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Kata Pengantar 

  

Renungan Harian Alkitab ini dipersembahkan bagi seluruh Tubuh 

Kristus untuk membangun iman murid-murid Yesus di seluruh 

dunia. Para pembaca akan menjelajahi dan mengikuti Journal 

pembacaan Alkitab dalam Renungan Harian vol 2 - Juli Agustus 

September. 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 Alkitab menjadi sempurna terbaca 

seluruh ayat dalam Alkitab. 
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Kami menabur Firman Tuhan bagi semua orang yang rindu 

membangun hubungan dengan Tuhan, membaca dan merenungkan 

firman Tuhan setiap harinya. Tersedia dalam versi buku cetak dan 

digital, Anda juga dapat mengunduhnya di cacministries.org  

  

JIka Anda sudah menerima buku Renungan Harian Alkitab Vol 2 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. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

http://cacministries.org/
http://cahyaadi.wordpress.com/
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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). 

 

4. Kabar baik bagi Anda yang telah menyelesaikan membaca 

Renungan Harian Alkitab, beriringan dengan Anda juga membaca 1 
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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 JULI 

Renungan Harian Alkitab “mukjizat tidak selalu 

mendatangkan iman” -Ulangan 29  

 

Ulangan 29:5 Empat puluh tahun lamanya Aku memimpin kamu 

berjalan melalui padang gurun; pakaianmu tidak menjadi 

rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. 

 

Luar biasa! 40 tahun Musa memimpin umat Israel di padang gurun. 

Mukjizat luar biasa terjadi, bahkan sandal dan pakaian pun tidak 

rusak sama sekali. Setelah melihat banyak mukjizat, tetap saja umat 

Israel tidak beriman, bersungut-sungut, dan tidak mempercayai 

Tuhan. 

 

Para pembaca terkasih, hal ini membuktikan bahwa tidak selalu jika 

seseorang melihat mukjizat akan mempunyai iman. Umat Israel 

melihat mukjizat karena iman seorang nabi bernama Musa, tetapi 

mereka hanya menjadi penonton saja.  

https://cahyaadi.wordpress.com/2016/12/25/renungan-harian-alkitabdeuteronomy-28-senin-miracle-not-always-bring-faith/
https://cahyaadi.wordpress.com/2016/12/25/renungan-harian-alkitabdeuteronomy-28-senin-miracle-not-always-bring-faith/
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Iman hanya timbul melalui pendengaran rhema Firman Tuhan saja, 

tanpa iman tidak akan ada mukjizat. 
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2 JULI 

Renungan Harian Alkitab ”pilih diberkati”                           

-Ulangan 30 

 

Ulangan 30:19-20 Aku memanggil langit dan bumi menjadi 

saksi terhadap kamu pada hari ini: kepadamu kuperhadapkan 

kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, 

supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, 

dengan mengasihi TUHAN, Allahmu, mendengarkan suara-Nya 

dan berpaut pada-Nya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut 

umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan TUHAN dengan 

sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, 

Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka." 

 

Hidup ini adalah pilihan. Tuhan memberikan kepada kita kehendak 

bebas. Kita bisa memilih dengan kehendak bebas apakah mau hidup 

dalam kelimpahan berkat Tuhan atau dalam kutuk? Sederhana 

sekali, hidup tidaklah rumit. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2016/12/26/renungan-harian-alkitab-dueteronomy-30-selasa-choose-blessing-pilih-diberkati/
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Para pembaca, tentu saja kita akan memilih kehidupan dalam berkat 

berkelimpahan dalam Tuhan. Karena itu, hiduplah dalam ketaatan 

dan cinta kepada Tuhan. Barangsiapa mencintai Tuhan, maka ia 

melakukan perintah Firman Tuhan, hidup dalam jalan kebenaran 

iman kepada Tuhan Yesus Kristus. 
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3 JULI 

Renungan Harian Alkitab ”karena iman Musa” -

Ulangan 31 

 

Ulangan 31:16-17 TUHAN berfirman kepada Musa: "Ketahuilah, 

engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan 

nenek moyangmu dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah 

dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri, ke mana 

mereka akan masuk; mereka akan meninggalkan Aku dan 

mengingkari perjanjian-Ku yang Kuikat dengan mereka. 

Pada waktu itu murka-Ku akan bernyala-nyala terhadap 

mereka, Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan 

wajah-Ku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis 

dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka 

pada waktu itu mereka akan berkata: Bukankah malapetaka itu 

menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah 

kita? 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2016/12/27/renungan-harian-alkitab-deuteronomy-31-rabu-because-of-moses-faith-karena-iman-moses/
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Tuhan memberitahukan Musa. Setelah Musa meninggal, umat Israel 

akan kembali ke karakter asli mereka: pemberontak, penyembah 

berhala, mental miskin. 

 

Musa naik ke surga, Tuhan menyelamatkannya. Mukjizat dan kuasa 

Allah tidak menyertai umat Israel, tapi hanya pemimpinnya, Nabi 

Musa saja dan lalu urapan Musa turun ke anak rohaninya, Nabi 

Yosua. 

 

Para pembaca terkasih, pengalaman mukjizat dan kuasa Tuhan yang 

luar biasa selama 40 tahun pada umat Israel terjadi karena iman 

seorang nabi Musa. Luar biasa ikatan hubungan Musa dan Tuhan, 

semua mukjizat terjadi karena iman Musa! Ketika Tuhan berjanji 

pada hamba Tuhan, Abraham dan Musa, Tuhan menepatinya sampai 

tuntas, tidak dapat dibatasi dosa umat Israel yang tegar tengkuk dan 

pemberontak. 
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4 JULI 

Renungan Harian Alkitab ”Harun naik ke surga?” -

Ulangan 32 

 

Ulangan 32:49-50 "Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas 

gunung Nebo, yang di tanah Moab, di tentangan Yerikho, dan 

pandanglah tanah Kanaan yang Kuberikan kepada orang Israel 

menjadi miliknya, 

kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan 

kaunaiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum 

leluhurmu, sama seperti Harun, kakakmu, sudah meninggal di 

gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya 

 

Apakah Aron masuk surga? Setelah pemberontakan umat Israel, 

pembuatan patung lembu emas yang dipimpin Aron terjadi setelah 

Aron memberontak pada Musa dan Tuhan, bahkan jatuh pada 

penyembahan berhala. 

https://cahyaadi.wordpress.com/2016/12/28/renungan-harian-alkitab-deuteronomy-32-kamis-aron-go-to-heaven/
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Para pembaca terkasih, ternyata Aron diampuni Tuhan dan masuk 

surga! Sungguh luar biasa kasih dan pengampunan Tuhan! Aron 

diampuni, dipulihkan, dan dibawa ke surga oleh Tuhan. 

 

Tidak ada pribadi yang penuh kasih dan Maha Pengampun selain 

Tuhan Allah kita. Semua pelanggaran dan dosa ketika orang itu 

bertobat, dibasuh oleh darah Tuhan Yesus, diampuni. Terpujilah 

Tuhan Yesus. 
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5 JULI  

Renungan Harian Alkitab “masih tetap diberkati”          

-Ulangan 33 

 

Ulangan 33:1-3 Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah 

itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. 

Berkatalah ia: "TUHAN datang dari Sinai dan terbit kepada 

mereka dari Seir; Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran 

dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus; 

di sebelah kanan-Nya tampak kepada mereka api yang 

menyala. 

Sungguh Ia mengasihi umat-Nya; semua orang-Nya yang kudus-

-di dalam tangan-Mulah mereka, pada kaki-Mulah mereka 

duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. 

 

Wow! Setelah semua pemberontakan, sikap buruk, menganiaya 

umat Israel terhadap hamba Tuhan, Nabi Musa, dan juga kepada 

Tuhan, ternyata Tuhan tetap masih memberkati mereka! 

https://cahyaadi.wordpress.com/2016/12/29/renungan-harian-alkitab-deuteronomy-33jumat-still-blessed-masih-tetap-diberkati/
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Inilah cinta Tuhan dan cinta itu mengalir dalam hati Musa. Setelah 

apa yang umat Israel perbuat, dosa-dosa mereka kepada Tuhan, dan 

menganiaya pemberontakan kepada Nabi Musa, tetap saja kasih 

Tuhan selalu memberkati. Tuhan tetap memberkati umat-Nya. 

 

Para pembaca terkasih, sungguh cinta Tuhan tidak terbantahkan. Ia 

selalu memberkati dan terus memberi kepada anak-anakNya dan 

kitalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. 
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6 JULI 

Renungan Harian Alkitab “Kuasa dari Pemuridan“          

-Ulangan 34 

 

Ulangan 34:9 Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh 

kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke 

atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan 

melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 

 

Yosua tampil sebagai penerus kepemimpinan Musa, ia dipenuhi Roh 

Allah, hikmat, dan disertai tanda-tanda ajaib. Dalam perjalanan 

kepemimpinan Yosua, ia disertai tanda ajaib dan kuasa nubuatan 

yang sangat luar biasa. Yosua, oleh kuasa Tuhan, bernubuat kepada 

matahari dan bulan untuk berhenti bergerak dan terjadi! Ini 

spektakuler! 

 

Para pembaca terkasih, Yosua bisa mencapai level rohani yang 

seperti ini adalah buah dari pembapaan dan pementoran dari Nabi 

https://cahyaadi.wordpress.com/2016/12/30/renungan-harian-alkitab-deuteronomy-34-sabtu-the-power-of-discipleship-kuasa-dari-pemuridan/
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Musa. Ketika seorang bapa rohani, hamba Tuhan, nabi 

menumpangkan tangan dalam hubungan pementoran kepada anak 

didiknya, maka penumpangan tangan itu melepaskan pengurapan 

kuasa Allah yang luar biasa. Iman dari Yosua bertumbuh pesat 

melalui hubungan pemuridan dengan Musa. 

 

Apakah Anda sudah dimuridkan oleh seorang kakak rohani atau 

hamba Tuhan, atau pemimpin sel grup? Jika belum, segeralah 

bergabung dalam kelompok sel di gereja lokal yang penuh iman. 

 

Pemuridan adalah cara Tuhan melepaskan berkat dan pengurapan 

membawa murid-murid Kristus mencapai pertumbuhan iman yang 

luar biasa dan jangan lupa perintah Amanat Agung: menjadikan jiwa-

jiwa murid Kristus adalah perintah Tuhan dan satu-satunya misi 

kehidupan orang percaya. Masalah materi, rumah, keuangan, dan 

lain-lain pasti akan ditambahkan ketika kita hidup dalam amanat 

Agung! 
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7 JULI 

Renungan Harian Alkitab “tidak akan 

meninggalkanmu” -Yosua 1 

 

Yosua 1:5-6 Seorangpun tidak akan dapat bertahan 

menghadapi engkau seumur hidupmu; seperti Aku menyertai 

Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau; Aku tidak akan 

membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 

Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan 

memimpin bangsa ini memiliki negeri yang Kujanjikan dengan 

bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan 

kepada mereka. 

 

Tuhan berfirman kepada Yosua, bahwa Tuhan tidak akan 

meninggalkan Yosua sama seperti Tuhan menyertai Musa. 

 

Dalam kitab Yosua 1, justru Tuhan yang mengingatkan Yosua untuk 

terus setia hidup dalam ketetapan dan jalan Tuhan, karena 

https://cahyaadi.wordpress.com/2016/12/31/remungan-harian-alkitab-joshua-1-minggu-never-forsake-you-tidak-akan-meninggalkanmu/
https://cahyaadi.wordpress.com/2016/12/31/remungan-harian-alkitab-joshua-1-minggu-never-forsake-you-tidak-akan-meninggalkanmu/
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permasalahan dengan umat Israel adalah mereka yang tidak setia 

kepada Tuhan. 

 

Para pembaca terkasih, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda 

mengetahui bahwa Tuhan selalu setia dan yang justru kita yang 

diragukan kesetiaannya? Sebagai contoh: apakah Anda setia berdoa 

setiap pagi kepada Tuhan? Beribadah ke gereja setiap Minggu?  
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8 JULI 

Renungan Harian Alkitab ”kabar luar biasa tentang 

kuasa Allah” -Yosua 2 

 

Yosua 2:1, 9-10 Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari 

Sitim dua orang pengintai, katanya: "Pergilah, amat-amatilah 

negeri itu dan kota Yerikho." Maka pergilah mereka dan 

sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal, yang 

bernama Rahab, lalu tidur di situ. 

dan berkata kepada orang-orang itu: "Aku tahu, bahwa TUHAN 

telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa 

kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala 

penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. 

Sebab kami mendengar, bahwa TUHAN telah mengeringkan air 

Laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari 

Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang 

Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon 

dan Og, yang telah kamu tumpas. 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/01/renungan-harian-alkitab-joshua-2-senin-great-news-about-power-of-god-kabar-luar-biasa-tentang-kuasa-allah/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/01/renungan-harian-alkitab-joshua-2-senin-great-news-about-power-of-god-kabar-luar-biasa-tentang-kuasa-allah/
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Dalam kitab Yosua 1, Tuhan berfirman kepada Yosua untuk tidak 

takut dan gentar karena Tuhan berserta Yosua.  

 

Justru fakta menunjukkan, bangsa-bangsa yang ada di depan Yosua 

dan umat Israel yang ketakutan dan kuatir. Jadi, sangatlah tepat 

Firman Tuhan memerintahkan Yosua jangan takut karena Yosua 

ternyata ditakuti. 

 

Para pembaca terkasih, kabar kuasa Allah yang luar biasa sudah 

tersebar ke penjuru dunia. Penduduk kota Yerikho gemetar 

mendengar kisah kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi. Mereka takut 

akan kuasa Tuhan yang luar biasa dan maha kuasa. 
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9 JULI 

Renungan Harian Alkitab ”Tanda bagi 

pemimpin rohani” -Yosua 3 

 

Yosua 3:7 Dan TUHAN berfirman kepada Yosua: "Pada hari 

inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang 

Israel, supaya mereka tahu, bahwa seperti dahulu Aku 

menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau. 

 

Tuhan memberikan tanda kepada umat Israel, para tua-tua Israel, 

dan para imam bahwa Yosua adalah orang yang dipilih Tuhan untuk 

memimpin umat. Sama seperti dahulu Musa, Tuhan perintahkan 

membelah Laut Merah, maka Yosua diperintahkan Tuhan membelah 

Sungai Yordan. 

 

Yosua bernubuat bahwa Sungai Yordan akan terbelah dua menjadi 

kering dan tabut perjanjian dan semua umat Israel akan berjalan di 

atas tanah sungai yang kering melewati sungai Yordan dan terjadi 

seperti yang Yosua nubuatkan dan Tuhan perintahkan! 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/02/renungan-harian-alkitab-joshua-3-selasa-signs-for-spiritual-authority-tanda-bagi-pemimpin-rohani/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/02/renungan-harian-alkitab-joshua-3-selasa-signs-for-spiritual-authority-tanda-bagi-pemimpin-rohani/
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Para pembaca terkasih, kepemimpinan rohani yang berasal dari 

Tuhan mempunyai legitimasi keabsahan yang otentik yakni tanda 

penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan yang nyata! Kepemimpinan rohani 

di Alkitab tidak pernah dipilih dengan suara terbanyak (pemungutan 

suara), tetapi Tuhan yang memilih, mengurapi, dan memberikan 

tanda kuasa Tuhan yang nyata. 

 

Kepemimpinan kerajaan Allah adalah kepemimpinan rohani yang di 

atas kepemimpinan dunia dan disertai oleh tanda kuasa Tuhan yang 

nyata. Rasul Paulus menyatakan dengan jelas kerajaan Allah 

bukanlah tentang kata-kata manusia atau hal popularitas atau hal 

lainnya, tetapi tentang kuasa Allah yang nyata. Setiap pemimpin 

rohani dalam kerajaan Allah yang sungguh dipilih dan diutus Tuhan 

disertai kuasa Tuhan yang nyata, bukan sekedar kepemimpinan 

organisasi agamawi kosong tanpa kuasa Allah! Kerajaan Allah adalah 

kerajaan kuasa Allah yang nyata, bukan retorika kosong kekristenan. 
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10 JULI 

Renungan Harian Alkitab ”legitimasi 

pemimpin rohani” -Yosua 4 

 

Yosua 4:6, 14 supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. 

Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari: Apakah artinya 

batu-batu ini bagi kamu? 

Pada waktu itulah TUHAN membesarkan nama Yosua di mata 

seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti 

mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. 

 

Tuhan meminta umat Israel membuat monumen dari batu, 

melambangkan 12 Suku Israel yang menyeberang Sungai Yordan 

dengan keajaiban Yosua membelah Sungai Yordan, sehingga umat 

Israel berjalan di tanah kering. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/03/renungan-harian-alkitab-joshua-4-legitimate-spiritual-leaders-legitimasi-pemimpin-rohani/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/03/renungan-harian-alkitab-joshua-4-legitimate-spiritual-leaders-legitimasi-pemimpin-rohani/
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Mulai hari itu, takutlah dan tunduklah umat kepada Yosua. 

Legitimasi seorang pemimpin rohani adalah kuasa Tuhan yang 

menyertainya. 

 

Para pembaca terkasih, kerajaan Allah bukanlah organisasi sosial 

tanpa kuasa Allah, melainkan kerajaan yang menghadirkan kuasa 

Allah. Tuhan memberikan tanda legitimasi pemimpin spiritual 

Kristen melalui kuasa Tuhan yang nyata. Dalam perjanjian baru, 

Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus dan kuasa karunia Roh Kudus 

menyertai para pemimpin spiritual Kristen. 
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11 JULI 

Renungan Harian Alkitab “mentalitas pemenang”               

-Yosua 5 

 

Yosua 5:1 Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat 

sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut 

mendengar, bahwa TUHAN telah mengeringkan air sungai 

Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat 

menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat 

mereka menghadapi orang Israel itu. 

 

Bangsa-bangsa yang berada di Sungai Yordan mendengar kabar 

Yosua oleh kuasa Tuhan membelah sungai. Mereka hancur hati, 

ketakutan, dan secara mental sudah dikalahkan. 

 

Para pembaca, kekalahan terjadi dimulai dari mental. Jika mental- 

psikologis seseorang atau satu kumpulan umat sudah hancur, maka 

kekalahan sebenarnya sudah terjadi. 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/04/renungan-harian-alkitab-joshua-5-kamis-mentality-of-a-winner-mentalitas-pemenang/
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Tuhan mau kita mempunyai mental psikologis seperti Yosua; berani, 

penuh iman, penuh kebulatan tekad, dan teguh setia. Kemenangan 

anak-anak Allah dimulai dari mentalitas pemenang iman. 
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12 JULI 

Renungan Harian Alkitab “oleh kuasa Tuhan”                          

-Yosua 6 

 

Yosua 6:27 Dan TUHAN menyertai Yosua dan terdengarlah 

kabar tentang dia di seluruh negeri itu.  

 

Perang umat Israel melawan tentara Yerikho adalah perang yang 

ajaib. Tidak pernah sampai hari ini ada kejadian yang ajaib seperti 

ini; tembok Yerikho yang sangat kuat dihancurkan oleh tentara 

Israel hanya dengan berteriak bersorak-sorai! Bukan kuat, bukan 

hebat, tapi oleh kuasa Tuhan saja hal ini terjadi. Ketika nafiri ditiup, 

umat bersorak, malaikat surgawi menghancurkan tembok secara 

supernatural. Jika Tuhan ada di pihak umatNya, siapa bisa 

melawanNya. Ajaib perkasa Tuhan! 

 

 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/05/renungan-harian-alkitab-joshua-6-kamis-by-the-power-of-god-oleh-kuasa-tuhan/
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13 JULI 

Renungan Harian Alkitab  “kasus Akhan” -Yosua 7 

 

Yosua 7:19-21 Berkatalah Yosua kepada Akhan: "Anakku, 

hormatilah TUHAN, Allah Israel, dan mengakulah di hadapan-

Nya; katakanlah kepadaku apa yang kauperbuat, jangan 

sembunyikan kepadaku." 

