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Tetapi orang Israel berkata kepada Musa: "Sesungguhnya kami akan
mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa.
Siapapun juga yang mendekat ke Kemah Suci TUHAN, niscayalah ia
akan mati. Haruskah kami habis binasa?"
Para pembaca terkasih, Aron dan umat Israel punya persamaan.
Mereka telah memberontak terhadap Tuhan, bahkan Aron pernah
memfasilitasi pemberontakan dengan mengizinkan penyembahan
pada patung lembu emas terjadi. Tetapi, Aron ternyata diampuni
Tuhan dan bahkan Tuhan memberikan tanda ajaib, tongkat Aron
berbunga! Artinya Tuhan kembali mengurapi Aron.
Apa perbedaan Aron dan umat Israel?
Umat Israel terus memberontak. Setiap teguran Tuhan direspons
bersungut-sungut dan mereka menyerang hamba Tuhan, Moses,
sebagai

sasaran

mengumpulkan

fisik
massa,

pemberontakan
menyebar

virus

mereka.

Mereka

kepahitan

dan

pemberontakan sampai akhir hidup mereka. Sedangkan Aron, dia
sungguh-sungguh bertobat! Pada peristiwa pemberontakan
Korah, Dathan, Abiran dan 250 orang tetua Israel, Aron sama
sekali menolak masuk dalam grup dan kumpulan pemberontak. Ia
menolak melawan otoritas.
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Aron sudah bertobat, tidak populis lagi. Ia berani berdiri pada sisi
Tuhan dan hamba-Nya Moses. Ia berpihak pada sisi kuasa Allah, ia
sudah bertobat dan Tuhan mengampuni dan kembali mengurapi
Aron, disertai-Nya Aron dengan tanda mukjizat ajaib. Aron
mengetahui sebagai pemimpin yang beriman, bahwa pemimpin
adalah utusan dan pilihan Tuhan, dan pemimpin berdiri atas nama
Tuhan dan dengan kuasa Tuhan memberkati dan menjaga umat.
Bukan sebaliknya, pemimpin berdiri menjadi alat perpanjangan
kehendak pengikut untuk berbalik menentang kebijakan Tuhan.
Aron sudah bertobat, sekarang ia layak diurapi jadi pemimpin.
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15 MEI
Renungan Harian Alkitab ”kepemilikan Imam dan
tanggung jawabnya” -Bilangan 18
Bilangan 18:20-21 T
 UHAN berfirman kepada Harun: "Di negeri

mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan
beroleh bagian di tengah-tengah mereka; Akulah bagianmu dan milik
pusakamu di tengah-tengah orang Israel.
Mengenai bani Lewi, sesungguhnya Aku berikan kepada mereka
segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai
milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka,
pekerjaan pada Kemah Pertemuan.
Tuhan telah membuat pengaturan yang jelas secara lisan dan
tertulis, sebagai aturan baku yang mempunyai esensi penting,
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dalam pelayanan dari imam di perjanjian lama. Prinsip ini masih
berlaku di perjanjian baru dan mempunyai tujuan yang jelas.
Dalam perjanjian baru, jabatan imam dan nabi disempurnakan
menjadi jawatan pelayanan: Rasul, Nabi, Gembala, Pengajar,
Penginjil (Apostle, Prophet, Pastor, Teacher, Evangelist). Pada jaman
ini, kelima jawatan ini sering disebut ”pastor”.

Hak-hak dan kewajiban pelayanan ini dituliskan di Alkitab,
sehingga seluruh jemaat dapat membaca dan mempelajarinya.
Sehingga jelas bahwa ini adalah perintah dan ketetapan Tuhan,
bukan ide dan kebijakan manusia. Demikian prinsip yang menjadi
ketetapan Tuhan dan tujuannya:
1.

Pastor,

dikhususkan

untuk

melayani

rumah

Tuhan,

melayani jemaat. Ia tidak diperbolehkan untuk bekerja di
marketplace, karena Tuhan menetapkan harus ada pastor

yang dikhususkan melayani dan memimpin sepenuh waktu
bagi gereja-Nya.
2.

Pastor harus fokus mengurus pelayanan firman dan doa dan
penghidupannya dijamin Tuhan. Mendapatkan semua
persepuluhan dari jemaat, sehingga tidak perlu lagi
memikirkan hal pendapatan keuangannya dan tidak usah
bekerja di luar tanggung jawab imam.
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Hal ini sangat jelas tujuannya agar pelayanan gereja tidak
terbengkalai. Jikalau semua orang dalam gereja adalah volunteer
dan bekerja part timer maka semua akan sibuk dengan pekerjaan
utama masing-masing dan pelayanan gereja sama sekali tidak
prioritas lagi. Hal ini parah, karena gereja adalah sumber dari
berkat dan urapan bagi dunia, tetapi dijadikan prioritas yang tidak
penting. Ketika Pastor sepenuh waktu melayani Tuhan, maka ia
mendapat jaminan menerima bagian keuangan yakni persepuluhan
dan sebagian persembahan dari jemaat.
Bilangan 18:24 sebab persembahan persepuluhan yang

dipersembahkan orang Israel kepada TUHAN sebagai persembahan
khusus Kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya; itulah
sebabnya Aku telah berfirman tentang mereka: Mereka tidak akan
mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel.
Para pastor yang melanggar dan bekerja di marketplace akan
kehilangan fokus dan melalaikan tugas utama, yakni pelayanan
firman dan doa. Kehidupan meditasi firman dan doa mereka akan
sangat minimal dan kekurangan waktu berdoa dan meditasi
firman.
Pengecualian diberikan kepada pastor yang selibat, tidak menikah,
seperti rasul Paul. Karena tidak menikah, ia tidak membutuhkan
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waktu keluarga, sehingga cukup waktu menjalankan tanggung
jawab pelayanan.
Hal ini saya alami, saya pernah melanggar prinsip ini (sekian belas
tahun yang lalu). Saya bekerja di marketplace dan menolak
menerima bagian keuangan yang seharusnya untuk pastor. Saya
memaksakan kehendak untuk menjadi pastor volunteer (tidak mau
menerima persembahan jemaat) dan bekerja di marketplace untuk
penghidupan. Hasilnya, terjadi kerusakan; untuk berdoa 1 jam
sehari saya harus berupaya luar biasa. Pagi hari, saya berdoa 30
menit dan waktu jam makan siang, saya berdoa 30 menit dengan
terburu-buru dan tidak cukup waktu. Setiap hari saya berangkat
kerja pukul 06.00 pagi dan setelah bekerja di luar hingga pk 18.00,
saya melayani jemaat tiap hari hingga pukul 21.00. Saya tidak
punya waktu yang leluasa untuk berdoa.
Kerusakan yang parah adalah saya tidak punya waktu dengan anak
dan istri saya. Anak kami berusia 2 tahun menjadi asing dengan
ayahnya yang sibuk bekerja di luar gereja dan melayani jemaat
sepulang kerja dari pagi hingga malam. Tujuh hari dalam seminggu!
Tidak ada waktu bagi keluarga!
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Dalam pelayanan pun jarang sekali ada mukjizat, kuasa Tuhan,
kotbah pun biasa-biasa saja! Ini pelayanan rata-rata tanpa kuasa
Allah, hanya sekedar berfungsi secara fisik. Pelayanan tanpa kuasa
Allah akibat melanggar firman Tuhan! Lalu seorang pendeta,
mentor saya, meminta saya bertobat dan berhenti bekerja di luar
gereja. Bertobat menjadi pastor full time, sehingga fokus mengurus
rumah Tuhan, jemaat, dan juga mempunyai waktu melayani anak

dan istri. Keluarga adalah pelayanan pertama yang membutuhkan
waktu yang cukup! Hasilnya setelah saya bertobat, dengan iman
bekerja full time bagi gereja, pelayanan saya menjadi penuh kuasa
Tuhan, mengalir dengan luar biasa dalam karunia Roh Kudus.
Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Banyak mukjizat dan
kuasa

Tuhan

terjadi,

kotbah

pun

penuh

kuasa

Tuhan.

Beratus-ratus hingga ribuan mukjizat telah terjadi sejak saya
melayani full time selama 11 tahun terakhir. 22 bulan terakhir saja
sudah 590 kesaksian kuasa Tuhan dan mukjizat Tuhan terjadi di
gereja yang saya gembalakan.
Saya bisa berdoa, fokus pada pelayanan meditasi firman dan doa
dengan sangat leluasa. Setiap hari saya mendisiplinkan diri berdoa,
meditasi firman, membaca Alkitab selama 3-5 jam sehari, melayani
jemaat, memuridkan, dan saya pun masih punya waktu leluasa
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melayani keluarga saya setiap hari. Dan setiap minggu ada 1 hari
khusus melayani anak dan istri (family day).
Kisah Para Rasul 6:4 “dan supaya kami sendiri dapat memusatkan
pikiran dalam doa dan pelayanan Firman."
Keuangan

pun

saya

sangat

berkecukupan,

bahkan

saya

menyumbangkan 100% (semuanya) bagian perpuluhan dari jemaat
semuanya ke gereja Tuhan secara sukarela. Saya sudah sangat
cukup

dengan

persembahan

sukarela

jemaat

yang

dipersembahkan kepada pastor dan dicukupi juga dari gaji fix
untuk kebutuhan sederhana sehari-hari (makanan, minuman,
pakaian) lebih dari cukup. Puji Tuhan, gereja tidak punya hutang,
saya pastor pun tidak punya hutang sama sekali, debt-free!
Setiap perintah firman Tuhan, selalu diputuskan Tuhan dengan
maksud, tujuan, dan fungsi. Setiap orang yang melanggar
ketetapan firman Tuhan akan menanggung resiko fatal! Penting
bagi kita untuk melakukan ketetapan firman Tuhan agar
mengalami kehidupan yang berkemenangan.

133

16 MEI
Renungan Harian Alkitab ”korban yang sempurna”
-Bilangan 19

Bilangan 19:1-2 T
 UHAN berfirman kepada Musa dan Harun:
"Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan TUHAN dengan
berfirman: Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka
membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela,
yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena kuk.
Kisah dalam perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru.
Korban bakaran sebenarnya tidak pernah bisa menebus dosa
manusia.

