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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). 
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4. Kabar baik bagi Anda yang telah menyelesaikan membaca 

Renungan Harian Alkitab, beriringan dengan Anda juga 

membaca 1 perikop ayat Alkitab pada keseluruhan ayat 

yang dibagikan hari tersebut, maka Anda telah 

menyelesaikan seluruh pembacaan Alkitab dari kitab 

kejadian hingga Wahyu. Selamat, luar biasa! Puji Tuhan dan 

lanjutkan. 

  

Untuk kelanjutannya, Renungan Harian Alkitab dengan versi 

lain dapat Anda dapatkan di blog: 

cahyaadi.wordpress.com yang terbit setiap harinya dan 

terus membahas journal ayat Alkitab. 
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1 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Nabi Suara Tuhan”  

-2 Samuel 7 

 

Samuel 7:4-5 Tetapi pada malam itu juga datanglah 

firman TUHAN kepada Natan, demikian: 

"Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud: 

Beginilah firman TUHAN: Masakan engkau yang 

mendirikan rumah bagi-Ku untuk Kudiami? 

  

Daud sebenarnya juga mempunyai karunia kenabian, tapi 

Daud bukan nabi, ia raja. Karena itu Nabi Natan diutus 

Tuhan membawa pesan Tuhan dan Daud dengan rendah hati 

mematuhinya. 

 

Para pembaca terkasih, sampai hari ini Tuhan masih 

berbicara pada umat Tuhan melalui pastor atau hamba 

Tuhan yang berkarunia kenabian, Tuhan masih berbicara. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/
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2 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Mengatur Keadilan 

Sosial” -2 Samuel 8 

 

2 Samuel 8:1,15 Sesudah itu Daud memukul kalah orang 

Filistin dan menundukkan mereka; lalu Daud mengambil 

kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang 

Filistin. 

Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel, 

dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh 

bangsanya. 

 

Inilah tugas seorang pemimpin mengadministrasikan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/
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Raja Daud tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia sungguh 

melayani Tuhan dengan mensejahterakan rakyat dan 

memberikan perlindungan rasa aman. 

 

Para pembaca terkasih, dalam jaman demokrasi, kita 

mempunyai peran memberikan suara kita dalam pemilihan. 

 

Pilihlah pemimpin yang mensejahterakan rakyat. 
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3 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Menepati Janji” 

-2 Samuel 9 

 

2 Samuel 9:1-3 Berkatalah Daud: "Masih adakah orang 

yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan 

menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." 

Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba, yang 

bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja 

bertanya kepadanya: "Engkaukah Ziba?" Jawabnya: 

"Hamba tuanku." 

Kemudian berkatalah raja: "Tidak adakah lagi orang 

yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak 

menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu 

berkatalah Ziba kepada raja: "Masih ada seorang anak 

laki-laki Yonatan, yang cacat kakinya." 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/
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Raja Daud sebelum menjadi raja pernah berjanji kepada 

Yonatan, akan memelihara keturunan Saul ketika Daud 

menjadi raja. Daud sungguh menepatinya. Dengan sungguh, 

ia mencari keturunan yang masih hidup, ia menepati 

janjinya. 

 

Para pembaca terkasih, karakter seorang yang benar dan 

berintegritas adalah karakter anak-anak Allah. Mari kita 

sama seperti Raja Daud: menepati janji, berintegritas, dan 

hidup kita akan mempermuliakan Tuhan dan bersinar 

seperti Raja Daud. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

4 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Curiga menghakimi 

membawa petaka” -2 Samuel 10 

 

2 Samuel 10:2-3 Lalu berkatalah Daud: "Aku akan 

menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, 

sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan 

kepadaku." Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan 

pesan turut berdukacita kepadanya dengan perantaraan 

pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi 

ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri bani 

Amon itu, 

berkatalah pemuka-pemuka bani Amon itu kepada 

Hanun, tuan mereka: "Apakah menurut anggapanmu 

Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah 

mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan 

pesan turut berdukacita? Bukankah dengan maksud 

untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/
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menghancurkannya maka Daud mengutus pegawai-

pegawainya itu kepadamu?" 

 

Para pangeran kerajaan Amon adalah orang-orang 

berprasangka negatif yang menghakimi niat baik Raja Daud. 

Mereka curiga, negatif, menghakimi, bahkan memberikan 

hukuman kepada utusan Raja Daud. 

 

Niat baik Raja Daud yang menghormati almarhum Raja 

Nahas, dicurigai dan buah dari penghakiman dan 

penghukuman mereka membawa petaka pada kerajaan 

Amon. Mereka dihancurkan dan dibantai dalam peperangan, 

kerajaan hancur. Dari sebelumnya, mereka hidup dalam 

perdamaian berubah menjadi kehancuran. 

 

Pemimpin yang mempunyai karakter prasangka negatif dan 

menghakimi akan membawa petaka bagi para pengikutnya. 

Hal-hal yang baik, sejahtera dan damai pun dicurigai, 

dihakimi. 

 

Para pemimpin bisnis, pengusaha, pemimpin perusahaan, 

jika mempunyai karakter seperti ini, akan menuju 

kehancuran atau kehilangan pekerjaannya. Pemimpin 

rumah tangga yang berprasangka buruk, negatif, akan 

membawa penderitaan pada keluarganya. 
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Para pembaca terkasih, sikap berprasangka negatif dan 

menghakimi adalah sikap hati fitnah, penuduhan, 

penghakiman yang dikategorikan cacat karakter.  

 

Buah dari benih prasangka negatif dan penghakiman adalah 

petaka dan kehancuran. 
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 5 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Tuhan Mengetahui”  

-2 Samuel 11 

 

2 Samuel 11:27 Setelah lewat waktu berkabung, maka 

Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. 

Perempuan itu menjadi isterinya dan melahirkan 

seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah 

dilakukan Daud itu adalah jahat di mata TUHAN. 

 

Bermula dengan Daud malas pergi berperang, ia melamun di 

atas atap, kurang kerjaan dan ia melihat Batsyeba sedang 

mandi. Ia jatuh dalam pencobaan yang dibuatnya sendiri!  

 

Nafsu mata telah membuat Daud jatuh dari perzinahan 

dalam pikiran (pornografi) menjadi perzinahan fisik yang 

melahirkan anak haram. Daud berupaya menutupi 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/
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perbuatannya dengan bersiasat membunuh suami Batsyeba 

yang adalah prajurit yang setia.  

 

Daud berhasil, ia menyingkirkan suami Batsyeba dan 

menjadi pahlawan menikahi janda yang sebenarnya adalah 

selingkuhan Daud. Tidak ada yang tahu. Sepertinya ia 

berhasil tetapi TUHAN MENGETAHUINYA. 

 

Para pembaca, tindakan Daud diketahui Tuhan, Tuhan tidak 

berkenan! Ingatlah Tuhan mengetahui segalanya! Seberapa 

pandainya Anda menutupi dosa, curang, menipu, 

menggelapkan, selingkuh, berbohong, munafik, 

bersandiwara, tapi Tuhan Maha Tahu! 
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 6 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Bertobat” 

-2 Samuel 12 

 

2 Samuel 12:13-14 Lalu berkatalah Daud kepada Natan: 

"Aku sudah berdosa kepada TUHAN." Dan Natan berkata 

kepada Daud: "TUHAN telah menjauhkan dosamu itu: 

engkau tidak akan mati. 

Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan 

ini telah sangat menista TUHAN, pastilah anak yang lahir 

bagimu itu akan mati." 

 

Bagaimana respon yang benar ketika seorang nabi menegur 

umat, bahkan jika umat yang dipimpin adalah seorang 

pemimpin negara atau kerajaan? 

 

Cara merespon yang benar, jika nabi membawa pesan 

teguran adalah ”bertobat !” 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/
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Para pembaca terkasih, memusuhi atau menggertak hamba 

Tuhan akan memperparah keadaan. Tuhan Maha Tahu dan 

Tuhan telah memerintahkan nabi menyampaikan pesan. 

Bertobat adalah satu-satunya jalan memperbaiki keadaan. 

 

Daud yang adalah raja, mengerti hal ini dan ia bertobat, 

menerima pendisiplinan dan diajar oleh Tuhan agar 

sungguh bertobat. 
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 7 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Buah Dosa Daud” 

-2 Samuel 13 

 

2 Samuel 13:36-38 Baru saja ia habis berkata, datanglah 

anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara 

nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis 

dengan amat keras. 

Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada 

Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Dan Daud 

berdukacita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. 

Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur; ia 

tinggal di sana tiga tahun lamanya. 

 

Nubuatan dari nabi Natan digenapi. Buah dosa dari Daud, 

kutuk akibat dosa, terjadi. Dulu Daud membunuh Uria, ia 

menabur dosa pembunuhan dan menuai pembunuhan 

dalam keluarganya.  

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/
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Buah dosa adalah maut. Pertobatan sejati harus tetap 

membayar harga. Perubahan karakter Daud ditempa 

sedemikian rupa agar ia sebagai raja tidak lagi mengulang 

dosanya lagi. 
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 8 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Penampilan yang 

Menipu” -2 Samuel 14 

 

2 Samuel 14:25 Di seluruh Israel tidak ada yang begitu 

banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari 

telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat 

padanya. 

 

Penampilan luar dari Absalom sangat mempesona, tampak 

sempurna. Penampilan luarnya telah memikat hati banyak 

orang, bahkan Yoab panglima Daud, para penasehat Daud 

dan banyak rakyat.  

 

Ternyata Absalom seorang berhati busuk. Ia bahkan 

merebut tahta ayahnya sendiri dan berkhianat, memecah 

belah kerajaan. Sungguh tampilan luar menipu banyak 

orang! 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/
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Para pembaca terkasih, karakter manusia jauh lebih penting 

daripada sekedar penampilan luar yang memukau. Jangan 

kita menilai orang hanya dari tampilan dalam, lihatlah 

karakter dan perilaku orang tersebut. 
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 9 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Tipuan Pemimpin 

Populis” -2 Samuel 15 

 

2 Samuel 15:2-3 Maka setiap pagi berdirilah Absalom di 

tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang 

mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap 

raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil 

Absalom dan ditanyai: "Dari kota manakah engkau?" 

Apabila ia menjawab: "Hambamu ini datang dari suku 

Israel," 

maka berkatalah Absalom kepadanya: "Lihat, 

perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja 

tidak ada seorangpun yang mau mendengarkan 

engkau." 

 

Tidak mungkin seorang pemimpin yang benar di mata 

Tuhan menyenangkan hati semua orang! Orang yang jahat 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/
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pasti dihukum, orang yang bersalah harus bertobat, 

kemauan orang yang jahat harus ditolak. Pemimpin harus 

tidak populis, tegas berkata tidak pada orang-orang yang 

tidak benar dan berkata ya bagi yang benar. Pemimpin harus 

berpihak pada kebenaran, jadi tidak mungkin 

menyenangkan hati semua orang. 

 

Para pembaca, Absalom adalah pemimpin populis yang 

berjanji akan menyenangkan hati semua rakyat dan selalu 

meladeni kemauan rakyat dengan menjelek-jelekkan 

otoritas dan menggulingkan otoritas. Karena itu ia binasa! 

 

Jika ada pemimpin yang berjanji menyenangkan semua 

orang, berjanji mengabulkan permintaan semua orang, 

maka itulah tanda pemimpin ini adalah pemimpin populis, 

dan ahkirnya para pengikutnya akan binasa bersama 

dengan dia. Jangan pernah mengikut pemimpin seperti ini! 

 

Belajarlah dari Yesus, dengan tegas Ia mengatakan kaum 

Farisi munafik, menegur ahli taurat yang menyesatkan umat, 

dan Yesus tidak haus pujian dan tidak ingin berambisi 

dikagumi semua orang, yang benar katakan benar, yang 

salah katakan salah. 
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 10 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Daud Menabur Dosa 

dan Menuai Petaka” -2 Samuel 16 

 

2 Samuel 16: 20-21 Kemudian berkatalah Absalom 

kepada Ahitofel: "Berilah nasihat; apakah yang harus 

kita perbuat?" 

Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom: "Hampirilah 

gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk 

menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar, 

bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh 

ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau, 

akan dikuatkan hatinya." 

 

Daud meniduri istri Urriah anak buahnya, bahkan 

menghamilinya, ia berdosa. Ia telah menabur dosa 

pengkhianatan dan perzinahan. 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/


24 
 

 Nabi Natan datang membawa pesan Tuhan, bahwa Daud 

akan menuai petaka, para istri Daud juga akan ditiduri oleh 

pengkhianat. Ini hukum tabur tuai. 

Daud memang bertobat, upah dosa yang adalah maut sudah 

dihapus. Daud tidak kehilangan kehidupan kekal, tapi ia 

harus menuai kelakuannya, karena hukum tabur tuai pasti 

terjadi. 