Lalu Akhan menjawab Yosua, katanya: "Benar, akulah yang 

berbuat dosa terhadap TUHAN, Allah Israel, sebab beginilah 

perbuatanku: 

aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang 

indah, buatan Sinear, dan dua ratus syikal perak dan sebatang 

emas yang lima puluh syikal beratnya; aku mengingininya, 

maka kuambil; semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku 

dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali." 

 

Kasus Akhan menyimpan barang tumpas, benda berhala lambang 

atau simbol dewa lain di rumah menjadi pembelajaran penting buat 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/05/renungan-harian-alkitab-joshua-7-achan-cases-kasus-akhan/
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kita semua untuk tidak menyimpan barang-barang simbol berhala di 

rumah kita. 

 

Tentara Israel yang gagah perkasa, tanpa penyertaan Tuhan 

hanyalah pecundang. Dengan mudah mereka dikalahkan, dikejar 

musuh. Hal ini terjadi karena salah satu tentara mereka menyimpan 

benda berhala di rumah mereka. 

 

Para pembaca terkasih, Tuhan tidak main-main dengan barang-

barang berhala. Janganlah kita menyimpan atau sekedar 

mengoleksinya. Anda akan kehilangan penyertaan Tuhan. 
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14 JULI 

Renungan Harian Alkitab “sangat penting hidup di 

dalam Tuhan” -Yosua 8 

 

Yosua 8:34-35 Sesudah itu dibacakannyalah segala perkataan 

hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala 

apa yang tertulis dalam kitab hukum.  

Tidak ada sepatah katapun dari segala apa yang diperintahkan 

Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah 

Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan 

kepada pendatang yang ikut serta. 

 

Ketika umat Israel melanggar ketetapan perintah Tuhan, mereka 

dengan segera menjadi umat yang lemah dan gampang dikalahkan 

musuh. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/07/renungan-harian-joshua-8-minggu-urgent-to-live-in-god-sangat-penting-hidup-di-dalam-tuhan/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/07/renungan-harian-joshua-8-minggu-urgent-to-live-in-god-sangat-penting-hidup-di-dalam-tuhan/
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Ketika mereka bertobat dan kembali ke hidup di jalan Tuhan, dengan 

segera Tuhan mengangkat mereka kembali, memberikan 

kemenangan atas kerajaan Ai, musuh mereka. 

 

Para pembaca terkasih, sangatlah penting untuk kita merenungkan 

Firman Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan karena Tuhan 

menginginkan kita hidup dalam berkat Tuhan dan bukan dalam 

kutuk. Ketaatan mendatangkan berkat. 
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15 JULI 

Renungan Harian Alkitab “konsultasi pada Tuhan”  

-Yosua 9 

 

Yosua 9:14-16 Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-

orang itu, tetapi tidak meminta keputusan TUHAN. 

Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan 

mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan 

membiarkan mereka hidup; dan para pemimpin umat itu 

bersumpah kepada mereka. 

Tetapi setelah lewat tiga hari, sesudah orang Israel mengikat 

perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka, 

bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di 

tengah-tengah mereka. 

 

Yosua dan para pemimpin tentara Israel lalai tidak membawa isu-isu 

penting kepada Tuhan. Mereka terlalu yakin dengan kemampuan 

mereka memimpin dan membuat keputusan sehingga mereka tidak 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/08/renungan-harian-alkitab-joshua-9-senin-counsel-to-god-konsultasi-pada-tuhan/
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melakukan konsultasi dengan Tuhan, dengan imam dan nabi, atau 

bahkan membawa dalam doa terlebih dahulu. 

 

Ternyata, Suku Gibeon membohongi dan memperdayai mereka. 

Yosua sudah terlanjur bersumpah mengikuti bujukan mereka. Ini 

pelajaran berharga bagi Yosua dan kita semua para pembaca. 

 

Para pembaca terkasih, janganlah tergesa-gesa membuat keputusan 

dan jangan mengambil keputusan penting tanpa berdoa dan 

berkonsultasi dalam doa, membawa perkara ini kepada Tuhan. 

Ketika kita terlalu percaya diri akan kemampuan kita mengambil 

keputusan, disinilah kejatuhan terjadi. Bawalah dalam doa kepada 

Tuhan dalam setiap keputusan yang akan engkau buat. 
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16 JULI 

Renungan Harian Alkitab “memberhentikan matahari 

dan bulan” -Yosua 10 

 

Yosua 10:12-14 Lalu Yosua berbicara kepada TUHAN pada hari 

TUHAN menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel; ia 

berkata di hadapan orang Israel: "Matahari, berhentilah di atas 

Gibeon dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon!" 

Maka berhentilah matahari dan bulanpun tidak bergerak, 

sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada 

musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam Kitab Orang 

Jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-

lambat terbenam kira-kira sehari penuh. 

Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun 

kemudian, bahwa TUHAN mendengarkan permohonan seorang 

manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang 

Israel ialah TUHAN. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/09/renungan-harian-alkitab-joshua-10-stop-the-sun-and-the-moon-memberhentikan-matahari-dan-bulan/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/09/renungan-harian-alkitab-joshua-10-stop-the-sun-and-the-moon-memberhentikan-matahari-dan-bulan/
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Yosua bernubuat kepada matahari dan bulan untuk berhenti, 

artinya secara ilmu pengetahuan Yosua memberhentikan rotasi 

bumi! 

 

Sungguh tidak ada yang mustahil bagi seorang pemimpin yang 

punya iman. Seorang pemimpin yang hidup mengerjakan visi dari 

Tuhan. 

 

Mempunyai visi dari Tuhan dan mempunyai iman kepada Tuhan 

menjadikan suatu kekuatan dahsyat. Tuhan akan menunjukkan diri-

Nya kepada umat-Nya, Ia Maha Kuasa. 

 

Para pembaca terkasih, iman kepada Tuhan dan visi dari Tuhan 

adalah hal yang mutlak diperlukan seorang pemimpin: pemimpin 

gereja, pemimpin perusahaan, juga pemimpin keluarga. Sungguh 

bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang mustahil bagi 

orang percaya.  
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17 JULI 

Renungan Harian Alkitab “menyelesaikan visi”                

-Yosua 11 

 

Yosua 11:23 Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu 

sesuai dengan segala yang difirmankan TUHAN kepada Musa. 

Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel 

menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku 

mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari berperang.  

 

Visi memasuki dan mengambil alih tanah terjanji bagi umat Israel 

adalah visi jangka panjang. Mengambil waktu 2 generasi untuk 

mencapainya. Musa telah meninggalkan bumi dan naik ke surga. 

Sebelum Musa naik ke surga, ia mendelegasikan misi ini kepada 

murid rohaninya, Yosua. Sama seperti Tuhan, Sang Pemberi Visi, 

menyertai, dan menjamin kemenangan kepemimpinan Musa. Tuhan 

juga menyertai dan menjamin kemenangan Yosua. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/10/renungan-harian-alkitab-joshua-11-rabu-complete-the-vision-menyelesaikan-vision/
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Karena Yosua memimpin generasi umat yang karakternya jauh lebih 

baik dari generasi Musa, maka perkara-perkara yang lebih besar 

dialami oleh umat Israel pada kepemimpinan Yosua. Mereka 

merubuhkan tembok Yerikho dengan hanya bersorak-sorai, Yosua 

membelah Sungai Yordan sehingga umat dapat berjalan melewati di 

atasnya, bahkan Yosua memberhentikan rotasi bumi, bulan dan 

matahari berhenti sekian lamanya. Dahsyat ajaib, Tuhan Allah yang 

hidup, sungguh menyertai para pemimpin yang beriman dan taat 

kepada-Nya. 

 

Para pembaca terkasih, visi telah selesai, semua tanah terjanji telah 

direbut, semua suku mendapatkan bagian masing-masing, dan 

peperangan berhenti. Tuhan yang memberikan visi kepada Musa 

dan Yosua. Tuhan yang menjamin dan memberikan tanda ajaib dan 

penyertaan yang luar biasa. Bagian tindakan iman dari seorang 

pemimpin adalah memimpin dengan kekudusan, taat, dan setia 

berjalan dengan iman. Dan bagian umat adalah beriman kepada 

Tuhan dan menundukkan diri pada otoritas pemimpin rohani. 

Sungguh kerjasama yang indah. Tuhan pasti akan menggenapi visi-

Nya jikalau umat berjalan dengan iman dan kesatuan hati. 
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18 JULI 

Renungan Harian Alkitab ”daftar kemenangan”                            

-Yosua 12 

 

Yosua 12:6-7 Musa, hamba TUHAN itu, beserta orang Israel, 

telah mengalahkan mereka, dan Musa, hamba TUHAN itu, telah 

memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad dan 

suku Manasye yang setengah itu, menjadi milik mereka. 

Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang 

Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal-Gad di lembah 

gunung Libanon sampai Pegunungan Gundul, yang mendaki ke 

arah Seir--negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel 

menjadi miliknya, menurut pembagiannya. 

 

Kitab Yosua 12 adalah daftar kemenangan atas berpuluh-puluh 

kerajaan yang dikalahkan oleh kepemimpinan Musa dan Yosua. 

Musa mengalahkan puluhan kerajaan dengan penyertaan tanda ajaib 

yang luar biasa. Yosua juga mengalahkan 31 kerajaan yang kuat dan 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/11/renungan-harian-alkitab-joshua-11-kamis-victorius-list-list-kemenangan/
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bertembok tinggi dengan tanda ajaib yang luar biasa. Daftar 

kemenangan adalah daftar yang pasti ada bagi setiap kehidupan kita. 

Jangan lupa mengingat keajaiban pertolongan Tuhan. Catatlah 

kesaksian dan pengalaman Tuhan yang luar biasa dalam hidup Anda. 

Jika Anda mempercayai pekerjaan Roh Kudus dan berjalan dalam 

iman dalam hidup Anda, maka daftar kemenangan akan penuh 

dengan kesaksian. 

 

Penting Anda pergi ke gereja yang penuh iman, bukan hanya 

membahas perdebatan ayat doktrin atau hanya mengkotbahkan 

pengetahuan agama Kristen yang kosong. Dengarkanlah kotbah 

yang bernafaskan iman dan disertai kuasa Tuhan. Kotbah yang 

menghasilkan bukti kesaksian iman dan mukjizat dari para 

pendengar adalah cara Anda mendapatkan iman dan bertumbuh 

dalam iman. ”Carilah gereja yang penuh iman.” 

 

Hanya melalui mendengarkan rhema Firman Tuhan saja, melalui 

kotbah pengajaran para rasul dan meditasi Firman Tuhan setiap doa 

pagi, menumbuhkan iman Anda! Di gereja yang saya gembalakan, 

Great Commission Church, Bandung-Indonesia; dalam 24 bulan 

terakhir sudah sekurangnya 700 kesaksian kuasa Tuhan, mukjizat 

disaksikan. Sungguh daftar kemenangan adalah milik semua orang 

yang beriman! Ini bukan teori, kuasa Tuhan Yesus dan kemenangan 

iman adalah pekerjaan Roh Kudus yang nyata terjadi. Para pembaca 
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terkasih, marilah kita bertumbuh dalam iman dan menuliskan buku 

daftar kemenangan iman kita. 
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19 JULI 

Renungan Harian Alkitab ”bagian dari Suku Lewi”                    

-Yosua 13 

 

Yosua 13:32-33 Itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai 

milik pusaka di dataran Moab di sebelah timur sungai Yordan 

dekat Yerikho. 

Tetapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik pusaka: 

TUHAN, Allah Israel, Dialah yang menjadi milik pusaka mereka, 

seperti yang dijanjikan-Nya kepada mereka. 

  

Suku Lewi tidak mendapatkan tanah lahan untuk mereka garap. Ada 

apa dengan Suku Lewi? 

 

Tuhan menetapkan 11 suku untuk mengolah lahan, tetapi Suku Lewi 

dipilih dan ditetapkan untuk bekerja penuh waktu hanya untuk 

Tuhan. Mereka dikuduskan hidupnya, khusus melayani ibadah 

kebaktian umat, melayani di rumah Tuhan. 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/12/renungan-harian-alkitab-joshua-13-jumat-the-portion-of-the-levi-bagian-dari-suku-levi/
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Tuhan menjamin penghidupan mereka dengan menetapkan Hukum 

Perintah Tuhan. Bagi ke 11 suku Israel memberikan persepuluhan 

pendapatan mereka sebagai pendapatan penghasilan Suku Lewi dan 

juga berbagai jenis persembahan untuk keperluan operasional ibadah 

jemaat. 

 

Para pembaca terkasih, dalam perjanjian baru yang berlaku hingga 

saat ini, para pastor, gembala jemaat dikhususkan Tuhan untuk 

bekerja sepenuh waktu mengurus gereja, pelayanan kepada 

Tuhan. Mereka dikhususkan berpusat pada pelayanan firman Tuhan 

dan doa sehingga mereka tidak diperkenankan bekerja yang lain, 

terkecuali mereka seperti Rasul Paulus, tunggal, selibat dan tidak 

menikah; hidup tanpa anak dan istri. Dibutuhkan iman bagi para 

pastor yang berkeluarga dan bekerja penuh waktu di gereja untuk 

mempercayai bahwa Tuhan akan menepati janji pemeliharaan 

penghidupan mereka dan mempercayai bahwa setelah mereka 

mengerjakan hal-hal kerajaan Allah maka semua akan ditambahkan 

kepada mereka. 

 

Jadilah jemaat yang mendukung para pastor dalam doa, iman, dan 

juga menabur berkat keuangan, karena kemenangan iman mereka, 

kecukupan mereka akan melepaskan berkat dan iman kepada 

jemaat, dan kepemimpinan mereka akan membawa pada 

pertumbuhan iman jemaat dalam segala hal. 
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20 JULI 

Renungan Harian Alkitab  ”iman perkasa Kaleb”                      

-Yosua 14  

 

Yosua 14:10-11 Jadi sekarang, sesungguhnya TUHAN telah 

memelihara hidupku, seperti yang dijanjikan-Nya. Kini sudah 

empat puluh lima tahun lamanya, sejak diucapkan TUHAN 

firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel 

mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, telah berumur 

delapan puluh lima tahun aku hari ini; 

pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku 

disuruh Musa; seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah 

kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar 

masuk. 

 

Kaleb ketika berusia 40 tahun, oleh Nabi Musa dikirim mengintai 

tanah terjanji bersama Yosua. Ia dulu masih muda dan penuh iman, 

gagah perkasa. 45 tahun kemudian, Kaleb bertumbuh dalam iman. Ia 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/13/renungan-harian-alkitab-joshua-14-sabtu-mighty-faith-of-kaleb-iman-perkasa-kaleb/
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sudah 85 tahun, tapi imannya semakin perkasa. Ia menjadi 

pemimpin yang sangat perkasa secara fisik, terampil, mempunyai 

iman, pengetahuan dan pengalaman hidup. Ia menaklukkan Hebron 

di atas usia 85 tahun. Luar biasa! 

 

Para pembaca, keperkasaan Kaleb terjadi karena ia perkasa dalam 

iman. Imannya terus bertumbuh di bawah pemuridan Nabi Musa dan 

di bawah kepemimpinan Yosua. Kaleb rendah hati mau dipimpin dan 

mau taat pada Tuhan. Ia mempercayai pesan Tuhan yang 

disampaikan Musa dan Yosua sehingga pengurapan Tuhan turut 

kuat atasnya. 

 

Keperkasaan pahlawan iman selalu dimulai dari dalam batinnya. 

Kerendahan hati, penundukan diri pada Tuhan dan pada pemimpin, 

dan kesepakatan dengan Tuhan dan pemimpin rohani untuk hidup 

dalam visi kerajaan Allah. “Mereka hanya akan hidup dengan iman”.   
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21 JULI 

Renungan Harian Alkitab  “Belajar dari Iman Kaleb”  

-Yosua 15 

 

Yosua 15:13-14 Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua 

sebagian di tengah-tengah bani Yehuda itu, yakni Kiryat-Arba, 

seperti yang dititahkan TUHAN kepadanya; Arba ialah bapa 

Enak. Itulah Hebron.  

Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, 

Ahiman dan Talmai, anak-anak Enak 

 

Kaleb merebut Hebron, tanah pusakanya, ketika berusia 85 tahun. 

Ada beberapa hal yang penting dapat kita pelajari dari Kaleb. 

 

Para pembaca terkasih, marilah kita belajar dari kisah nyata Kaleb 

ini. Sekurangnya, seperti yang dipaparkan di atas, kita dapat 

mengambil pembelajaran (ada tiga pembelajaran penting yang 

dapat kita petik.) 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/15/renungan-harian-alkitab-joshua-15-minggu-the-in-heritance-milik-pusaka/
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1. Tanah terjanji itu direbut dari penghuni kaum raksasa dan 

dikerjakan dengan kerja keras dan perjuangan yang luar biasa. Hal 

ini mengingatkan kita bahwa kerja keras dan ketekunan adalah 

tindakan iman yang harus dilakukan untuk menggenapi rencana 

Tuhan. 

 

2. Umat Kristen yang malas, tidak mau kerja keras dan bertekun, 

tidak akan meraih kemenangan iman. 

 

3. Kaleb sudah berusia 85 tahun, ia sudah tua, tapi imannya justru 

makin kuat dan tangguh. Iman akan membawa pada tindakan yang 

ujungnya adalah kemenangan yang gilang-gemilang. 
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22 JULI 

Renungan Harian Alkitab  “Milik pusaka?” -Yosua 16 

 

Yosua 16:4 Demikianlah bani Yusuf, yakni suku Manasye dan 

suku Efraim, menerima milik pusaka. 

 

Apa yang menjadi milik pusaka umat Israel? 

Apa yang Tuhan kategorikan pusaka oleh Tuhan? 

Adakah hal materi lain yang dikatakan Tuhan sebagai pusaka? 

 

Yang dikategorikan Tuhan secara materi di bumi sebagai pusaka 

adalah LAHAN kepemilikan tanah! Tidak ada hal materi lain yang 

Tuhan kategorikan pusaka selain LAHAN!  

 

Para pembaca terkasih, jika Tuhan menetapkan LAHAN tanah adalah 

milik pusaka, maka jika kita sepakat dengan Tuhan, kita akan 

menginvestasikan keuangan kita pada hal yang pusaka yaitu 

membeli lahan! 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/15/renungan-harian-alkitab-joshua-15-minggu-the-in-heritance-milik-pusaka/
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Jangan habiskan dana keuangan Anda untuk hal-hal lain yang bukan 

pusaka; traveling, jalan-jalan tamasya, pembelian gadget di luar 

kebutuhan, mobil mewah, pesta pora, dan hal-hal lainnya. Jadilah 

bijak! Pahamilah bahwa Tuhan menetapkan memberikan kategori 

lahan tanah sebagai pusaka dan pahami bumi semakin kekurangan 

lahan. Barangsiapa menguasai lahan akan mendominasi secara 

keuangan. 
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23 JULI 

Renungan Harian Alkitab “aksi nyata diperlukan”           

-Yosua 17 

 

Yosua 17:17-18 Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, 

kepada suku Efraim dan suku Manasye: "Engkau ini bangsa 

yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar; 

tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, 

tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan 

karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya; kamu 

akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu 

akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka 

mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat." 

 

Tuhan mendidik umat Israel bukan menjadi bangsa pemalas dan 

pengemis, tetapi bangsa yang kuat, tekun, dan bertindak dalam iman 

percaya. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/16/renungan-harian-alkitab-joshua-17-selasa-action-need-it-aksi-nyata-diperlukan/
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Iman tanpa perbuatan adalah mati. Setiap iman harus disertai 

tindakan dan tindakan iman mendatangkan kuasa Tuhan yang nyata. 

 

Suku keturunan Yosef meminta bagian tanah terjanji dan Tuhan 

memerintahkan mereka bertindak menaklukkan lahan-lahan yang 

tersedia. Harus ada tindakan iman dahulu, baru kuasa dan mukjizat 

Tuhan terjadi. 