Korban

bakaran

adalah

simbol

bayangan

pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai korban bakaran.
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dari

Yesus, anak Allah, lahir sebagai Anak Manusia yang tidak bercacat,
tidak berdosa, kemanusiaan-Nya sempurna. Yesuslah korban
bakaran yang menebus semua dosa di masa lalu, masa perjanjian
lama dan masa perjanjian baru jaman ini.
Para pembaca terkasih, Tuhan telah membuat ketetapan hukum,
agar manusia tidak binasa mengambil jalannya sendiri. Ketika
manusia mengambil jalan sendiri lalu bertobat kembali ke jalan
Tuhan, ia diampuni melalui korban bakaran penebus dosa.
Korban bakaran ini sesungguhnya adalah Yesus, mesias anak Allah
yang hidup. Darah hewan tidak pernah bisa menebus dosa, tapi
darah Tuhan Yesus menebus dosa kita!
Oleh penebusan darah Yesus, kita ditebus dari dosa dan
penghukuman dosa. Sungguh Yesus sangat mengasihi kita umat
manusia.
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17 MEI
Renungan Harian Alkitab ”jangan menoleh kebelakang”
-Bilangan 20
Bilangan 20:2-6 P
 ada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu,
berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun,

dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya: "Sekiranya
kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di
hadapan TUHAN!
Mengapa kamu membawa jemaah TUHAN ke padang gurun ini,
supaya kami dan ternak kami mati di situ?
Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membawa
kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon
ara, anggur dan delima, bahkan air minumpun tidak ada?"
Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu Kemah
Pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan TUHAN
kepada mereka.
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Setiap kali ada masalah dalam kehidupan, manusia punya 3 pilihan;
1. Tidak melakukan apa-apa, mengabaikan kenyataan ada masalah
(self-denial), membohongi diri mereka dengan terus menghibur diri
semuanya baik-baik saja.

2. Menghindari solusi masa depan, dengan cara menoleh ke
belakang, hidup dari masa lalu, ingin kembali ke masa lalu. Hal ini
terjadi karena tidak punya iman akan masa depan yang disebabkan
kepahitan hati.
3. Ketika masalah datang, datang menyembah Tuhan, tersungkur,
membawa persembahan hati dan kehidupan yang mempercayai
Tuhan, dan hasilnya adalah kuasa Tuhan turun, kemenangan besar
terjadi karena kuasa dan berkat Tuhan yang turun.
Umat Israel memilih kembali ke masa lalu, hidup dari masa lalu.
Hati dan pikiran mereka hidup di masa lalu, merindukan jadi budak
di Egypt.
Mereka tidak pernah masuk ke dalam masa depan yang
berkemenangan dan mati berputar-putar di padang gurun.
Para pembaca terkasih, Tuhan Yesus menegaskan dalam perjanjian
baru untuk tidak hidup menoleh ke masa lalu, karena Kerajaan
Allah menyambut dan menciptakan masa depan. Jikalau kita
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menoleh ke belakang, terus berfokus pada pengalaman hari
kemarin dan masa lalu, kita tidak akan pernah masuk kepada masa
depan

yang

Tuhan

sediakan.

Lukas

9:62

Tetapi

Yesus

berkata: "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke
belakang, tidak layak untuk Kerajaan Allah."
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18 MEI
Renungan Harian Alkitab “berprasangka buruk pada
Tuhan” -Bilangan 21
Bilangan 21:4-6 S etelah mereka berangkat dari gunung Hor, berjalan
ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa
itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan.
Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa: "Mengapa kamu
memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang
gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan
makanan hambar ini kami telah muak."
Lalu TUHAN menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang
memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati.
Inilah cacat karakter umat Israel, prejudice, berprasangka buruk
kepada Tuhan. Dalam kisah ini, ular-ular berdatangan dan
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menggigit umat Israel. Hal ini karena Tuhan melepaskan tudung
perlindungan dari atas umat Israel.
Sungguh aneh, umat Israel telah berkali-kali ditolong Tuhan
mereka mengalami banyak mukjizat tapi mereka terus-menerus
berprasangka buruk kepada Tuhan. Inilah cacat karakter orang
tidak beriman, prejudice pada Tuhan.
Para pembaca terkasih, jika kita tidak curiga dan berprasangka
buruk kepada Tuhan, maka hati kita siap menerima kebaikan,
anugerah dan mukjizat. Trust–
 percaya adalah kebalikan dari
prejudice.
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19 MEI
Renungan Harian Alkitab “berkat itu tidak bisa
dikutuki” -Bilangan 22
Bilangan 22:11-13 Ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir,
dan permukaan bumi tertutup olehnya; karena itu, datanglah,

serapahlah mereka bagiku, mungkin aku akan sanggup berperang
melawan mereka dan menghalau mereka."
Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam: "Janganlah engkau pergi
bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa
itu, sebab mereka telah diberkati."
Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada
pemuka-pemuka Balak: "Pulanglah ke negerimu, sebab TUHAN tidak
mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu."
Setiap umat yang diberkati Tuhan tidak bisa dikutuk, karena
berkat berlawanan dengan kutuk. Dimana ada berkat, maka kutuk
tidak menguasainya.
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Para pembaca terkasih, murid-murid Tuhan Yesus telah ditebus
dari segala kutuk, bahkan kuasa darah Yesus memateraikannya.
Pada jaman perjanjian lama, berkat Tuhan bagi umat Israel adalah
luar biasa. Pada jaman perjanjian baru jaman ini, berkat Tuhan
lebih kuat dan lebih besar, karena itu Tuhan Yesus telah berfirman,
Ia datang memberikan hidup berkelimpahan jauh dari kutuk. Hidup
dalam berkat, hidup berkemenangan adalah bagian kita murid
Tuhan Yesus. Hanya satu hal yang harus kita lakukan, hidup oleh
iman sesuai kebenaran Alkitab.
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20 MEI
Renungan Harian Alkitab ”perkataan dari Tuhan”
-Bilangan 23
Bilangan 23:11-12 Lalu berkatalah Balak kepada Bileam: "Apakah

yang kaulakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku
menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka."
Tetapi ia menjawab: "Bukankah aku harus berawas-awas, supaya
mengatakan apa yang ditaruh TUHAN ke dalam mulutku?"
Setelah dipaksa oleh Balak, Bileam ternyata tetap saja melepaskan
nubuatan berkat kepada umat Israel. Bileam adalah seorang nabi
dan pelayanannya adalah menyampaikan perkataan Tuhan yang
ditaruh di dalam mulutnya. Hal ini tercatat jelas dalam kitab
Bilangan 23:5 Kemudian TUHAN menaruh perkataan ke dalam mulut

Bileam dan berfirman: "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah
demikian."
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Perkataan yang Tuhan taruh di mulut nabi adalah penuh kuasa dan
tidak bisa digantikan atau dibeli dengan apapun. Tuhan berdaulat
atas apa yang akan dikatakan atau apa yang akan ditetapkannya.
Para pembaca terkasih, ada beberapa fakta penting dari kitab
Bilangan 23, yakni:
1. Tuhan menaruhkan perkataan-Nya di mulut hamba Tuhan
sebagai manusia yang melayani karunia kenabian.
2. Hamba Tuhan tidak bisa menyampaikan hal yang tidak sesuai
dengan apa yang Tuhan taruhkan di mulut-Nya.
3. Karunia profetik, nubuatan tidak bisa dibeli atau dikendalikan
dengan harta dan uang.
4. Umat tidak bisa memaksakan kehendak kepada nabi untuk
menyampaikan apa yang ia mau saja. Nabi hanya menyampaikan
pesan dari apa yang Tuhan mau saja.
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21 MEI
Renungan Harian Alkitab “berkat melalui hamba Tuhan
kepada umat” -Bilangan 24
Bilangan 24:1-4 Ketika dilihat Bileam, bahwa baik di mata TUHAN
untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti
yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang
gurun.
Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel
berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia.
Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya: "Tutur kata Bileam bin
Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya;
tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat
penglihatan dari Yang Mahakuasa sambil rebah, namun dengan mata
tersingkap.
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Suatu hari ketika Nabi Bileam sedang berdoa dan ia memandang
dari pegunungan melihat umat Israel berkemah, Roh Tuhan turun
atasnya dan ia bernubuat melepaskan berkat atas umat Israel.
Para pembaca, Tuhan memakai para hamba Tuhan, khususnya
dengan karunia kenabian, untuk

membawa dan melepaskan

berkat dari Tuhan atas umat-Nya. Sampai hari ini Tuhan masih
melakukan metode yang sama; Ia mengutus hamba-hamba-Nya
untuk memberkati umat-Nya.
Dalam setiap ibadah gereja Mingguan, di akhir ibadah selalu ada
ibadah berkat perutusan melalui para gembala jemaat. Tuhan
Yesus memberkati umat-Nya. Karena itu, penting setiap hari
Minggu kita beribadah dan menerima berkat perutusan Tuhan.
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22 MEI
Renungan Harian Alkitab “dosa pemberontakan”
-Bilangan 25
Bilangan 25:1-3 Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa
itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab.
Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban
sembelihan bagi allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari
korban itu dan menyembah allah orang-orang itu.
Ketika Israel berpasangan dengan Baal-Peor, bangkitlah murka
TUHAN terhadap Israel;


Dosa pemberontakan adalah akar dari segala dosa. Kejatuhan
manusia di Taman Eden dimulai dari pemberontakan Eve
melanggar ketetapan Tuhan dan Eve membujuk Adam sehingga
keduanya jatuh pada dosa pemberontakan.
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Hal ini terulang kembali, para pria Israel berhubungan dengan
wanita suku Moab dan para wanita suku Moab membujuk pria-pria
Israel agar menyembah berhala kepada dewa-dewa Moab.
Para pembaca terkasih, sejarah berulang kembali. Manusia
kembali mengulang kesalahan yang sama karena itu Alkitab
dicatat. Dituliskan agar kita belajar dari kesalahan masa lalu dan
tidak

terjebak

mengulang

kesalahan

yang

sama.

Dosa

pemberontakan kepada Tuhan adalah dosa mendatangkan maut,
hal ini sangat berbahaya.
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23 MEI
Renungan Harian Alkitab ”milik pusaka dan
investasi terbaik” -Bilangan 26
Bilangan 26:53-55 "Kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah
itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat;

kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik
pusaka yang besar dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau
memberikan milik pusaka yang kecil; kepada setiap suku sesuai
dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik
pusaka.
Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi; menurut
nama suku-suku nenek moyang mereka haruslah mereka mendapat
milik pusaka;
Banyak orang-orang bertanya kepada saya. Pastor, investasi
apakah yang disarankan Alkitab? Apakah saham, unit link, berlian,
emas atau apa? Alkitab membukakan rahasia ini, investasi apa
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yang paling baik dilakukan? Jawabannya investasi yang menjadi
milik pusaka dan dapat diturunkan hanya ada satu. Ya benar, hanya
satu hal dalam Alkitab yang dinyatakan sebagai milik pusaka atau
investasi yang terbaik, yakni ”tanah” (land asset/ land investment).
Investasi tanah ini adalah kepemilikan tanah di bumi, yang memiliki
tanah akan menguasai bumi. Tentu saja, investasi lain dapat
dipertimbangkan

dengan

kelebihan

dan

kekurangan

masing-masing. Tetapi, di Alkitab yang ditulis dengan jelas adalah
kepemilikan lahan atau tanah.
Para pembaca terkasih, banyak pakar investasi mengarahkan
dunia melakukan investasi saham, unit link dan sebagainya. Hal itu
boleh-boleh

saja,

asal

siap

menerima

resiko

yang

juga

menyertainya. Mereka menganggap investasi tanah atau lahan itu
likuiditasnya rendah dan prosesnya tidak mudah menjual dan
membeli. Perlu saya jelaskan, memang dalam Alkitab dijelaskan
tanah itu milik pusaka yang akan diwariskan. Jadi, bukan jual beli
lahan tanah, bukan untuk business komersial, melainkan untuk
dipelihara dikelola dan hasilnya menjadi berkat bagi keluarga,
kerabat dan orang banyak.
Saya akan memberikan nasihat hikmat yang akan memberkati
Anda. Pada saat ini harga lahan tanah sedang turun trend harga
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jualnya

di

seluruh

dunia,

sesuai dengan nubuatan yang

saya sampaikan pada tahun 2014 pertengahan;
”bahwa tahun 2015 hingga 2025 harga properti dan lahan tanah akan
menurun, dan tidak lagi mengalami kemajuan berarti. Jadi bagi yang
punya tanah jangan dijual hingga 2025, booming akan terjadi setelah
10 tahun masa stagnan“.
Nasehat saya yang akan memberkati Anda khusus murid-murid
Yesus yang beriman adalah “belilah tanah sebanyak mungkin
hingga 2025 untuk investasi yang akan dikelola dan menjadi
berkat bagi anak cucu Anda dan masyarakat luas. Sekarang trend
harga sedang turun. Ini waktunya murid-murid Yesus naik
dan mengambil alih lahan dunia, tapi ingat jangan membeli dengan
berhutang, akan membuat Anda terseret krisis keuangan global
yang sedang terjadi”.
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24 MEI
Renungan Harian Alkitab ”hak dari kaum wanita dan
anak perempuan” -Bilangan 27
Bilangan 27:6-8 M
 aka berfirmanlah TUHAN kepada Musa:

"Perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu benar; memang
engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di
tengah-tengah saudara-saudara ayahnya; engkau harus
memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya.
Dan kepada orang Israel engkau harus berkata: Apabila seseorang
mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu
memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang
perempuan.
Asas keadilan dalam kerajaan Allah juga memperhitungkan hak
dari wanita dan anak perempuan, baik laki-laki dan perempuan
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sama diperhitungkan, diberikan haknya. Mereka akan tetap berada
dalam naungan pemeliharaan umat dan kerabatnya.
Para pembaca yang terkasih, Tuhan memperhatikan kebutuhan
dan keberadaan semua orang. Laki-laki, perempuan, anak laki-laki
dan juga anak perempuan, semua dikasihi Tuhan.
Bagi murid-murid Tuhan Yesus, memiliki anak laki-laki atau
perempuan adalah sama-sama penting dan berharga di mata
Tuhan. Tidak ada perbedaan derajat manusia karena perbedaan
jenis kelamin. Semua sama berharga dan dicintai Tuhan.
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25 MEI
Renungan Harian Alkitab ”hanya yang terbaik”
-Bilangan 28
Bilangan 28:31 S elain dari korban bakaran yang tetap dan korban
sajiannya, haruslah kamu mengolah semuanya itu, serta dengan

korban-korban curahannya. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela.
Memastikan yang terbaik yang dipersembahkan kepada Tuhan dan
juga dipersembahkan setiap hari sesuai standard Tuhan adalah
esensi dari Bilangan 28.
Para pembaca terkasih, esensi ini masih berlaku dalam perjanjian
baru, bahkan disempurnakan. Jika dalam perjanjian lama berpusat
pada hal-hal fisik sebagai penekanan, dalam perjanjian baru
disempurnakan menjadi mempersembahkan kehidupan. Artinya,
semuanya bukan hanya persembahan materi. Kehidupan yang
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kudus dan berkenan, dimana persembahan materi dan waktu
tercakup di dalamnya adalah persembahan yang Tuhan inginkan.
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26 MEI
Renungan Harian Alkitab ”untuk apa acara
sebanyak itu” -Bilangan 29
Bilangan 29:39-40 Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi

TUHAN pada hari-hari rayamu sebagai korban-korban bakaranmu,
korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu dan
korban-korban keselamatanmu, selain dari korban-korban nazarmu
dan korban-korban sukarelamu."
Lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala
yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
Semua

acara

ibadah

yang

diselenggarakan

bertujuan

mengingatkan umat Israel untuk menyembah Tuhan. Hal ini
penting, melihat sejarah betapa mudahnya umat ini melupakan
Tuhan dan berpaling kepada penyembahan berhala.
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Para pembaca, betapa bersyukurnya kita yang hidup dalam
perjanjian baru dengan Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus ke
dalam hati orang percaya, maka Roh kudus akan menolong dan
mengingatkan kita akan beribadah dan penyembahan kepada
Tuhan selalu. Dalam perjanjian baru, pekerjaan keseharian dalam
usaha atau business atau mengurus rumah tangga adalah ibadah.
Arti kata ibadah dalam terjemahan asli, berasal dari kata “abodah”,

artinya bekerja atau melayani, dan dalam perjanjian baru setiap
hari terhitung ibadah kepada Tuhan.
Pertemuan ibadah raya atau dikenal ibadah gereja yang
benar-benar berkumpul bersama hanya satu kali seminggu saja.
Pada umumnya di hari Minggu dan disinilah jemaat melalui
pengajaran para rasul dan pelayanan karunia Roh Kudus,
empowering turun atas jemaat, untuk mereka membawa kuasa
Allah. Ibadah gereja hanya satu kali seminggu saja, tetapi penuh
kuasa.
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27 MEI
Renungan Harian Alkitab ”otoritas suami”
-Bilangan 30
Bilangan 30:12 T
 etapi jika suaminya itu membatalkannya dengan

tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar
dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku;
suaminya telah membatalkannya, dan TUHAN akan mengampuni
isterinya itu.
Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah menyempurnakan hal
sumpah. Dikatakan dengan jelas jangan bersumpah, cukup katakan
ya atau tidak. Integritas perkataan adalah ya atau tidak, tidak perlu
sumpah.
Jika ada sumpah berarti ada kata-kata atau janji manusia yang
kualitas integritasnya rendah, karena sumpah adalah penguatan
kata-kata dengan jaminan integritas yang artinya ada kata-kata
atau janji yang levelnya rendah integritas.
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Para pembaca, kitab Bilangan pasal 30 ayat 12 mengajarkan
kepada kita bahwa dalam rumah tangga ada kuasa otoritas dari
seorang suami yang bahkan bisa membatalkan janji atau sumpah
dari seorang istri. Jadi, meskipun seorang istri punya kebebasan
berkata dan berjanji dan ada kehendak bebas, tetap semua hal ini
ada di bawah pertanggungjawaban dari suami sebagai imam.
Karena itu sebagai seorang imam, suami diberikan otoritas
membuat keputusan final atas keluarganya dan apa yang
dikatakan atau dijanjikan anggota keluarganya, karena ia
bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam rumah tangga.
Hal ini adalah esensi dari kitab Bilangan 30, yang tentunya
prinsipnya masih berlaku dan tetap relevan dengan jaman ini.
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28 MEI
Renungan Harian Alkitab ”tidak satu pun jadi korban”
-Bilangan 31
Bilangan 31:48-49 Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni
kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus,
kepada Musa
serta berkata kepadanya: "Hamba-hambamu ini telah menghitung
jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami dan dari mereka tidak
ada seorangpun yang hilang.
Perang

umat

Israel

melawan

bangsa

Midianites

adalah

pertempuran yang hebat. Satu kumpulan umat melawan 5
kerajaan dan hasilnya luar biasa. Umat Israel menang telak!
Tapi yang sungguh ajaib dan supernatural adalah ”not a man of us is
missing” - tidak satu pun tentara Israel gugur! Spektakuler
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memang, ajaib Tuhan. Suatu demonstrasi pengurapan Tuhan yang
nyata atas tentara Israel.
Para pembaca terkasih, Tuhan kita memang ajaib dan Maha Kuasa.
Dalam konteks kita hari ini, peperangan menjadikan segala bangsa
menjadi murid Kristus, dimulai dari keluarga. Unit dasar dari gereja
adalah keluarga.
Saya menyampaikan pesan penting bagi kita murid Tuhan Yesus,
dalam misi amanat agung memuridkan keluarga, bahwa ”not a
person of your family is missing” - tidak akan terjadi salah satu
anggota keluargamu akan terhilang! In Jesus name, Amin.
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29 MEI
Renungan Harian Alkitab ”fleksibilitas dengan
kejelasan tujuan” -Bilangan 32
Bilangan 32:20-25 Lalu berkatalah Musa kepada mereka: "Jika kamu
hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri
untuk berperang di hadapan TUHAN,
dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak
menyeberangi sungai Yordan di hadapan TUHAN, sampai Ia
menghalau musuh-musuh-Nya dari hadapan-Nya,
sehingga negeri itu takluk ke hadapan TUHAN, dan jika kemudian
kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada
TUHAN dan kepada Israel, dan negeri inipun akan menjadi milikmu di
hadapan TUHAN.
Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu
berdosa kepada TUHAN, dan kamu akan mengalami, bahwa dosamu
itu akan menimpa kamu.
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Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi
kambing dombamu, dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan."
Maka berkatalah bani Gad dan bani Ruben itu kepada Musa:
"Hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan
tuanku.
Di dalam sikap penundukkan diri suku Gad dan Reuben, mereka
mengajukan permintaan untuk menetap di seberang sungai
Jordan, dengan tetap memikul tanggung jawab berperang dan
menjunjung asas keadilan atas umat yang lain.
Jika sikap hati dan cara penyampaian benar, maka hasilnya Tuhan
dan Moses memberikan restu dengan juga mempertimbangkan
asas keadilan.
Suku Gad dan Reuben terbukti menepati janji mereka dan tetap
setia pada Tuhan Allah Israel. Penundukkan diri mereka sungguh
murni dan bukan berpura-pura. Keputusan Tuhan dan Moses
memberikan permintaan mereka adalah benar adanya.
Para pembaca terkasih, sikap hati penundukan diri dengan
kemurnian,

tanggung

jawab

dan

disertai

menghasilkan fleksibilitas kebijakan dari Tuhan.
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asas

keadilan,

30 MEI
Renungan Harian Alkitab “tidak kompromi”
-Bilangan 33

Bilangan 33:51-52 "Berbicaralah kepada orang Israel dan
katakanlah kepada mereka: Apabila kamu menyeberangi sungai
Yordan ke tanah Kanaan,
maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari
depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka;
juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka
dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka.
Esensi dari pesan ini adalah untuk tidak kompromi, dengan tegas
tidak berkompromi dengan dewa-dewa berhala dan budaya
penyembahan berhala.
Para pembaca terkasih, dalam kerajaan Allah pilihan adalah selalu
ya atau tidak, sehingga berkompromi atau di tengah-tengah
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bukanlah pilihan. Banyak budaya penyembahan pada dewa seperti
yoga atau aliran dengan ilah jaman baru seperti new age,
menjadikan orang Kristen terombang-ambing bahkan terjerumus
lebih dalam. Karena itu, esensi ketegasan dan tidak kompromi
adalah kebenaran yang penting.
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31 MEI
Renungan Harian Alkitab “delegasi dalam organisasi”
-Bilangan 34
Bilangan 34:17-18 "Inilah nama orang-orang yang harus

membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka: imam Eleazar
dan Yosua bin Nun.
Lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku
untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka.
Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita kepemimpinan, struktur
organisasi dan pendelegasian otoritas. Leadership dan struktur
organisasi adalah ide Tuhan, yang bertujuan membawa kehendak
Allah akan keadilan sosial dan ketertiban umat.
Struktur yang diperintahkan Tuhan adalah ketua, wakil dan 12
delegasi pemimpin suku-suku Israel. Bentuk struktur organisasi
yang Tuhan buat tidak rigid, tidak penuh prosedural organisasi,
justru simple berfokus pada perintah Tuhan dan pelaksanaan hasil.
166