 

Jika seseorang memeras orang lain, meskipun ia bertobat, 

dia tetap akan menuai. Ia di kemudian hari akan dihabisi 

hartanya oleh orang lain. Dosanya diampuni, nyawanya 

tetap masuk surga karena bertobat, tapi dia harus menuai 

apa yang dia tabur, tinggal anugerah Tuhan akan 

mempercepat dan memulihkan kerusakannya. 

 

Kita tidak bisa mempermainkan anugerah Tuhan, Tuhan 

tidak bisa dipermainkan. Hukum tabur tuai akan tetap 

berlaku, meskipun bertobat, tapi anugerah Tuhan akan 

mempercepat dan meminimalkan dampaknya. 

 

Seorang pejabat sengaja korupsi puluhan juta dollar dan 

setelah itu ia ke gereja dan bertobat, berharap ia lolos dari 

hukum tabur tuai.  
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Ternyata, Firman Tuhan mengatakan jika ia bertobat, ia 

harus mengembalikan 4x lipat dari orang yang dikorupsi 

(kisah Zakheus pemungut cukai) atau di jaman modern, ia 

harus dipenjara dan mengganti denda.  

 

Para pembaca, hukum tabur tuai adalah hukum dalam 

Kerajaan Allah. 
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11 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Tuhan Berbicara 

Melalui Konselor” -2 Samuel 17 

 

2 Samuel 17:11-14 Sebab itu kunasihatkan: Suruhlah 

seluruh Israel dari Dan sampai Bersyeba berkumpul 

kepadamu, seperti pasir di tepi laut banyaknya dan 

engkau sendiri juga harus turut bertempur. 

Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat, di 

mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya, 

seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang 

lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. 

Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka 

seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan 

kita akan menyeretnya sampai ke sungai, hingga batu 

kecilpun tidak terdapat lagi di sana." 

Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel: 

"Nasihat Husai, orang Arki itu, lebih baik dari pada 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/
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nasihat Ahitofel." Sebab TUHAN telah memutuskan, 

bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan, dengan 

maksud supaya TUHAN mendatangkan celaka kepada 

Absalom. 

 

Tuhan menolong Daud agar ketika ia menjalani hukum tabur 

tuai ia tetap selamat, dimana Daud menabur pengkhianatan, 

perzinahan dan pembunuhan. Dia menuai petaka yang sama 

berlipat kali ganda. Dosa Daud memang diampuni, tapi 

pendisiplinan tetap berjalan dan Tuhan juga menolong 

memastikan Daud tetap selamat. 

 

Bagaimana cara Tuhan menolong? Ia memakai para 

konselor Raja Absalom. Tuhan berbicara melalui konselor 

penasehat dan memastikan keselamatan Daud terjadi. 

 

Para pembaca terkasih, Tuhan sanggup berkomunikasi 

kepada manusia. Ia memakai para penasehat dan orang-

orang yang berpengaruh dalam kekuasaan untuk membawa 

perubahan. 

 

Hushai adalah seorang politikus di jaman ini yang menjadi 

dewan pertimbangan presiden dan membawa suara Tuhan 

untuk penggenapan kehendak Tuhan terjadi. 
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12 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Harga dari Sebuah 

Pertobatan” -2 Samuel 18 

 

2 Samuel 18:32-33 Tetapi bertanyalah raja kepada orang 

Etiopia itu: "Selamatkah Absalom, orang muda itu?" 

Jawab orang Etiopia itu: "Biarlah seperti orang muda itu 

musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit 

menentang tuanku untuk berbuat jahat." 

Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung 

pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah 

perkataannya sambil berjalan: "Anakku Absalom, 

anakku, anakku Absalom! Ah, kalau aku mati 

menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku!" 

 

Pertobatan adalah suatu hal yang sangat mahal harganya. 

Lebih baik jangan jatuh dalam dosa karena mahal sekali 

harga pertobatan. 
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Banyak orang menganggap remeh dosa dan menganggap 

remeh pengampunan dosa. Dengan mudah mereka berbuat 

dosa dan dengan mudah merasa sudah diampuni dan 

mengaku bertobat. 

 

Dalam pertobatan ada proses membayar harga, 

menanggung konsekuensi dosa, penghancuran karakter 

dosa. Jangan salah mengerti; jika seseorang sungguh 

mengaku dosa, Tuhan pasti ampuni dan keselamatan 

kehidupan kekal kembali menjadi milik kita, tetapi 

konsekuensi dosa – harus dibayar. Tuhan menginginkan ada 

perubahan karakter!  

 

Manusia tidak bisa seenaknya sengaja berbuat dosa, 

seenaknya mengaku dosa dan mempermainkan penebusan 

darah Yesus. Perubahan karakter dipastikan terjadi. Tuaian 

dosa harus dijalani! 

 

Para pembaca, Raja Daud membayar harganya. Ia menabur 

dan menuainya dan ia bertobat! Harga tuaian dosa sangat 

mahal. Hancurnya keluarga hingga kerajaan Israel dan Daud 

terbukti bertobat dan tidak mengulang lagi karakter sikap 

dosanya. 
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 13 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Karakter yang Baik 

dari Barzilai” -2 Samuel 19 

 

2 Samuel 19:32-35 Barzilai itu sudah sangat tua, delapan 

puluh tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi 

raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang 

yang sangat kaya. 

Berkatalah raja kepada Barzilai: "Ikutlah aku, aku akan 

memelihara engkau di tempatku di Yerusalem." 

Tetapi Barzilai menjawab raja: "Berapa tahun lagikah 

aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama 

dengan raja ke Yerusalem? 

Sekarang ini aku telah berumur delapan puluh tahun; 

masakan aku masih dapat membedakan antara yang 

baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah 

hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa 

yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku 

mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi 
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perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi 

beban bagi tuanku raja? 

 

Tuhan memakai kekayaan Barzilai untuk menghidupi Daud 

dan pasukannya selama masa pelarian. Jarang ada orang 

yang sangat kaya tapi murah hati. Kebanyakan orang 

menjadi kaya karena cara hidup kikir, pelit. Mereka kaya 

dari segi jumlah harta, tapi miskin hatinya! 

 

Tapi, Barzilai dengan sangat murah hati mendukung Daud. 

Ia tahu Daud adalah bukan hanya raja, tapi juga nabi, 

seorang hamba Tuhan. Barzilai bahkan tidak takut 

mendukung Daud, padahal seluruh bangsa sedang berpihak 

pada Absalom. 

 

Para pembaca terkasih, Barzilai punya karakter yang baik, ia 

menjadikan mammon = uangnya yang banyak, untuk 

menggenapi kehendak Tuhan. Ia juga berani berpihak pada 

hamba Tuhan pilihan Tuhan, ia juga bahkan melakukannya 

dengan tulus, bukan ingin mendapat penghargaan. 

 

Ketika Daud memberikan penghargaan agar ia menjadi 

anggota istana kerajaan, ia tidak mengambilnya, karena ia 

sungguh tulus melakukannya segala sesuatu dengan murah 

hati. 
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Banyak orang memberi dengan murah hati kepada hamba 

Tuhan atau pemimpin, karena mereka ingin memanipulasi 

mengendalikan hamba Tuhan dan pemimpin dengan 

memberikan persembahan atau uang, agar ia mendapat 

penghargaan atau jabatan, tapi Barzilai tidak. 
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14 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Wanita Bijak 

Menyelamatkan Perempuan -2 Samuel 20 

 

2 Samuel 20:16-17 Lalu berserulah seorang perempuan 

bijaksana dari kota itu: "Dengar! Dengar! Katakanlah 

kepada Yoab: Mendekatlah ke mari, supaya aku 

berbicara dengan engkau." 

Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. 

Bertanyalah perempuan itu: "Engkaukah Yoab?" 

Jawabnya: "Benar!" Lalu berkatalah perempuan itu 

kepadanya: "Dengarkanlah perkataan hambamu ini!" 

Jawabnya: "Baik!" 

 

Wanita yang bijak memang sungguh penuh kuasa bahkan 

melebihi para pahlawan perang. 
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Seorang wanita bijak dengan kebijakannya menyelamatkan 

suku Israel dari perang saudara. Bijaksana, memang suatu 

karakter yang tidak ternilai harganya. 

 

Para pembaca terkasih, menjadi bijaksana adalah pilihan 

hidup. Orang bijaksana akan menjadi berkat bagi banyak 

orang dan membawa damai sejahtera. 
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15 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Melahirkan 

Pahlawan” -2 Samuel 21 

 

2 Samuel 21:22 Keempat orang ini termasuk keturunan 

raksasa di Gat; mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh 

tangan orang-orangnya. 

 

Hanya seorang pahlawan yang bisa membangkitkan 

pahlawan. Pemimpin sejati akan membangkitkan pemimpin 

yang baru. 

 

Hanya pemimpin yang beriman dapat membangkitkan 

pengikut yang beriman, dan keturunan generasi pemimpin 

baru yang beriman.  

 

Para pembaca terkasih, peran pemimpin sangatlah penting 

dan menjadi penentu keberlangsungan sebuah generasi. 
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Karena itu nilai kekristenan sangat menghargai pemimpin, 

bahkan Tuhan memerintahkan umat menundukkan diri 

kepada pemimpin iman, karena hanya pemimpin yang 

beriman dapat membangkitkan umat yang beriman. Sama 

seperti Raja Daud, ia seorang ksatria, pahlawan dan ia 

membangkitkan para ksatria pahlawan, penakluk raksasa di 

negeri itu. 
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 16 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Dia yang kupercaya” 

-2 Samuel 22 

 

2 Samuel 22:2-4 Ia berkata: "Ya, TUHAN, bukit batuku, 

kubu pertahananku dan penyelamatku, 

Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, 

perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, 

tempat pelarianku, juruselamatku; Engkau 

menyelamatkan aku dari kekerasan. 

Terpujilah TUHAN, seruku; maka akupun selamat dari 

pada musuhku. 

 

Bukan suatu rahasia menjadi pemimpin besar seringkali 

mengalami kesepian, karena dia tidak bisa membagi beban 

kepada pengikut. Para pengikut tidak cukup mental 

mendengar pergumulan pemimpinnya.  
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Faktor pemberontakan, pengkhianatan, gosip, mudahnya 

pengikut berubah dari memuji menjadi menghujat, dan 

semua perilaku berprasangka negatif para pengikut dapat 

membuat pemimpin kehilangan rasa aman dan rasa percaya. 

 

Para pembaca, Daud telah menang atas semua pergumulan 

itu. Hanya kepada Tuhan saja ia bergantung sepenuhnya. Ia 

mempercayai Tuhan lebih dari semua orang. 

 

Jika kita tidak menggantungkan rasa aman hidup kita pada 

manusia, tetapi kepada Tuhan saja, maka kita akan hidup 

dengan damai sejahtera. 
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17 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Kunci Kesuksesan 

Daud” -2 Samuel 23 

 

Raja Daud membongkar rahasia kesuksesannya di akhir 

hidupnya. Ia membagikan cara menjadi pemimpin yang 

sukses. Ada 2 kunci kesuksesan Daud. 

 

Yang pertama tercantum dalam ayat ini; Daud 

menundukkan diri pada Otoritas Tuhan. 

 

2 Samuel 23:5-6 Bukankah seperti itu keluargaku di 

hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu 

perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan 

terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala 

kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya? 

Tetapi orang-orang yang dursila mereka semuanya 

seperti duri yang dihamburkan; sesungguhnya, mereka 

tidak terpegang oleh tangan: 
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Daud menundukkan diri pada Otoritas Tuhan, ia 

menundukkan diri pada hamba Tuhan - nabi. Ia dengan 

sukarela menerima teguran, pimpinan Tuhan, dan didikan 

Tuhan. Ia rendah hati menerima otoritas nabi pembawa 

pesan Tuhan. 

 

Meskipun ia banyak salah, telah beberapa kali melanggar 

perintah Tuhan, ia taat pada teguran nabi, ia bertobat dan 

selalu minta petunjuk Tuhan. Hal yang menarik, Daud pun 

sebenarnya juga mempunyai karunia kenabian dan bisa 

mendengar suara Tuhan, tapi ia tetap tunduk pada otoritas 

nabi. 

 

Yang kedua, Daud mempunyai tim yang sungguh-

sungguh berkualitas: 

 

1. Orang–orang yang berfungsi sepenuhnya: mereka 

memimpin bukan karena kedekatan atau senioritas lebih 

dahulu menjadi prajurit tanpa kualitas, mereka bukan 

tipe orang yang pemikir tahu banyak teori tapi tidak 

berbuah. Mereka orang-orang yang membuktikkan 

dirinya di lapangan, di atas rata-rata orang banyak, dan 

berbuah - memenangkan perang dengan tangan mereka 

sendiri. 
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2. Orang-orang yang menundukkan diri pada Daud; mereka 

bukan taat karena struktur organisasi atau mencari 

keuntungan, mereka sungguh taat dan mencintai Daud 

sebagai pemimpin. Mereka tidak haus jabatan atau 

popularitas. 