 

Para pembaca terkasih, tindakan adalah bukti iman. Iman tanpa 

perbuatan adalah mati karena itu janganlah menanti kuasa Tuhan 

karena orang percaya beriman bertindak tanpa melihat dan bukti 

fisik apa pun. Ketika orang beriman bertindak, barulah kuasa 

mukjizat turun. 
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24 JULI 

Renungan Harian Alkitab ”keputusan yang rusuh”         

-Yosua 18 

 

Yosua 18:3-4 Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel: 

"Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi 

menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh TUHAN, 

Allah nenek moyangmu? 

Ajukanlah tiga orang dari tiap-tiap suku; maka aku akan 

menyuruh mereka, supaya mereka bersiap untuk menjelajahi 

negeri itu, mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-

masing, kemudian kembali kepadaku. 

 

Tindakan pertama yang diperintahkan Yosua kepada suku-suku 

Israel yang malas merebut tanah terjanji, meskipun Tuhan sudah 

menjamin akan kemenangan pasti diberikan adalah Yosua 

menugaskan mereka melakukan survei akan lahan tersebut. Survei 

akan sebuah area pekerjaan atau lahan atau pelayanan yang akan 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/18/renungan-harian-alkitab-joshua-18-rabu-rush-decision-keputusan-yang-rusuh/
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dikerjakan atau diberikan Tuhan kepada kita adalah suatu tindakan 

iman yang aktif. Dengan melakukan survei, maka indera penglihatan 

dan segala fakta di lapangan akan memberikan visualisasi iman dan 

hikmat Tuhan akan tindakan berikutnya. 

 

Tindakan rusuh, keputusan spontan, tindakan gegabah, tanpa survei 

terlebih dahulu adalah tindakan yang tidak disarankan. Karena iman 

bukan tindakan asal-asalan, tapi suatu tindakan yang diambil 

dengan cukup pengetahuan dan informasi. 

 

Iman bertindak karena percaya akan kemenangan dan penyertaan 

Tuhan meskipun belum melihat, tapi tindakan iman dilakukan tidak 

asal-asalan. Harus berhikmat dengan mengumpulkan data dan 

informasi yang cukup terlebih dahulu, sehingga tindakan iman 

merebut area atau hal tersebut adalah cukup matang dan bukan 

didorong adrenalin semata. 

 

Para pembaca, keputusan yang diambil rusuh secara impuls sesaat, 

didorong oleh adrenalin semata, sangat tidak dianjurkan Alkitab. Ini 

bukan keputusan iman! Keputusan iman sepaket dengan hikmat, 

diputuskan dan dijalankan dengan matang dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara informasi dan pengetahuan yang 

cukup sebelum bertindak. 
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Tuhan yang menjamin umat Israel pasti menang dan sukses, tidak 

ingin umatNya membabi buta. Hikmat dan pengetahuan sepaket 

dengan iman dan penting diingat keputusan rusuh atau tindakan 

rusuh akan berujung pada kesalahan-kesalahan dalam tindakan. 
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25 JULI 

Renungan Harian Alkitab ”penghargaan buat Yosua” -

Yosua 19 

 

Yosua 19:50-51 Sesuai dengan titah TUHAN, mereka 

memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat-

Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan 

menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan 

di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh imam Eleazar, oleh 

Yosua bin Nun dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan 

TUHAN di depan pintu Kemah Pertemuan. Demikianlah 

diselesaikan mereka pembagian negeri itu.  

Penghargaan apa yang diberikan Tuhan bagi Nabi Yosua? Ia, selain 

nabi, juga memimpin sebagai jendral panglima. Apakah hadiah buat 

dia? 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/18/renungan-harian-alkitab-joshua-18-kamis-reward-for-joshua-penghargaan-buat-joshua/
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Tuhan memberikan sebuah kota yang sangat strategis di tengah 

daratan tanah terjanji, sebuah hadiah yang sepadan dengan dedikasi 

Yosua. Tepatnya, Tuhan memerintahkan Yosua memilih hadiahnya 

dan memberikan apapun yang ia minta. 

 

Para pembaca terkasih, Yosua tidak berharap dari awal. 

Pelayanannya tidak menuntut upah dan hadiah, tapi Tuhan adil. 

Semua hambaNya yang taat setia diberikan hadiah yang melimpah. 
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26 JULI 

Renungan Harian Alkitab ”Tuhanlah kota 

perlindunganku” -Yosua 20 

 

Yosua 20:1-5 Berfirmanlah TUHAN kepada Yosua, demikian: 

"Katakanlah kepada orang Israel, begini: Tentukanlah bagimu 

kota-kota perlindungan, yang telah Kusebutkan kepadamu 

dengan perantaraan Musa, 

supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, 

dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke 

sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan 

bagimu terhadap penuntut tebusan darah. 

Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka 

haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan 

memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka 

harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat 

kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/20/renungan-harian-alkitab-joshua-20-jumat-god-is-my-city-of-refuges-tuhanlah-kota-perlindunganku/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/20/renungan-harian-alkitab-joshua-20-jumat-god-is-my-city-of-refuges-tuhanlah-kota-perlindunganku/
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Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh 

itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia 

telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat 

lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih 

dahulu. 

 

Tuhan telah mengatur ada kota-kota perlindungan yang 

menampung orang-orang yang bersalah dan menunggu diadakan 

pengadilan sehingga tidak ada main hakim sendiri atau 

ketidakadilan. Orang tidak bisa dihakimi, tanpa bukti kuat ia 

bersalah. 

 

Raja Daud sering sekali bermazmur bahwa Tuhanlah kota 

perlindungannya karena Daud pernah bertahun-tahun lamanya 

dikejar musuh, bahkan Raja Saul. Seharusnya Daud bisa tinggal di 

kota persembunyian, tetapi pemerintahan Raja Saul tidak 

menyediakan kota perlindungan terbuka bagi Daud. Raja Daud 

menemukan kebenaran bahwa kota perlindungan jauh lebih besar 

dari fisik bangunan kota, karena sesungguhnya Tuhanlah kota 

perlindungan yang Maha Kuasa. Rasa aman dan perlindungan 

datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. 

 

 Para pembaca terkasih, jika Anda dihakimi orang lain, difitnah, 

dituduh, ingatlah Tuhanlah kota perlindunganmu. Tuhan akan 
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menjagamu dan memberikan keadilan dan perlindungan. Berdoalah 

di dalam nama Yesus dan deklarasikan ”Tuhan Yesuslah kota 

perlindunganku, menara yang kuat”. 
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27 JULI 

Renungan Harian Alkitab “Janji Tuhan digenapi”                   

-Yosua 21 

 

Yosua 21:44-45 Dan TUHAN mengaruniakan kepada mereka 

keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikan-Nya 

dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada 

seorangpun dari semua musuhnya yang tahan berdiri 

menghadapi mereka; semua musuhnya diserahkan TUHAN 

kepada mereka. 

Dari segala yang baik yang dijanjikan TUHAN kepada kaum 

Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi; semuanya terpenuhi. 

 

Perbedaan sangat besar nyata terjadi. Generasi umat pada 

kepemimpinan Yosua adalah generasi yang taat dan tunduk pada 

otoritas baik kepada Yosua dan kepada Tuhan. Menaati semua 

perintah dan ketetapan Tuhan, generasi yang rendah hati, mereka 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/20/renungan-harian-alkitab-joshua-2-sabtu-the-promises-fulfilled-janji-tuhan-di-genapi/
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bukan pemberontak, mereka sangat berbeda dengan generasi ayah 

mereka.  

 

Generasi ayah mereka, generasi umat yang dipimpin oleh Musa, 

adalah pemberontak pada otoritas, sombong, dan penggerutu. 

Mereka hanya berputar-putar di padang gurun bahkan hingga 40 

tahun. Tuhan menggenapi semua janji-Nya pada umat Israel pada 

generasi Yosua. Semua janji Tuhan digenapi. Mereka sungguh 

mengalami kemenangan total, hidup dalam tanah terjanji dalam 

kelimpahan. Semua firman Tuhan digenapi. 

 

Tuhan sebenarnya hanya menunggu karakter dari manusia. Ketika 

manusia karakternya siap untuk diangkat Tuhan, dipercayakan 

kelimpahan spiritual, fisik, dan finansial maka dengan segera semua 

janji Tuhan, promosi, dan berkat akan turun deras. Dibutuhkan 

karakter yang baik untuk menerima hal-hal yang luar biasa yang 

Tuhan telah janjikan. 

 

Para pembaca terkasih, jika Anda ingin hidup mengalami janji 

Tuhan, hidup dalam kelimpahan dan kemenangan, pilihlah untuk 

berubah menjadi pribadi yang rendah hati, mau dipimpin oleh 

pemimpin rohani, dan rendah hati mengejar rhema Firman Tuhan. 

Jadilah pribadi yang taat pada ketetapan firman Tuhan dan tidak 
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bersungut-sungut, bukan penggerutu, tapi selalu mengucap syukur 

dalam segala hal. 
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28 JULI 

Renungan Harian Alkitab “Tujuan yang sebenarnya 

dalam kehidupan“ -Yosua 22 

 

Yosua 22:4-5 Tetapi sekarang TUHAN, Allahmu, telah 

mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti 

yang dijanjikan-Nya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah 

ke kemahmu, ke tanah milikmu, yang telah diberikan kepadamu 

oleh Musa, hamba TUHAN itu, di seberang Yordan. 

Hanya, lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum, 

yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba TUHAN itu, 

yakni mengasihi TUHAN, Allahmu, hidup menurut segala jalan 

yang ditunjukkan-Nya, tetap mengikuti perintah-Nya, berpaut 

pada-Nya dan berbakti kepada-Nya dengan segenap hatimu dan 

dengan segenap jiwamu." 

 

Merebut tanah terjanji dan hidup di tanah penuh susu dan madu, 

suatu hidup yang berkelimpahan secara spiritual, fisik dan finansial, 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/21/renungan-harian-alkitab-joshua-22-minggu-the-real-purpose-of-living-tujuan-yang-sebenarnya-dalam-kehidupan/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/21/renungan-harian-alkitab-joshua-22-minggu-the-real-purpose-of-living-tujuan-yang-sebenarnya-dalam-kehidupan/
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bukan tujuan yang sebenarnya dalam kehidupan. Itu hanyalah hasil 

dari kita murid Kristus hidup di dalam iman dan melayani Tuhan. 

 

Yosua dengan jelas mengajarkan suatu ketetapan dari Tuhan. Suatu 

pewahyuan dari Tuhan tentang tujuan yang sebenarnya dalam 

kehidupan yakni ”hidup dalam ketetapan kebenaran Firman Tuhan 

dan melayani Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa.” 

 

Misi merebut tanah terjanji adalah ide Tuhan. Rencana Tuhan 

sebagai alat umat Israel berkarya dan melayani Tuhan dengan 

menggenapi misi yang diberikan. Ketika umat Israel melayani Tuhan 

dengan segenap hati dan segenap jiwa, mereka tidak memberontak 

pada otoritas pemimpin rohani dan perintah Tuhan. Mereka 

berperang dengan sukacita, iman percaya, maka misi mereka adalah 

suatu pekerjaan pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. 

 

Hasil dari melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, mereka 

mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan, makmur, sejahtera. 

Ini hanyalah buah dari cinta mereka melayani Tuhan. Tujuan utama 

kehidupan adalah melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, 

menggenapi visi dari Tuhan. 

 

Para pembaca terkasih, visi dari Tuhan bagi kita adalah menjadikan 

orang-orang menjadi murid Kristus. Mereka menerima Yesus 
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sebagai Tuhan dan hidup sebagai murid Kristus. Cara memberitakan 

kabar kerajaan Allah adalah melalui rumah tangga yang 

berkemenangan dan berbahagia. Hidup yang menunjukkan 

kebahagiaan kelimpahan melalui iman dalam segala hal sehingga 

dunia melihat kasih dan kuasa Allah dalam kerajaan Allah adalah 

pesan yang kuat bagi dunia, bahwa Yesus adalah Tuhan dan akan 

menarik jiwa-jiwa mengenal Yesus. 
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29 JULI 

Renungan Harian Alkitab “Pesan terahkir dari Yosua” 

-Yosua 23 

 

Yosua 23:6-7 Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam 

memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab 

hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau 

ke kiri, 

dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang 

masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama allah 

mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau 

sujud menyembah kepada mereka. 

 

Yosua berpamitan dari umat Israel. Ia sudah tua dan beristirahat dari 

kepemimpinan. Visi dan tugasnya sudah tuntas. 

 

Dua pesan terakhir Yosua adalah pesan Tuhan yang sangat penting: 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/22/renungan-harian-alkitab-joshua-22-senin-last-words-from-joshua-pesan-terahkir-dari-joshua/
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1. Tetap setia dalam ketetapan firman Tuhan, taat pada perintah, dan 

Firman Tuhan. 

2. Jangan menikah dengan yang tidak seiman, nanti akan jatuh pada   

penyembahan berhala karena pengaruh pasangan tidak seiman 

tersebut. 

 

Para pembaca terkasih, pesan Tuhan yang disampaikan melalui 

Yosua masih berlaku hari ini. Pesan ini masih sangat relevant dan 

penting. Mari kita setia hidup dalam ketetapan firman Tuhan dan 

jangan menikah dengan yang tidak seiman. Fatal akibat melanggar 

pesan ini, hidup umat akan hancur dan jatuh pada kesengsaraan. 
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30 JULI 

Renungan Harian Alkitab ”Aku dan seisi rumahku” 

-Yosua 24 

 

Yosua 24:14-15 Oleh sebab itu, takutlah akan TUHAN dan 

beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan setia. 

Jauhkanlah allah yang kepadanya nenek moyangmu telah 

beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan 

beribadahlah kepada TUHAN. 

Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada 

TUHAN, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan 

beribadah; allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah 

di seberang sungai Efrat, atau allah orang Amori yang 

negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami 

akan beribadah kepada TUHAN!" 

 

Yosua sebagai pemimpin bangsa dan pemimpin dalam keluarga 

mengajarkan kita prinsip penting dalam kepemimpinan: 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/23/renungan-harian-alkitab-joshua-24-selasa-as-me-and-my-house-aku-dan-seisi-rumahku/
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1. Taat sepenuhnya pada Tuhan dan totalitas melayani Tuhan. 

2. Kepemimpinan adalah keteladanan. 

 

Yosua total sepenuhnya mendedikasikan dirinya dan keluarganya 

kepada Tuhan. Mereka sekeluarga hidup untuk melayani Tuhan. 

 

Mendemonstrasikan keluarga Kristen berbahagia, beriman, dan 

setia pada Tuhan adalah cara melakukan pemberitaan Injil kerajaan 

Allah. Melalui keluarga yang berbahagia, jiwa-jiwa akan tertarik 

mengenal Yesus Tuhan. 

 

”Apa yang kamu lakukan lebih bermakna daripada sekedar berkata-

kata”. 
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31 JULI 

Renungan Harian Alkitab “Sudah lupa”                                         

-Hakim-hakim 1   

 

Hakim-hakim 1:32-34 sehingga orang Asyer itu diam di tengah-

tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-

orang itu tidak dihalaunya. 

Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan 

penduduk Bet-Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah 

orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu; tetapi penduduk Bet-

Semes dan Bet-Anat itu menjadi orang rodi bagi mereka. 

Orang Amori mendesak bani Dan ke sebelah pegunungan dan 

tidak membiarkan mereka turun ke lembah 

 

Kitab Hakim-hakim pasal 1 ayat 1 dimulai dengan kata “setelah 

Yosua meninggal!” Sesuatu yang   buruk terjadi tak lama setelah Nabi 

Yosua meninggal, mereka lupa perintah Tuhan. 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/24/renungan-harian-alkitab-jugdes-1-rabu-already-forget-sudah-lupa/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/24/renungan-harian-alkitab-jugdes-1-rabu-already-forget-sudah-lupa/
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Tepatnya mereka dengan sengaja melupakan perintah Tuhan untuk 

menghalau semua bangsa dan tidak kawin campur dengan mereka!  

 

Tercatat umat Israel membiarkan begitu banyak suku-suku asing 

tinggal bersama mereka dengan alasan mereka dijadikan budak atau 

pekerja kasar. Ini akibat peristiwa “Gibeon”, dimana Yosua tertipu 

dengan Suku Gibeon dan bersumpah tidak akan membunuh mereka 

dan menjadikan mereka pekerja kasar. 

 

Seharusnya, umat Israel tidak belajar mengulang kesalahan di masa 

lalu, tetapi mereka terus mengulang kesalahan yang sama. 

 

Para pembaca, bagi kita umat Kristen, penting kita menyadari bahwa 

perintah Tuhan untuk tidak menyembah berhala sangatlah penting 

dan kawin campur dengan yang tidak seiman akan membuat 

kejatuhan iman dan terjadi penyembahan berhala dalam keluarga. 
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1 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab ”Pentingnya pemuridan” 

-Hakim-hakim 2 

 

Hakim-hakim 2:10-12 Setelah seluruh angkatan itu 

dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah 

mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal TUHAN 

ataupun perbuatan yang dilakukan-Nya bagi orang Israel. 

Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata TUHAN 

dan mereka beribadah kepada para Baal. 

Mereka meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyang mereka 

yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu 

mengikuti allah lain, dari antara allah bangsa-bangsa di 

sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga 

mereka menyakiti hati TUHAN. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/25/renungan-harian-alkitab-joshua-2-kamis-the-importance-of-discipleship-pentingnya-pemuridan/
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Setelah generasi angkatan Yosua sudah meninggal, generasi 

berikutnya adalah generasi yang hanya mendengar kisah tentang 

Tuhan pada jaman dahulu, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. 

Generasi ini kembali lagi bermental budak. Mereka diperbudak nilai-

nilai suku asing karena kawin campur dan juga diperbudak oleh 

dewa baal dan ashtoret menjadi penyembah berhala. 

 

Para pembaca renungan terkasih, kisah ini membuat kita memahami 

pentingnya pemuridan pada generasi selanjutnya. Tanpa adanya 

pemuridan, maka generasi berikutnya akan tersesat dan diperbudak 

oleh ilah-ilah dunia.  

 

Pemuridan akan iman kepada Tuhan Allah yang hidup, Yesus Kristus 

sangatlah penting dilakukan dari satu generasi kepada generasi 

lainnya. Sudahkah Anda dimuridkan atau memuridkan?  
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2 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab ”dilatih menjadi pejuang” 

-Hakim-hakim 3 

 

Hakim-hakim 3:1-2 Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan 

TUHAN tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan 

perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak 

mengenal perang Kanaan. 

--Maksudnya hanyalah, supaya keturunan-keturunan orang 

Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah, dilatih 

berperang oleh TUHAN. 

 

Para pembaca terkasih, ternyata Tuhan dengan sengaja 

menempatkan raja–raja asing untuk berada di sekeliling umat Israel 

agar mereka menjadi umat yang pejuang, menghargai kemerdekaan, 

menjadi umat yang kuat dengan jiwa pejuang. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/26/renungan-harian-alkitab-joshua-3-jumat-train-to-be-warrior-dilatih-menjadi-pejuang/
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Tuhan telah menyiapkan kemenangan, hidup berkelimpahan, tetapi 

sebagai Bapa, Ia tidak mau kita anak-anaknya menjadi anak yang 

lemah, pemalas, tidak menghargai kemerdekaan. Tuhan mau kita 

sebagai anak yang bukan gampangan karena itu semua, kemenangan 

itu, harus ada bagian tindakan iman. Iman adalah bertindak. 

 

Kemenangan, keberhasilan tidak jatuh dari langit tanpa usaha 

perjuangan manusia, Tuhan mau kita bertindak dengan iman, 

menjadi pribadi yang aktif, kuat, dan perkasa. Bukan hanya 

nepotisme karena status anak Allah semata yang kita punyai, tapi 

sungguh kompeten menerimanya. 
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3 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab ”Tuhan juga pilih 

kaum wanita” -Hakim-hakim 4 

 

Hakim-hakim 4:6-9 Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam 

dari Kedesh di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya: 

"Bukankah TUHAN, Allah Israel, memerintahkan demikian: 

Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 

sepuluh ribu orang bani Naftali dan bani Zebulon bersama-

sama dengan engkau, 

dan Aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, 

dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju 

engkau ke sungai Kison dan Aku akan menyerahkan dia ke 

dalam tanganmu." 