Jika kita perhatikan tidak ada banyak rapat, pengangkatan ketua
langsung dipilih Tuhan yakni imam Eleazar, wakil juga langsung
dipilih Tuhan. Dipilih-Nya anak rohani Moses-nabi Joshua, imam
dan nabi menjadi komando tertinggi yang dipilih langsung oleh
Tuhan, bukan suara terbanyak rakyat.
Bahkan 12 pemimpin delegasi masing-masing suku juga dipilih
langsung oleh Tuhan. Sistem ini adalah organisasi yang terpimpin
oleh firman Tuhan, bukan berdasarkan suara terbanyak umat,
karena umat pastinya ingin kembali ke Egypt menjadi budak dan
kembali menyembah berhala.
Para pembaca terkasih, sistem struktur organisasi terpimpin
berdasar pada firman Tuhan dan petunjuk Tuhan, bukan berdasar
suara terbanyak adalah sistem organisasi yang Tuhan ajarkan. Hal
ini membutuhkan kerendahan hati, karena semua pemimpin
ditunjuk oleh Tuhan langsung dan Moses mengumumkannya.
Sekali lagi dibutuhkan ”kerendahan hati” agar umat tidak iri hati
kalau tidak dipilih Tuhan jadi pemimpin.
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1 JUNI
Renungan Harian Alkitab ”fleksiblitas Tuhan dan
keadilan” -Bilangan 35
Bilangan 35:13-15 Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah
enam buah kota perlindungan bagimu.

Tiga kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini dan
tiga kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan; semuanya kota-kota
perlindungan.
Keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang
Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu,
supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak
sengaja dapat melarikan diri ke sana.
Banyak orang kurang memperhatikan akan fleksibilitas Tuhan dan
keadilan yang Tuhan tetapkan dan berprasangka buruk bahkan
prejudice dengan Tuhan, menghakimi Tuhan sebagai Tuhan yang
kaku, keras, kurang kasih. Hal ini tidaklah benar, Tuhan tidak
seperti itu. Manusia menghakimi Tuhan sepihak.
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Para pembaca, keadilan Tuhan adalah mutlak sangat adil dan
fleksibilitas. Tuhan juga tidak melanggar nilai kebenaran. Dalam
kitab Bilangan 35, kita dapat membaca dengan jelas bahwa Tuhan
bahkan masih bermurah hati kepada para pelanggar hukum
dengan secara khusus menyiapkan beberapa kota sebagai tempat
perlindungan dan akan diselenggarakan pengadilan terlebih dulu
dengan adil. Dengan tingkat perhatian yang besar dan kemurahan
Tuhan, banyak kota sengaja dibangun dan disiapkan bagi para
pencari suaka dan perlindungan karena telah jatuh dalam
kejahatan atau dugaan membuat kejahatan.
Inilah sisi fleksibilitas keadilan yang sempurna dan kemurahan
Tuhan yang perlu kita sadari sebagai murid Tuhan Yesus. Tuhan
adalah adil, murah hati, Ia tidak kaku keras, Ia Tuhan yang Maha
Baik dan Maha Adil.
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2 JUNI
Renungan Harian Alkitab ”warisan pusaka”
-Bilangan 36
Bilangan 36:9 S ebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke
suku, tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing
memegang milik pusakanya sendiri."
Tuhan memberikan ketetapan dan peringatan kepada umat Israel
untuk menjual lahan tanah mereka, mencegah lahan tanah mereka
berpindah tangan ke orang lain. Setiap keluarga memiliki tanah
pusaka yang akan diwariskan ke generasi berikutnya.
Para pembaca terkasih, banyak sekali orang bertanya kepada saya
investasi apa yang paling menguntungkan menurut Alkitab. Tentu
saja jawabannya adalah investasi hal kerajaan Allah, menabur
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waktu, tenaga, dan sumber daya keuangan untuk membawa
jiwa-jiwa menjadi murid Tuhan Yesus.
Untuk investasi apa yang penting dan perlu dilakukan selain hal di
atas tadi? Alkitab mencatat kepemilikan lahan yang dapat
diwariskan generasi berikutnya adalah ketetapan Tuhan. Ini
nasehat saya: belajarlah dari Alkitab. Saya akan membagikan
hikmat dengan cuma-cuma, barangsiapa rendah hati dan mau
menerima nasehat hikmat akan diberkati:
”Dalam 9 tahun mendatang akan ada perubahan besar dan
guncangan ekonomi dunia. Hindari investasi saham, unit link.
Selagi

harga

lahan

tanah

sedang

turun,

belilah,

dan

diperjualbelikan. Milikilah untuk Anda kelola dan di kemudian hari
diwariskan”.
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3 JUNI
Renungan Harian Alkitab “iman adalah perbuatan”
-Ulangan 1
Ulangan 1:6-8 " TUHAN, Allah kita, telah berfirman kepada kita di
Horeb, demikian: Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini.

Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan
kepada semua tetangga mereka di Araba-Yordan, di Pegunungan, di
Daerah Bukit, di Tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri
orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu.
Ketahuilah, Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu; masukilah,
dudukilah negeri yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada
nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk
memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya."
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Tuhan telah memberikan tanah terjanji. Bagian dari umat Israel
adalah mendudukinya, berperang dan mengambil alih. Ada suatu
perbuatan aktif yang nyata dari firman Tuhan.
Para pembaca terkasih, dimana ada iman selalu ada perbuatan
karena orang beriman pasti bertindak dan iman adalah perbuatan
mempercayai perintah firman Tuhan.
Seringkali banyak orang tidak mengerti apa itu iman dan mengira
beriman adalah tidak berbuat apa-apa. Manusia hanya pasif
percaya dan Tuhan melakukan semuanya.
Hal ini tentu saja keliru. Iman adalah aktif dan kita bertindak
melakukan perintah Tuhan. Iman adalah perbuatan orang karena
percaya kepada firman Tuhan.
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4 JUNI
Renungan Harian Alkitab ”tidak kekurangan apa-apa”
-Ulangan 2

Ulangan 2:6-7 M
 akanan haruslah kamu beli dari mereka dengan

uang, supaya kamu dapat makan; juga air haruslah kamu beli dari
mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum.
Sebab TUHAN, Allahmu, memberkati engkau dalam segala pekerjaan
tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun
yang besar ini; keempat puluh tahun ini TUHAN, Allahmu, menyertai
engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun.
Para

pembaca

terkasih,

40

tahun

lamanya

umat

Israel

mengembara di padang gurun. Banyak orang mengira mereka
mengembara dalam keadaan miskin, kekurangan, dengan pakaian
lusuh penuh lubang, dan sakit- sakitan. Ternyata, asumsi itu salah.
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Umat Israel mengembara dengan gagah perkasa, ditakuti karena
telah mengalahkan banyak suku bangsa dan kerajaan yang
menghalangi rute perjalanan ke tanah terjanji. Mereka berjalan
membawa sangat banyak kekayaan emas, perak, berlian, semua
barang mewah yang diberikan bangsa Egypt. Bahkan, mereka juga
membawa banyak ternak. Dengan jelas tertulis: selama 40 tahun
mereka tidak kekurangan sesuatu apa pun.
“these forty years the Lord your God has been with you; you have
lacked nothing.”
Perlu diingat, umat ini adalah umat yang bandel, tetapi Tuhan tetap
menjamin mereka sehingga tidak kekurangan apapun! Kalau umat
yang bandel saja Tuhan memelihara berlimpah, apalagi kita. Para
pembaca terkasih, sebagai murid Tuhan Yesus, Anda tidak akan
kekurangan apapun, Tuhan akan memelihara hidupmu!
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5 JUNI
Renungan Harian Alkitab ”hati yang berubah”
-Ulangan 3
Ulangan 3:23-26 "Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia dari
pada TUHAN, demikian:
Ya, Tuhan ALLAH, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada
hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat; sebab allah
manakah di langit dan di bumi, yang dapat melakukan perbuatan
perkasa seperti Engkau?
Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di
seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan
gunung Libanon.
Tetapi TUHAN murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah
mendengarkan permohonanku. TUHAN berfirman kepadaku: Cukup!
Jangan lagi bicarakan perkara itu dengan Aku.
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Kisah ini sangat menarik. Moses berupaya membujuk Tuhan
mengizinkan dia masuk ke tanah terjanji. Ada kisah apa di balik
peristiwa ini?
Dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan menetapkan untuk
menyudahi umat Israel. Mereka ditetapkan meninggal semuanya
di padang gurun dan Tuhan mau membuat bangsa yang besar yang
baru dari keturunan Moses dan keluarga besar Moses. Hal ini
serupa kasus jaman Noah, tetapi dalam skala bangsa Israel saja
yang mengalaminya. Sewaktu jaman Noah, skalanya seluruh dunia.
Moses ternyata mempunyai sindrom juruselamat. Ia mau menjadi
juruselamat umat dengan meminta Tuhan menghapus namanya
dari kitab kehidupan saja dan memohon ampun atas umat ini. Lalu,
karena Tuhan mencintai dan menghormati Moses, maka dibuatnya
kesepakatan baru bahwa umat Israel tidak jadi dihukum dan
Moses meyakinkan Tuhan ia akan terus memimpin umat dalam
perjalanan dan terus berpengharapan umat pasti berubah
karakternya.
Ternyata, suatu hari Moses pun sudah berubah hatinya. Tadinya, ia
membela sekuat tenaga agar umat tidak dihukum, tetapi pada saat
itu malah ia berbalik dan Tuhan tidak mentolerir ini. Dahulu ketika
Tuhan akan bertindak memulai generasi baru dengan keluarga
Moses dan umat lain dihukum meninggal di padang gurun, Moses
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membela dan Tuhan sudah membuat keputusan sesuai hati Moses,
dan Moses berubah hati. Sungguh plin-plan!
Peristiwa kesepakatan ini diingkari, Moses ingin membatalkan
kesepakatan. Hal ini terjadi di Meribah Kadesh. Moses sangat
marah dan pahit, dan berharap umat Israel binasa. Ia melanggar
kesepakatan yang ia ajukan pada Tuhan agar umat jangan
dihukum. Ia akan menggembalakan dan setia hatinya sampai akhir
memimpin umat tegar tengkuk itu. Ia ingin kembali ke rencana
awal.
Ulangan 32:51-52 oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap

Aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kadesh
di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati
kekudusan-Ku di tengah-tengah orang Israel.
Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak
boleh masuk ke sana, ke negeri yang Kuberikan kepada orang Israel."
Seharusnya Moses setuju saja rencana Tuhan memulai generasi
baru dari keluarga Moses dan umat dibiarkan dihukum di padang
gurun. Tuhan benar, Moses tidak kuat menjalani kesepakatannya
setia membimbing umat ini. Dia menyerah putus harapan di
Meribah

Kadesh.