 

3. Orang-orang yang tahu panggilan; mereka adalah para 

pahlawan yang perkasa, tetapi mereka tahu bahwa 

mereka dipanggil menjadi pahlawan Daud, bukan 

menjadi raja dan mengkudeta Daud. Mereka tahu hidup 

mereka dipanggil untuk melayani orang yang diurapi 

Tuhan agar kehendak Tuhan terjadi bagi kerajaan Israel. 

 

Samuel 23:8,38-39 Inilah nama para pahlawan yang 

mengiringi Daud: Isybaal, orang Hakhmoni, kepala 

triwira; ia mengayunkan tombaknya melawan delapan 

ratus orang yang tertikam mati dalam satu 

pertempuran. 

Ira, orang Yetri; Gareb, orang Yetri; Uria, orang Het, 

semuanya tiga puluh tujuh orang. 
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 18 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Tuhan Menegur 

Melalui Nabi” -2 Samuel 24 

 

2 Samuel 24:11-14 Setelah Daud bangun dari pada waktu 

pagi, datanglah firman TUHAN kepada nabi Gad, pelihat 

Daud, demikian: 

"Pergilah, katakanlah kepada Daud: Beginilah firman 

TUHAN: tiga perkara Kuhadapkan kepadamu; pilihlah 

salah satu dari padanya, maka Aku akan melakukannya 

kepadamu." 

Kemudian datanglah Gad kepada Daud, 

memberitahukan kepadanya dengan berkata 

kepadanya: "Akan datangkah menimpa engkau tiga 

tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau 

melarikan diri tiga bulan lamanya dari hadapan 

lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau, 

akan adakah tiga hari penyakit sampar di negerimu? 

Maka sekarang, pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa 

yang harus kusampaikan kepada Yang mengutus aku." 
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Lalu berkatalah Daud kepada Gad: "Sangat susah hatiku, 

biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan TUHAN, 

sebab besar kasih sayang-Nya; tetapi janganlah aku 

jatuh ke dalam tangan manusia." 

 

Raja Daud hanyalah manusia biasa. Di usia tua, ia kembali 

melanggar perintah Tuhan dan Tuhan menegur keras 

melalui Nabi Gad. 

 

Para pembaca, Daud menerima teguran Nabi Gad dan ia 

menerima pendisiplinan Tuhan. Sebuah kenyataan bahwa 

Tuhan melalui para nabi, mendisiplinkan para pemimpin, 

dan menyampaikan teguran dan hal ini pada jaman 

perjanjian baru - pada jaman ini Tuhan masih menggunakan 

jawatan nabi dalam gereja untuk menegur dan membimbing 

para pemimpin di gereja dan tempat kerja. 
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19 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Adonijah 

Mengangkat Diri Sendiri” -1 Raja-raja 1 

 

1 Raja-raja 1:3-5 Maka di seluruh daerah Israel dicarilah 

seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abisag, gadis 

Sunem, lalu dibawa kepada raja. 

Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan 

melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. 

Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan 

berkata: "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi 

dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda 

serta lima puluh orang yang berlari di depannya. 

 

Adonijah mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Ia 

melangkahi otoritas ayahnya Raja Daud, nabi Tuhan. Ia 

berinisiatif sendiri menjadi raja karena struktur keturunan 
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raja dan ia anak tertua. Ia merasa sudah pasti ia akan 

menjadi raja. 

 

Meskipun Salomo adalah bukan anak sulung dan lahir dari 

Barsheba, ternyata Tuhan memilih Salomo menjadi raja. 

Secara struktur dan kebiasaan sudah seharusnya Adonijah 

menjadi raja, tapi Tuhan lebih berkuasa di atas tradisi dan 

struktur jabatan! Tuhan bebas memilih siapa saja yang Dia 

mau dan mengurapi siapa saja yang Ia pilih. 

 

Para pembaca terkasih, hanya Nabi yang dapat mengangkat 

raja, dan bahkan rakyat jelata pun dapat diangkat Tuhan. 

Berkaca pada kisah hidup Daud, ia hanya rakyat biasa saja, 

tapi Nabi datang membawa pesan Tuhan mengangkatnya 

menjadi Raja. Adonijah meremehkan pengurapan Tuhan 

dan kedaulatan Tuhan. Ia melakukan kebodohan, ia 

mengangkat dirinya sendiri menjadi Raja. 
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20 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Rahasia dari Daud 

Ternyata Adalah Nasehat Sederhana” 

-1 Raja-raja 2 

 

1 Raja-raja 2:1-3 Ketika saat kematian Daud mendekat, 

ia berpesan kepada Salomo, anaknya: 

"Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka 

kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. 

Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap 

TUHAN, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang 

ditunjukkan-Nya, dan dengan tetap mengikuti segala 

ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuan-Nya, 

seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau 

beruntung dalam segala yang kaulakukan dan dalam 

segala yang kautuju, 

 

Raja Daud memberikan suatu kunci kesukesan, rahasia 

kesukesannya, dan ternyata rahasianya sangat sederhana 
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bahkan kiranya terlalu simple. ”Mengasihi Tuhan sehingga 

melakukan segala ketetapan Firman Tuhan”. 

 

Cara menjadi sukses mengalami kemenangan besar dalam 

kehidupan, ternyata sangat sederhana ”mengasihi Tuhan 

sehingga  melakukan segenap ketetapan Firman Tuhan 

dengan taat” 

 

Karena terlalu simpel dan terlalu sederhana, Salomo yang 

sangat cerdas itu tidak mengerti.  

 

Dalam perjalanan hidup Salomo, ia berubah kesetiaannya. 

Kenikmatan hidup, hawa nafsu, kekayaan yang teramat 

banyak membuat ia tidak lagi mengasihi Tuhan dan tidak 

melakukan segenap ketetapan Firman Tuhan. 
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 21 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Diberi Hal yang 

Bahkan Tidak Diminta” -1 Raja-raja 3 

 

1 Raja-raja 3:10-13 Lalu adalah baik di mata Tuhan 

bahwa Salomo meminta hal yang demikian. 

Jadi berfirmanlah Allah kepadanya: "Oleh karena engkau 

telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta 

umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, 

melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, 

maka sesungguhnya Aku melakukan sesuai dengan 

permintaanmu itu, sesungguhnya Aku memberikan 

kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, 

sehingga sebelum engkau tidak ada seorangpun seperti 

engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorangpun 

seperti engkau. 

Dan juga apa yang tidak kauminta Aku berikan 

kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga 
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sepanjang umurmu takkan ada seorangpun seperti 

engkau di antara raja-raja. 

 

Ketika hati kita benar dan tidak meminta demi ambisi dan 

kepuasan diri, Tuhan akan memberikan segala sesuatu 

secara berkelimpahan lebih dari yang kita minta. 

 

Raja Salomo tidak meminta kekayaan atau kehormatan 

kejayaan, ia meminta hikmat agar bisa berfungsi maksimal 

sebagai pemimpin, tapi Tuhan memberikan semuanya! 

Ditambahkan kekayaan dan kejayaan baginya. 

 

Banyak orang memohon berdoa agar Tuhan memberkati 

mereka dengan kekayaan dan kejayaan. Tuhan tidak 

memberkati mereka, karena mereka hanya hidup bagi diri 

sendiri. Salomo tidak egois, ia meminta karunia untuk ia 

melayani sebagai raja yang adil dan bijaksana. 

 

Para pembaca terkasih, demikianlah rahasia karakter 

manusia dan sikap Tuhan terhadap hati manusia. Saya 

berdoa agar para pembaca menangkap pewahyuan ini. 
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 22 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Hikmat Melebihi 

Segala Sesuatunya” -1 Raja-raja 4 

 

1 Raja-raja 4:29 Dan Allah memberikan kepada Salomo 

hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang 

luas seperti dataran pasir di tepi laut 

 

Karunia kebijaksanaan adalah karunia Roh Kudus yang tak 

ternilai harganya, bahkan melebihi segala sesuatu. 

 

Raja Salomo dengan karunia hikmat dengan segera 

membawa pada jaman kedamaian tanpa perang, jaman 

pembangunan dan kemakmuran Israel dan semua daerah 

yang dikuasainya. Semua karena karunia Hikmat. 

 

Raja-raja semua takjub pada wibawa dan hikmat Salomo. 

Mereka datang mendengarkan hikmat Salomo dan 

memberikan upeti persembahan. 
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Para pembaca terkasih, segala kesuksesan Salomo adalah 

karena hikmat, dan hikmat adalah karunia manifestasi dari 

Roh Kudus. 
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23 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Hikmat Dalam 

Kepemimpinan” -1 Raja-raja 5 

 

1 Raja-raja 5:7 Maka segera sesudah Hiram mendengar 

pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta 

berkata: "Terpujilah TUHAN pada hari ini, karena Ia 

telah memberikan kepada Daud seorang anak yang 

bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini.” 

 

Dengan hikmat Raja Salomo memimpin, ia tidak menindas 

raja-raja lainnya, ia memberikan penghargaan dan rasa 

hormat terhadap para pemimpin di daerah yang 

dikuasainya. 

 

Kedamaiaan, kesejahteraan pun terjadi, perang sudah 

selesai, tidak ada pemberontakan dan kekacauan. Karunia 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/


53 
 

hikmat sangatlah penting, ia melebihi kekayaan dan 

kejayaan.  

 

Hikmat lebih mahal dari emas dan permata. Memenangkan 

pertempuran tidak selalu harus dengan tangan besi, hikmat 

dapat mengendalikan para raja tanpa harus memeranginya. 

 

Para pembaca terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita 

menginginkan karunia hikmat? Jika ya, berdoalah agar Roh 

Kudus memberikan hikmat dari hari ke hari bagi kita, dan 

kita menerapkan hikmat daripada Tuhan. 
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 24 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Firman Tuhan 

Digenapi” -1 Raja-raja 6 

 

1 Raja-raja 6:1 Dan terjadilah pada tahun keempat ratus 

delapan puluh sesudah orang Israel keluar dari tanah 

Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja 

atas Israel, dalam bulan Ziw, yakni bulan yang kedua, 

maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi TUHAN. 

 

Tuhan berfirman Israel akan menjadi kerajaan besar dan 

membangun Bait Allah, sejak jaman Musa hal ini 

direncanakan Tuhan. Meskipun ada kendala cacat karakter 

bangsa Israel, rencana Tuhan sesuai yang difirmanNya 

digenapi; 480 tahun perjalanan dari satu generasi 

berikutnya, janji Tuhan tidak pernah gagal. Ia 

membangkitkan Daud menjadikan kerajaan Israel berjaya 

dan Salomo menuntaskannya. 
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Firman Tuhan pasti digenapi… 

 

Para pembaca semua nubuatan Firman Tuhan di Alkitab 

pasti digenapi. Jikalau nubuatan itu menyangkut visi yang 

amat besar, bisa jadi membutuhkan beberapa generasi 

untuk mewujudkannya, tetapi pasti digenapi. 
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 25 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Bakat untuk 

Bekerja” -1 Raja-raja 7 

 

1 Raja-raja 7:13-14 Kemudian raja Salomo menyuruh 

orang menjemput Hiram dari Tirus. 

Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang 

ayahnya orang Tirus, tukang tembaga; ia penuh dengan 

keahlian, pengertian dan pengetahuan untuk melakukan 

segala pekerjaan tembaga; ia datang kepada raja 

Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. 

 

Tuhan memberikan talenta, bakat kepada manusia agar 

manusia dapat berkarya dan menghasilkan sesuatu yang 

baik. 
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Hiram diberikan Tuhan kemampuan untuk mengerjakan 

pembuatan karya seni dari tembaga, sehingga ia mampu 

mengerjakan dan menghasilkan karya seni yang indah. 

 

Para pembaca, saya yakin dan percaya, setiap manusia 

dilahirkan dengan bakat pemberian dari Tuhan untuk ia 

dapat berkarya. Bagian kita adalah mengenalinya dan 

mengerjakannya. 
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26 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Bukan Tentang 

Gedung” -1 Raja-raja 8 

 

1 Raja-raja 8:26-28 Maka sekarang, ya Allah Israel, 

biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang 

telah Kauucapkan kepada hamba-Mu Daud, ayahku. 

Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? 

Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi 

segala langitpun tidak dapat memuat Engkau, terlebih 

lagi rumah yang kudirikan ini. 

Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-

Mu ini, ya TUHAN Allahku, dengarkanlah seruan dan doa 

yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini! 

 

Raja Salomo sejak awal sudah menyadari bahwa Tuhan tidak 

akan dapat ditampung di sebuah gedung. Roh Tuhan yang 
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Maha Besar, tidak mungkin tinggal di dalam gedung buatan 

manusia, seberapa besar dan mewahnya gedung itu. Ini 

kenyataan. 