Jawab Barak kepada Debora: "Jika engkau turut maju akupun 

maju, tetapi jika engkau tidak turut maju akupun tidak maju." 

Kata Debora: "Baik, aku turut! Hanya, engkau tidak akan 

mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/27/renungan-harian-alkitab-joshua-3-sabtu-god-choose-woman-also-tuhan-juga-pilih-kaum-wanita/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/27/renungan-harian-alkitab-joshua-3-sabtu-god-choose-woman-also-tuhan-juga-pilih-kaum-wanita/
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ini, sebab TUHAN akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan 

seorang perempuan." Lalu Debora bangun berdiri dan pergi 

bersama-sama dengan Barak ke Kedesh. 

 

Debora adalah seorang hakim wanita. Para pemimpin Israel, taat di 

bawah kepemimpinan Debora, bahkan Barak sang pemimpin 

pasukan, tidak berani maju berperang jika Debora tidak ikut maju 

memimpin mereka. 

 

Para pembaca terkasih, Tuhan juga memilih kaum wanita sebagai 

pemimpin. Tuhan tidak membedakan jenis kelamin, baik laki-laki 

atau perempuan, semua dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan 

mengasihi dan menciptakan pria dan wanita sederajat dengan fungsi 

masing-masing sesuai dengan rencana Tuhan. 
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4 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab ”pemimpin rohani”                             

-Hakim-hakim 5 

 

Hakim-hakim 5:2-3 Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap 

berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan 

sukarela, pujilah TUHAN! 

Dengarlah, ya raja-raja! Pasanglah telingamu, ya pemuka-

pemuka! Kalau aku, aku mau bernyanyi bagi TUHAN, 

bermazmur bagi TUHAN, Allah Israel. 

 

Kemenangan umat Israel terjadi ketika Debora, seorang pemimpin 

rohani, dibangkitkan Tuhan dan Barak pemimpin pasukan beserta 

seluruh rakyat dengan sukarela memberi diri dipimpin. Dua hal ini 

adalah syarat kebangkitan umat. Tuhan membangkitkan seorang 

pemimpin rohani dan umat memberi diri dengan sukarela dipimpin 

oleh pemimpin rohani. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/28/renungan-harian-alkitab-judgjes-5minggu-spiritual-leaders-pemimpin-rohani/
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Para pembaca terkasih, ketika Tuhan membangkitkan pemimpin 

rohani maka artinya Tuhan ingin memimpin kita hidup 

berkemenangan. Jika kita mau dipimpin Tuhan maka bagian kita 

adalah dengan sukarela dipimpin. 

 

Di mana ada kepemimpinan rohani, maka ada kemenangan dari 

Tuhan yang memerdekakan umat. 
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5 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “mereka memilih kutuk 

daripada berkat” -Hakim-hakim 6 

 

Hakim-hakim 6:1 Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat 

di mata TUHAN; sebab itu TUHAN menyerahkan mereka ke 

dalam tangan orang Midian, tujuh tahun lamanya, 

 

Dalam kitab Ulangan 28, Tuhan sudah menjelaskan bahwa 

konsekuensi dari umat yang keluar dari ketetapan hukum Tuhan 

adalah mereka hidup dalam kutuk. Pilihan ada di tangan umat. 

 

Umat Israel telah memilih kutuk dengan menyembah berhala, 

mereka dengan sengaja meninggalkan Tuhan dan memilih dewa-

dewa berhala. 

 

Para pembaca terkasih, umat Israel jatuh pada penyembahan 

berhala karena mereka melakukan kawin campur dengan suku-suku 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/29/renungan-harian-alkitab-judges-6-senin-they-choose-curse-not-blessing-mereka-memilih-kutuk-daripada-berkat/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/29/renungan-harian-alkitab-judges-6-senin-they-choose-curse-not-blessing-mereka-memilih-kutuk-daripada-berkat/
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yang tidak seiman sehingga mereka terhanyut dalam penyembahan 

berhala. Mereka tidak secara langsung memilih hidup dalam kutuk, 

tapi mereka terlena oleh tipu daya dunia dan tersesat. Pilihlah 

berkat, pilihlah taat pada Firman Tuhan. 
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6 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “Bukan kuantitas?”                       

-Hakim-hakim 7 

 

Hakim-hakim 7:2 Berfirmanlah TUHAN kepada Gideon: "Terlalu 

banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu dari 

pada yang Kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke 

dalam tangan mereka, jangan-jangan orang Israel memegah-

megahkan diri terhadap Aku, sambil berkata: Tanganku 

sendirilah yang menyelamatkan aku. 

 

Dalam pertempuran Gideon dan bangsa musuhnya, Tuhan meminta 

Gideon mengurangi jumlah pasukannya menjadi sangat sedikit. 

Gideon terus mengurangi jumlah pasukan dari ribuan menjadi hanya 

ratusan, tepatnya hanya menjadi 300 orang saja!  

 

Hal ini sangat tidak masuk akal karena musuh berjumlah berjuta-

juta orang, bahkan sebanyak pasir di pantai, tercatat di Alkitab; 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/30/renungan-harian-alkitab-judges-7-selasa-not-quantity-bukan-kuantitas/
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Hakim-hakim 7:12 Adapun orang Midian dan orang Amalek dan 

semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah 

itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak 

terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. 

 

Dalam kasus ini, jumlah orang atau kuantitas sangatlah tidak 

seimbang. Tapi Tuhan dengan tegas meminta Gideon hanya 

membawa 300 pasukan saja melawan pasukan musuh sebanyak 

pasir di lautan. 

 

Para pembaca terkasih, jelas sudah bagi Tuhan kualitas jauh lebih 

penting dari kuantitas. Bagi Tuhan, kualitas hati seseorang adalah 

yang sangat penting, baru kemudian bicara jumlah kuantitas. 

 

Karena itu umat Kristen dikatakan harus seperti garam, yang sedikit 

pun sangat memberi rasa. Kualitas hati dan kerohanian adalah awal 

dari perubahan dan pembaharuan, baik dalam rumah tangga, gereja 

atau mengubahkan kota dan bangsa. 

 

Para pemimpin, gembala jemaat, dan pemimpin rohani lainnya, 

penting kita ingat janganlah mengejar jumlah pengikut atau umat 

secara kuantitas saja, tapi   utamakan kualitas umat. Hal ini sangatlah 

penting karena bagi Tuhan menghasilkan murid dengan kualitas 
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murid sejati adalah tujuan kepemimpinan diselenggarakan, bukan 

sekedar mengumpulkan massa. 
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7 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab ”karena tidak ada 

pemuridan” -Hakim-hakim 8 

 

Hakim-hakim 8:33-35 Setelah Gideon mati, kembalilah orang 

Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan 

membuat Baal-Berit menjadi allah mereka; 

orang Israel tidak ingat kepada TUHAN, Allah mereka, yang 

telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di 

sekelilingnya, 

juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan 

Yerubaal-Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah 

dilakukannya kepada orang Israel. 

 

Karena tidak ada pemuridan, maka Gideon tidak mempunyai murid-

murid rohani dan juga kehilangan generasi penerus. Tak lama 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/31/renungan-harian-alkitab-judgjes-8-selasa-cause-there-is-no-discipleship-karena-tidak-ada-pemuridan/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/01/31/renungan-harian-alkitab-judgjes-8-selasa-cause-there-is-no-discipleship-karena-tidak-ada-pemuridan/
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setelah Gideon wafat, bangsa Israel kembali lagi murtad, kembali 

hidup bermental budak, menyembah dewa berhala. 

 

Para pembaca, pemuridan sangatlah penting. Jika pemimpin rohani 

tidak memuridkan dan umat menolak dimuridkan maka 

kesejahteraan dan kelimpahan rohani tidak akan berlangsung lama. 

Setelah pemimpin tersebut wafat, selesailah sudah semua. Umat 

kembali berjalan dalam kebinasaan.  
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8 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab ”kejahatan  Abimelek”  

-Hakim-hakim 9 

 

Hakim-hakim 9:56-57 Demikianlah Allah membalaskan 

kejahatan yang dilakukan oleh Abimelekh kepada ayahnya, 

yaitu pembunuhan atas ketujuh puluh saudaranya; 

juga segala kejahatan orang-orang Sikhem ditimpakan kembali 

oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk 

Yotam bin Yerubaal mengenai mereka. 

 

Abimelek adalah anak dari pelayan Gideon, tepatnya anak dari 

budak Gideon dan berasal dari keluarga penyembah berhala dewa 

Baal. Pantas saja ketika Abimelek meminta pendapat keluarga 

ibunya itu, mereka semua setuju dan sepakat membunuh 70 anak-

anak kandung Gideon, bahkan memberikan uang dari kuil Baal untuk 

mendanai pembunuh bayaran melakukannya. Kejahatan Abimelek 

mendapatkan ganjaran. Ia binasa dikutuk oleh Yotam dan Tuhan 

menghukum Abimelek. 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/02/renungan-harian-alkitab-judges-9-kamis-wickedness-of-abimelech-kejahatan-abimelek-3/
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Para pembaca, kejahatan melahirkan kejahatan. Pelanggaran hukum 

taurat kawin campur dengan penyembah berhala dilakukan Gideon, 

maka lahirlah Abimelek yang sangat jahat! 

 

Hanya dalam ketaatan Firman Tuhan saja, ada ketenangan dan 

kedamaian. 
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9 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “Mengapa mereka 

mencintai dewa asing? -Hakim-hakim 10 

 

Hakim-hakim 10:6-7 Orang Israel itu melakukan pula apa yang 

jahat di mata TUHAN; mereka beribadah kepada para Baal dan 

para Asytoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang 

Sidon, para allah orang Moab, para allah bani Amon dan para 

allah orang Filistin, tetapi TUHAN ditinggalkan mereka dan 

kepada Dia mereka tidak beribadah. 

Lalu bangkitlah murka TUHAN terhadap orang Israel, dan Ia 

menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan bani 

Amon. 

 

Mengapa selalu saja umat Israel kembali menyembah dewa-dewi 

asing? Khususnya baal dan asytoret? Ada apa ya? 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/02/renungan-harian-alkitab-judges-10-jumat-why-they-love-foreign-gods-mengapa-mereka-mencintai-dewa-asing/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/02/renungan-harian-alkitab-judges-10-jumat-why-they-love-foreign-gods-mengapa-mereka-mencintai-dewa-asing/
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Dewa Baal adalah dewa yang simbolnya lalat, menunjukan sifat 

kejijikan dosa. Dewi Asytoret dikatakan dalam kitab Wahyu sebagai 

pelacur besar yang mengusai kota-kota, menguasai para pemimpin 

dunia. Dewa dan dewi ini praktik ibadahnya sangat memuaskan 

kedagingan manusia; hawa nafsu daging, nafsu seks, perzinahan, 

kebejatan moral. 

 

Ritual penyembahan Asytoret adalah perzinahan seks di dalam kuil. 

Dalam kitab Efesus dikenal dengan istilah praktik pelacur bakti, 

sedangkan dewa Baal adalah pengaruh kuasa jahat yang 

membangkitkan dosa-dosa kejijikan dan kenajisan, termasuk dosa 

seks. 

 

Umat Israel hidup dalam kedagingan. Mereka suka dan tidak mau 

bertobat. Mereka memang menikmati kenajisan dan tidak suka 

menyembah Tuhan Allah, Musa, Yakub, Ishak, karena Tuhan Allah 

adalah Allah kudus dan umatNya harus hidup kudus. 

 

Para pembaca, hingga saat ini banyak orang-orang beragama Kristen 

tetapi mereka hidup dalam dosa terus menerus sebagai gaya hidup 

(bukan jatuh sesaat dan bertobat). Bahkan banyak pemimpin gereja 

dengan jabatan apapun yang ternyata adalah penjahat ekonomi, 

mafia bisnis, pencuri tingkat tinggi, mempunyai suami 
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simpanan atau istri simpanan. Asyik hidup dalam dosa tetapi mereka 

memimpin gereja!   

 

Inilah praktik penyembahan kepada Asytoret secara tidak langsung. 

Roh Asytoret dan kegelapan modus operandinya adalah menguasai 

pemimpin gereja melalui dosa dan keterikatan dosa. 

 

Marilah kita hidup dalam kekudusan dan menjauhi semua dosa-dosa 

yang merintangi kita. Berlari menyelesaikan visi Amanat Agung yang 

Tuhan berikan. 
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10 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “Roh Tuhan turun 

atas Yefta” -Hakim-hakim 11 

 

Hakim-hakim 11:29 Lalu Roh TUHAN menghinggapi Yefta; ia 

berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian 

melalui Mizpa di Gilead, dan dari Mizpa di Gilead ia berjalan 

terus ke daerah bani Amon. 

 

Yefta adalah seorang anak haram, bahkan ia dikucilkan dan juga 

diusir dari kampung halamannya. Ia dipandang sebelah mata, 

dipinggirkan! Tapi ternyata Tuhan memakai Yefta. Tuhan tidak 

memandang masa lalu Yefta. 

 

Ketika Yefta berdoa dan mempercayai Tuhan, maka Tuhan 

menurunkan Roh Kudus-Nya ke atas Yefta dan Yefta menjadi 

pribadi yang berjalan dalam urapan Tuhan, berani, kuat, dan sangat 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/03/renungan-harian-alkitab-judges-12-sabtu-spirit-of-the-lord-came-upon-jeftah-roh-tuhan-jeftah/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/03/renungan-harian-alkitab-judges-12-sabtu-spirit-of-the-lord-came-upon-jeftah-roh-tuhan-jeftah/
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berwibawa. Ketika pengurapan Roh Tuhan turun maka perubahan 

besar dan wibawa turun atas manusia. 

 

Para pembaca terkasih, jikalau urapan Tuhan turun atas manusia, 

maka manusia itu akan diubahkan. Anugerah Tuhan nyata tanpa 

batasan apapun. Tuhan berdaulat memilih siapapun dan memakai 

siapapun sesuai kehendak-Nya. 

 

Dalam kisah Yefta, setelah urapan Tuhan turun atas Yefta, ia berjalan 

dengan kuasa dan wibawa ilahi dan Tuhan berdaulat memilih 

siapapun. Tuhan tidak memandang bahkan Yefta adalah anak haram 

dan masa lalunya. Ia memberikan urapan kepada Yefta yang percaya 

kepada Tuhan. 
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11 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “tidak ada yang spesial” 

-Hakim-hakim 12 

 

Hakim-hakim 12:11-12 Sesudah dia, maka Elon orang Zebulon 

memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah 

atas orang Israel sepuluh tahun lamanya. 

Kemudian matilah Elon, orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di 

Ayalon, di tanah Zebulon. 

 

Benar-benar sangat biasa, tidak ada yang special dan layak ditulis. 

Hanya ditulis Hakim Elon memimpin 10 tahun dan meninggal di 

daerah Zebulon. Itu saja. Bandingkan dengan kisah Yefta, Gideon, 

Debora, kisah mereka luar biasa. 

 

Para pembaca, jika orang menuliskan esai tentang hidup kita, apa 

yang akan mereka tulis? Jangan-jangan sama seperti Elon, tidak ada 

apa-apa yang layak ditulis. 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/04/renungan-harian-alkitab-judges-12minggu-nothing-special-tidak-ada-yang-spesial/
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Hidup ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dijalani oleh kita 

murid-murid Yesus, hidup berjalan dalam kuasa Roh Kudus. 
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12 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “malaikat Tuhan”  

-Hakim-hakim 13 

 

Hakim-hakim 13:8-9 Lalu Manoah memohon kepada TUHAN, 

katanya: "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah, yang Kauutus 

itu, datang pula kepada kami dan mengajar kami, apa yang 

harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." 

Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga 

Malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu, ketika ia 

duduk di padang dan ketika Manoah, suaminya itu, tidak ada 

bersama-sama dengan dia. 

 

Orang tua Samson mengalami pelayanan malaikat. Tuhan 

mengirimkan malaikatnya membawa pesan Tuhan tentang bayi 

ajaib yang akan dipercayakan menjadi anak mereka. Dengan 

kehadiran malaikat, mereka menjadi percaya dan mukjizat terjadi 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/06/renungan-harian-alkitab-judgjes-13-senin-the-angel-of-god-malaikat-tuhan/
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dan mereka tahu bahwa anak mereka adalah datang dari Tuhan, 

bukan kebetulan. 

 

Para pembacaa terkasih, pelayanan malaikat memang benar-benar 

ada dan nyata. Mereka masih melayani Tuhan hingga hari ini dan 

melayani hamba Tuhan untuk membantu menyelesaikan tugas dari 

Tuhan. 

 

Dalam Alkitab banyak sekali kisah nyata pelayanan malaikat. Hal ini 

dengan jelas menunjukkan bahwa malaikat itu ada dan melayani 

Tuhan dengan melayani manusia, biasanya para hamba Tuhan. 

Fungsi mereka bisa membawa pesan (Gabriel) atau melindungi 

dalam peperangan rohani di alam roh (Mikael) atau mengirimkan 

mukjizat lainnya. 

 

Bala tentara malaikat ada begitu banyak jumlahnya. Alkitab 

mencatat jumlahnya berlaksa-laksa dan masih melayani Tuhan dan 

melayani hamba Tuhan untuk menyelesaikan misi yang Tuhan 

perintahkan kepada hamba Tuhan itu. 

 

Dalam pelayanan saya, malaikat beberapa kali menampakkan diri, 

bahkan hingga mimbar di mana saya berdiri dan radius sekelilingnya 

mengalami gempa bumi (hal ini disaksikan dan dirasakan banyak 

orang). Semua yang tertulis di Alkitab bukanlah dongeng, tapi 
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sungguh fakta, benar adanya.  Alkitab adalah buku berisikan 

kebenaran dan ayat firman Tuhan yang akan mendatangkan iman 

jika yang membacanya mempunyai motif hati yang benar dan 

menerima pertolongan Roh Kudus. Alkitab bukan dongeng!  
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13 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab ”godaan dari istri 

tidak beriman” -Hakim-hakim 14 

 

Hakim-hakim 14:16-17 Lalu menangislah isteri Simson itu 

sambil memeluk Simson, katanya: "Engkau benci saja kepadaku, 

dan tidak cinta kepadaku; suatu teka-teki kaukatakan kepada 

orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak 

kauberitahukan kepadaku." Sahutnya kepadanya: "Sedangkan 

kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan 

kepada engkau akan kuberitahukan?" 

Tetapi isterinya itu menangis di sampingnya selama ketujuh 

hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang 

ketujuh diberitahukannyalah kepadanya, karena ia merengek-

rengek kepadanya, kemudian perempuan itu memberitahukan 

jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/06/renungan-harian-alkitab-judgjes-14-selasa-tempation-from-un-faithfull-wife-godaan-dari-istri-tidak-beriman/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/06/renungan-harian-alkitab-judgjes-14-selasa-tempation-from-un-faithfull-wife-godaan-dari-istri-tidak-beriman/
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Suatu kesalahan besar Samson memilih istri yang tidak seiman dan 

beberapa hari setelah pernikahan pun, Samson sudah celaka! 

Istrinya yang tidak seiman merengek dan merayu Samson 

membocorkan rahasia teka-teki dan bahkan berkhianat pada 

Samson dan Samson terjerat perangkapnya. 

 

Para pembaca terkasih, berhati-hatilah pada perengek dan perayu. 

Mereka menggunakan rayuan dan rengekan untuk membuat orang 

lain imannya goyah. Tentunya isteri yang beriman tidak akan 

merengek dan merayu untuk mengkhianati suaminya! 

 

Menikah dengan pasangan tidak seiman adalah awal mula petaka 

terjadi karena itu carilah pasangan hidup yang seiman dan sepadan. 
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14 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “kuasa khusus 

untuk memimpin” -Hakim-hakim 15 

 

Hakim-hakim 15:4-5 Maka pergilah Simson, ditangkapnya tiga 

ratus anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan 

ekor dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap dua ekor. 