Kalau Tuhan

ditawar-tawar.
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sudah

putuskan,

jangan

Apakah Moses lebih sabar dan hebat dari Tuhan? Terbukti tidak, ia
ingkar janji kesepakatan, ia sendiri menyerah!
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6 JUNI
Renungan Harian Alkitab “ajarkan firman Tuhan pada
anak- anakmu” -Ulangan 4
Ulangan 4:9 T
 etapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan

engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan
supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu.
Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu
semuanya itu,
Tuhan memerintahkan umat Israel untuk tidak melupakan
ketetapan firman Tuhan agar firman Tuhan selalu ada di hati
manusia. Diajarkan berulang kali kepada anak-anak dan cucu dari
generasi ke generasi menjadi nilai kehidupan yang kuat dan
sumber kehidupan.
Para pembaca terkasih, mengajarkan pada anak–anak dan cucu
kita adalah hal yang sangat efektif, karena ketika kita terus
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mengulang mengajarkan kepada anak-anak, baik si pendengar dan
kita yang mengucapkannya akan sama-sama mengingat.
Bahkan

anak-anak

bukan

hanya

mendengar,

mereka

memperhatikan cara hidup kita, apakah sesuai dengan apa yang
diajarkan? Mereka akan kembali mengoreksi kita dengan
perkataan polos mereka. Anak-anak dan cucu adalah partner
accountability kita yang kuat.
Perintah mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak ternyata
mempunyai efek ganda yang jauh lebih besar kepada kita sebagai
orang tua. Kesadaran memberikan keteladanan akan apa yang kita
ajarkan

kepada

anak-anak

akan

mendewasakan kita semua.
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memurnikan

kita

dan

7 JUNI
Renungan Harian Alkitab ”hidup dalam berkat”
-Ulangan 5
Ulangan 5:32-33 Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia,
seperti yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Segenap jalan, yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu,
haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup, dan baik keadaanmu serta
lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki.
Tuhan sangatlah baik. Ia sudah menetapkan agar umat Tuhan
hidup dalam keadaan baik dan sejahtera. Hidup bukan dalam
perbudakan sistem ekonomi dunia, tapi dalam berkat Tuhan.
Para pembaca terkasih, tinggal bagian kita untuk tidak keluar dari
jalan Tuhan karena berkat Tuhan hanya ada di jalan Tuhan,
caranya jelas:
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1. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
2. Fokus tidak menyimpang akan hal-hal di luar jalan kebenaran
firman Tuhan.
Karena itu sangatlah penting mengetahui jalan kebenaran firman
Tuhan dengan cara membaca dan melakukan meditasi firman
Tuhan. Tentunya, salah satunya dengan membaca blog renungan
harian ini, tetaplah rajin membaca renungan harian. Kita akan
menghabiskan journal Alkitab dari kitab Genesis (kitab Kejadian)
hingga Revelation (kitab Wahyu). Selamat bertumbuh dalam
pengenalan firman Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan yang nyata
dalam keseharian.
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8 JUNI
Renungan Harian Alkitab ”kehendak Tuhan untuk
berkelimpahan” -Ulangan 6
Ulangan 6:2-3 s upaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu

takut akan TUHAN, Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan
dan perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut
umurmu.
Maka dengarlah, hai orang Israel! Lakukanlah itu dengan setia,
supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak,
seperti yang dijanjikan TUHAN, Allah nenek moyangmu, kepadamu di
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Kehendak Tuhan sangat jelas: umat Tuhan hidup dalam
kelimpahan berkat baik spiritual, physically, dan financially. Yang
paling mudah terjadi adalah kelimpahan keuangan. Umat Israel

yang bandel saja, Tuhan berikan harta rakyat Egypt berlimpah.
Umat Israel keluar dari Mesir dengan keadaan sangat kaya raya!
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Yang berikutnya adalah kelimpahan tubuh. Hal ini juga bahkan bagi
umat Israel yang bandel ini, Tuhan memberikannya. Mereka sehat
berjalan di padang gurun, sangat sehat, perkasa secara fisik hingga
bisa berperang dan menghancurkan banyak kerajaan lainnya. Yang
paling sulit adalah kelimpahan berkat spiritual! Memang, umat
Israel setiap hari melihat mukjizat supranatural, tetapi mereka
secara kerohanian cacat karakter, berjiwa pemberontak pada
Allah dan hamba Tuhan, wakil Tuhan. Karena cacat karakter rohani
ini, mereka binasa di padang gurun. Mereka binasa bukan karena
miskin materi atau sakit badan tapi karena cacat karakter rohani.
Para pembaca terkasih, mukjizat terbesar setelah menerima Yesus
sebagai Tuhan adalah mukjizat perubahan karakter rohani,
perubahan batin manusia. Cacat karakter pemberontak terhadap
otoritas diubahkan menjadi karakter anak Allah penuh dengan
buah rohani.
Jangan sibuk mencari tangan Tuhan, hanya mengejar berkat
materi, Anda tidak akan mencapai kesepakatan dengan Tuhan.
Yang Tuhan mau sebagai hal utama adalah perubahan karakter
rohani. Hal materi, hal fisik adalah hal penambahan sementara,
hanya alat memenangkan jiwa menjadi murid Kristus. Fokuslah
mengizinkan Tuhan memperbaharui, membentuk karakter rohani
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Anda, karena Roh Anda akan kekal bersama Tuhan Yesus, hidup
selamanya. Ini yang utama dan kekal.
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9 JUNI
Renungan Harian Alkitab “karena Tuhan mencintaimu”
-Ulangan 7

Ulangan 7:7-8 B
 ukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa
manapun juga, maka hati TUHAN terpikat olehmu dan memilih
kamu--bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa?
tetapi karena TUHAN mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya
yang telah diikrarkan-Nya kepada nenek moyangmu, maka TUHAN
telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus
engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir.
Mengapa Tuhan menyertai umat Israel, mengirimkan banyak
tanda ajaib, begitu banyak mukjizat, dan memberikan kekayaaan
yang sangat banyak kepada umat Israel? Pada saat umat Israel
keluar dari Egypt, mereka membawa kekayaan sangat berlimpah!
Mengapa Tuhan melakukannya? Mengapa Tuhan memberikan
kuasa, sehingga mereka menjadi umat yang perkasa, tentara yang
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sangat perkasa, mengalahkan semua kerajaan lain? Bukankah
umat Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, pemberontak, tidak
tahu terimakasih? Mengapa Tuhan terus menyertai dan menolong
mereka bahkan memberkati berkelimpahan?
Para pembaca terkasih, jawabannya simple. Because God Loves
them, karena Tuhan mencintai mereka! Unconditional love, perfect
love (dengan tanpa syarat dan cinta yang sempurna).

Sama halnya dengan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita masih
terus memperbaiki kelemahan kita dan seringkali jatuh bangun
dalam pergumulan kehidupan, tapi Tuhan Yesus terus menolong
kita, membuat mukjizat, menyembuhkan kita, memberkati dengan
keuangan yang berlimpah, memberikan kuasa menghadapi semua
masalah dan tantangan kehidupan. Mengapa Tuhan melakukan hal
itu? Jawabannya: because Jesus loves you - karena Tuhan Yesus
mencintaimu sepenuhnya!
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10 JUNI
Renungan Harian Alkitab ”Hidup dari setiap perkataan
yang keluar dari mulut Tuhan” -Ulangan 8
Ulangan 8:3-4 J adi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau

lapar dan memberi engkau makan manna, yang tidak kaukenal dan
yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat
engkau mengerti, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi
manusia hidup dari segala yang diucapkan TUHAN.
Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah
menjadi bengkak selama empat puluh tahun ini.
Tuhan sungguh mendidik umat Israel agar sembuh dari cacat
karakter. Mereka bermental budak, para budak hanya mempunyai
pride, harga diri, karena mereka tidak punya apa-apa. Mereka
menikmati upah dan fasilitas dari tuan/ master mereka, tetapi jiwa

mereka pemberontak otoritas. Mereka minder karena terlahir
sebagai budak di Egypt.
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Orang minder itu sombong, berusaha menutupi kekurangan di
dalam jiwanya dengan pamer akan hal-hal tertentu, baik materi
atau harga diri mereka pamerkan. Pribadi yang belum sembuh dari
cacat karakter mental budak; memiliki mental miskin di hati, jiwa
dan pikirannya, dan ketika Tuhan memberkati mereka dengan
materi, harta benda, perhiasan emas, perak, kekayaan berlimpah,
mereka menjadi semakin sombong dan mengandalkan kekayaan
yang sebenarnya belum seberapa karena Tuhan hanya menguji
hati mereka.
Tuhan menguji hati umat Israel dengan memberikan kekayaan
yang sangat banyak. Mereka dengan cepat menjadi milyarder,
keluar dari Egypt dengan sangat kaya dan Tuhan mendidik mereka
dengan segera agar bertobat! Di padang gurun mereka belajar
sesuatu hal yang penting!!! Mereka memiliki dan membawa emas,
perak, berlian, permata yang tak ternilai harganya, tapi mereka
kelaparan! Di padang gurun tidak ada artinya emas, berlian, perak,
permata. Mereka tidak bisa makan harta benda!!
Mereka tidak bisa membeli bahan makanan dan minuman dengan
harta benda mereka yang sangat banyak karena tidak ada restoran
atau penjual makanan dan minuman di padang gurun! Tidak ada
gerai McDonalds, tidak ada gerai KFC, gerai Starbucks bahkan
delivery service d
 i padang gurun tidak ada. Yang disajikan padang
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gurun adalah cuaca ekstrim, maut dan kematian. Manusia
bergantung total pada TUHAN di padang gurun, Tuhan pencipta
alam semesta! Mereka dipertobatkan dari mental miskin di padang
gurun!
HIDUP BUKAN HANYA TENTANG MENJADI KAYA RAYA!
HIDUP BUKAN TENTANG MENIMBUN MATERI! Jika kamu
mati esok hari, maka tidak ada gunanya semua kekayaanmu itu,
tidak

akan

menyelamatkanmu!