 

Para pembaca, terbukti dengan kisah Salomo, bahwa fokus 

dari ibadah bukan pada fasilitas gedung gereja, tapi pada 

kuasa Allah, pembangunan karakter, dan pertumbuhan 

iman. 

 

Jika hal yang utama terjadi maka fokus selanjutnya barulah 

gedung gereja yang sempurna dan megah. 

 

Gedung megah, gereja yang Salomo bangun, tak lama 

kemudian pada generasi berikutnya menjadi puing-puing 

belaka. Tidak ada karakter, iman dan kuasa Allah, yang ada 

hanya puing-puing gedung. 
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27 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Jika Kamu Berjalan 

Mengikuti Aku” -1 Raja-raja 9 

 

1 Raja-raja 9:4 Mengenai engkau, jika engkau hidup di 

hadapan-Ku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus 

hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan 

segala yang Kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau 

tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan-Ku, 

 

Sebenarnya dari begitu banyak kisah dalam Alkitab, cukup 

jelas bahwa kunci dalam mengalami Tuhan dan hidup dalam 

rencana Allah sangat sederhana, yakni jika kita mengikuti 

perintah Tuhan maka kita pasti berhasil dan beruntung. 

 

Para pembaca, banyak orang Kristen tidak menyadari hal ini. 

Mereka melupakan kata `jika` dan melompat pada tuntutan 
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diberkati Tuhan hidupnya berhasil, tapi tidak mau 

mengikuti perintah Tuhan. 

 

Contoh sederhana; banyak para pengusaha Kristen yang 

menentang perintah Tuhan hal jangan berhutang dan untuk 

segera melunasi hutangnya, tetapi mereka dengan sengaja 

malah menambah hutang. Atau perintah Tuhan jangan 

menikah dengan pasangan tidak beriman, tetapi mereka 

sengaja melanggarnya. 
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 28 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Pujian kepada 

Tuhan” -1 Raja-raja 10 

 

1 Raja-raja 10:8-9 Berbahagialah para isterimu, 

berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani 

engkau dan menyaksikan hikmatmu! 

Terpujilah TUHAN, Allahmu, yang telah berkenan 

kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau 

di atas takhta kerajaan Israel! Karena TUHAN mengasihi 

orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah 

mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan 

keadilan dan kebenaran." 

 

Ketika para raja dan ratu dari segala bangsa melihat betapa 

kaya, makmur, luar biasa dampak hikmat Salomo, mereka 

memberikan pujian kepada Tuhan. 
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Pencapaian Salomo sudah terlalu luar biasa. Tidak mungkin 

manusia biasa mencapainya, karena itu pasti karena campur 

tangan kuasa Tuhan. 

 

Para pembaca yang terkasih, segala pujian atas pencapaian 

yang luar biasa, kekaguman, sudah seharusnya ditujukan 

kembali kepada Tuhan.  

 

Kita harus menunjukkan identitas kita dengan jelas bahwa 

kita adalah murid Yesus Kristus, sehingga nama Tuhan 

menjadi  jelas dipermuliakan. 
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 29 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Karena Ayahmu” -1 

Raja-raja 11 

 

1 Raja-raja 11:9-12 Sebab itu TUHAN menunjukkan 

murka-Nya kepada Salomo, sebab hatinya telah 

menyimpang dari pada TUHAN, Allah Israel, yang telah 

dua kali menampakkan diri kepadanya, 

dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini 

supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia 

tidak berpegang pada yang diperintahkan TUHAN. 

Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Salomo: "Oleh karena 

begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada 

perjanjian dan segala ketetapan-Ku yang telah 

Kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya Aku 

akan mengoyakkan kerajaan itu dari padamu dan akan 

memberikannya kepada hambamu. 
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Hanya, pada waktu hidupmu ini Aku belum mau 

melakukannya oleh karena Daud, ayahmu; dari tangan 

anakmulah Aku akan mengoyakkannya. 

 

Salomo jatuh pada berhala nafsu yang berlebihan. Ia 

menikahi istri-istri yang tidak seiman dan hal ini menyeret 

ia menyembah dewa-dewi asing, seperti Asthoret. 

 

Dewi Asthoret menyebabkan Salomo jatuh pada dosa 

seksual. Tidak tanggung-tanggung, ia mengumbar nafsu 

mata, gengsi, dan kedagingan dengan mempunyai 700 istri 

dan 300 gundik. 

 

Tuhan marah besar, tetapi Salomo tidak binasa. Hal ini 

karena satu hal saja; karena Tuhan mengingat ayah Salomo, 

Daud. Dimana Tuhan telah bersumpah kepada Daud, setiap 

keturunannya akan tetap menjadi raja karena cinta Tuhan 

pada Daud! 

 

Tuhan dengan segera memecah kerajaan Israel dan 

membuat Salomo cepat meninggal! 

 

Para pembaca terkasih, karena Salomo tahu bahwa Tuhan 

telah terlanjur bersumpah pada ayahnya, maka ia semena-

mena, memprovokasi Tuhan.  
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Sungguh kurang ajar, tidak tahu diri, tetapi hal ini terjadi 

karena bujukan istri-istri Salomo yang menjerumuskannya 

pada penyembahan berhala. 
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30 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Nasihat dari Teman 

yang Bodoh” -1 Raja-raja 12 

 

1 Raja-raja 12:8-10 Tetapi ia mengabaikan nasihat yang 

diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat 

kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan 

yang mendampinginya, 

katanya kepada mereka: "Apakah nasihatmu, supaya 

kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan 

kepadaku: Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan 

kepada kami oleh ayahmu?" 

Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu 

berkata: "Beginilah harus kaukatakan kepada rakyat 

yang telah berkata kepadamu: Ayahmu telah 

memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, 

berilah keringanan kepada kami--beginilah harus 
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kaukatakan kepada mereka: Kelingkingku lebih besar 

dari pada pinggang ayahku! 

 

Raja Rehoboam, anak Salomo, sungguh ceroboh meminta 

dan mengikuti nasehat dari teman-teman masa kecilnya, 

teman-teman yang tidak bijaksana dan tidak berhikmat. 

 

Para tetua yang penuh hikmat dan kaya pengalaman, tidak 

dia dengarkan, tapi nasihat bodoh dari teman-temannya, dia 

jalankan. 

 

Para pembaca terkasih, hati-hatilah dalam meminta nasehat. 

Jangan meminta nasehat dari kumpulan orang tidak 

berhikmat. Bergaulah dan mintalah nasehat hanya dari 

orang-orang beriman dan penuh hikmat. 
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 31 OKTOBER 

Renungan Harian Alkitab “Instruksi 

Sederhana” -1 Raja-raja 13 

 

1 Raja-raja 13:7-9 Kemudian berbicaralah raja kepada 

abdi Allah itu: "Marilah bersama-sama dengan aku ke 

rumah, segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak 

memberikan suatu hadiah kepadamu." 

Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja: "Sekalipun 

setengah dari istanamu kauberikan kepadaku, aku tidak 

mau singgah kepadamu; juga aku tidak mau makan roti 

atau minum air di tempat ini. 

Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman 

TUHAN: Jangan makan roti atau minum air dan jangan 

kembali melalui jalan yang telah kautempuh itu." 
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Instruksi dari Tuhan, sangatlah jelas! Jangan makan dan 

minum, bergegaslah kembali dengan jalan lain setelah 

menyampaikan pesan. 

 

Sayang sekali, nabi muda ini tertipu oleh seorang nabi tua, 

yang sudah tidak dipakai Tuhan lagi menyampaikan pesan 

karena masalah karakter, yakni berbohong. 

 

Nabi muda yang mendadak tenar dan populer ini dibujuk 

oleh nabi tua dengan berbohong dan nabi muda ini tertipu. 

Ia membujuknya untuk berhenti makan dan minum di 

rumah nabi tua yang menjadi fans nabi muda ini. 

 

Para pembaca terkasih, jika ada orang lain yang meminta 

kita melanggar instruksi Firman Tuhan, janganlah kita 

mempercayainya, tolak dengan tegas, jangan sampai kisah 

nabi muda terulang kembali. 
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1 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Konsekuensi 

Bertanya kepada Nabi” -1 Raja-raja 14 

 

1 Raja-raja 14:5-10 Tetapi TUHAN telah berfirman 

kepada Ahia: "Bahwasanya isteri Yerobeam datang 

untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab 

anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kaukatakan 

kepadanya." Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia 

seolah-olah ia orang lain. 

Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah 

perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, 

berkatalah ia: "Masuklah, hai isteri Yerobeam! 

Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang 

lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras 

kepadamu. 

Pergilah, katakan kepada Yerobeam: Beginilah firman 

TUHAN, Allah Israel: Aku telah meninggikan engkau dari 
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tengah-tengah bangsa itu, dan mengangkat engkau 

menjadi raja atas umat-Ku Israel; 

Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud 

dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak 

seperti hamba-Ku Daud yang tetap mentaati segala 

perintah-Ku dan mengikuti Aku dengan segenap hatinya 

dan hanya melakukan apa yang benar di mata-Ku. 

Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih 

dari semua orang yang mendahului engkau dan telah 

membuat bagimu allah lain dan patung-patung tuangan, 

sehingga engkau menimbulkan sakit hati-Ku, bahkan 

engkau telah membelakangi Aku. 

Maka Aku akan mendatangkan malapetaka kepada 

keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan dari pada 

Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi 

maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan 

menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu 

tahi sampai habis. 

 

Banyak orang tidak menyadari, jika ia datang kepada nabi 

untuk meminta petunjuk atau nubuatan dari Tuhan melalui 

pelayanan nabi; ada dua kemungkinan konsekuensi, yakni; 
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1. Pesan nabi yang diberikan penuh kuasa sangat 

menguntungkan bagi yang bertanya meminta petunjuk 

secara profetik. 

2. Pesan nabi yang diberikan penuh kuasa tapi sangat 

menegur dan tidak menguntungkan bagi yang meminta 

petunjuk profetik. 

 

Apakah isi pesannya akan menguntungkan, seperti pesan 

dengan kuasa untuk mengangkat seseorang menjadi 

pejabat, menjadi kaya? Atau pesan sangat menegur? Atau 

bahkan didikan ajaran Tuhan yang mempertobatkan dan 

membawa hukuman? 

 

Tidak ada yang tahu apa nanti isi pesannya, yang tahu hanya 

Tuhan saja! 

 

Para pembaca terkasih, jika Anda minta didoakan hamba 

Tuhan berkarunia kenabian, siapkan hati Anda, murnikan 

motivasi Anda. Jawaban pesan Tuhan, bisa apa saja. 

Jika tidak siap dan tidak rendah hati, lebih baik jangan minta 

didoakan oleh hamba Tuhan dengan karunia kenabian. 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 2 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Dosa Pemimpin”  

-1 Raja-raja 15 

 

1 Raja-raja 15:25-26 Nadab, anak Yerobeam, menjadi 

raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, raja 

Yehuda. Ia memerintah atas Israel dua tahun lamanya. 

Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, serta hidup 

menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa 

ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa 

pula. 

 

Jika seorang pemimpin umat berdosa, maka biasanya 

menjadi dosa umat. Umat berdosa berjemaat karena diberi 

contoh pemimpinya. 

 

Ketika pemimpin memberi keteladanan, seolah-olah hal 

dosa ini tidak apa-apa dan ditolerir. Dosa pemimpin menjadi 

dosa bersama umat! 
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Para pembaca, coba Anda perhatikan, dimana umat gereja 

banyak pengusaha dengan hutang, maka biasanya 

pendetanya juga pengusaha yang banyak hutang. Dimana 

secara masal banyak umat gereja terjebak hutang kartu 

kredit, hal ini terjadi karena pendetanya tidak pernah 

menegur jemaat yang suka berhutang dan biasanya karena 

pendeta itu juga sama berhutang kartu kredit juga. 

 

Kasus yang sering terjadi lainnya, ketika umat gereja secara 

masal banyak bercerai. Hal ini terjadi karena pendetanya 

juga bercerai dan menikah lagi, tapi tetap jadi gembala atas 

gereja itu seakan-akan tidak pernah terjadi apa -apa. 

 

Kasus yang sering terjadi lainnya adalah secara masal umat 

gereja banyak yang terjebak perdukunan, jimat, olkutisme. 

Hal ini karena pendetanya juga bertanya ke peramal, 

mempunyai jimat, dan sejenisnya. Para pemimpin umat, 

standard hidup seorang pemimpin adalah Alkitab, tidak 

boleh ada pengurangan! Dosa pemimpin berbahaya jika 

tidak segera bertobat, menular! 
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 3 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “DigenapiNya 

Nubuatan Yosua” -1 Raja-raja 16 

 

1 Raja-raja 16:2-3, 33-34 "Oleh karena engkau telah 

Kutinggikan dari debu dan Kuangkat menjadi raja atas 

umat-Ku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti 

Yerobeam dan telah menyuruh umat-Ku Israel berdosa, 

sehingga mereka menimbulkan sakit hati-Ku dengan 

dosa mereka, 

maka sesungguhnya Aku akan menyapu bersih Baesa 

dan keluarganya, kemudian Aku akan membuat 

keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. 

Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab 

melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia 

menimbulkan sakit hati TUHAN, Allah Israel, lebih dari 

semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. 

Pada zamannya itu Hiel, orang Betel, membangun 

kembali Yerikho. Dengan membayarkan nyawa Abiram, 
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anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu, dan 

dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang 

bungsu, ia memasang pintu gerbangnya, sesuai dengan 

firman TUHAN yang diucapkan-Nya dengan 

perantaraan Yosua bin Nun. 

 

Yosua sudah bernubuat bahwa siapa pun yang membangun 

kembali tembok Yerikho harus membayar harga dengan 

nyawa anak sulung dan anak bungsunya. Ini tertulis dan 

sudah diperingatkan. 

 

Setelah beratus-ratus tahun lamanya, nubuatan Yosua terus 

berlaku. Raja Ahab sengaja melawan nubuatan itu dengan 

membangun tembok Yerikho. 

 

Para pembaca terkasih, Ahab membayar harga sebuah 

pemberontakan. Anak-anak Ahab menjadi korban. 

Seharusnya, Ahab tidak meremehkan nubuatan Yosua. 
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 4 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Sesuai Petunjuk 

Tuhan” -1 Raja-raja 17 

 

1 Raja-raja 17:13-15 Tetapi Elia berkata kepadanya: 

"Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang 

kaukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong 

roti bundar kecil dari padanya, dan bawalah kepadaku, 

kemudian barulah kaubuat bagimu dan bagi anakmu. 

Sebab beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Tepung 

dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam 

buli-buli itupun tidak akan berkurang sampai pada 

waktu TUHAN memberi hujan ke atas muka bumi." 

Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang 

dikatakan Elia; maka perempuan itu dan dia serta anak 

perempuan itu mendapat makan beberapa waktu 

lamanya. 
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Tuhan berbicara melalui nubuatan Nabi Elia dan janda itu 

taat. Terjadilah mukjizat ajaib. 

 

Hanya orang yang beriman kepada Tuhan, yang bertindak 

dengan hati percaya. Sehebat apapun urapan nabi yang 

menyampaikan, jika janda itu tidak percaya, ia tidak akan 

bertindak dengan iman. 

 

Para pembaca terkasih, bukti orang beriman adalah ketika ia 

menerima pesan Tuhan, ia bertindak dengan percaya. 
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5 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Waktunya Tuhan” 

-1 Raja-raja 18 

 

1 Raja-raja 18:42-44 Lalu Ahab pergi untuk makan dan 

minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu 

ia membungkuk ke tanah, dengan mukanya di antara 

kedua lututnya. 

Setelah itu ia berkata kepada bujangnya: "Naiklah ke 

atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia 

melihat dan berkata: "Tidak ada apa-apa." Kata Elia: 

"Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai tujuh kali. 

Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu: "Wah, awan 

kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata 

Elia: "Pergilah, katakan kepada Ahab: Pasang keretamu 

dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh 

hujan." 
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Elisa melihat dan menunggu sampai tujuh kali. Ia menyuruh 

bujangnya naik turun gunung melihat awan hujan datang. 

Waktu manusia berbeda dengan waktu Tuhan! Manusia 

cenderung ingin cepat dan instan, tetapi sebaliknya Tuhan 

menggunakan perhitungan waktu yang tepat, tidak pernah 

instan dan mementingkan proses, sehingga waktu Tuhan 

dan waktu manusia berbeda. Dan tentu saja, waktu Tuhan 

adalah yang paling terbaik. 

 

Para pembaca terkasih, jikalau kita mempercayai Tuhan 

sepenuhnya, maka kita akan bersabar dan menantikan 

waktu Tuhan menggenapi segala sesuatunya. Waktu Tuhan 

berbeda dengan waktu manusia. 
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6 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Komitmen Total 

Melayani Bersama dengan Hamba Tuhan” 

-1 Raja-raja 19 

 

1 Raja-raja 19:20-21 Lalu Elisa meninggalkan lembu itu 

dan berlari mengikuti Elia, katanya: "Biarkanlah aku 

mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan 

mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya: "Baiklah, 

pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat 

kepadamu." 

Lalu berbaliklah ia dari pada Elia, ia mengambil 

pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak 

dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api; ia 

memberikan daging itu kepada orang-orangnya, 

kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, 

lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. 
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Elisa berhasil menjadi anak didik yang sukses. Ia menerima 

pengurapan ganda dari hamba Tuhan, Elia. Kunci 

keberhasilannya adalah ia sejak awal tidak mendua hati. Ia 

menjawab panggilan Tuhan menjadi pelayan Tuhan dan 

dengan segenap hati, komitmen total, ia mengikut Nabi Elia, 

dimuridkan dan dididik secara intens. 

 

Para pembaca terkasih, bukti dari total komitmen Elisa 

mengikut Elia untuk memenuhi panggilan Tuhan adalah ia 

meninggalkan pekerjaan di tempat kerjanya seketika itu 

juga. 

 

Bahkan, ia memastikan bahwa ia tidak akan kembali lagi 

menjadi pengusaha pertanian dengan memotong sapi-sapi 

pembajak ladangnya dan membakar alat bajaknya. Ia 

sungguh-sungguh berkomitmen mengikut Elia tanpa 

rencana cadangan. 
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7 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Tidak Taat Pada 

Tuhan”-1 Raja-raja 20 

 

1 Raja-raja 20:41-43 Lalu segeralah ia membuka kain 

pembalut itu dari matanya, sehingga raja Israel 

mengenali dia sebagai seorang dari rombongan nabi. 

Kata nabi itu kepadanya: "Beginilah firman TUHAN: Oleh 

karena engkau telah membiarkan lolos orang yang 

dikhususkan bagi-Ku untuk ditumpas, maka nyawamu 

adalah ganti nyawanya dan rakyatmu ganti rakyatnya." 

Lalu raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan 

gusar, maka sampailah ia di Samaria. 

 

Suatu kebodohan tingkat tinggi Raja Ahab melepaskan Raja 

Syria. Padahal sudah sangat jelas perintah Tuhan yang 

disampaikan Nabi, bahwa Tuhan akan memberikan 
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kemenangan untuk Raja Ahab dan ia ditugaskan menumpas 

musuh. 

 

Setelah kemenangan ajaib terjadi, mengingat jumlah tentara 

Israel yang tidak sebanding jumlahnya dengan tentara Syria, 

tapi Israel menang, Raja Ahab dengan bodohnya tidak taat 

pada Tuhan dan menjadi populis dan melepaskan raja Syria. 

 

Nabi datang dan menetapkan bahwa Raja Ahab dihukum 

yakni ia akan binasa menggantikan hukuman Raja Syria. 

 

Para pembaca terkasih, suatu kebodohan untuk tidak taat 

pada perintah dan menyelesaikan tugas Tuhan. Ahab 

memang raja pemberontak dan populis. Ia lebih mencari 

popularitas manusia daripada taat pada Tuhan. Ahab 

mencoba menjadi juruselamat bagi Raja Syria, padahal ia 

bukan Tuhan. 
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8 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Tuhan 

Mengetahuinya”-1 Raja-raja 21 

 

1 Raja-raja 21:17-19 Tetapi datanglah firman TUHAN 

kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya: 

"Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di 

Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk 

mengambil kebun itu menjadi miliknya. 

Katakanlah kepadanya, demikian: Beginilah firman 

TUHAN: Engkau telah membunuh serta merampas juga! 

Katakan pula kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Di 

tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah 

anjing akan menjilat darahmu." 

 

Raja Ahab dengan kekuasaannya berbuat semena–mena. 

Seakan-akan Tuhan tidak mengetahui hal ini dan ia bisa 

melakukan apa saja yang ia mau sebagai pemimpin, bahkan 

membunuh warganya demi menguasai lahan milik warga. 
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Tuhan mempunyai pasukan khusus di bumi, yakni para 

Nabi, dan Tuhan Maha Tahu! Ia mengetahui semua yang 

terjadi di dunia dan ia tidak diam saja. 

 

Memang manusia tidak bisa secara langsung bertemu atau 

mendengar teguran Tuhan. Melalui para Nabi, Tuhan 

mengirim pesan, hukuman, dan ketetapan yang dibuat 

Tuhan. Dan nubuatan Nabi adalah suara Tuhan dan pasti 

terjadi. 

 

Dalam kisah ini, pada akhirnya Raja Ahab ketakutan dan ia 

memutuskan mendengarkan teguran dan minta 

pengampunan Tuhan dan Tuhan berbelas kasihan. Melalui 

Nabi Elia, Tuhan menyampaikan pesan bahwa ia memang 

pasti akan dihukum, tetapi kehancuran kerajaan akan terjadi 

setelah Ahab meninggal. 

 

Para pembaca terkasih, respon terhadap nubuatan Nabi 

yang berisikan teguran Tuhan sangatlah penting. Jika ia 

bertobat dan merendahkan diri, Tuhan akan memberkati 

dengan kemurahan Tuhan dan jika sebaliknya, maka hukum 

tabur tuai akan berlaku. Setiap dosa mendatangkan upah 

maut pada akhirnya. 
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9 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Respon yang Benar” 

-1 Raja-raja 22 

 

1 Raja-raja 22:27-28 dan katakan: Beginilah titah raja: 

Masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan 

roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang 

dengan selamat." 

Tetapi jawab Mikha: "Jika benar-benar engkau pulang 

dengan selamat, tentulah TUHAN tidak berfirman 

dengan perantaraanku!" Lalu disambungnya: 

"Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian!" 

 

Ketika Tuhan menetapkan didikan atau pendisiplinan 

bahkan hukuman dosa, Ia biasanya akan mengirim seorang 

nabi bernubuat menyampaikannya, yang menentukan 

apakah ketetapan Tuhan itu akan jadi atau ada perubahan 

adalah respon orang tersebut, sikap hati orang itu. 
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Jika orang itu merendahkan diri, meminta kemurahan 

Tuhan, maka Tuhan biasanya akan bermurah hati dan sering 

kali ia memperbaharui ketetapannya. Orang itu menerima 

ketetapan Tuhan. 

 

Jika orang itu mengeraskan hati, bahkan menganiaya hamba 

Tuhan dengan perkataan, penghakiman, maka selesailah 

sudah. Ketetapan hukuman itu menjadi final. Sikap hati 

orang itu adalah kesepakatan untuk mengalami kejatuhan. 

 

Para pembaca terkasih, respon hati sangatlah penting. Jika 

kita merespon dengan benar segala pesan Tuhan, maka 

pastinya semua pesan Tuhan akan mendatangkan kebaikan. 

Jika kita merespon dengan arogan, sombong, tidak bertobat, 

maka kita akan menuai kehancuran. 

 

Sikap hati meresponi pesan Tuhan dan memperlakukan 

hamba Tuhan yang menyampaikan nubuatan, menentukan 

masa depan Anda. Raja Ahab memberontak, arogan, bahkan 

ia memenjarakan Nabi Mikha. Ahab memilih kebinasaan 

dengan melawan Tuhan dan hari itu juga ia binasa. 
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10 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Terjadi Menurut 

Perkataan Tuhan yang Dinubuatkan” 

-2 Raja-raja 1 

 

2 Raja-raja 1:16-17 Berkatalah Elia kepada raja: 

"Beginilah firman TUHAN: Oleh karena engkau telah 

mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk 

kepada Baal-Zebub, allah di Ekron, seolah-olah tidak ada 

Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab 

itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di 

mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." 

Maka matilah raja sesuai dengan firman TUHAN yang 

dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja 

menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin 

Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai 

anak laki-laki. 
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Tuhan telah berfirman melalui Nabi Elia dan Raja Ahazia 

sama sekali tidak merespon dengan benar. Bukannya 

bertobat, malah ia mengirim tentara menangkap Nabi Elia. 

 

Ketetapan Tuhan menjadi bulat dengan respon 

pemberontakan Raja Ahaziah adalah suatu kesepakatan 

tidak langsung yang mengakui bahwa ia memang layak 

dicabut nyawanya dan masuk neraka. 

 

Dalam kisah ini, ada seorang kapten pasukan yang 

merendahkan diri, meminta kemurahan Tuhan, setelah dua 

rekannya dan pasukannya lebih dari 100 orang tewas 

disambar api Tuhan. Ia datang meminta kemurahan Tuhan 

dan Tuhan bermurah hati memberikan ia dan pasukannya 

kehidupan dan keselamatan. 