Kemudian dinyalakannyalah obor itu dan dilepaskannya 

anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai 

kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-

tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-

kebun pohon zaitun. 

 

Tuhan memberikan karunia khusus bagi Samson untuk dapat 

memimpin karena pada saat itu umat Israel sedang dalam 

penindasan Suku Filistin dan Israel tidak punya pasukan yang kuat. 

Maka dikirim-Nya karunia ”pahlawan super” dalam diri Samson. 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/07/renungan-harian-alkitab-judges-15-rabu-special-power-to-lead-kuasa-khusus-untuk-memimpin/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/07/renungan-harian-alkitab-judges-15-rabu-special-power-to-lead-kuasa-khusus-untuk-memimpin/
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Hakim-hakim 15:14-16 Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-

orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka 

berkuasalah Roh TUHAN atas dia dan tali-tali pada tangannya 

menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan 

segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. 

Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang 

masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan 

dipukulnya mati seribu orang dengan tulang itu. 

Berkatalah Simson: "Dengan rahang keledai bangsa keledai itu 

kuhajar, dengan rahang keledai seribu orang kupukul." 

 

Dengan karunia kekuatan fisik pahlawan super, maka Samson 

memimpin sebagai hakim selama 30 tahun dan tanpa pasukan 

mampu melawan penjajah seorang diri. 

 

Hakim-hakim 15:20 Ia memerintah sebagai hakim atas orang 

Israel dalam zaman orang Filistin, dua puluh tahun lamanya. 

 

Tentu saja konteks hari ini berbeda karena kita sudah memasuki 

jaman baru, di mana dunia mempunyai tata tertib, lembaga 

perdamaian, PBB, Undang-Undang Kriminalitas, lembaga Hak Asasi 

Manusia Internasional, dan tata tertib dunia baru. 
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Para pembaca terkasih, setiap pemimpin yang Tuhan pilih dan utus 

selalu disertai karunia khusus sebagai tanda memang ia utusan 

Tuhan, apalagi di jaman perjanjian baru. 

 

Penyertaan karunia Roh Kudus dan tanda-tanda ajaib hingga 

mukjizat, bahkan menyertai orang beriman. Terlebih pemimpin 

mereka, termasuk Buah Roh juga dimunculkan dalam diri pemimpin 

rohani dan orang beriman. 
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15 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “Tuhan tidak lagi 

mengurapi Samson” -Hakim-hakim 16 

 

Hakim-hakim 16:20 Lalu berserulah perempuan itu: "Orang 

Filistin menyergap engkau, Simson!" Maka terjagalah ia dari 

tidurnya serta katanya: "Seperti yang sudah-sudah, aku akan 

bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya, 

bahwa TUHAN telah meninggalkan dia. 

 

Ketika Samson memilih wanita yang tidak seiman, ia telah jatuh dan 

kehilangan iman. Ia memilih keluar dari jalan berkat Tuhan dan 

memilih jalan dunia yang penuh kutuk. Delilah pun merayu Samson 

membocorkan rahasia kelemahannya dan wanita itu pun menjerat 

Samson. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/08/renungan-harian-alkitab-judgjes-15-kamis-the-lord-depart-from-samson-tuhan-tidak-lagi-mengurapi-samson/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/08/renungan-harian-alkitab-judgjes-15-kamis-the-lord-depart-from-samson-tuhan-tidak-lagi-mengurapi-samson/
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Tuhan tidak lagi mengurapi Samson bukan karena Tuhan tidak setia, 

tapi karena Samson memilih jalan kutuk, memberontak pada 

ketetapan Tuhan. Samson tidak setia dan memilih jalannya sendiri. 

 

Dosa adalah pemberontakan manusia terhadap Tuhan, jalan kutuk 

dan penderitaan. 
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16 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “pendeta tidak dijual“ 

-Hakim-hakim 17 

 

Hakim-hakim 17:10-13 Lalu kata Mikha kepadanya: "Tinggallah 

padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku; maka setiap tahun 

aku akan memberikan kepadamu sepuluh uang perak, 

sepasang pakaian serta makananmu." 

Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda 

itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. 

Mikha mentahbiskan orang Lewi itu; orang muda itu menjadi 

imamnya dan diam di rumah Mikha. 

Lalu kata Mikha: "Sekarang tahulah aku, bahwa TUHAN akan 

berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi 

imamku." 

 

Mikha adalah seorang yang kaya raya. Ia bahkan membeli seorang 

pastor dengan hartanya. Ia membuat sekte agama di rumahnya 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/09/renungan-harian-alkitab-judges-17-jumat-pastor-is-not-for-sale-pendeta-tidak-dijual/
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dengan berhala patung milk Mikha. Karena pastor yang dibeli itu 

memang orang upahan, tentu saja ia dikendalikan oleh pemberi upah 

dan mau melakukan praktik penyembahan patung. 

 

Jaman sekarang praktik ini masih terjadi. Orang-orang kaya membeli 

pastor, menggaji pastor seperti buruh upahan, jika pastor melawan 

perintah orang kaya ini, maka pastor akan dipecat. 

 

Dalam perjanjian baru sangat jelas bahwa pastor/para rasul adalah 

pemimpin tertinggi gereja dan gereja tidak dipimpin oleh jemaat 

kaya. Para Rasul bukan buruh upahan dan hanya tunduk pada 

perintah Tuhan saja, karena itu Roh Kudus bekerja luar biasa melalui 

pelayanan para rasul. 

 

Para pembaca terkasih, kisah Mikha adalah suatu evaluasi hati akan 

sikap dalam berjemaat, untuk memiliki motif hati yang benar dalam 

menggunakan kekayaan. Tindakan upaya membeli hamba Tuhan 

menjadikan pastor sebagai aset dan alat mencapai tujuan adalah 

dosa. Berapa pun persembahan uang yang Anda berikan kepada 

pastor, tetap saja pastor adalah hamba Tuhan, bukan hamba uang 

atau hamba jemaat. 
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17 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “ditawan karena 

menyembah berhala” -Hakim-hakim 18 

 

Hakim-hakim 18:30-31 Bani Dan menegakkan bagi mereka 

sendiri patung pahatan itu, lalu Yonatan bin Gersom bin Musa 

bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku 

Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang 

buangan. 

Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung 

pahatan yang telah dibuat Mikha itu, dan patung itu ada di 

sana selama rumah Allah ada di Silo. 

 

Suku Dan ahkirnya ditawan musuh dan dibuang ke Babel. Mereka 

menjadi budak dan tawanan! 

 

Para pembaca terkasih, ketika Suku Dan dan umat Israel lainnya 

memilih menyembah berhala, mereka telah memilih hidup dalam 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/10/renungan-harian-alkitab-judjes-18-sabtu-captivity-because-idolatry-ditawan-karena-menyembah-berhala/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/10/renungan-harian-alkitab-judjes-18-sabtu-captivity-because-idolatry-ditawan-karena-menyembah-berhala/
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kutuk. Dan buah dari dosa penyembahan berhala adalah keluar dari 

berkat Tuhan dan masuk dalam kehidupan terkutuk. 

 

Setiap dosa akan membawa pada kejatuhan dan kehancuran. Iblis 

datang mencuri, membunuh, dan membinasakan, tapi Yesus datang 

memberikan kehidupan yang berkelimpahan dan berkemenangan. 
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18 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “dosa yang luar biasa” 

-Hakim-hakim 19 

 

Hakim-hakim 19:22 Tetapi sementara mereka 

menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, 

orang-orang dursila, mengepung rumah itu. Mereka 

menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua, 

pemilik rumah itu: "Bawalah ke luar orang yang datang ke 

rumahmu itu, supaya kami pakai dia." 

 

Suku Gibeon telah membuat suatu dosa yang luar biasa. Mereka 

melakukan praktik homoseksual dan biseksual (LGBT). Pria yang 

masih kerabatnya–satu suku bangsa, ingin mereka perkosa. Dan 

ketika tidak berhasil, maka pelayannya mereka perkosa sampai mati. 

 

Sungguh dosa biadab, mereka sudah kerasukan roh najis. Hal ini 

bermula dari penyembahan berhala yang mereka lakukan. Sejak 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/11/renungan-harian-alkitab-judges-18-minggu-terible-sin-dosa-yang-luar-biasa/
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menyembah berhala, kemerosotan moral terjadi, mereka menjadi 

bagian dari kutuk. Peristiwa ini juga menyebabkan perang saudara 

terjadi dan ribuan jiwa menjadi korban, bahkan suku Gibeon nyaris 

binasa, lenyap satu suku. 

 

Pembaca terkasih, dosa yang satu akan menyeret pada dosa lain 

karena itu janganlah berkompromi dengan dosa sekecil apapun. 
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19 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “dosa membawa bencana” -

Hakim-hakim 20 

Hakim-hakim 20:46-48 Maka yang tewas dari suku Benyamin 

pada hari itu seluruhnya berjumlah dua puluh lima ribu orang 

yang bersenjatakan pedang, semuanya orang-orang gagah 

perkasa. 

Tetapi enam ratus orang berpaling lari ke padang gurun, ke 

bukit batu Rimon, dan tinggal empat bulan lamanya di bukit 

batu itu. 

Tetapi orang-orang Israel kembali kepada bani Benyamin dan 

memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia baik 

hewan dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala 

kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. 

 

Kasus pelayan dari imam Lewi yang diperkosa dan dianiaya hingga 

tewas di Gibeon terus bergulir dan menjadi bencana masal hingga 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/12/renungan-harian-alkitab-judges-20-sin-bring-disaster-dosa-membawa-bencana/
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Genosida. Sungguh parah! Dosa penyembahan berhala membawa 

dosa lainnya masuk, perzinahan, perkosaan, LGBT, pembunuhan 

hingga pembantaian masal. Memberikan celah dosa akan menyeret 

dosa lainnya. 

 

Para pembaca, berhati-hatilah, jangan kompromi dengan dosa 

sekecil apapun itu. Dosa akan menyeret kepada dosa lain hingga 

akhirnya upah dosa adalah maut. 

 

Dari hal-hal kecil, dosa adalah dosa. Contohnya: berbohong, 

meskipun nampaknya sepele akan membawa dosa lain masuk dan 

semakin besar. Jangan biarkan ada celah dosa. Tegas katakan tidak 

dan jauhi godaan. 
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20 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “tidak adanya pemimpin“ 

-Hakim-hakim 21 

 

Hakim-hakim 21:25 Pada zaman itu tidak ada raja di antara 

orang Israel; setiap orang berbuat apa yang benar menurut 

pandangannya sendiri. 

 

Pembantaian masal terjadi, satu bangsa saling berperang, bahkan 

nyaris satu suku Israel lenyap dari muka bumi. Semua bermula dari 

tidak adanya raja atau pemimpin umat sehingga umat menjadi liar 

dan binasa. Mereka kembali menyembah berhala dan menyeret 

dosa-dosa lainnya. Kepemimpinan ilahi sangat dibutuhkan. Tanpa 

hadirnya pemimpin yang beriman kepada Tuhan dan berdiri 

menjadi penghubung Tuhan dan manusia, dan menegakkan keadilan 

dan ketertiban, maka umat akan binasa saling bertikai berbuat 

semaunya sendiri. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/13/renungan-harian-alkitab-judges-21-selasa-the-absent-of-leaders-tidak-adanya-pemimpin/
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Para pembaca terkasih, jika kita memiliki pemimpin yang beriman 

dan dewasa rohani, maka semua berkat Tuhan, ketertiban, damai 

sejahtera akan turun atas seluruh umat yang dipimpin. Karena itu 

mengucap syukurlah, hormatilah dengan tidak menjelek-jelekkan di 

belakang atau tidak memberontak kepada para pemimpin. 

 

Tanpa kehadiran pemimpin, kumpulan manusia cepat atau lambat 

akan saling konflik hingga bahkan situasi menjadi kacau tanpa 

ketertiban. Semua kebaikan Tuhan dan ketertiban turun melalui 

jalur kepemimpinan. 
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21 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “Ibu mertua yg baik” -Rut 1 

 

Rut 1:8-10 berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu: 

"Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya; TUHAN 

kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu 

tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan 

kepadaku; 

kiranya atas karunia TUHAN kamu mendapat tempat 

perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu 

diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara 

keras 

dan berkata kepadanya: "Tidak, kami ikut dengan engkau 

pulang kepada bangsamu." 

 

Sebuah musibah dalam pernikahan, jika mempunyai ibu mertua 

yang cacat karakter dan sebuah anugerah yang luar biasa jika 

mempunyai ibu mertua yang berkarakter baik. 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/14/renungan-harian-alkitab-ruth-1-rabu-good-mother-in-law-ibu-mertua-yg-baik/
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Naomi adalah teladan bagi semua ibu dan khususnya ibu mertua. 

Bagaimana bersikap sebagai mertua; tulus, tidak posessif, 

melepaskan dominasi dan menjadi berkat bagi para menantu. 

 

Para pembaca terkasih, karena karakter Naomi yang baik, kedua 

menantu perempuan bahkan yang sudah menjanda tetap setia dan 

mencintai ibu mertuanya. Memang seorang ibu mertua yang 

berkarakter mulia sangat diinginkan dan dirindukan kehadirannya. 
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22 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “keberanian orang percaya” 

-Rut 2 

 

Rut 2:10-11 Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya 

sampai ke tanah dan berkata kepadanya: "Mengapakah aku 

mendapat belas kasihan dari padamu, sehingga tuan 

memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" 

Boas menjawab: "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan 

lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu 

sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan 

ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu 

bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. 

 

Setelah Rut menikah dengan anak dari Naomi, Rut menjadi orang 

percaya dan beriman kepada Allah yang hidup. Karena imannya itu, 

maka Rut memilih untuk tidak pulang kembali ke orang tuanya dan 

memilih hidup dengan mertuanya. Ia memilih untuk tetap beriman 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/15/renungan-harian-alkitab-ruth-2-kamis-courage-of-believers-keberanian-orang-percaya/
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kepada Allah, keluarga suaminya dan tidak kembali kepada 

kepercayaan yang lama. 

 

Para pembaca terkasih, oleh karena iman, Rut menjadi berani. Ia 

pergi ke negeri asing, mempercayai Tuhan akan memelihara, 

melindungi, dan memberkatinya dan sesuai dengan imannya. Rut 

mengalami pertolongan Tuhan dan kemenangan iman. 
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23 AGUSTUS  

Renungan Harian Alkitab “wanita yang saleh 

dan beriman” -Rut 3 

 

Rut 3:10-11 Lalu katanya: "Diberkatilah kiranya engkau oleh 

TUHAN, ya anakku! Sekarang engkau menunjukkan kasihmu 

lebih nyata lagi dari pada yang pertama kali itu, karena engkau 

tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin 

maupun yang kaya. 

Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut; segala yang 

kaukatakan itu akan kulakukan kepadamu; sebab setiap orang 

dalam kota kami tahu, bahwa engkau seorang perempuan baik-

baik. 

 

Rut beriman kepada Tuhan. Ia memilih jalan hidup dengan imannya 

dan mengikuti mertuanya yang beriman. Rut bukan istri yang ikut-

ikutan agama suaminya, ia sungguh mempunyai iman. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/17/renungan-harian-alkitab-ruth-4-jumat-virtous-woman-wanita-yang-saleh-dan-beriman/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/17/renungan-harian-alkitab-ruth-4-jumat-virtous-woman-wanita-yang-saleh-dan-beriman/
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Rut dikenal dengan julukan ”wanita yang berbudi luhur”, wanita 

saleh yang beriman, dan ia menjadi teladan semua wanita. Seorang 

janda yang menjaga hatinya dari kepahitan dan kekecewaan. 

Seorang janda yang menjaga kekudusannya dan berjalan dalam 

iman. 

 

Para pembaca terkasih, karena imannya dan tindakan iman menjaga 

kekudusannya, setia pada keyakinan imannya, maka Tuhan 

mengangkat sedemikian rupa Rut. Memberkati secara luar biasa dan 

Rut menjadi teladan dalam iman dan kekudusan bagi kaum wanita. 
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24 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab ” Ruth yang diberkati”  

-Rut 4 

 

Rut 4:14 Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada 

Naomi: "Terpujilah TUHAN, yang telah rela menolong engkau 

pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya 

nama anak itu di Israel. 

 

Kisah Rut ditebus oleh Boas adalah gambaran kasih Tuhan yang 

menebus umatNya yang sengsara dan kisah janda yang beriman dan 

menjaga kekudusan. 

 

Rut, oleh iman hidup kudus, menjadi idola dan teladan kaum wanita. 

Ia dikenal sebagai wanita yang diberkati Tuhan secara luar biasa. 

 

Para pembaca terkasih, di dalam iman dan kekudusan, Rut telah 

memilih jalan berkat dan ia mengalami kehidupan yang 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/17/renungan-harian-alkitabruth-4-sabtu-blessed-ruth-ruth-yang-diberkati/
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berkemenangan dan berkelimpahan. Tetaplah beriman dan hidup 

dalam kekudusan. Pilihlah jalan berkat dan bukan jalan kutuk. 
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25 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “memenuhi janji”  

-1 Samuel 1  

 

1 Samuel 1:23-28 Kemudian Elkana, suaminya itu, berkata 

kepadanya: "Perbuatlah apa yang kaupandang baik; tinggallah 

sampai engkau menyapih dia; hanya, TUHAN kiranya menepati 

janji-Nya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui 

anaknya sampai disapihnya. 

Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia, 

dengan seekor lembu jantan yang berumur tiga tahun, satu efa 

tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam 

rumah TUHAN di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak 

itu. 

Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan 

kanak-kanak itu kepada Eli; 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/18/renungan-harian-alkitab-samuel-1-minggu-fulfill-the-promise-memenuhi-janji/
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lalu kata perempuan itu: "Mohon bicara tuanku, demi tuanku 

hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat 

tuanku untuk berdoa kepada TUHAN. 

Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan TUHAN telah 

memberikan kepadaku, apa yang kuminta dari pada-Nya. 

Maka akupun menyerahkannya kepada TUHAN; seumur hidup 

terserahlah ia kiranya kepada TUHAN." Lalu sujudlah mereka di 

sana menyembah kepada TUHAN. 

 

Hana yang mandul, berdoa meminta anak dan berjanji kepada Tuhan 

jika Tuhan menyembuhkan dirinya dari mandul dan mempunyai 

anak, maka anak tersebut akan diserahkan kepada Tuhan, 

dipersembahkan untuk dididik menjadi hamba Tuhan. 

 

Mukjizat terjadi. Anak bernama Samuel telah lahir dan di tangan 

Hana. Ini waktunya Hana menepati janjinya. Hana menepati janjinya, 

ia setia, ia mempunyai rasa aman dan iman. Ia percaya Tuhan akan 

memberikan anak-anak lebih banyak dan berani menepati janjinya, 

memberikan Samuel kepada Tuhan. 

 

Para pembaca terkasih, banyak orang mengumbar janji akan 

melayani Tuhan atau bertobat kepada Tuhan, meminta berkat 

kesembuhan, keuangan, rumah tangga, dan semua berkat lainnya. 
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Tetapi, ketika Tuhan memberkati mereka, mereka tidak menepati 

janjinya. 

 

Jika ini terjadi maka orang tersebut yang tidak menepati janji perlu 

bertobat dan memenuhi janjinya atau ia akan keluar dari jalan 

berkat dan masuk pada jalan kutuk. Ia tidak akan mengalami 

mukjizat lagi sampai suatu hari ia bertobat. 
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26 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “berkat tiga kali lipat”  

-1 Samuel 2 

 

1 Samuel 2:21 Dan TUHAN mengindahkan Hana, sehingga dia 

mengandung dan melahirkan tiga anak laki-laki dan dua anak 

perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang 

muda itu di hadapan TUHAN. 

 

Hana menepati janjinya. Ia menyerahkan anaknya kepada imam 

untuk diajar menjadi hamba Tuhan, anak satu-satunya, anak 

mukjizat, karena Hana mandul. 