Kebinasaan

menunggu

orang-orang yang menjadikan kekayaan dan materi tujuan hidup
mereka!
Para pembaca, Tuhan mengajarkan pada kita semua, manusia tidak
hidup dari makanan dan hal-hal materi saja tapi dari perkataan
rhema firman Tuhan; perkataan yang keluar dan diproses dari
mulut Tuhan. Perkataan rhema firman Tuhan menciptakan segala
materi, makanan, air, hal-hal materi tercipta dari firman Tuhan!
Kejarlah firman Tuhan lebih dari Anda mengejar materi dan
kekayaan. Kejarlah persekutuan yang indah dalam doa Anda setiap
awal hari. Kejarlah perjumpaan dengan rhema melalui pengajaran
para rasul di ibadah Mingguan gereja lokal jauh di atas usaha dan
energi Anda mengejar hal-hal materi!
“God make you know that man shall not not live by bread alone; but
man lives by every word that proceeds from the mouth of the lord”
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11 JUNI
Renungan Harian Alkitab “melawan kesombongan”
-Ulangan 9

Ulangan 9:4 J anganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila

TUHAN, Allahmu, telah mengusir mereka dari hadapanmu: Karena
jasa-jasakulah TUHAN membawa aku masuk menduduki negeri ini;
padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah TUHAN menghalau
mereka dari hadapanmu.
Umat

Israel

dengan

musuh-musuhnya.

keperkasaan

Tuhan

mengalahkan

memberikan

mereka

semua
mukjizat

keperkasaan sehingga mampu mengalahkan kerajaan-kerajaan
musuh.
Tuhan mengingatkan bahwa kemenangan, keberhasilan, dan
pengurapan Tuhan turun ke atas mereka, bukan karena mereka
hebat, bukan karena mereka terpuji atau unsur kehebatan mereka.
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Semua terjadi karena rencana Tuhan menghukum bangsa yang
jahat dan kemurahan Tuhan semata. Tuhan memakai Israel dalam
kuasa Tuhan yang ajaib.
Para pembaca terkasih, jika kita mengalami banyak mukjizat,
mengalami kesuksesan, keberhasilan usaha atau pekerjaan,
diberkati dengan kemakmuran keuangan, tidak ada yang bisa
disombongkan.

Kita

harus

ingat

bahwa

semua itu adalah

kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan semata. Segala kemuliaan
dan pujian hanya bagi Tuhan, bukan kuat dan gagah tapi oleh kuasa
Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus.
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12 JUNI
Renungan Harian Alkitab ”berdasarkan cinta
pada Tuhan” -Ulangan 10
Ulangan 10:11-13 L alu berfirmanlah TUHAN kepadaku: Bersiaplah,

pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan
menduduki negeri yang Kujanjikan dengan sumpah kepada nenek
moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka."
"Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan dari
padamu oleh TUHAN, Allahmu, selain dari takut akan TUHAN,
Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan-Nya,
mengasihi Dia, beribadah kepada TUHAN, Allahmu, dengan segenap
hatimu dan dengan segenap jiwamu,
berpegang pada perintah dan ketetapan TUHAN yang kusampaikan
kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu?
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Dari sekian banyak ketetapan, aturan detail, hukum taurat, semua
bermula dari sebuah esensi, nilai dan prinsip utama yang kita kenal
“the great commandment” - perintah terbesar, yakni mengasihi
Tuhan dengan segenap hati dan melayani Tuhan dengan melayani
sesama membawa kasih Tuhan.
Allah Bapa dalam perjanjian lama sudah merangkum taurat dan
memberikan penjelasan esensi ini melalui hamba-Nya Moses.
Esensi hukum Tuhan yakni mengasihi Tuhan dengan segenap hati,
dan melayani Tuhan dengan melayani sesama dengan kasih Tuhan.
Para pembaca terkasih, seringkali orang Kristen terjebak pada
detail aturan pada hal-hal prosedural detail sehingga kehilangan
esensi dari perintah hukum Tuhan. Umat Israel berusaha
mematuhi dan mengikuti aturan detail dan prosedural, tetapi
mereka kehilangan esensi bahwa mengasihi Tuhan adalah dasar
dari ketaatan mereka. Mereka hidup berusaha mematuhi hukum
taurat tapi hatinya tidak mencintai Tuhan, penuh dengan sikap
prejudice, menghakimi Tuhan dan menghakimi hamba Tuhan,
negatif, memberontak, bersungut-sungut, tidak punya rasa cukup.
Mereka

hidup

dengan

mental

budak

dengan

sistem

”punishment-reward” (jika taat dapat upah, tidak taat dihukum).
Padahal Tuhan ingin jiwa hati mereka mengerti hubungan mereka
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dan ketaatan pada hukum Tuhan karena love-sonship (dasar cinta
dan hubungan bapak dan anak).
Live like a son, because God is truly your father - H
 iduplah dengan
mental anak, karena Tuhan adalah sungguh Bapa bagi kamu.
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13 JUNI
Renungan Harian Alkitab ”pilihlah!” -Ulangan 11
Ulangan 11:26-28 L ihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada
hari ini berkat dan kutuk:

berkat, apabila kamu mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu,
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini;
dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah TUHAN,
Allahmu, dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu
pada hari ini, dengan mengikuti allah lain yang tidak kamu kenal.
Tuhan memberikan dua pilihan: berkat atau kutuk? Gampang
bukan? Tentu saja kita akan memilih berkat! Lalu perhatikan
petunjuk berikutnya: berkat adalah hasil ketaatan pada firman
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Tuhan. Ketika kita taat pada firman Tuhan maka secara otomatis
berkat akan turun.
Para pembaca terkasih, sering kita orang Kristen dihadapkan pada
pilihan mudah ini; memilih berkat atau kutuk. Ternyata, tanpa
disadari kita memilih kutuk!
Hal ini terjadi ketika kita memilih dengan sengaja melanggar
firman Tuhan. Hidup dalam dosa dan sengaja memberontak
kepada kebenaran Alkitab, secara tidak langsung memilih kutuk.
Mari kita ingat, buatlah keputusan yang benar. Pilihlah hidup
dalam ketaatan pada firman Tuhan maka berkat akan turun atas
kita. Pilih yang benar.
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14 JUNI
Renungan Harian Alkitab “jangan makan darah”
-Ulangan 12

Ulangan 12:23-25 T
 etapi jagalah baik-baik, supaya jangan engkau
memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka janganlah
engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging.
Janganlah engkau memakannya; engkau harus mencurahkannya ke
bumi seperti air.
Janganlah engkau memakannya, supaya baik keadaanmu dan
keadaan anak-anakmu yang kemudian, apabila engkau melakukan
apa yang benar di mata TUHAN.
Darah adalah bukan makanan atau minuman, sebelum ilmu
kesehatan dan medis menemukan bahwa penyakit mengalir dalam
darah dan betapa tidak layaknya darah dikonsumsi. Alkitab sejak
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jaman perjanjian lama sudah dengan tegas menuliskan hal ini,
bahkan berulang kali, jangan makan darah!
Para pembaca terkasih, Tuhan mau kita sehat, berbahagia tidak
sakit. Mari kita bersepakat dengan Tuhan untuk tidak makan atau
minum darah dalam bentuk apapun, sehingga kehendak Tuhan
agar kita hidup sehat dan berbahagia sungguh digenapi.
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15 JUNI
Renungan Harian Alkitab “jangan kompromi
menyembah Tuhan lain” -Ulangan 13
Ulangan 13:6-8 A
 pabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau

anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau isterimu sendiri atau
sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya: Mari kita
berbakti kepada allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh
nenek moyangmu,
salah satu allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat
kepadamu maupun yang jauh dari padamu, dari ujung bumi ke ujung
bumi,
maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah
mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya,
janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya
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Esensi dari kitab Deuteronomy (Ulangan) 13 ini adalah jangan
kompromi menyembah Tuhan yang lain, jangan membuka celah,
atau karena populis ingin dicintai semua orang, atau merasa tidak
enak dengan apa kata orang sehingga kita ikut ritual untuk
menyembah Tuhan lain atau dewa-dewa lainnya.
Para pembaca terkasih, penting kita ketahui dalam perjanjian baru,
esensi ini masih sama. Tuhan mau kita tidak kompromi karena kita
populis, sehingga ikut menyembah kepada Tuhan lain dan ikut
ritual penyembahan kepada dewa lainnya. Hal ini sangat penting!
Tuhan mau kita tegas dan tidak kompromi akan hal ini.
Ayo kita pilih jalan Tuhan dan menyembah hanya kepada Tuhan
kita sebagai murid Yesus kristus, jangan populis.
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16 JUNI
Renungan Harian Alkitab ”makanan sehat”
-Ulangan 14
Ulangan 14:7-10 Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari
antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan

bersela kukunya: unta, kelinci hutan dan marmot, karena semuanya
itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah; haram
semuanya itu bagimu.
Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak
memamah biak; haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu
janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya.
Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air;
segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan,
tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu
makan; haram semuanya itu bagimu.
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Dalam perjanjian lama dituliskan makanan haram (unclean) dan
makanan yang baik dimakan (clean food). Jika dirangkum secara
singkat, kategori makanan yang dapat menjadi makanan adalah

1. Semua tanaman dan tumbuhan, buah–buahan yang tidak
beracun tentunya
2. Semua hewan di darat yang berkuku belah dan memamah biak
3. Semua hewan di air yang bersisik dan bersirip, asalkan bukan
hewan melata atau amphibi
4. Hewan di udara pemakan biji dan tumbuhan, pengecualian
burung pemakan bangkai atau daging dikategorikan bukan
makanan manusia.
Hewan di luar kategori di atas dilarang dimakan karena tidak sehat
atau bahkan dikatakan bukan makanan manusia. Apakah hal ini
masih berlaku bagi kita orang Kristen dalam era perjanjian baru?
Dalam perjanjian baru, Rasul Paul menjelaskan bahwa tidak ada
kategori unclean a
 tau clean (haram atau tidak haram), semua
makanan bisa dimakan dengan catatan dilakukan dengan iman.

Dan iman yang benar adalah menjaga kesehatan, karena dalam
perjanjian baru, tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan merusak
kesehatan bait Roh Kudus adalah dosa.