 

Para pembaca terkasih, mari kita menjadi seperti kepala 

pasukan ini sehingga perkataan Tuhan yang jadi adalah 

perkataan nubuatan kemurahan dan keselamatan dari 

Tuhan. Janganlah kita seperti Raja Ahazia pemberontak dan 

penganiaya hamba Tuhan yang hanya menyampaikan pesan. 
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11 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Jubah Urapan” 

-2 Raja-raja 2 

 

2 Raja-raja 2:12-13 Ketika Elisa melihat itu, maka 

berteriaklah ia: "Bapaku, bapaku! Kereta Israel dan 

orang-orangnya yang berkuda!" Kemudian tidak 

dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan 

dikoyakkannya menjadi dua koyakan. 

Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, 

lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai 

Yordan. 

 

Kisah ini adalah kisah nyata dan sungguh terjadi! Jika orang 

tidak beriman membaca kisah ini, bisa jadi mereka berusaha 

dengan logika mengatakan ini hanya dongeng! 

 

Sekali lagi, kisah Nabi Elia dijemput kereta dari surga dan 

jubah pengurapan Elia turun atas murid rohaninya, Elisa, 

adalah kisah nyata! 
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Para pembaca, kisah nyata ini menjelaskan bahwa memang 

ada yang dinamakan jubah pengurapan seorang hamba 

Tuhan. Dan salah satu murid hamba Tuhan itu suatu hari 

akan mendapat warisan jubah urapan itu sehingga kuasa 

Tuhan dalam diri manusia itu dapat diturunkan oleh 

kehendak Tuhan. 

 

Sekali lagi ini adalah kisah nyata dan kebenaran dan masih 

berlaku sama hari ini. Memang butuh iman untuk 

menangkap hal-hal rohani supranatural! 

 

Bergaulah dengan hamba-hamba Tuhan yang berjalan 

dalam iman dan kuasa Allah.  Bergaulah melalui kotbah-

kotbah dan pesan hikmat yang dibagikan dan Anda akan 

dikuatkan imannya karena melihat bukti pekerjaan Tuhan 

yang nyata dalam hidup para hamba Tuhan yang 

beriman (bukan hamba Tuhan yang hanya teoritis tanpa 

kuasa Allah). 

 

Elisa tidak bergaul dan sembarang mengikut hamba Tuhan. 

Ia mengikuti hamba Tuhan yang ada bukti pelayanan 

disertai kuasa Tuhan dan mukjizat dan hidup Elia yang 

benar sebagai bukti iman. 
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12 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Kemenangan karena 

Merendahkan Diri kepada Tuhan”-2 Raja-raja 3 

 

2 Raja-raja 3:11-12 Tetapi bertanyalah Yosafat: "Tidak 

adakah di sini seorang nabi TUHAN, supaya dengan 

perantaraannya kita meminta petunjuk TUHAN?" Lalu 

salah seorang pegawai raja Israel menjawab, katanya: 

"Di sini ada Elisa bin Safat, yang dahulu melayani Elia." 

Berkatalah Yosafat: "Memang padanya ada firman 

TUHAN." Sesudah itu pergilah raja Israel dan Yosafat dan 

raja Edom kepada Elisa. 

 

Kemenangan besar dialami oleh Raja Israel dan Raja Yehuda. 

Kemenangan ini adalah buah dari kerendahan hati para raja. 

 

Mereka mencari petunjuk dan pimpinan Tuhan sebelum 

bertindak. Mereka mencari Nabi Elisa untuk menerima 

nubuatan dari Tuhan. 
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Meskipun kedua raja ini banyak dosa dan di masa lalu 

memberontak pada Tuhan, sehingga nabi Elisa juga 

kehilangan antusias melayani mereka. Tapi, tindakan 

merendahkan diri mencari pesan Tuhan, dihargai dan 

dikabulkan. 

 

Para pembaca terkasih, jika umat datang dengan 

kerendahan hati kepada nabi dan meminta petunjuk Tuhan, 

Tuhan sangat murah hati dan akan menolong dan tidak 

mengingat masa lalunya. 

 

Dalam kisah nyata perikop ini, Israel mengalami 

kemenangan besar secara ajaib. Tuhan berperang 

mengalahkan musuh-musuh. Ini adalah buah dari 

kerendahan hati, kuasa Tuhan dinyatakan. 
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13 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Pemberi Menerima 

Lebih Banyak”-2 Raja-raja 4 

 

2 Raja-raja 4:9-11 Berkatalah perempuan itu kepada 

suaminya: "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang 

yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah 

yang kudus. 

Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil 

yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana 

baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi 

dan sebuah kandil, maka apabila ia datang kepada kita, 

ia boleh masuk ke sana." 

Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia 

ke kamar atas itu dan tidur di situ. 

 

Wanita ini adalah seorang pemberi. Dia dengan murah hati 

menyiapkan sebuah akomodasi khusus dibangun hanya 
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untuk menabur kepada Nabi Elisa, dan ia melakukannya 

dengan kasih yang tulus. 

 

Para pembaca, seorang pemberi memberi dengan tulus, 

tidak mengharapkan imbalan. Tapi di mata Tuhan, orang 

yang menabur dengan murah hati kepada hamba Tuhan, 

akan menerima lipat kali ganda berkat. 

 

Tuhan memberkati wanita ini dengan mukjizat yang sangat 

tak ternilai harganya. Ia yang mandul disembuhkan Tuhan 

melalui sepatah kata nubuatan dari nabi! Dan tidak hanya 

itu, ketika anak ini sakit dan meninggal, Nabi Elisa dengan 

kuasa Tuhan membangkitkan anaknya dari kematian. 

 

Memang seorang yang menabur dengan rendah hati, tidak 

cinta uang, dan mempunyai iman sungguh menyenangkan 

hati Tuhan. Karena itu, hidupnya akan selalu berkelimpahan, 

secara kerohanian, jiwa berbahagia, sehat, dan berlimpah 

secara keuangan. 
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14 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Ujian bagi Gehazi” 

-2 Raja-raja 5 

 

2 Raja-raja 5:14-16 Maka turunlah ia membenamkan 

dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan 

perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali 

seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. 

Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya 

kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke 

depan Elisa dan berkata: "Sekarang aku tahu, bahwa di 

seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu 

terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini!" 

Tetapi Elisa menjawab: "Demi TUHAN yang hidup, yang 

di hadapan-Nya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku 

tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman 

mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap 

menolak. 
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Biasanya umat datang membawa persembahan khusus 

kepada nabi sebagai persembahan dan rasa syukur kepada 

Tuhan. 

 

Ketika seorang nabi dengan rendah hati menerima 

persembahan, ia telah menjadi alat untuk umat menabur 

karena umat membutuhkan nabi yang rendah hati untuk 

ditabur persembahan sehingga umat juga bisa mendapatkan 

tuaian finansial (menggenapi Firman Tuhan: Barang siapa 

menabur persembahan kepada nabi akan mendapat upah 

nabi dan berkat). 

 

Dalam kasus lain Nabi Elisa, jika merasa tidak membutuhkan 

persembahan umat, ia tetap rendah hati menerimanya, tidak 

menolak dan memberikan kepada orang lain. Contohnya: 

persembahan sulung roti di saat kelaparan tetap diterima, 

lalu dibagikan kepada umat sehingga terjadi mukjizat 

pelipatgandaan roti, demikian kisah ini tertulis; 

 

2 Raja-raja 4:42-44 Datanglah seseorang dari Baal-

Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, 

yaitu dua puluh roti jelai serta gandum baru dalam 

sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa: "Berilah itu 

kepada orang-orang ini, supaya mereka makan." 
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Tetapi pelayannya itu berkata: "Bagaimanakah aku 

dapat menghidangkan ini di depan seratus orang?" 

Jawabnya: "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya 

mereka makan, sebab beginilah firman TUHAN: Orang 

akan makan, bahkan akan ada sisanya." 

Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka 

makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan 

firman TUHAN. 

 

Tetapi aneh sekali, tiba-tiba Nabi Elisa menolak 

persembahan khusus Jendral Naaman? Seperti sombong? Ini 

bukan sikap yang benar. Ada apa dengan kasus ini? 

 

Kasus ini dirancangkan Tuhan untuk menguji hati calon 

penerus jubah kenabian Elisa, yakni muridnya Gehazi. Ini 

adalah sebuah ujian hati bagi Gehazi, apakah ia layak 

menjadi nabi penerus urapan Elisa. 

 

Jika dulu Elisa anak pengusaha pertanian yang kaya raya 

meninggalkan kekayaan dan bisnisnya seketika guna 

mengikut nabi Elia, ia lulus ujian materi. 

 

Nabi Elisa bahkan secara profetik melihat tindakan 

pemberontakan Gehazi dan ia bernubuat sebuah hukuman 

dan sekaligus memecat Gehazi sebagai muridnya. 
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2 Raja-raja 5:27 tetapi penyakit kusta Naaman akan 

melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk 

selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya 

dengan kena kusta, putih seperti salju. 

 

Berbeda dengan Gehazi, di dalam mental miskin yang ia 

miliki, ia memilih mammon, harta, dan kena kutuk kusta, 

karena memberontak otoritas.  
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15 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Tuhan Bekerja 

melalui Nabi-Nya”-2 Raja-raja 6 

 

2 Raja-raja 6:11-12 Lalu mengamuklah hati raja Aram 

tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-

pegawainya, katanya kepada mereka: "Tidakkah dapat 

kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita 

memihak kepada raja Israel?" 

Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya: "Tidak 

tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah 

yang memberitahukan kepada raja Israel tentang 

perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar 

tidurmu." 

 

Setiap rencana jahat Raja Syria diketahui Nabi Elisa dan ia 

memberitahukan kepada raja Israel sehingga rencana itu 

selalu gagal. 
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Raja Syria pun memerintahkan pasukannya menangkap 

Nabi Elisa, tetapi Tuhan membutakan mata seluruh pasukan 

Syria. 

 

Para pembaca terkasih, Tuhan sungguh bekerja melalui Nabi 

Elisa. Israel terlindungi kuasa Allah melalui kehadiran nabi, 

para hamba Tuhan. Tuhan sungguh peduli dan mengasihi 

umatNya. Ia akan selalu mengutus para hamba Tuhan untuk 

membawa pesan dan kuasa Tuhan. 
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16 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Hati-hati dengan 

Perkataanmu”-2 Raja-raja 7 

 

2 Raja-raja 7:18-20 Dan terjadi juga seperti yang 

dikatakan abdi Allah itu kepada raja: "Dua sukat jelai 

akan berharga sesyikal dan sesukat tepung yang terbaik 

akan berharga sesyikal, besok kira-kira waktu ini di 

pintu gerbang Samaria." 

Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu: 

"Sekalipun TUHAN membuat tingkap-tingkap di langit, 

masakan hal itu mungkin terjadi?", tetapi Elisa berkata: 

"Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan 

matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa dari 

padanya." 

Demikianlah terjadi kepada orang itu: Rakyat 

menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. 

 

Mengapa tentara pasukan itu meninggal diinjak-injak di 

pintu gerbang dan tidak sempat menikmati makanan 
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berlimpah? Hal ini terjadi karena Nabi Elisa 

menubuatkannya? Mengapa Nabi Elisa menubuatkan hal 

seperti itu terjadi? 

 

Perkataan keyakinan dari tentara itu sendiri telah 

menjadikan ia mengalami peristiwa tragis ini. Apa yang 

dipercayainya, ia katakan dan menjadi kenyataan. Nabi Elisa 

hanya menyampaikan penggenapan keyakinan orang itu. 

 

Para pembaca terkasih, berhati-hatilah dengan kata-kata 

yang kita ucapkan! Perkataan kita sendiri akan menentukan 

masa depan, hidup dan mati dikuasai lidah. 
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17 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Diselamatkan 

karena Taat”-2 Raja-raja 8 

 

2 Raja-raja 8:1-3 Elisa telah berbicara kepada 

perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, 

katanya: "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama 

dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau 

dapat menetap sebagai pendatang, sebab TUHAN telah 

mendatangkan kelaparan, yang pasti menimpa negeri 

ini tujuh tahun lamanya." 

Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannyalah 

seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama 

dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai 

pendatang di negeri orang Filistin tujuh tahun lamanya. 

Dan setelah lewat ketujuh tahun itu, pulanglah 

perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia 
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pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya 

kepada raja. 

 

Wow luar biasa, wanita ini diselamatkan dari bencana 

kelaparan 7 tahun lamanya. Ketika ia kembali ke negeri 

Israel. Bahkan, raja yang mengetahui kisah ajaib kuasa 

Tuhan yang dialami wanita tadi, mengurus proses pemilikan 

lahan yang ditinggal dan memberikan kembali seutuhnya. 

 

Para pembaca, kisah luar biasa ini terjadi karena satu hal; 

ketaatan wanita tadi kepada pesan nubuatan Tuhan yang 

disampaikan melalui nabi Elisa. 

 

”Ia diselamatkan karena ketaatan pada pesan pimpinan 

Tuhan” 
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18 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Tuhan Memilih” 

-2 Raja-raja 9 

 

2 Raja-raja 9:4-6 Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot-

Gilead. 

Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima 

tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata: "Ada 

pesan kubawa untukmu, ya panglima!" Yehu bertanya: 

"Untuk siapa dari kami sekalian?" Jawabnya: "Untukmu, 

ya panglima!" 

Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi 

muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta 

berkata kepadanya: "Beginilah firman TUHAN, Allah 

Israel: Telah Kuurapi engkau menjadi raja atas umat 

TUHAN, yaitu orang Israel. 

 

Waktu bagi dinasti Ahab sudah selesai. Tuhan sudah 

menentukan Raja yang baru sudah dipilih. Melalui Nabi 

Elisa, ketetapan Tuhan ditetapkan. 
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Nabi Elisa menyuruh muridnya seorang nabi muda untuk 

mengurapi Raja yang baru. Ia membawa minyak urapan dan 

mengurapi Raja yang baru. Nubuatan bapa rohani Nabi Elisa, 

yakni Nabi Elia, digenapi secara tepat. 

 

Untuk sesaat sepertinya Raja Lalim Ahab dan istrinya 

berkuasa dan tidak tersentuh kuasa yang lebih tinggi. 

Sepertinya Tuhan berdiam diri, tapi ternyata Tuhan telah 

menetapkan masa dan waktu untuk bertindak. 

 

Para pembaca, Tuhan punya waktu dan caraNya sendiri. 

Ketika Ia menetapkan perintahNya, Ia akan menyampaikan 

pesan melalui para nabi dan hamba Tuhan, dan rencana 

Tuhan akan digenapi. Apapun yang terjadi, ketahuilah 

Tuhan pegang kendali dan tidak tinggal diam.  
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19 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Sesuai Perkataan 

Tuhan”-2 Raja-raja 10 

 

2 Raja-raja 10:17 Setelah Yehu sampai di Samaria, maka 

ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari 

keluarga Ahab di Samaria; ia memunahkannya, sesuai 

dengan firman yang diucapkan TUHAN kepada Elia. 

 

Segala yang terjadi telah ditentukan yang Maha Kuasa. Ini 

yang dinamakan takdir! 

 

Di dalam iman Kristen, takdir tidak terjadi tanpa kejelasan 

atau tiba-tiba, karena Tuhan akan mengutus para nabi untuk 

menyampaikan rencana atau ketetapannya sehingga umat 

Tuhan mengetahuinya terlebih dahulu. Dan jika ketetapan 

ini adalah suatu hukuman, maka umat bisa bertobat segera, 

dan memohon belas kasihan. 
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Para pembaca terkasih, takdir dalam kekristenan 

melibatkan respon dari umat. Jika umat bertobat dan 

kembali ke jalan yang benar, maka takdir bisa Tuhan ubah. 

Sikap hati merespon keputusan Tuhan menentukan masa 

depan seseorang. 
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20 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Anak Usia 7 tahun 

menjadi Raja?”-2 Raja-raja 11 

 

2 Raja-raja 11:4-5 Dalam tahun yang ketujuh Yoyada 

mengundang para kepala pasukan seratus dari orang 

Kari dan dari pasukan bentara penunggu. 

Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah 

TUHAN, lalu diikatnya perjanjian dengan mereka 

dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah 

TUHAN. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu 

kepada mereka. 

Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka: "Inilah 

yang harus kamu lakukan: sepertiga dari kamu, yakni 

yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi 

mengawal di istana raja 

 

Sungguh di luar akal sehat, tapi terjadi. Anak usia 7 tahun 

bertahta menjadi raja! Yoas bertahta menjadi raja di usia 7 

tahun.  
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Berikut kutipan dari Alkitab;  

2 Raja-raja 11:21 Yoas berumur tujuh tahun pada waktu 

ia menjadi raja. 

 

Tuhan memakai imam Yoyada secara luar biasa untuk 

memuridkan, membimbing, dan melindungi Raja Yoas. 

Meskipun ia anak kecil, tapi ia dibimbing seorang imam yang 

taat pada Tuhan dan diurapi. 

 

Para pembaca, justru melalui anak kecil usia 7 tahun, ia 

rendah hati mau dibimbing oleh imam Yoyada. Dan ia 

bertumbuh menjadi Raja yang takut akan Tuhan. Raja Yoas 

membawa pertobatan umat Israel dari penyembahan 

berhala dan kembali menyembah Tuhan Allah yang hidup. 

 

”Anak kecil mempunyai kerendahan dipimpin 

kerohaniannya oleh imam. Ketika ia dewasa, ia menjadi 

pribadi yang dewasa rohaninya dan takut akan Tuhan” 
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21 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Petunjuk dari 

Imam”-2 Raja-raja 12 

 

2 Raja-raja 12:2 Yoas melakukan apa yang benar di mata 

TUHAN seumur hidupnya, selama imam Yoyada 

mengajar dia. 

 

Kerajaan Israel dalam pemerintahan Raja Yoas mengalami 

damai sejahtera, bebas dari penjajahan asing. Raja Yoas 

sungguh Raja yang takut akan Tuhan. 

 

Karena Raja takut akan Tuhan, maka ia merendahkan diri 

menerima petunjuk spiritual dan bimbingan kepemimpinan 

dari Imam Yoyada. Suatu bimbingan dan petunjuk 

berdasarkan kepada Firman Tuhan berdasarkan ketetapan 

Alkitab. 
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Para pembaca terkasih, kesuksesan Raja terjadi karena ia 

menuruti petunjuk dari Imam Yoyada, petunjuk dari Tuhan 

melalui seorang imam. Ini yang membedakan Raja Yoas 

dengan raja-raja lainnya! Yoas tidak mempunyai kekayaan 

yang melimpah. Yoas tidak mempunyai tentara yang kuat 

atau sekutu yang hebat, tapi cukup. Ia mempunyai seorang 

mentor rohani, seorang imam yang diurapi dan diutus 

Tuhan. 

 

Tuhan telah mengutus para hamba Tuhan di gereja lokal 

sebagai gembala jemaat. Jikalau jemaat mau menerima 

pimpinan spritual melalui kotbah dan pengajaran Firman 

Tuhan yang dibagikan, maka itu sudahlah lebih dari cukup. 

Umat akan mengalami damai sejahtera dan hidup 

berkemenangan dalam iman. 
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22 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Permohonan kepada 

Tuhan”-2 Raja-raja 13 

 

2 Raja-raja 13:4-5 Tetapi kemudian Yoahas memohon 

belas kasihan TUHAN, dan TUHAN mendengarkan dia, 

sebab Ia telah melihat, bagaimana beratnya orang Israel 

ditindas oleh raja Aram. 

TUHAN memberikan kepada orang Israel seorang 

penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan 

dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang 

sudah-sudah. 

 

Raja Yoas bukanlah Raja yang beriman, bahkan baik pun 

tidak. Ia masih membiarkan penyembahan berhala terjadi 

dan ia bukan raja yang taat pada Tuhan pula. Sesungguhnya, 

secara logika manusia, ia bukan seorang yang layak 

mendapatkan pertolongan. Seharusnya, malah dihukum. 
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Sungguh di luar pikiran manusia, ternyata Tuhan 

mendengarkan permohonan Raja Yoas! 

 

Tuhan sungguh mendengar dan tidak hanya mendengar, 

Tuhan mengabulkan permohonan Raja. Ini bukti Tuhan 

sungguh murah hati. Dimana ada kerendahan hati dari 

seorang pemimpin: mau datang sembah sujud dan 

memohon pertolongan Tuhan dengan kerendahan hati, 

Tuhan mencurahkan anugerahNya. 

 

Para pembaca terkasih, sikap hati manusia sangatlah 

penting! Bahkan, ketika Raja lalim pun meresponi masalah 

dengan benar, ia tidak mengutuk Tuhan atau marah pada 

Tuhan, justru merendahkan diri datang pada Tuhan dan 

meminta pertolongan. Tuhan dengan murah hati menolong 

dan Tuhan tidak berhitung dosa dengan Yoas. Ia dengan 

murah hati menolong. 

 

Sikap hati kita penting! Sikap hati yang menyalahkan Tuhan 

atas segala keadaan kurang menyenangkan malah 

memperparah keadaan. 

 

Sikap hati ketika ada masalah bukan lari daripada Tuhan, 

tetapi justru lari bersujud kepada Tuhan adalah sikap hati 

yang benar. 
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Sikap hati merendahkan diri dan memohon pertolongan 

Tuhan adalah sikap hati yang benar! Dan di dalam 

kebenaran Tuhan akan bersinar Terang kembali! 
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23 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Belas Kasihan 

Tuhan”-2 Raja-raja 14 

 

2 Raja-raja 14:23-27 Dalam tahun kelima belas zaman 

Amazia bin Yoas, raja Yehuda, Yerobeam, anak Yoas, raja 

Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah empat 

puluh satu tahun lamanya. 

Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. Ia tidak 

menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat, yang 

mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 

Ia mengembalikan daerah Israel, dari jalan masuk ke 

Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman 

TUHAN, Allah Israel, yang telah diucapkan-Nya dengan 

perantaraan hamba-Nya, nabi Yunus bin Amitai dari Gat-

Hefer. 

Sebab TUHAN telah melihat betapa pahitnya 

kesengsaraan orang Israel itu: sudah habis lenyap baik 
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yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan 

tidak ada penolong bagi orang Israel. 

Tetapi TUHAN tidak mengatakan bahwa Ia akan 

menghapuskan nama Israel dari kolong langit; jadi Ia 

menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin 

Yoas. 

 

Raja Yeroboam bukanlah raja yang baik, ia sesungguhnya 

tidak layak ditolong Tuhan. 

 

Tetapi, Tuhan berbelas kasih kepada umat Israel. Tuhan 

mengirimkan Nabi Yunus dan memberikan kemenangan 

atas umat Israel. Sungguh, Tuhan penuh belas kasihan 

 

Para pembaca terkasih, seringkali kita jumpai ada pemimpin 

yang tidak baik, tapi sepertinya Tuhan tetap menyertainya. 

Ini karena belas kasihan Tuhan atas umat melimpah dan 

Tuhan masih memberi kesempatan bertobat. 
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24 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Harus memilih 

Menyenangkan Orang Banyak atau Tuhan” 

-2 Raja-raja 15 

 

2 Raja-raja 15:1-4 Dalam tahun kedua puluh tujuh 

zaman Yerobeam, raja Israel, Azarya, anak Amazia raja 

Yehuda menjadi raja. 

Ia berumur enam belas tahun pada waktu ia menjadi 

raja dan lima puluh dua tahun lamanya ia memerintah 

di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholya, dari 

Yerusalem. 

Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, tepat 

seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. 

Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah 

dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan 

membakar korban di bukit-bukit itu. 
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Pembaca renungan terkasih, kitab Raja- raja, khususnya 2 

Raja-raja pasal 15, menunjukkan sederetan nama raja-raja 

Israel 

yang memilih menyenangkan hati umat dan bukan Tuhan. 

Mereka dengan sengaja berkompromi dengan 

penyembahan berhala karena mayoritas umat negeri Israel 

saat itu adalah penyembah berhala.  

 

Dalam pasal 15 ayat pertama sampai keempat, kita melihat 

bahwa raja Israel, Azarya, ia telah mengetahui kebenaran  

tetapi ia takut pada manusia, takut mengecewakan umat 

negerinya yang mayoritas penyembah berhala. 

 

Karena itu, ia dengan sengaja membiarkan bukit 

penyembahan berhala terus ada dan menjadi tempat 

penyembahan bangsa itu. Raja telah memilih untuk lebih 

menyenangkan hati umat dan sengaja melanggar perintah 

Tuhan dengan menyetujui praktik penyembahan berhala. 

 

Pembaca terkasih, kita harus memilih antara taat pada 

Tuhan atau berusaha menyenangkan semua orang yang kita 

kenal. Ketika waktu memilih tiba, pilihlah taat kepada 

Tuhan, karena manusia itu bukan Tuhan dan terus berubah. 
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Kesukaan manusia adalah hal-hal yang duniawi 

dan bertentangan dengan Tuhan. Memilih memuaskan 

semua orang akan membuat kita frustasi bahkan hancur. 

 

Tetapi ketika kita memilih taat pada Firman Tuhan, kita akan 

memperoleh damai sejahtera dan juga penyertaan kuasa 

Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat bagi umat manusia. 
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 25 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Gagal Memuridkan” 

-2 Raja-raja 16 

 

2 Raja-raja 16:2 Ahas berumur dua puluh tahun pada 

waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia 

memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang 

benar di mata TUHAN, Allahnya, seperti Daud, bapa 

leluhurnya, 

 

Raja Yotam adalah Raja yang baik, takut akan Tuhan, dan 

beriman. Dalam pemerintahan Tuhan, umat Isreal kembali 

beribadah kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. 

 

Sayangnya, Yotam gagal memuridkan anaknya sendiri, Ahas! 