 

Tuhan melihat ketulusan hati Hana dan kesetiaan menepati janji dan 

Tuhan mencurahkan berkat tiga kali lipat dengan memberikan tiga 

anak lagi. Ajaib Tuhan, si mandul Hana punya empat orang anak. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/19/renungan-harian-alkitab-samuel-2-triple-blessing-berkat-tiga-kali-lipat/
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Para pembaca terkasih, berikanlah maka akan diberikan kepadamu 

berlimpah-limpah. Ini prinsip dalam kerajaaan Allah. Setialah pada 

janjimu dan Tuhan akan menunjukkan upah berkali lipat atas 

kesetiaan kita. 
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27 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “suara Bapa rohani”  

-1 Samuel 3 

 

1 Samuel 3:5-10 Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya: 

"Ya, bapa, bukankah bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata: 

"Aku tidak memanggil; tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. 

Dan TUHAN memanggil Samuel sekali lagi. Samuelpun 

bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata: "Ya, bapa, 

bukankah bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata: "Aku tidak 

memanggil, anakku; tidurlah kembali." 

Samuel belum mengenal TUHAN; firman TUHAN belum pernah 

dinyatakan kepadanya. 

Dan TUHAN memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. 

Iapun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya: 

"Ya, bapa, bukankah bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah 

Eli, bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/20/renungan-harian-alkitab-samuel-2-selasa-voice-of-spiritual-father-suara-bapa-rohani/
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Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel: "Pergilah tidur dan 

apabila Ia memanggil engkau, katakanlah: Berbicaralah, 

TUHAN, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah 

Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. 

Lalu datanglah TUHAN, berdiri di sana dan memanggil seperti 

yang sudah-sudah: "Samuel! Samuel!" Dan Samuel menjawab: 

"Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." 

 

Ketika Tuhan berbicara kepada Samuel untuk pertama kalinya, 

Samuel mengira itu suara Imam Eli, bapa rohani Samuel. Mengapa 

demikian? Mengapa suara Tuhan identik dengan bunyi suara 

seorang bapa rohani? 

 

Selama ini Tuhan sudah berbicara melalui bapa rohani. Tuhan 

menaruhkan suara Tuhan atau pesan Tuhan melalui bapa rohani 

sehingga suara Tuhan sangat identik dengan suara bapa rohani 

Samuel. Karena itu, ketika Tuhan berbicara langsung, Samuel 

mengira bahwa bapa rohaninya yang memanggil. 

 

Para pembaca terkasih, jikalau Anda mempunyai pemimpin rohani; 

bapa rohani, mentor rohani, kakak rohani, pemimpin komsel, atau 

pemimpin rohani lainnya dan jika mereka sungguh hidup saleh, 

benar, dan pemimpin yang diurapi Tuhan, maka Anda akan 
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mendapatkan banyak pesan Tuhan dan bimbingan Tuhan karena 

Tuhan menaruhkan suara-Nya, pesan-Nya melalui otoritas rohani. 

 

Doakanlah mereka, dukunglah pelayanan mereka dan hargai 

kehadiran mereka, karena mempunyai otoritas rohani adalah suatu 

kenikmatan dan anugerah besar dari Tuhan. 
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28 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “faktor Hofni dan Phineas” 

-1 Samuel 4 

 

1 Samuel 4:4-7 Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, 

lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian TUHAN 

semesta alam, yang bersemayam di atas para kerub; kedua 

anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian 

Allah itu. 

Segera sesudah tabut perjanjian TUHAN sampai ke 

perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, 

sehingga bumi bergetar. 

Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata: 

"Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani 

itu?" Ketika diketahui mereka, bahwa tabut TUHAN telah 

sampai ke perkemahan itu, 

ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka: "Allah mereka 

telah datang ke perkemahan itu," dan mereka berkata: 

"Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/21/renungan-harian-alkitab-1-samuel-4-rabu-hofni-phineas-factor-faktor-hofni-dan-phineas/
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Bangsa musuh sangat ketakutan ketika tabut perjanjian dihadirkan 

dalam barisan tempur Israel. Sejarah membuktikan kehadiran tabut 

perjanjian ini sangat dahsyat dan ajaib; sungai Yordan terbelah dua, 

tembok raksasa Yerikho rubuh hanya dengan bersorak-sorai, api 

hingga gempa bumi, teror menyertai peperangan, sehingga siapa 

pun yang menghadang umat Israel binasa. Tapi kali ini sesuatu yang 

aneh dan sangat tidak lazim terjadi. Umat Israel dengan mudah 

dikalahkan bangsa Filistin, bahkan tabut perjanjian juga ditangkap 

dan dijarah! Ada apa ini? Mengapa terjadi keanehan? 

 

Para pembaca terkasih, keanehan ini terjadi karena “faktor Imam 

Hofni dan Phineas”. Mereka pemimpin umat yang tidak kudus, 

sehingga Roh Tuhan menarik diri dari Israel. Tuhan adalah kudus. 

Pemimpin rohani yang cemar penyebab kekalahan aneh itu terjadi. 

 

Tabut perjanjian yang dibawa-bawa Imam Hofni dan Phineas 

menjadi benda tanpa Roh Tuhan yang menyertai, hanya sebuah 

benda mati tanpa kuasa Tuhan. Roh Tuhan adalah kudus, Ia tidak 

mau dimanfaatkan orang-orang yang cemar. Para imam haruslah 

menguduskan diri mereka untuk berjalan bersama Tuhan. Umat 

haruslah menjaga kekudusan untuk mengalami kuasa Tuhan. 
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29 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “kutuk di Philistine”  

-1 Samuel 5 

 

1 Samuel 5:11-12 Sebab itu mereka memanggil berkumpul 

semua raja kota orang Filistin itu dan berkata: "Antarkanlah 

tabut Allah Israel itu; biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya 

jangan dimatikannya kita dan bangsa kita." Sebab di seluruh 

kota itu ada kegemparan maut; tangan Allah menekan orang-

orang di sana dengan sangat berat: 

orang-orang yang tidak mati, dihajar dengan borok-borok, 

sehingga teriakan kota itu naik ke langit. 

 

Ketika tabut perjanjian Allah disalahgunakan, dilecehkan, maka jalan 

berkat tertutup sepenuhnya, bahkan berkat alam semesta juga 

tertutup sehingga kutuk, kematian teror merajalela. Tindakan umat 

Filistin merendahkan dan melecehkan Tuhan dengan menaruh 

tabut perjanjian di sebelah patung dewa-dewa dan menganggap 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/22/renungan-harian-alkitab-1-samuel-5-kamis-curse-in-philistine-kutuk-di-philistine/
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Tuhan adalah benda mati, patung bisu, menutup berkat alam 

semesta turun atas umat. 

 

Pembaca terkasih, jika kita ingin memilih jalan berkat, kita harus 

belajar menghormati Tuhan dan tidak melecehkan nama Tuhan baik 

dengan perbuatan, perkataan, dan pikiran. 

 

Tuhan itu baik, berkatnya melimpah, tinggal memilih yang benar. 

Takutlah akan Tuhan dan hiduplah dalam kebenaran. 
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30 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab ”Tuhan yang kudus” 

 -1 Samuel 6 

 

1 Samuel 6:19-21 Dan Ia membunuh beberapa orang Bet-Semes, 

karena mereka melihat ke dalam tabut TUHAN; Ia membunuh 

tujuh puluh orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung, karena 

TUHAN telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. 

Dan orang-orang Bet-Semes berkata: "Siapakah yang tahan 

berdiri di hadapan TUHAN, Allah yang kudus ini? Kepada 

siapakah Ia akan berangkat meninggalkan kita?" 

Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat-Yearim 

dengan pesan: "Orang Filistin telah mengembalikan tabut 

TUHAN; datanglah dan angkutlah itu kepadamu." 

 

Umat Filistin berseru dan menjerit “siapa yang bisa bertahan 

menghadapi kekudusan Tuhan”. Mereka binasa karena dalam 

ketidakkudusan. Mereka melihat isi tabut perjanjian Tuhan dan api 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/23/renungan-harian-alkitab-1-samuel-6-jumat-holy-god-tuhan-yang-kudus/
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kekudusan Tuhan menghanguskan mereka sehingga sebagian dari 

mereka binasa. Dalam perjanjian baru, Tuhan menebus dosa dan 

ketidakkudusan manusia dengan penebusan darah Yesus sehingga 

kita bisa mendekat pada Tuhan, merasakan hadiratNya, dan tidak 

binasa. Yesuslah Juruselamat yang memulihkan hubungan kita 

dengan Tuhan. 

 

Para pembaca terkasih, apa yang kita milki sekarang dalam 

perjanjian baru adalah pengalaman yang luar biasa. Kita bisa 

mengalami hadirat Tuhan melalui penebusan darah Yesus yang 

menguduskan dan menyucikan kita. 
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31 AGUSTUS 

Renungan Harian Alkitab “Pilih 1 Tuhan” -1 Samuel 7 

 

1 Samuel 7:3-4 Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum 

Israel demikian: "Jika kamu berbalik kepada TUHAN dengan 

segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para 

Asytoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada 

TUHAN dan beribadahlah hanya kepada-Nya; maka Ia akan 

melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." 

Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para 

Asytoret dan beribadah hanya kepada TUHAN. 

 

Kasus kutuk yang menimpa umat Israel sangatlah mudah 

dipecahkan. Jelas saja mereka hidup dalam kutuk dan kekalahan, 

mereka menyembah banyak Tuhan. Sepuluh perintah Tuhan sudah 

jelas: jangan menyembah Allah lain selain Tuhan Allah yang hidup. 

Ini memang suatu kedegilan, tegar tengkuk, dan karakter 

pemberontakan sudah mengakar pada umat Israel. 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/24/renungan-harian-alkitab-1-samuel-7-sabtu-choose-1-god-pilih-1-tuhan/
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Para pembaca terkasih, Tuhan itu baik. Setelah umat Israel bertobat 

maka Tuhan mengampuni dan kembali memberikan damai dan 

kemenangan serta berkat pada umat Israel. 

 

Tuhan tidak menginginkan umat-Nya menderita, yang Ia mau umat-

Nya bertobat, berbalik kepada jalan yang benar. 
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1 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Memuridkan anak” 

-1 Samuel 8 

 

1 Samuel 8:1-3 Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah 

anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. 

Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang 

kedua ialah Abia; keduanya menjadi hakim di Bersyeba. 

Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya; mereka 

mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. 

 

Samuel begitu sibuk memimpin umat Israel, memuridkan umat 

Israel hingga ia lupa memuridkan anaknya sendiri dan anak-anak 

Samuel tumbuh sebagai anak durhaka. 

 

Para pembaca terkasih, janganlah kita lupa pemuridan dimulai di 

rumah. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan segala kesibukan di 

luar dan lalai memuridkan, lalai mendidik anak-anak kita. 

Pemuridan dimulai di rumah terlebih dahulu. 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/25/renungan-harian-alkitab-1-samuel-8-discipling-children-memuridkan-anak/
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2 SEPTEMBER  

Renungan Harian Alkitab “Nabi adalah pelihat” 

-1 Samuel 9 

 

1 Samuel 9:8-10 Jawab bujang itu pula kepada Saul: "Masih ada 

padaku seperempat syikal perak; itu dapat aku berikan kepada 

abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita 

tentang perjalanan kita." 

(Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi 

menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini: "Mari kita pergi 

kepada pelihat," sebab nabi yang sekarang ini disebutkan 

dahulu pelihat).  

Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu: "Pikiranmu 

itu baik. Mari kita pergi." Maka pergilah mereka ke kota, ke 

tempat abdi Allah itu. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/26/renungan-harian-alkitab-1-samuel-9-prophet-is-a-seee-nabi-adalah-pelihat/
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Sejak jaman perjanjian lama hingga jaman perjanjian baru, ada 

hamba–hamba Tuhan berkarunia kenabian dan mereka adalah 

seorang pelihat. Mereka melayani umat yang mencari pimpinan 

Tuhan dan mereka membacakan atau memberitahukan apa yang 

mereka lihat. Umat datang pada hamba Tuhan membawa 

persembahan terbaik kepada Tuhan. Mereka memberikan kepada 

nabi tersebut. Dan menariknya, nabi bisa memberitahukan apa saja 

yang ia lihat, tidak ada hubungannya dengan persembahan. 

 

Seringkali orang membawa persembahan dan menginginkan nabi 

memberitahukan hal- hal yang menguntungkan diri orang itu, yang 

terjadi malah seringkali nabi memberitahu agar orang itu bertobat, 

atau bahkan membawa tegoran dari Tuhan. 

 

Dalam kasus Saul, ia meminta berkat petunjuk Tuhan atas 

keledainya yang hilang dan memberikan persembahan perak, 

berharap mendapat jawaban perkara ini. Tetapi, nabi malah 

memberitahukan hal lainnya bahwa Saul dipilih jadi raja dan tidak 

usah memikirkan keledainya. 

 

Para pembaca terkasih, karunia kenabian adalah karunia pelihat. Ini 

bukti Tuhan mau memimpin umat-Nya dan masih berbicara kepada 

umat-Nya. 
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Untuk isi pesan, tentu saja terserah Tuhan. Jadi jika Anda tidak siap 

ditegur atau diperingatkan Tuhan, hanya sekedar ingin diberkati, 

janganlah menemui Hamba Tuhan dengan karunia kenabian karena 

umat tidak bisa mengendalikan pesan Tuhan. 
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3 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Mengapa rombongan nabi 

dan mengapa detail sekali nubuatannya?”  

-1 Samuel 10 

 

1 Samuel 10:5-7 Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea 

Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila 

engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan 

serombongan nabi, yang turun dari bukit pengorbanan dengan 

gambus, rebana, suling dan kecapi di depan mereka; mereka 

sendiri akan kepenuhan seperti nabi. 

Maka Roh TUHAN akan berkuasa atasmu; engkau akan 

kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah 

menjadi manusia lain. 

Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja 

yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. 

 

Saul tidak dalam kandungan dipilih Tuhan menjadi raja. Karena 

permintaan mendesak umat, maka Tuhan memilih Saul menjadi 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/27/renungan-harian-alkitab-1-samuel-10-selasa-why-a-group-of-prophet-and-why-so-details-mengapa-rombongan-nabi-dan-details-sekali-nubuatannya/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/27/renungan-harian-alkitab-1-samuel-10-selasa-why-a-group-of-prophet-and-why-so-details-mengapa-rombongan-nabi-dan-details-sekali-nubuatannya/
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Raja, tapi Saul dipilih bukan karena kerohaniannya. Tuhan 

mempercayai Saul dan memberi kesempatan Saul menjadi raja. 

 

Nubuatan dari Samuel terhadap Saul sangat detail sekali. Mengapa 

sangat detail? Karena Saul tidak punya iman! Jika hanya dikatakan:  

Tuhan memilih kamu menjadi Raja, ia tidak akan punya iman yang 

cukup menerimanya. 

 

Karunia nubuatan berfungsi menarik iman. Ketika pesan Tuhan 

disampaikan, iman datang. Ketika Saul melihat hal-hal sangat detail 

sungguh terjadi dan tidak mungkin kebetulan maka ia mulai percaya. 

Mengapa harus bertemu rombongan nabi? Saul membutuhkan 

pengurapan secara cepat agar ia mampu menjalankan fungsi raja 

dalam urapan Tuhan. Hanya dengan berjumpa serombongan nabi, 

impartansi kuat urapan Tuhan dapat mengalir kepada Saul dan 

benar ketika berjumpa serombongan nabi, Saul kepenuhan Roh 

semalam-malaman. 

 

Para pembaca terkasih, melalui pengalaman rohani akan 

penggenapan pesan nubuatan, seseorang menjadi bertumbuh 

kepercayaannya pada Tuhan. Melalui bergaul dengan para Hamba 

Tuhan, kenabian seseorang mengalami impartansi urapan Roh 

Kudus. Tuhan sangat baik, dengan segala cara Ia mampu 

berkomunikasi, mengurapi dan menyertai umatNya. 
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4 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab ”Nabi-Imam-Raja”  

-1 Samuel 11 

 

1 Samuel 11:14-15 Dan Samuel berkata kepada bangsa itu: 

"Marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di 

sana." 

Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul 

raja di sana di hadapan TUHAN di Gilgal, dan mereka 

mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan 

TUHAN, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel 

dengan sangat. 

 

Era masa kerajaan mulai terjadi pada masa Samuel. Dan era ini 

secara keseluruhan tidak lebih baik dari era sebelumnya, bahkan 

menjadi lebih parah. Di sinilah era di mana bangsa Israel menjadi 

budak dan dibuang ke negeri asing. Hanya sangat sedikit raja dari 

ratusan raja dari riwayat raja-raja yang benar dan lurus hatinya. 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/02/28/renungan-harian-alkitab-1-samuel-11-rabu-prophet-priest-king-nabi-imam-raja/
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Sebenarnya pola asli kepemimpinan yang Tuhan tetapkan adalah 

nabi dan imam. Orang yang tidak rohani sejak awal tidak pernah 

ditugaskan menjadi pemimpin. 

  

Seiring waktu, tibalah masa orang-orang kehilangan kekudusan dan 

tidak bisa mendengar suara Tuhan, tidak ada karunia kenabian, 

sehingga munculah masa Imam dan hakim-hakim dan pada saat Nabi 

Samuel dibangkitkan maka munculah nabi kembali, dan terus 

berkembang karena tuntutan umat menjadi era Nabi-Imam-Raja. 

 

Di era raja, justru para imam menjadi boneka para raja karena politik 

dan uang dan para nabi malah menjadi musuh raja-raja Israel. Para 

raja memberontak pada otoritas nabi, bahkan menganiaya dan 

membunuh nabi (khususnya jaman Nabi Elia dan Elisa) dan 

berlanjut ketika raja sudah tidak ada. Raja negeri asing memerintah 

dan menjadikan imam boneka politik dan kembali memusuhi nabi. 

Pola ini terus terjadi, sampai Yesus lahir. Yesus dianggap nabi dan 

dimusuhi para imam, bahkan para imam memanfaatkan Raja 

Herodes untuk menyalibkan Yesus. 

 

Para pembaca terkasih, dalam perjanjian baru, Raja kita adalah 

Tuhan Yesus. Dia adalah raja di atas raja artinya fungsi raja seperti 

jaman Perjanjian Lama sudah tidak ada lagi! Mengenai tatanan 

pemerintahan negara, murid Kristus dijelaskan untuk taat menjadi 
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warga negara yang baik dari pemerintahan negara masing-masing. 

Ada pemisahan yang jelas antara kerajaan spiritual dan politik. 

Agama tidak bercampur politik! 

 

Sebagai gantinya Tuhan memberikan sistem yang sempurna yakni 

fungsi jawatan kepemimpinan; rasul, nabi, gembala, pengajar, 

penginjil untuk memimpin umat-Nya dan kepemimpinan ini 

memerintah di gereja lokal, mengutus para murid Kristus membawa 

nilai dan kabar kerajaan Allah ke tengah dunia. Menjadi terang dan 

garam bagi negara dan bangsa. 
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5 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Raja yang lain?”  

-1 Samuel 12 

 

1 Samuel 12:12-14,19 Tetapi ketika kamu melihat, bahwa 

Nahas, raja bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata 

kepadaku: Tidak, seorang raja harus memerintah kami, 

padahal TUHAN, Allahmu, adalah rajamu. 

Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu 

minta. Sesungguhnya TUHAN telah mengangkat raja atasmu, 

asal saja kamu takut akan TUHAN, beribadah kepada-Nya, 

mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah TUHAN, 

dan baik kamu, maupun raja yang akan memerintah kamu itu 

mengikuti TUHAN, Allahmu! 

Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel: "Berdoalah 

untuk hamba-hambamu ini kepada TUHAN, Allahmu, supaya 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/01/renungan-harian-alkitab-1-samuel-10-kamis-another-king-raja-yang-lain/
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jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami, kami 

menambah dosa kami dengan kejahatan ini." 