204

Para pembaca terkasih, bagi kita murid Yesus dalam era perjanjian
baru, kita harus menjaga kesehatan dan mengerti bahwa makanan
yang dilarang dalam perjanjian baru, dilarang karena tidak sehat,
membuat sakit! Contoh: makan babi, banyak sekali mengandung
cacing, bakteri dan penyakit. Sama dengan makan udang, cumi, dan
kepiting adalah tidak sehat karena mengandung sangat tinggi
kolesterol.
Makanan yang tidak sehat jika sering dikonsumsi membuat tubuh
sakit karena itu jangan dijadikan gaya hidup pola menu makan
makanan ini. Kurangilah dan sebisa mungkin hindari makan
makanan tidak sehat ini terlalu sering atau jikalau memungkinkan
pilih saja menu makan yang lainnya.
Dalam perjanjian baru, tidak ada larangan akan makanan,
bahkan diberikan kebebasan karena semua dilakukan dengan
iman. Karena itu, kita perlu bertanggung jawab akan pilihan yang
sesuai dengan iman kita dan memilih makanan yang sehat saja agar
tubuh kita selalu sehat dan panjang umur. Ayo kita bangun budaya
makan makanan sehat!
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17 JUNI
Renungan Harian Alkitab ”kamu jangan berhutang”
-Ulangan 15
Ulangan 15:6 A
 pabila TUHAN, Allahmu, memberkati engkau, seperti
yang dijanjikan-Nya kepadamu, maka engkau akan memberi

pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan
meminta pinjaman; engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi
mereka tidak akan menguasai engkau.
Janji berkat Tuhan adalah sebuah kenyataan bagi orang Kristen
yang mengerti apa tujuan Tuhan memberkati umat-Nya berlimpah
secara materi finansial! Tuhan memberi kelimpahan finansial
kepada umat-Nya agar mereka tidak menjadi hamba atau
diperbudak pemberi hutang. Perlu dijelaskan, bahwa Bapa kita
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Yesus sangat berkelimpahan, jadi mengapa harus berhutang? Kita
hidup dalam berkat Tuhan saja!
Manusia memilih mempercayai sistem dunia dan mengambil
tawaran berhutang karena mereka tidak mau bertumbuh dalam
iman mempercayai sistem kerajaan Allah: menabur dan menuai
dengan iman. Mereka malah mencari jalan instant cepat kaya yang
padahal adalah jerat hutang.
Para pembaca terkasih, Tuhan mau kita memberi pinjaman sampai
kepada bangsa lain dan tidak melakukan yang sebaliknya yakni
berhutang. Ini syarat bisa dipercaya berkat keuangan berlimpah
”merdeka dari jerat hutang”. Pilih salah satu: jerat hutang oleh
sistem dunia atau hidup berkelimpahan keuangan dari Tuhan.
Pilihlah merdeka dan berkelimpahan secara keuangan.
Jikalau Anda terlanjur terjerat hutang, jangan kuatir, Tuhan
Yesuslah juruselamat. Mintalah pertolongan Tuhan melunasi
hutang, mukjizat keuangan di dalam nama Yesus akan terjadi bagi
Anda

karena

kehendak

Tuhan

ada

merdeka

secara

keuangan-financial freedom. Setelah Anda melunasinya, perlu
diingat, jangan diulang berhutang lagi.
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18 JUNI
Renungan Harian Alkitab ”suap menjadikan buta
org bijak” -Ulangan 16
Ulangan 16:19-20 J anganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah
memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap

membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan
perkataan orang-orang yang benar.
Semata-mata keadilan, itulah yang harus kaukejar, supaya engkau
hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN,
Allahmu."
Sejak jaman perjanjian lama, ribuan tahun yang lalu praktek suap
sudah terjadi dan masih terus terjadi di muka bumi hingga jaman
ini. Mengapa orang menerima suap? Mengapa orang menyuap? Hal
ini dikarenakan tidak adanya iman bahwa mereka bisa hidup jujur
tapi berhasil. Orang-orang yang terlibat suap nampaknya sesaat
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sekian

waktu

lamanya

berhasil usahanya! Tapi ujungnya

kebinasaan karena suap melanggar hukum keadilan di dunia.
Bahkan setiap negara punya Undang-Undang anti suap, bukan
hanya di Alkitab saja suap dijelaskan sebagai hal yang buruk, tapi
bahkan hukum dunia pun mengatur sanksi atas hal ini.
Para pembaca terkasih, firman Tuhan mengatakan bahwa bahkan
orang bijak pun kalau ia tidak kuat imannya akan jatuh pada
praktik suap dan menjadi buta hatinya dan menjadi bagian dari
kegelapan. Pandangan buta adalah pandangan kegelapan.
Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan agar tidak terlibat
pada praktik suap.
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19 JUNI
Renungan Harian Alkitab ”kriteria pemimpin yang
sukses atau raja” -Ulangan 17
Ulangan 17: 16-19 H
 anya, janganlah ia memelihara banyak kuda
dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk

mendapat banyak kuda, sebab TUHAN telah berfirman kepadamu:
Janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi.
Juga janganlah ia mempunyai banyak isteri, supaya hatinya jangan
menyimpang; emas dan perakpun janganlah ia kumpulkan terlalu
banyak.
Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia
menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang
ada pada imam-imam orang Lewi.
Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya
seumur hidupnya untuk belajar takut akan TUHAN, Allahnya, dengan
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berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk
dilakukannya
Dalam kepemimpinan Kristen, kriteria seorang menjadi pemimpin
yang sukses, raja atau pemimpin lainnya (pendeta, pemimpin
perusahaan, pemimpin organisasi, dan kepemimpinan lainnya),
esensi

syarat

kepemimpinan

Kristen

yang

sukses

adalah jelas tertulis dalam kitab Deuteronomy (Ulangan) 17, pasal
19, yakni ”menguasai Alkitab sebagai firman Tuhan dan taat hidup
dalam kebenaran firman Tuhan.”
Jika ia taat dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka ia akan
sukses, diurapi dan berhasil dalam kepemimpinannya, sukses
membawa keadilan dan kesejahteraan kepada orang-orang yang
dipimpinnya. Ini adalah kepastian kesuksesan kepemimpinan jika
hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
Syarat lainnya memang bukan hal esensial tapi mencerminkan
apakah orang tersebut mengetahui dan taat pada firman Tuhan
adalah:
A) Pemimpin tidak bergantung pada materi kekayaan (dalam kasus
perjanjian lama banyaknya kuda, emas, dan perak yang dimiliki
adalah simbol materi yang diagungkan). Tidak menjadi budak
harta, kalau pemimpin budak harta maka ia akan membawa orang
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orang menjadi mental budak (kembali ke masa lalu: mental budak
di Egypt).
Pemimpin

dipimpin

oleh kebenaran firman Tuhan bukan

dikendalikan materi kekayaan. Justru, pemimpin mengendalikan
kekayaan dan memiliki rasa cukup.
B) Tidak mempunyai banyak istri dalam konteks kita dalam
perjanjian baru adalah satu istri dan rumah tangga bahagia.
Para pembaca terkasih, perjanjian lama mencatat ada satu orang
raja besar yang sangat kaya dan makmur. Dialah Raja Salomo, anak
dari Raja David. Raja Salomo tidak hidup taat dalam kebenaran
firman Tuhan. Tercermin dari tingkah lakunya, ia dengan sengaja
menimbun emas, perak dan menjadikannya kebanggaan dan
dipamerkan kepada bangsa-bangsa kekayaannya. Bahkan, dalam
rangka pamer kekuasaan dan karena tidak bisa menahan nafsu, ia
memiliki 1000 istri. Luar biasa melanggar firman Tuhan.
Hasilnya Raja Salomo binasa. Ia jatuh dalam dosa penyembahan
berhala dan dosa kesombongan kemakmuran. Kerajaannya hancur
berkeping-keping. Setelah ia wafat, kerajaan Israel terus jatuh,
terpuruk, hingga menjadi budak lagi. Peringatan firman Tuhan
terjadi, mereka kembali menjadi budak seperti dulu di Egypt.
Sungguh

kebodohan

dengan
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sengaja

Raja

Salomo

melanggar firman

Tuhan,

peringatan

menjadi budak menjadi kenyataan.
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jangan

kembali

20 JUNI
Renungan Harian Alkitab “hamba Tuhan
sepenuh waktu” -Ulangan 18
Ulangan 18:1-5 " Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi,

janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel;
dari korban api-apian kepada TUHAN dan apa yang menjadi
milik-Nya harus mereka mendapat rezeki.
Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah
saudara-saudaranya; Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang
dijanjikan-Nya kepadanya.
Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang
mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba:
kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang dan
perut besar.
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Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan
bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kauberikan
kepadanya.
Sebab dialah yang dipilih oleh TUHAN, Allahmu, dari segala sukumu,
supaya ia senantiasa melayani TUHAN dan menyelenggarakan
kebaktian demi nama-Nya, ia dan anak-anaknya.
Mengapa Tuhan menetapkan para imam perjanjian lama untuk
tidak boleh bekerja menjadi pengusaha, pedagang, petani, tidak
mendapatkan lahan untuk dikerjakan sebagai pekerjaan mereka?
Jawabannya karena Tuhan meminta ada orang-orang yang
sepenuh hati dan waktunya, full time mencurahkan waktunya
hidupnya untuk mengurus rumah Tuhan, ibadah, dan melayani
umat.
Esensi dari larangan para imam bekerja mengolah lahan menjadi
petani, pedagang dan pekerjaan lainnya adalah karena mereka
sudah mempunyai pekerjaan melayani Tuhan sepenuh waktu! Jika
mereka tidak mengerjakan pekerjaan mereka, siapa yang mau
mengerjakannya?
Semua umat sibuk dengan pekerjaan, business, usaha dan
kesibukan

rumah

tangga

masing-masing.

Jika

imam juga

ikut-ikutan membuka usaha dan bekerja di luar, siapa yang akan
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melayani Tuhan dan umat-Nya? Rumah Tuhan akan menjadi
tempat ibadah yang paling tidak terurus. Umat tidak ada yang
melayani karena semua sibuk dengan pekerjaan dan rumah tangga
masing-masing.
Tuhan memerintahkan para imam dalam perjanjian lama atau
jaman sekarang pastor, gembala jemaat, fokus sepenuh hati dan
full time - sepenuh waktu melayani Tuhan dalam doa dan firman
dan melayani umat. Tentu saja Tuhan sudah mengatur sistem
keuangan agar para pastor, gembala jemaat mendapatkan
kepastian

kelimpahan

hal

penghidupan,

keuangan melalui

persembahan yang wajib diberikan jemaat kepada hamba Tuhan.
Jadi, mereka tidak perlu memikirkan hal penghidupan dan fokus
melayani Tuhan.
Dalam perjanjian baru, seorang pastor dapat menjadikan business
menjadi sarana misi penjangkauan. Mempunyai usaha jikalau ia
tidak mempunyai anak–anak dan istri, ia hidup selibat, tidak
menikah. Hal ini karena seorang single tanpa istri dan anak, tidak
ada tanggung jawab rumah tangga. Ia punya banyak waktu untuk
melayani Tuhan sepenuhnya dan bermisi melalui usahanya
menjangkau jiwa - jiwa seperti Rasul Paul jelaskan dan lakukan.

216

Para pembaca terkasih, Tuhan sudah membuat ketetapan jelas
bagian dari para gembala jemaat, pastor, dan juga bagian dari
umat. Masing-masing punya fungsi dan tanggung jawab yang jelas.
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21 JUNI
Renungan Harian Alkitab “batas tanah orang lain”
-Ulangan 19

Ulangan 19:14 "Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang
telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang
akan kaumiliki di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu
untuk menjadi milikmu."
Sejak jaman dahulu, ribuan tahun yang lalu selalu menjadi
permasalahan adalah kecurangan batas kepemilikan lahan. Lahan
telah diperebutkan ribuan tahun yang lalu dan hingga hari ini
perebutan lahan terus terjadi. Apa kata firman Tuhan tentang
sengketa ini?
Deutoronomy (Ulangan) 19 pasal 14 mengatakan dengan jelas, untuk
tidak mengambil alih atau mencurangi kepemilikan lahan orang lain
dengan cara apapun. Setiap lahan yang dimiliki orang lain tidak boleh
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diganggu akan hal apapun. Hanya satu cara untuk mendapatkan lahan
orang lain, membeli dengan jujur dengan kondisi memang lahan itu
dijual oleh pemiliknya.
Para pembaca terkasih, jikalau kita menginginkan sebuah lahan,
janganlah berbuat curang atau kejahatan. Berdoalah minta Tuhan
memberkati, jika Tuhan berkenan maka lahan itu pasti diberikan
Tuhan kepadamu. Ia akan mencurahkan berkat dan menggerakkan
hati pemiliknya. Bukankah Tuhan pencipta langit dan bumi, jikalau
Tuhan berkenan, lahan itu pasti menjadi milikmu.
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22 JUNI
Renungan Harian Alkitab “orang-orang penakut”
-Ulangan 20
Ulangan 20:8-9 L agi para pengatur pasukan itu harus berbicara

kepada tentara demikian: Siapa takut dan lemah hati? Ia boleh pergi
dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan
tawar seperti hatinya.
Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara,
maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai
tentara.
Dengan jelas orang-orang penakut, yang takut karena tidak
mempunyai iman akan penyertaan Tuhan, dilarang ikut berperang.
Mengapa demikian?
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Intimidasi takut adalah seperti penyakit menular dan takut adalah
roh, dimana Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang penakut!
Dimana ada ketakutan, tidak ada iman.
Para pembaca terkasih, banyak orang Kristen menjalani kehidupan
dengan diperbudak rasa takut akan segala hal dalam hidupnya.
Selalu kuatir, cemas, takut, prejudice, curiga, negatif, mereka

membangun kehidupan atas dasar rasa takut. Mereka belum
mengalami kemerdekaan dalam nama Tuhan Yesus.
Alkitab mencatat ada 365 ayat tentang jangan kuatir dan jangan
takut, artinya dalam 365 hari dalam setahun, Tuhan memberikan
ayat hari ke hari ”jangan takut”. Tuhan Yesus telah mengutus Roh
Kudus beserta kita kemana pun kita pergi.
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23 JUNI
Renungan Harian Alkitab ”tidak ada lagi hukuman di
atas pohon” -Ulangan 21
Ulangan 21:22-23 " Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan

dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kaugantung
dia pada sebuah tiang,
maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang
itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga,
sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah; janganlah engkau
menajiskan tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu
menjadi milik pusakamu."
Puji Tuhan, Yesus telah menyempurnakan perjanjian lama. Yesus
tidak membatalkan sanksi hukuman dalam perjanjian lama, tapi
Yesus menanggung semua sanksi hukuman itu di kayu salib.
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Setiap orang yang berdosa dan harusnya dihukum mati di atas
pohon, ketika menerima penebusan darah Yesus diampuni. Sanksi
hukuman tetap ada tetapi dibebankan pada Yesus di kayu salib.
Para pembaca terkasih, Yesus Kristus sungguh mencintai kita. Ia
bahkan menanggung semua dosa dan pelanggaran kita. Kita telah
diampuni melalui penebusan darah Yesus di kayu salib. Terpujilah
Tuhan Yesus Maha Pengampun dan Penyayang!
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24 JUNI
Renungan Harian Alkitab “tidak ada lagi dirajam batu”
-Ulangan 22
Ulangan 22:22 Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang

perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati:
laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu
juga. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari antara
orang Israel.
Suatu hari Yesus dihadapkan dua orang berzinah dan ahli farisi dan
pemuka agama, menunjukkan kitab Deuteronomy (Ulangan) 22:22
yang menyatakan bahwa mereka seharusnya dihukum mati
dirajam batu.
Tetapi Yesus tidak merajam mereka, bahkan Yesus mengampuni
dosa mereka dan memberikan mereka kesempatan kedua.
Hukuman mati itu tidak diganti Yesus, tapi Yesus mengambil
hukuman mati itu bagi kita sehingga oleh kematian Yesus di kayu
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salib, kita dibebaskan dari hukuman dirajam batu. Yesus
membayar bagi kita.
Para pembaca terkasih, jangan menyiakan-nyiakan pengorbanan
Tuhan Yesus. Ia sudah menggantikan hukuman mati kita.
Pengorbanannya adalah bukti cinta Yesus. Mari kita sambut
dengan mencintai Yesus kembali sepenuh hati.
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25 JUNI
Renungan Harian Alkitab ”menjadi kudus”
-Ulangan 23
Ulangan 23:14 Sebab TUHAN, Allahmu, berjalan dari tengah-tengah
perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan

musuhmu kepadamu; sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus,
supaya jangan Ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu,
lalu berbalik dari padamu."
Syarat berjalan dalam kuasa Tuhan, mengalami kemenangan yang
besar adalah hidup dalam kekudusan. Jika ingin berjalan bersama
Tuhan maka kekudusan adalah syarat mutlak karena Tuhan adalah
kudus maka hanya orang-orang yang berjalan dalam kekudusan
yang bisa bergaul dengan Tuhan.
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Para pembaca terkasih, tidak ada manusia yang mampu
sepenuhnya hidup dalam kekudusan, karena itu Tuhan Yesus
menguduskan kita dengan darah-Nya sehingga kita dikuduskan
oleh darah Yesus dan diberikan Roh kudus untuk menolong kita
menjaga kehidupan kita tetap dalam kekudusan.
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26 JUNI
Renungan Harian Alkitab “suami membahagiakan istri “
-Ulangan 24

Ulangan 24:5 A
 pabila baru saja seseorang mengambil isteri,
janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang
atau dibebankan sesuatu pekerjaan; satu tahun lamanya ia harus
dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati
perempuan yang telah diambilnya menjadi isterinya."
Tuhan sangat memperhatikan rumah tangga bahagia, bahkan Ia
memerintahkan para suami untuk memberikan kualitas dan
kuantitas waktu. Dalam aturan berperang, suami yang baru
menikah diberikan waktu wajib membangun kasih secara kualitas
dan kuantitas 1 tahun lamanya! Luar biasa pentingnya rumah
tangga bahagia dimulai dari para suami membahagiakan istri.
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Para pembaca terkasih, bangunlah kebahagiaan keluarga, dimulai
dengan kualitas dan kuantitas waktu intim suami dan istri. Rumah
tangga bahagia adalah kehendak Tuhan yang nyata bagi semua
umat Tuhan.
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27 JUNI
Renungan Harian Alkitab ”pengadilan untuk ketertiban
dan kedamaian” -Ulangan 25

Ulangan 25:1 " Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang,
lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan
dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah
Sistem sidang di pengadilan sudah ada sejak jaman perjanjian baru,
bahkan Tuhan menetapkannya agar ada keadilan, rasa aman dalam
masyarakat. Main hakim sendiri, tanpa pengadilan adalah tindakan
kesewenangan yang melanggar prinsip keadilan, bahkan keadilan
kerajaan Allah.
Para pembaca terkasih, esensi dari aturan dan hukum sanksi
pengadilan umat Israel sangat detail karena bangsa ini pada waktu
itu, masih bermental budak. Mereka tidak mengerti hal-hal
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esensial. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menjelaskan intisari
dari semua hukum, yakni kasihilah sesamamu seperti diri sendiri.
Sama seperti kita, tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak
baik bagi diri sendiri, maka kita juga tidak akan melakukan hal yang
tidak baik kepada orang lain. Karena kita mengasihi sesama seperti
diri sendiri, maka sanksi hukuman tidak penting lagi. Karena
memang tidak ada pelanggaran jika orang-orang melakukan firman
Tuhan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri.
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28 JUNI
Renungan Harian Alkitab ”bersukacita atas berkat“
-Ulangan 26
Ulangan 26:11 dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing

yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik
yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu dan kepada seisi
rumahmu."
Tuhan memerintahkan kita bersukacita atas semua berkat Tuhan,
semua

kebaikan

Tuhan,

bersukacita,

mensyukuri

dan

menikmatinya.
Para pembaca terkasih, tidak semua orang ternyata mampu
menikmati dan bersukacita atas berkat Tuhan. Saya menjumpai
banyak orang yang sangat diberkati secara keuangan. Mereka
sangat kaya tapi frustasi merasa tidak bahagia, mereka tidak
mampu bersukacita menikmati berkat melimpah.
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Banyak orang yang diberkati dengan anak-anak yang saleh, baik
karakter, tapi mereka juga tidak bahagia! Banyak pasangan suami
istri diberkati pasangan yang beriman, setia, mengasihi tapi tetap
saja mereka merasa tidak bahagia!
Selama orang Kristen tidak belajar bersukacita, rasa cukup, sampai
kapanpun tidak akan pernah bahagia!
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29 JUNI
Renungan Harian Alkitab “Pendekatan sanksi bagi
mental budak” -Ulangan 27
Ulangan 27:26 Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan

hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah
berkata: Amin!"
Umat Israel pada waktu perjalanan di padang gurun bermental
budak. Pendekatan terbaik bagi mental budak adalah hadiah dan
hukuman (punish and reward- or stick and carrot). Mental budak
tidak punya pengertian hal-hal esensi, harus sangat detail diberi
aturan dengan sanksi sangat berat dan hadiah jika taat. Hal ini
masih terjadi pada orang Kristen hari ini, mental budak!
Para pembaca terkasih, Yesus telah memerdekakan kita dari
mental budak. Semua sanksi kutuk pelanggaran sudah dibayar di
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kayu salib. Kita sekarang hidup dalam ketaatan dan menjauhi dosa
karena telah bermental anak yang mencintai Tuhan sebagai Bapa.
Jika dalam perjanjian lama tindakan taat didorong sanksi hukuman
dan hadiah, kita dalam perjanjian baru taat karena cinta kepada
Bapa di surga (mental anak.)
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30 JUNI
Renungan Harian Alkitab “Memilih antara berkat atau
kutuk” -Ulangan 28
Ulangan 28:1-2 Jika engkau baik-baik mendengarkan suara TUHAN,
Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang
kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka TUHAN, Allahmu, akan
mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi.
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika
engkau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu:
Tuhan sangat menghargai kehendak bebas. Ia memberikan pilihan
kepada umat-Nya untuk memilih, apakah mereka mau hidup dalam
jalan berkat atau dalam jalan kutuk! Semua adalah kehendak
bebas.
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Jika mau hidup dalam jalan berkat dari Tuhan, maka umat harus
hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketetapan firman Tuhan
dibuat untuk menjaga, melindungi, dan memberkati umat.
Sebaliknya, kehidupan di luar ketetapan firman Tuhan adalah
kehidupan yang dikuasai dan dipengaruhi kuasa kegelapan,
kerajaan setan dan pengikutnya, yang menyebabkan hidup dalam
kutuk, kesengsaraan, dan penderitaan.
Para pembaca terkasih, pilihlah berkat dan jangan kutuk. Pilihlah
hidup dalam kebenaran firman Tuhan dalam jalan berkat.
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