 

Tuhan adalah Raja bagi umat Israel. Melalui Nabi, Tuhan berbicara 

dan membuat perkara ajaib, melalui imam umat diperdamaikan, 

dihubungkan dengan Tuhan. Ketika Nabi Musa dan Nabi Yosua 

memimpin, umat Israel berjaya. Tetapi umat Israel menginginkan 

raja lainnya yang berasal dari kaum umat. Mereka menolak 

kepemimpinan langsung Tuhan. 

 

Para pembaca, Tuhan sangat menghargai kehendak bebas. Ia juga 

bukan diktator. Buktinya, ia mengizinkan umat mempunyai raja dan 

mengirim imam dan nabi untuk memimpin raja dalam jalan yang 

benar. 

 

Tetapi, ternyata permintaan mempunyai raja lain selain Tuhan 

adalah awal kehancuran Israel. Justru raja-raja melawan Tuhan dan 

nabi. Dimulai dari pemberontakan Raja Saul, lalu kejatuhan Raja 

David dan yang paling parah kemurtadan Raja Salomo! Sudah 

seharusnya dan terbaik, tidak ada raja lain selain Tuhan dalam hati 

umat-Nya. Tapi Tuhan tetap baik, Ia terus memanggil umat-Nya 

bertobat melalui para nabi, hingga akhirnya Ia mengutus anak-Nya 

Yesus Kristus. 
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6 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Dosa raja Saul”  

-1 Samuel 13 

 

1 Samuel 13:12-14 maka pikirku: Sebentar lagi orang Filistin 

akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum 

memohonkan belas kasihan TUHAN; sebab itu aku 

memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." 

Kata Samuel kepada Saul: "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau 

tidak mengikuti perintah TUHAN, Allahmu, yang diperintahkan-

Nya kepadamu; sebab sedianya TUHAN mengokohkan 

kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. 

Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. TUHAN telah 

memilih seorang yang berkenan di hati-Nya dan TUHAN telah 

menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya, karena engkau tidak 

mengikuti apa yang diperintahkan TUHAN kepadamu." 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/02/renungan-harian-alkitab-1-samuel-12-jumat-king-saul-sin-dosa-raja-saul/
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Mengapa Tuhan mencopot kewenangan Raja Saul dan menarik 

urapan daripada Saul? Saul mengambil alih fungsi Nabi, ia 

mempersembahkan korban bakaran yang hanya dilakukan imam 

dan nabi. Ia juga berbohong kepada nabi dan ia sangat populis. Demi 

ambisi tidak ditinggal oleh rakyat, ia melanggar perintah Tuhan. Saul 

bersandar pada pengikut bukan kepada Tuhan, ia melawan Tuhan 

dan nabi demi popularitas. 

 

Para pembaca terkasih, Saul adalah pemimpin yang diperhamba oleh 

popularitas. Demi popularitas, ia melanggar perintah Tuhan. 

Pemimpin yang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. 

Kepemimpinan Kristen, baik dalam gereja, business, pekerjaan, 

rumah tangga berdasarkan iman kepada Tuhan dan ketaatan pada 

firman. Beriman kepada Tuhan adalah percaya dan taat pada 

perintah Tuhan dan tidak diperhamba para pengikut. 
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7 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Kemenangan oleh iman” 

-1 Samuel 14 

 

1 Samuel 14:12-14 Orang-orang dari pasukan pengawal itu 

berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya: 

"Naiklah ke mari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata 

Yonatan kepada pembawa senjatanya: "Naiklah mengikuti aku, 

sebab TUHAN telah menyerahkan mereka ke dalam tangan 

orang Israel." 

Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas, dengan diikuti oleh 

pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh 

Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari 

belakangnya. 

Kekalahan yang pertama ini, yang ditimbulkan Yonatan dan 

pembawa senjatanya itu, besarnya kira-kira dua puluh orang 

dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/03/renungan-harian-alkitab-1-samuel-14-sabtu-victory-by-faith-kemenangan-oleh-iman/
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Secara jumlah tentara, hitungan matematika, bahkan secara akal 

sehat, pasukan Israel tidaklah mungkin melawan tentara Filistin. 

Mereka sangat sedikit jumlahnya, tidak mempunyai pedang dan 

mereka bukanlah tentara professional. Mereka hanyalah para petani 

dan peternak. Persenjataan sangat lemah bahkan dari seluruh 

bangsa Israel hanya mempunyai 2 buah pedang! Mengapa Yonatan 

bisa mengalahkan musuh di pos perbatasan? Mengapa tentara 

Filistin gentar?  

 

Para pembaca terkasih, karena ”IMAN”. Ketika Yonatan mempunyai 

iman, ia terhubung dengan realita kenyataan tentang Allah Israel 

yang hidup, Maha Kuasa dan iman menjadikan kebenaran akan Allah 

menjadi kenyataan. 

 

Tanpa iman, manusia tidak berkenan kepada Allah! Dengan iman, 

tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. 
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8 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Saul yang populis”  

-1 Samuel 15 

 

1 Samuel 15:1, 10-11 Berkatalah Samuel kepada Saul: "Aku 

telah diutus oleh TUHAN untuk mengurapi engkau menjadi raja 

atas Israel, umat-Nya; oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi 

firman TUHAN. 

Lalu datanglah firman TUHAN kepada Samuel, demikian: 

"Aku menyesal, karena Aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia 

telah berbalik dari pada Aku dan tidak melaksanakan firman-

Ku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada 

TUHAN semalam-malaman. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/04/renungan-harian-alkitab-1-sam-15-the-populist-saul-saul-yang-populist/
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Saul dipilih menjadi raja bukan karena demokrasi dengan metode 

dipilih rakyat dalam pemungutan suara, tapi Saul dipilih Tuhan 

secara teokrasi; Tuhan memilih langsung Saul melalui Nabi Samuel. 

Dalam sistem demokrasi, pemimpin yang populis, berkompromi 

dalam segala hal, termasuk hal kebenaran Firman Tuhan. Segala cara 

yang menyenangkan hati para pemilih akan membuat kekuasaan 

berjaya. 

 

Dalam sistem Kerajaan Allah, seorang pemimpin adalah hamba 

Tuhan. Jika pemimpin populis diperhamba umat pemilih, maka ia 

akan memberontak kepada Tuhan, karena spiritnya menjadi hamba 

manusia, bukan hamba Tuhan. 

 

Para pembaca, pemimpin yang populis memilih jalan kutuk, memilih 

menyenangkan hati manusia dan memberontak kepada Tuhan. 

Janganlah memilih pemimpin populis, pilihlah pemimpin yang takut 

akan Tuhan dan tidak populis. 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 

 

 

 

 

 

9 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab ”Tuhan melihat hati” 

-1 Samuel 16 

 

1 Samuel 16:7 Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: 

"Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, 

sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang 

dilihat Allah; manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi 

TUHAN melihat hati." 

 

Dunia menilai segala sesuatu hanya dari penampilan luar dan 

menekankan pada hal-hal yang di luar saja. Pencitraan tampilan luar 

memang menipu manusia. Banyak orang tampil dengan pencitraan 

luar yang sempurna, tapi hancur hati, kosong, dan kesedihan di 

dalam dirinya. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/05/renungan-harian-alkitab-1-samuel-16-senin-lord-look-at-heart-tuhan-melihat-hati/
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Pembaca renungan terkasih, di dalam kerajaan Allah dan penilaian 

Tuhan justru sebaliknya. Yang di dalam hati manusia adalah yang 

utama, bukan tampilan luar. 

 

Orang-orang yang Tuhan pilih adalah orang yang hatinya tulus, 

murni, dan tampilan luar bersahaja, sederhana. Tuhan memilih Daud 

menjadi raja karena kesederhanaan dan ketulusan hatinya. 
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10 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Masa pelatihan bagi juara” 

-1 Samuel 17 

 

1 Samuel 17:34-37 Tetapi Daud berkata kepada Saul: 

"Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba 

ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, yang menerkam 

seekor domba dari kawanannya, 

maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba 

itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, 

maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan 

membunuhnya. 

Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. 

Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti 

salah satu dari pada binatang itu, karena ia telah mencemooh 

barisan dari pada Allah yang hidup." 

Pula kata Daud: "TUHAN yang telah melepaskan aku dari cakar 

singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/06/renungan-harian-alkitab-1-sam-16-selasa-training-day-for-champion-masa-pelatihan-bagi-juara/
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dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud: 

"Pergilah! TUHAN menyertai engkau." 

 

Daud sudah sangat terlatih. Ia sangat pandai dalam pertarungan 

tangan jarak jauh dan dekat. Bahkan lawan tanding latihannya 

adalah binatang buas yang lapar ingin memangsa domba 

peliharaannya, baik singa dan beruang dikalahkannya. Dengan 

perkasa, Daud membunuh singa dan beruang. Ia dilatih Tuhan 

sedemikian rupa untuk melawan singa dan beruang. Kemampuan 

menggunakan ketapel batu dan juga dengan tongkat, bahkan 

membunuh binatang dengan tangan kosong semua dikuasainya. 

 

Para pembaca, Daud melewati masa pelatihan yang Tuhan tetapkan 

dengan kesabaran dan kesetiaan. Moral dan keberaniannya 

bertumbuh kuat, kemampuan bertarung ia kuasai dengan luar biasa. 

Masa pelatihan sangat menentukan masa depan seseorang; apakah 

ia menjadi juara atau pecundang? 

 

Tuhan telah menetapkan masa-masa pelatihan bagi kita. Jika kita 

lulus, maka ia akan membawa kita ke medan pertempuran yang 

sesungguhnya dan lahirlah juara dan pahlawan. 

 

”Hanya orang-orang yang menghargai masa pelatihan dari Tuhan 

dengan setia dengan sabar dan tekun hingga mencapai kemampuan 
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sangat terlatih  akan menjadi juara”. 

 

Sama seperti Daud melewati masa pelatihan menjadi ahli dalam 

kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat mengalahkan Goliat di 

kemudian hari. 
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11 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Tingkah laku yang baik 

dan keahlian kerja” -1 Samuel 18 

 

1 Samuel 18:30 Apabila raja-raja orang Filistin maju 

berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud 

lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya 

sangat masyhur. 

 

Karena sikap yang baik, Daud dipilih Tuhan. Sikap perilaku yang baik 

adalah cerminan dari kualitas hati. Banyak orang mempunyai 

kemampuan, kinerja keahlian yang baik bahkan sempurna. Tetapi, 

tanpa sikap perilaku yang baik, tidak akan banyak memberi arti 

kemampuan tersebut. 

 

Kemampuan dapat dipelajari asal tekun. Keahlian dapat meningkat 

dan disempurnakan, bisa disekolahkan atau diberi pelatihan khusus. 

Tapi sikap perilaku yang baik, itu tidak bisa diubah. Harus orang 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/07/renungan-harian-alkitab-1-sam-18-rabu-attitude-and-skills-tingkah-laku-yang-baik-dan-keahliam-kerja/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/07/renungan-harian-alkitab-1-sam-18-rabu-attitude-and-skills-tingkah-laku-yang-baik-dan-keahliam-kerja/
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tersebut membersihkan hati, pola pikir dan bertobat secara 

kerohanian karena perilaku yang buruk cerminan sikap hati yang 

buruk. 

 

Para pembaca terkasih, seseorang yang kerohaniannya kuat, hatinya 

bersih, maka perilakunya akan baik. Dia akan berhasil dan disukai 

Tuhan dan manusia. 

 

Sama seperti Daud, perilakunya sangat baik, santun, tunduk pada 

otoritas, jujur. Semua lahir dari kerohanian yang kuat, hubungan 

pribadi yang intim dengan Tuhan. 
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12 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab ”Perlindungan rohani”              

-1 Samuel 19  

 

1 Samuel 19:18-21 Setelah Daud melarikan diri dan luput, 

sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan 

kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian 

pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah 

mereka di Nayot. 

Ketika diberitahukan kepada Saul, demikian: "Ketahuilah, Daud 

ada di Nayot, dekat Rama," 

maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil 

Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi 

kepenuhan, dengan dikepalai oleh Samuel. Dan Roh Allah 

hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga merekapun 

kepenuhan seperti nabi. 

Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul; ia mengirim orang-

orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itupun juga 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/08/renungan-harian-alkitab-1-sam-19-kamis-spiritual-covering-perlindungan-rohani/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/08/renungan-harian-alkitab-1-sam-19-kamis-spiritual-covering-perlindungan-rohani/
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kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang 

suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang inipun juga 

kepenuhan. 

 

Ketika Daud ada di masa krisis, ia membutuhkan nasehat, doa, dan 

penguatan.  Ia pergi berlari ke Nabi Samuel, hamba Tuhan yang 

metahbiskan, mengurapi Daud menjadi Raja. Tuhan yang memilih 

Daud melalui hamba Tuhan, Samuel dan melalui Nabi Samuel juga 

meneguhkan Daud di masa krisis. Peran Nabi Samuel sangatlah vital 

dalam penugasan Daud. 

 

Ketika Raja Saul mengirim pasukan beberapa kali untuk menangkap 

Nabi Samuel yang melindungi Daud, kuasa Roh Kudus turun 

menempelak para utusan raja. Mereka rebah tergeletak di tanah 

semalam-malaman, bahkan Raja Saul sendiri pun akhirnya datang 

dan juga tertempelak Roh Kudus. Tuhan meneguhkan Daud melalui 

perlindungan spiritual Nabi Samuel. 

 

Para pembaca terkasih, Tuhan telah menetapkan pemurid-pemurid, 

hamba Tuhan, rasul dan nabi untuk menaungi anak–anak Tuhan 

dengan perlindungan otoritas rohani. Kisah Samuel dan Daud adalah 

gambaran fakta pentingnya pemimpin spiritual untuk membawa 

peneguhan dan penguatan bagi anak–anak Allah ketika dalam situasi 

genting. 
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13 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Pemimpin tanpa urapan” 

-1 Samuel 20 

 

1 Samuel 20:1 Maka larilah Daud dari Nayot, dekat Rama; 

sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata: "Apakah yang telah 

kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap 

ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" 

 

Tadinya Raja Saul diurapi Tuhan, penuh urapan, disertai Tuhan 

dengan kuasa dari tempat maha tinggi, tapi Saul telah memilih 

menjadi populis di mata manusia dan melawan ketetapan Tuhan dan 

memberontak pada pimpinan hamba Tuhan. Tuhan dengan segera 

menemukan Daud, seorang remaja yang tulus hatinya, tidak populis, 

takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan tanpa ambisi kekuasaan.  

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/10/renungan-harian-alkitab-jumat-1-sam-20-leaders-without-annointing-pemimpin-tanpa-urapan/
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Pengurapan Tuhan berpindah dari Saul ke atas Daud dan Saul tidak 

bisa menerima kenyataan pahit ini bahwa dia sudah tidak diurapi 

dan pengurapan Tuhan sudah meninggalkannya. 

 

Para pembaca terkasih, seorang pemimpin yang berjalan tanpa 

pengurapan Tuhan, tanpa takut akan Tuhan akan membenarkan 

segala cara, termasuk cara-cara jahat dan tidak jujur untuk mencapai 

tujuan. Baik pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi agama 

atau pemimpin dalam sebuah rumah tangga tanpa takut akan Tuhan, 

hanyalah pemimpin yang digerakkan keinginan daging semata, 

tanpa kuasa Allah. 
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14 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab ”Pemurnian hati” 

-1 Samuel 21 

 

1 Samuel 21:10 Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada 

hari itu juga dari Saul; sampailah ia kepada Akhis, raja kota 

Gat. 

 

Pemurnian hati adalah sebuah perjalanan pembentukan bagi 

seorang pemimpin sebelum ia dipercayakan perkara-perkara besar. 

Pemimpin rohani akan dimurnikan Tuhan. Daud sungguh melewati 

waktu tahun-tahun pemurnian dengan baik. Ia rendah hati dan mau 

dibentuk Tuhan. Masa-masa pelarian dari Raja Saul membuat Daud 

menjadi rendah hati. 

 

Para pembaca terkasih, jika Anda dimurnikan dengan hebat artinya 

Anda akan dipakai Tuhan dengan hebat. Lewatilah pemurnian 

dengan kerendahan hati dan ketulusan hati. 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/10/renungan-harian-alkitab-1-sam-21-sabtu-purefied-of-heart-pemurnian-hati/
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15 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab ”Training untuk mencapai 

visi, panggilan Tuhan”-1 Samuel 22 

 

1 Samuel 22:1-2 Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri 

ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh 

keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana 

mendapatkan dia. 

Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam 

kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, 

setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin 

mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira empat ratus 

orang.  

 

Visi dari Tuhan atau panggilan dari Tuhan bagi seseorang selalu 

besar dan jangka panjang dan dipastikan pelatihan/training dari 

Tuhan akan terjadi di awal untuk membangun karakter dan 

kemampuan yang dibutuhkan. 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/10/renungan-harian-alkitab-1-sam-21-sabtu-purefied-of-heart-pemurnian-hati/
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Pembaca terkasih, Daud mendapat panggilan besar, visi menjadi 

raja besar Israel. Ia dilatih Tuhan 13 tahun lamanya dan salah satu 

pelatihan terberatnya adalah pelatihan skill kepemimpinan berhati 

hamba! 

 

Daud dikejar-kejar, ingin dibunuh Raja Saul yang iri hati dan dalam 

pelarian, ia diikuti oleh ratusan orang. Mereka adalah orang- orang 

buangan, penjahat, berandalan, yang sangat sulit dipimpin. Tetapi 

dengan kekuatan dan anugerah Tuhan, Daud bertumbuh secara 

pesat. Dalam kemampuan kepemimpinan, ia menjadi master dalam 

kepemimpinan. 

 

Jika Saudara atau Saudari mendapat visi, panggilan Tuhan, maka 

pelatihan dari Tuhan pasti terjadi. Sambutlah dengan sukacita dan 

antusias. Masa-masa pelatihan sangatlah penting untuk mencapai 

kualitas yang diperlukan. 
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16 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab ”Menghadap bertanya 

kepada Tuhan” -1 Samuel 23 

 

1 Samuel 23:2,4 Lalu bertanyalah Daud kepada TUHAN: 

"Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu?" Jawab 

TUHAN kepada Daud: "Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu 

dan selamatkanlah Kehila." 

Lalu bertanya pulalah Daud kepada TUHAN, maka TUHAN 

menjawab dia, firman-Nya: "Bersiaplah, pergilah ke Kehila, 

sebab Aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam 

tanganmu." 

 

Setiap ada pergumulan, Daud selalu menghadap Tuhan. Dia mencari 

pimpinan Tuhan dan setiap kali Daud menghadap, Tuhan 

memberikan petunjuk. Tuhan sungguh memberikan petunjuk bagi 

umat yang sungguh mau dipimpin. 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/12/renungan-harian-alkitab-1-sam-23-senin-inquired-to-the-lord-menghadap-bertanya-kepada-tuhan/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/12/renungan-harian-alkitab-1-sam-23-senin-inquired-to-the-lord-menghadap-bertanya-kepada-tuhan/
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Para pembaca, yang sering terjadi adalah orang Kristen tidak datang 

minta petunjuk pada Tuhan. Mereka membuat keputusan semau 

mereka, tidak mempedulikan Firman Tuhan dan kehendak Tuhan. 

Mereka hanya menjadikan Tuhan alat pencapai tujuan keinginan 

mereka. 

 

Karena itulah manusia sulit mendengar pimpinan suara Tuhan, 

karena mereka memang tidak ingin dipimpin Tuhan. Mereka justru 

berusaha mengendalikan Tuhan dan mengancam akan mundur dari 

kekristenan jika Tuhan tidak menuruti kemauannnya. Mari kita 

belajar dari Daud, ia rendah hati, mau dipimpin, dan bahkan selalu 

minta petunjuk Tuhan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 

 

 

 

 

17 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab ”Jangan menghakimi hamba 

yang diurapi Tuhan” -1 Samuel 24 

 

1 Samuel 24:5-6,10  Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, 

karena ia telah memotong punca Saul; 

lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya: "Dijauhkan 

Tuhanlah kiranya dari padaku untuk melakukan hal yang 

demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi TUHAN, 

yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi TUHAN." 

Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat, bahwa 

TUHAN sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku 

dalam gua itu; ada orang yang telah menyuruh aku membunuh 

engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku: 

Aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang 

diurapi TUHAN. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/13/renungan-harian-alkitab-1-sam-24-selasa-dont-judge-the-lords-anointed-jangan-menghakimi-hamba-yang-diurapi-tuhan/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/13/renungan-harian-alkitab-1-sam-24-selasa-dont-judge-the-lords-anointed-jangan-menghakimi-hamba-yang-diurapi-tuhan/


173 
 

Hanya memotong sedikit kain jubah Saul, Daud kehilangan damai 

sejahtera. Tuhan berbicara kepada Daud, jangan menjamah orang 

yang telah diurapi Tuhan! Meskipun Saul telah bersalah, 

penghukuman seorang hamba Tuhan adalah hak dari Tuhan sebagai 

tuan pemiliknya, hanya Tuhan yang berhak menghukum hamba-

hambaNya. Daud mengerti kebenaran ini. Hatinya murni, 

ketaatannya pada Tuhan dan kerendahan hatinya membuat ia tidak 

menghakimi Saul, meskipun Saul ternyata menghakimi Daud. 

 

Para pembaca terkasih, ingatlah kebenaran ini. Jangan menghakimi 

hamba Tuhan yang diurapi, bahkan meskipun ia bersalah. Yang 

berhak menghukum hamba Tuhan adalah Sang Master, Tuan yang 

memilikinya yakni Tuhan sendiri. 
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18 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab ”Istri adalah penolong” 

-1 Samuel 25 

 

1 Samuel 25:23-25 Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia 

turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan 

Daud dengan mukanya sampai ke tanah. 

Ia sujud pada kaki Daud serta berkata: "Aku sajalah, ya tuanku, 

yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini 

berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu 

ini. 

Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang 

dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia: Nabal 

namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak 

melihat orang-orang yang tuanku suruh. 

 

Nabal adalah seorang yang sok hebat, ia sombong dan tidak tahu 

terimakasih, ia bukan suami yang baik.  Setelah Daud dan tentaranya 
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membantu melindungi para budak Nebal dari ancaman perampok 

dan orang jahat, Nabal malah menghina Daud. Beruntunglah Nabal 

karena ia mempunyai istri Abigail, seorang penolong bagi suami. 

Abigail merendahkan diri dan meminta maaf pada Daud atas sikap 

arogan suaminya. Kebenaran isteri adalah seorang penolong nyata 

dalam diri Abigail. 

 

Para pembaca, wanita diciptakan untuk menjadi penolong bagi pria 

yakni suaminya karena itu menjadi istri adalah panggilan mulia, 

menjadi penolong seorang imam. 
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19 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Penghakiman hamba 

Tuhan adalah milik Tuhan” -1 Samuel 26 

 

1 Samuel 26:9-10,23 Tetapi kata Daud kepada Abisai: "Jangan 

musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang 

yang diurapi TUHAN, dan bebas dari hukuman?" 

Lagi kata Daud: "Demi TUHAN yang hidup, niscaya TUHAN akan 

membunuh dia: entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah 

karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. 

TUHAN akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, 

sebab TUHAN menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam 

tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi 

TUHAN. 

 

Daud mengetahui kebenaran ini; penghakiman kepada orang yang 

diurapi Tuhan adalah milik Tuhan meskipun seorang pilihan Tuhan 

telah bersalah. Hanya Tuhan yang berhak menghakiminya. Jika Daud 
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menghakimi Saul dan menjatuhkan hukuman mati pada Saul dan 

membunuhnya, ia hidup dalam kutuk. Daud menyadari jika ia 

menghakimi Saul, ia akan bersalah di mata Tuhan. Karena itu, Daud 

menyerahkan penghakiman kepada Tuhan, Sang Tuan dari Raja Saul. 

 

Para pembaca terkasih, ingatlah jangan menghakimi hamba Tuhan. 

Biarkan Tuhan sendiri sebagai Tuan dan Master dari hamba itu yang 

menghukumnya atau mempertobatkannya. 
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20 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Pembentukan karakter 

membutuhkan waktu” -1 Samuel 27  

 

1 Samuel 27:6-7 Maka pada hari itu Akhis memberikan Ziklag 

kepadanya; itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-

raja Yehuda sampai sekarang. 

Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah satu 

tahun empat bulan. 

 

Pembentukan karakter yang Tuhan lakukan pada Daud telah 

menjadikan Daud pemimpin besar dan sampai masa tua terus 

memimpin dengan kejayaan. Tidak ada yang instan jika kita 

menginginkan ada kualitas. Tuhan membentuk karakter Daud 

selama belasan tahun, diantaranya 1 tahun dan 4 bulan masa 

pelarian ke tanah Filistin. 
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Para pembaca terkasih, prinsip dalam kerajaan Allah adalah 

pembentukan karakter jauh lebih penting dari kepentingan sesaat 

dan tidak ada yang instan dalam pertumbuhan iman dan 

perkembangan karakter. 
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21 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Tidak ada jawaban dari 

Tuhan bagi Saul” -1 Samuel 28 

 

1 Samuel 28:5-6 Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka 

takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. 

Dan Saul bertanya kepada TUHAN, tetapi TUHAN tidak 

menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik 

dengan perantaraan para nabi. 

 

Saul tadinya penuh Roh Kudus dan memiliki urapan kenabian (turun 

ketika serombongan Nabi melayani Saul). Ia bisa menerima suara 

Tuhan melalui mimpi tapi sekarang ia kehilangan kemampuan itu. 

Saul tadinya datang pada imam meminta petunjuk Tuhan dan imam 

akan mendapat jawaban melalui urim tetapi saat ini tidak ada 

jawaban sama sekali dari Tuhan. Saul tadinya selalu dinubuatkan 
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oleh Nabi Samuel sehingga Tuhan selalu berkomunikasi menjawab 

Saul, tapi sekarang Nabi Samuel sudah meninggal! 

 

Para pembaca terkasih, Saul kehilangan jawaban, pimpinan, dan 

petunjuk Tuhan karena ia telah memberontak pada Tuhan dan 

kepada nabi hamba Tuhan. Tanpa Tuhan, ia bukan siapa-siapa lagi. 

Raja Saul yang sombong, ingat kembali bahwa Nabi Samuel adalah 

hamba Tuhan yang mengangkat dirinya menjadi raja. Ia tadinya 

bukan siapa-siapa karena diurapi Nabi, ia menjadi raja. Dengan 

putus asa, Saul mencari Nabi Samuel, bahkan arwahnya pun dicari. 

 

Saul baru menyadari betapa pentingnya Nabi Samuel, seorang 

hamba Tuhan untuk memimpin dia. Sayangnya, ia baru menyadari 

ketika Samuel sudah meninggal, semua sudah terlanjur. Saul pun 

hari itu meninggal dalam kesengsaraan.  
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22 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Karakter yang baik” 

-1 Samuel 29 

 

1 Samuel 29:9 Lalu Akhis menjawab Daud: "Aku tahu, engkau ini 

memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya, para panglima 

orang Filistin telah berkata: Ia tidak boleh pergi berperang 

bersama-sama dengan kita. 

 

Daud terbukti mempunyai karakter yang baik, ia disukai oleh Tuhan 

dan manusia. Raja Akhis bahkan menyebut Daud “malaikat utusan 

Tuhan”. Hanya orang yang iri hati yang tidak suka Daud. 

 

Para pembaca terkasih, karakter yang baik lebih mahal daripada 

emas dan permata. Tuhan mencari umat yang berkarakter baik 

untuk diangkat menjadi pemimpin. 
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23 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Beban yang 

dipikul pemimpin” -1 Samuel 30 

 

1 Samuel 30:6-8 Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat 

mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh 

rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya 

laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan 

kepercayaannya kepada TUHAN, Allahnya. 

Lalu Daud memberi perintah kepada imam Abyatar bin 

Ahimelekh: "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abyatar 

membawa efod itu kepada Daud. 

Kemudian bertanyalah Daud kepada TUHAN, katanya: 

"Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah 

mereka kususul?" Dan Ia berfirman kepadanya: "Kejarlah, 

sebab sesungguhnya, engkau akan dapat menyusul mereka dan 

melepaskan para tawanan." 
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Menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah, justru pemimpin 

menanggung beban semua pengikutnya dan para pengikut pun 

seringkali memberontak dan tidak setia. Bukan salah Daud jika 

ketika mereka pergi berperang, desa mereka diserbu dan dirampok 

oleh pasukan musuh lainnya. Daud hanya mengikuti perintah Raja 

untuk berkumpul dan bersiap berperang. Daud segera menghadap 

imam. Ia meminta imam, meminta petunjuk pada Tuhan, dan imam 

Abhiatar membawa Ephod dan Tuhan memberikan petunjuk pada 

Daud. Petunjuk itu pun membawa hasil kemenangan besar. 

 

Para pembaca terkasih, tidak semua orang dipilih Tuhan menjadi 

pemimpin. Seorang pemimpin rohani harus dipilih Tuhan dan 

diurapi Tuhan, jikalau pemimpin adalah hasil pilihan popularitas 

pengikut maka ia akan kehilangan urapan penyertaan Tuhan. 

 

Daud bergantung pada Tuhan karena itu ia kuat dan menang. Pada 

peristiwa ini, para pengikut yang sedang stres ingin membunuh 

Daud dan menyalahkan Daud atas segala sesuatu. Jika pemimpin 

bergantung pada suasana hati pengikut, celakalah sudah umat. 
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24 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Menghormati pemimpin” 

-1 Samuel 31 

 

1 Samuel 31:11-13 Ketika penduduk Yabesh-Gilead mendengar 

tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul 

maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, mereka 

berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul 

dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian 

pulanglah mereka ke Yabesh dan membakar mayat-mayat itu di 

sana. 

Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di 

bawah pohon tamariska di Yabesh. Sesudah itu berpuasalah 

mereka tujuh hari lamanya. 

 

Saul sudah meninggal dan menjadi mayat. Ia pun bukan raja yang 

sempurna malah ia jahat dan iri hati ingin membunuh hamba Tuhan, 

Daud dan pernah membunuh para imam-imam. 
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Tetapi para pahlawan dari Jabesh-Gilead adalah ksatria dan 

memahami nilai penundukan diri dan penghormatan pada otoritas 

kepada pemimpin. Saul dengan segala kesalahannya tetap seorang 

hamba Tuhan. 

 

Para pahlawan Jabesh mengambil resiko masuk ke wilayah musuh 

dan mengambil mayat dari Saul dan anak-anaknya yang digantung 

di tembok musuh. Mereka tetap menghargai otoritas meskipun 

sudah tinggal mayatnya saja. 

 

Para pembaca terkasih, menghormati hamba Tuhan selama ia hidup 

dan bahkan ketika sudah meninggal adalah nilai-nilai kerajaan Allah. 
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25 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Menghormati 

hamba Tuhan” -2 Samuel 1 

 

2 Samuel 1:14-16 Kemudian berkatalah Daud kepadanya: 

"Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu 

memusnahkan orang yang diurapi TUHAN?" 

Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan 

berkata: "Ke mari, paranglah dia." Orang itu memarangnya, 

sehingga mati. 

Dan Daud berkata kepadanya: "Kautanggung sendiri darahmu, 

sebab mulutmulah yang menjadi saksi menentang engkau, 

karena berkata: Aku telah membunuh orang yang diurapi 

TUHAN." 

 

Saul beberapa kali kepenuhan Roh dan bernubuat. Ia dimasukkan ke 

dalam hitungan sebagai hamba Tuhan yang diurapi. Tuhan memilih 

dia, mengurapi Saul. Daud mengerti hukum dalam kerajaan Allah, 
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yakni jangan menghakimi hamba Tuhan. Penghakiman adalah milik 

sang master yakni Tuhan sendiri. Ia mengerti untuk tidak menjamah 

hamba Tuhan yang pernah diurapi Tuhan. 

 

Datanglah seseorang membawa mahkota raja yang tadinya ada di 

kepala Saul dan orang ini mengaku telah membunuh Saul. Ia 

berharap mendapat hadiah atau penghargaan dari Daud karena 

telah membunuh Saul.  Sebaliknya, Daud menjatuhkan hukuman 

mati kepadanya karena menghujat hamba Tuhan sama dengan 

menghujat Tuhan. Orang ini tidak tahu nilai dan hukum Kerajaan 

Allah. 

 

Para pembaca terkasih, hukum Kerajaan Allah berbeda dengan 

hukum dunia. Di dalam Kerajaan Allah, hamba-hamba Tuhan adalah 

hamba milik Tuhan dan hanya Tuhan sebagai Sang Pemilik (Master) 

berhak memberikan penghukuman dan melecehkan hamba Tuhan 

sama saja melecehkan Tuhan. 
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26 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab ”Petunjuk yang jelas 

dari Tuhan” -2 Samuel 2  

 

2 Samuel 2:1 Kemudian bertanyalah Daud kepada TUHAN, 

katanya: "Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di 

Yehuda?" Firman TUHAN kepadanya: "Pergilah." Lalu kata 

Daud: "Ke mana aku pergi?" Firman-Nya: "Ke Hebron." 

 

Salah satu kunci kepemimpinan Raja Daud sehingga ia menjadi raja 

Israel terbesar dan termashyur sampai hari ini adalah 

kemampuannya mendengar suara Tuhan sehingga ia mempunyai 

petunjuk yang jelas dari Tuhan. 

 

Mengapa Daud mempunyai kemampuan mendengar suara Tuhan? 

Karena ia seorang berkarunia profetik. Ia tergolong jawatan nabi, 

Daud seorang Raja berkarunia profetik. Banyak orang bertanya 

kepada saya, ”pastor, saya tidak mempunyai kemampuan 
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mendengar suara Tuhan, bagaimana saya bisa mendapat petunjuk 

yang jelas dari Tuhan?” 

 

Para pembaca, Tubuh Kristus tidak beranggotakan individu satu 

orang saja. Bergabunglah dalam gereja lokal yang mempercayai 

bahwa Roh Kudus masih bekerja dan Tuhan masih memberikan 

pimpinanNya pada umat secara profetik. 

 

Tuhan akan memberikan petunjuk melalui pengajaran firman 

Tuhan, prinsip firman Tuhan yang tertulis di Alkitab yang 

dikotbahkan para pastor. Tuhan juga mengirim para pastor 

berkarunia kenabian untuk menyampaikan pesan 

Tuhan (bernubuat) yang mengandung prinsip Firman Tuhan di 

Alkitab dan dapat memberikan petunjuk. 

 

Tuhan masih memimpin umatNya melalui Tubuh Kristus. Gereja 

lokal yang dibutuhkan umat hanyalah kerendahan hati untuk 

menerima pimpinan Tuhan. 
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27 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Kejahatan dan kutuk“ 

-2 Samuel 3 

 

2 Samuel 3:26-28 Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan 

Daud dan menyuruh orang menyusul Abner, lalu mereka 

membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. 

Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya 

sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, 

seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam; 

kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya, sehingga 

mati, membalas darah Asael, adiknya. 

Ketika hal itu didengar Daud kemudian, berkatalah ia: "Aku dan 

kerajaanku tidak bersalah di hadapan TUHAN sampai selama-

lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. 

 

Karena dendam tidak mengampuni, Yoab membunuh Abner. Ia 

membuat kejahatan pembunuhan di masa damai peperangan. 
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Akibatnya, keluarga Yoab terkena kutuk. Akan ada selalu keturunan 

Yoab menjadi miskin, sakit kusta, dan mati karena pedang.  

 

Daud sebagai orang berkarunia kenabian membacakan nubuatan ini 

kepada Yoab: 

2 Samuel 3:29 Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan 

seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab 

tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, 

yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang atau 

yang kekurangan makanan." 

 

Para pembaca terkasih, setiap kejahatan adalah benih yang ditabur 

oleh pembuat kejahatan dan orang ini harus membayar harga dan 

menuai perbuatannya. 

 

Jika orang ini bertobat, Tuhan akan membentuk karakter orang ini 

dengan hebat sehingga penebusan darah Yesus tidak dimanipulatif 

orang-orang jahat ini. Penebusan darah Yesus akan mengubahkan 

karakter manusia dengan proses pertobatan, darah Yesus bukan 

penebusan yang melegalkan karakter jahat manusia. Di sisi lain, ayat 

ini membuktikan bahwa kutuk kemiskinan, sakit penyakit memang 

sungguh ada. Kutuk ini adalah hasil benih kejahatan yang dilakukan 

oleh orang itu sendiri. 
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28 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Dalam Kerajaan 

Allah,  Karakter yang Baik Penting untuk Mencapai 

Tujuan” -2 Samuel 4 

 

2 Samuel 4:7-8 Mereka masuk ke dalam rumah itu, ketika 

Isyboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam 

kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. 

Mereka membawa kepalanya itu, lalu berjalan semalam-

malaman melalui jalan dari Araba-Yordan. 

Kepala Isyboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron dan 

mereka berkata kepada raja: "Inilah kepala Isyboset, anak Saul, 

musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu; TUHAN pada hari 

ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan 

atas Saul dan atas keturunannya." 
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Tindakan membunuh Raja Isyboset dan menyerahkan pada Daud 

secara politik dunia, patut diberi penghargaan karena 

menyelesaikan perang. 

 

Tapi ternyata, tindakan itu secara nilai kerajaan Allah adalah jahat 

dan keji, bahkan pelakunya mendapat hukuman berat. 

 

Para pembaca terkasih, nilai dalam kerajaan dunia sangat berbeda 

dengan Kerajaaan Allah. Dalam nilai sistem dunia akan 

mengorbankan dan melakukan apa saja agar mencapai tujuan 

egosentrisme sedangkan dalam kerajaan Allah proses pembentukan 

karakter menjadi seperti Yesus jauh lebih penting dari sekedar 

mencapai tujuan. 
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29 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “13 tahun pembentukan 

karakter Daud” -2 Samuel 5 

 

2 Samuel 5:3-4 Maka datanglah semua tua-tua Israel 

menghadap raja di Hebron, lalu raja Daud mengadakan 

perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan TUHAN; 

kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. 

Daud berumur tiga puluh tahun, pada waktu ia menjadi raja; 

empat puluh tahun lamanya ia memerintah. 

 

Tuhan membentuk karakter Daud 13 tahun lamanya setelah Daud 

diurapi pada umur 17 tahun. Ia tidak langsung menjadi raja, ia 

mengalami pembentukan karakter yang luar biasa. 

 

Para pembaca terkasih, tidak ada yang instan dalam kerajaan Allah 

terutama menjadi hamba Tuhan yang diurapi. 
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Banyak anak muda ingin instan, mereka ingin segera dipromosikan 

dan tidak mau proses pembentukan karakter yang lama terjadi. 
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30 SEPTEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Hadirat Tuhan 

membawa berkat” -2 Samuel 6 

 

2 Samuel 6:11-12 Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di 

rumah Obed-Edom, orang Gat itu, dan TUHAN memberkati 

Obed-Edom dan seisi rumahnya. 

Diberitahukanlah kepada raja Daud, demikian: "TUHAN 

memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada 

padanya oleh karena tabut Allah itu." Lalu Daud pergi 

mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota 

Daud dengan sukacita. 

  

Obed- Edom, rumahnya dipenuhi hadirat Tuhan dan berkat Tuhan 

memenuhi rumah mereka. Di mana ada kekudusan, penyembahan 

kepada Tuhan dan takut akan Tuhan, maka Tuhan hadir dan hadirat 

Tuhan memenuhi tempat itu. 
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Para pembaca terkasih, Tuhan dan hadirat-Nya tidak terpisahkan. 

Carilah Tuhan, tinggikan Tuhan dalam tingkah laku dan kehidupan 

yang menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan akan mendatangkan 

berkat Tuhan. 

  

Di mana ada hadirat Tuhan, ada mukjizat, kuasa Tuhan dan 

kemuliaan Tuhan. 
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