Yotam menghasilkan anak yang tidak beriman dan bahkan 

membuat kekejian dalam pemerintahan dengan 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/


125 
 

menghidupkan kembali ritual penyembahan pembakaran 

anak kepada dewa berhala. 

 

Ahas tidak seperti Yotam. Ia gagal dimuridkan oleh ayahnya. 

Kegagalan pemuridan ini membuat satu generasi umat 

Israel kembali jatuh dalam penyembahan berhala. 

 

Para pembaca terkasih, pada saat kita hidup benar dan 

beriman kepada Tuhan, ingatlah bahwa ada Amanat Agung 

yang diperintahkan Tuhan kepada kita, yakni memuridkan 

anak-anak kita, memuridkan generasi muda, memuridkan 

para pemimpin baru. Karena, jika kita gagal memuridkan 

dan melahirkan murid-murid Tuhan yang baru, petaka dan 

kejatuhan akan terjadi pada generasi berikutnya. 

 

Pemuridan adalah Amanat Agung Yesus Kristus dan bukan 

pilihan. Marilah kita masuk dalam hubungan dimuridkan 

dan memuridkan dalam iman kekristenan. 
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26 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Karakter 

Pemberontak”-2 Raja-raja 17 

 

2 Raja-raja 17:13-14 TUHAN telah memperingatkan 

kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan 

perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik: 

"Berbaliklah kamu dari pada jalan-jalanmu yang jahat 

itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapan-Ku, 

sesuai dengan segala undang-undang yang telah 

Kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah 

Kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan 

hamba-hamba-Ku, para nabi." 

Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan 

mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek 

moyangnya yang tidak percaya kepada TUHAN, Allah 

mereka. 
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Tuhan telah mengirim begitu banyak Nabi untuk 

menyampaikan pesan pertobatan kepada umat Israel, 

mereka sama sekali tidak mendengarkan. 

 

Umat Israel sengaja memberontak kepada Tuhan, 

memberontak terhadap pimpinan para Nabi. Bukan hanya 

sekali tapi beratus kali dan beratus tahun lamanya. 

 

Para pembaca, umat Israel telah memilih jalan mereka 

sendiri. Mereka menolak Tuhan dan mereka menuai hasil 

pilihan mereka sendiri menjadi budak dan terkalahkan 

bangsa asing. Mereka tidak hanya diperbudak kerajaan lain 

tapi juga oleh kuasa penyembahan berhala. 

 

Ketika Tuhan terus menerus mengirim hamba-hamba 

Tuhan untuk menegur, memimpin umatnya, tapi umat 

memberontak, maka umat telah memilih keluar dari jalan 

terang dan hidup dalam jalan kegelapan. 
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27 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Dia Berhasil 

Kemanapun Melangkah”-2 Raja-raja 18 

 

2 Raja-raja 18:5-7 Ia percaya kepada TUHAN, Allah 

Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang 

sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi 

yang sama seperti dia. 

Ia berpaut kepada TUHAN, tidak menyimpang dari pada 

mengikuti Dia dan ia berpegang pada perintah-perintah 

TUHAN yang telah diperintahkan-Nya kepada Musa. 

Maka TUHAN menyertai dia; ke manapun juga ia pergi 

berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada raja 

Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. 

 

Raja Hizkia berhasil dan beruntung. Apapun yang ia 

kerjakan, ia selalu berhasil. Umat Israel mengalami damai 

sejahtera dan kemakmuran terjadi di negeri. Apa rahasia 

keberhasilan Raja Hizkia? 
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Raja Hizkia mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ia taat pada 

Firman Tuhan seluruhnya dan sepenuhnya. Ia sungguh 

berjalan dalam kehendak Tuhan, tanpa kompromi. Dampak 

dari karakter taat kepada Tuhan ini adalah ia hidupnya 

dalam kemakmuran dan kelimpahan berkat Tuhan. 

 

Para pembaca terkasih, dalam kitab Raja -raja, kita melihat 

dengan jelas bahwa raja-raja yang memberontak kepada 

pimpinan dan Firman Tuhan memilih keluar dari 

perlindungan Tuhan dan berjalan sendiri dalam kegelapan 

dan penderitaan. Tetapi, Raja yang taat pada Tuhan dan 

Firman Tuhan, mereka dalam pimpinan Tuhan mengalami 

pertolongan Tuhan, kesejahteraan, dan kemakmuran. 

 

Sebenarnya ini hal yang mudah dipelajari. Jika Anda taat 

pada Tuhan dan Firman Tuhan sepenuhnya, maka terang 

akan menyinari hidup Anda: berhasil, makmur, dan 

sejahtera. Jika memberontak pada Firman Tuhan dan 

pimpinan Tuhan maka berjalan sendiri dalam kegelapan dan 

penderitaan dunia dan penghukuman iblis. 
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28 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Karena Engkau 

Sudah Berdoa”-2 Raja-raja 19 

 

2 Raja-raja 19:19-20 Maka sekarang, ya TUHAN, Allah 

kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, 

supaya segala kerajaan di bumi mengetahui, bahwa 

hanya Engkau sendirilah Allah, ya TUHAN." 

Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia 

mengatakan: "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Apa 

yang telah kaudoakan kepada-Ku mengenai Sanherib, 

raja Asyur, telah Kudengar. 

 

Bagaimana cara menggerakan hati Tuhan dan mendapatkan 

pertolongan supranatural? 

 

Caranya ternyata tidak rumit. Caranya mudah, yaitu berdoa 

sungguh-sungguh dengan rendah hati kepada Tuhan! Itu 

saja! 
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Raja Hizkia berdoa sungguh-sungguh dengan rendah hati. 

Karena ia rendah hati, maka ia menerima Nabi Yesaya yang 

membawa pesan dan pesan Tuhan besertanya. Dan doa 

orang yang rendah hati dengan sungguh-sungguh 

mendatangkan mukjizat supranatural. 

  

Inilah yang terjadi, Nabi Yesaya datang membawa pesan 

Tuhan dan nubuatan dari Nabi Yesaya digenapi;       

2 Raja-raja 19:35 Maka pada malam itu keluarlah 

Malaikat TUHAN, lalu dibunuh-Nyalah seratus delapan 

puluh lima ribu orang di dalam perkemahan Asyur. 

Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah, semuanya 

bangkai orang-orang mati belaka!     

 

Para pembaca yang terkasih, sudahkah kita berdoa dengan 

rendah hati dan dengan sungguh-sungguh? Jika ya, tak akan 

lama lagi Tuhan akan membuat terobosan dan mukjizat atas 

pergumulan Anda! 

 

Sebuah kebenaran yang disepelekan orang Kristen ”Doa 

sungguh-sungguh dan kerendahan hati”. 
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29 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Pamer 

Mendatangkan Bencana”-2 Raja-raja 20 

 

2 Raja-raja 20:15-18 Lalu tanyanya lagi: "Apakah yang 

telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia: "Semua 

yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada 

barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di 

perbendaharaanku." 

Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia: "Dengarkanlah 

firman TUHAN! 

Sesungguhnya, suatu masa akan datang, bahwa segala 

yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek 

moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. 

Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah 

firman TUHAN. 

Dan dari keturunanmu yang akan kauperoleh, akan 

diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana raja 

Babel." 
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Karena Raja Hizkia suka pamer, ia memamerkan kekayaan 

dan barang berharga di istananya kepada Raja Babylonia! 

Karena pamer, maka bencana besar melanda kerajaan Israel.  

 

Kerajaan Babilonia terpancing untuk datang dan merampok 

bahkan bukan hanya semua harta kekayaan yang dirampok, 

tapi juga menjadikan umat Israel budak-budaknya! Pamer 

kekayaan atau pamer hal lainnya mendatangkan bencana! 

 

Para pembaca, janganlah suka pamer. Awas bencana akan 

datang kepada orang yang suka pamer! Jaman ini orang-

orang melalui media sosial suka pamer kekayaan, pamer 

makan-makanan mahal, pamer jalan-jalan tamasya keluar 

negeri, pamer kemesraan kekasih, pamer menunjukkan dia 

hebat berprestasi. 

 

Hendaklah kita rendah hati dan jangan suka pamer. Mari kita 

belajar dari kisah Raja Hizkia yang suka pamer. 
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30 NOVEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Gagal Memuridkan” 

-2 Raja-raja 21 

 

2 Raja-raja 21:3 Ia mendirikan kembali bukit-bukit 

pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia, 

ayahnya; ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, 

membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, 

raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap 

tentara langit dan beribadah kepadanya. 

 

Raja Manasseh sangat berbeda dengan ayahnya, Raja Hizkia. 

Ia gagal dimuridkan oleh sang ayah! Apa yang dibangun 

dengan kerja keras dan penuh perjuangan oleh sang ayah 

Raja Hizkia, semua dihancurkan kembali oleh sang anak! 

 

Yang terkena dampak adalah umat Israel. Budaya iman dan 

taat pada Tuhan Allah Isreal, Abraham, Ishak, dan Yakub 
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yang telah berhasil dipulihkan oleh sang ayah, Raja Hizkia, 

dihancurkan sang anak! Raha Manaseeh kembali lagi 

menyelenggarakan budaya penyembahan berhala, sehingga 

umat Israel berjalan kembali dalam kegelapan dan 

kehancuran kuasa jahat. 

 

Para pembaca terkasih, tanpa adanya pemuridan pemimpin 

pada generasi berikutnya, segala pencapaian dan budaya 

yang telah dibangun menjadi hancur berantakan. Pemuridan 

kepada anak dalam keluarga sangatlah penting! 

 

Jika suatu keluarga hidup benar dan berkelimpahan dalam 

jalan kebenaran menjadi murid Kristus, maka pemuridan 

kepada anak dalam keluarga adalah prioritas penting yang 

harus dilakukan sejak dini agar anak-anak dimuridkan 

mengenal Tuhan dan mempunyai karakter murid Yesus 

sejati. 

 

Dalam kepemipinan juga penting memuridkan generasi 

muda membangkitkan pemimpin-pemimpin muda yang 

takut akan Tuhan dan beriman agar apa yang dibangun 

generasi senior dapat terus berkembang dan tidak 

dihancurkan oleh generasi pemimpin muda. 
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1 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Pentingnya Alkitab” 

-2 Raja-raja 22 

 

2 Raja-raja 22:9-11 Kemudian Safan, panitera itu, masuk 

menghadap raja, disampaikannyalah kabar tentang itu 

kepada raja: "Hamba-hambamu ini telah mengambil 

seluruh uang yang terdapat di rumah TUHAN dan 

memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat 

mengawasi rumah itu." 

Safan, panitera itu, memberitahukan juga kepada raja: 

"Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku," lalu 

Safan membacakannya di depan raja. 

Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat 

itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. 

 

Setelah sekian lamanya Alkitab (kitab-kitab Firman 

Tuhan) hilang, tidak dibaca, tidak diketahui, sehingga tidak 

diterpakan ketetapan Tuhan di dalamnya. Umat Israel 

semakin terperosok pada kejatuhan, bahkan para pemimpin 
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yang hatinya taat pada Tuhan dan beriman pun tidak punya 

pedoman yang dapat dipegang secara tertulis. 

 

Para staff kerajaan menemukan gulungan kitab-kitab 

Firman Tuhan dan membawanya pada Raja Yosia dan Raja 

Yosia pun mengoyakkan jubahnya, menyerukan pertobatan. 

Karena dari Alkitab, ia mengetahui bahwa sudah terjadi 

dosa-dosa dan pelanggaran ketetapan Tuhan dan umat 

harus kembal ke jalan yang benar. 

 

Para pembaca, peran kehadiran kitab-kitab tertulis Firman 

Tuhan sangatlah penting. Tanpa Alkitab, kita kehilangan 

petunjuk, pedoman tertulis, bahkan dikatakan umat akan 

tersesat jalannya. 

 

Pentingnya Alkitab akan sangat dirasakan di situasi dan 

kondisi dimana tidak diketemukan Alkitab. Contoh di daerah 

terpencil, di pelosok-pelosok negara tertentu, seperti pulau-

pulau terpencil di indonesia, Samudera Pasifik, daerah 

pedalaman di China, dan banyak tempat lainnya dimana 

Alkitab sulit ditemui. 

 

Kita harus mengucap syukur bagi kita orang-orang yang 

hidup di perkotaan modern. Alkitab begitu mudah ditemui 
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dan dibaca sehingga kita punya pedoman tertulis dan dapat 

merenungkannya dan melakukannya dengan tepat. 

 

Ayo kita tekun membaca Alkitab. Salah satunya, ikuti 

renungan harian cahyaadi.worpress.com ini. Dalam 2 tahun, 

blog ini akan membahas 1 pasal setiap hari dan memilihkan 

satu rhema Firman Tuhan bagi Anda dari kitab Kejadian 

hingga Wahyu sehingga kita semua dalam 2 tahun akan 

menyelesaikan pembacaan Alkitab. 
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2 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Keteladanan Taat 

pada Tuhan”-2 Raja-raja 23 

 

2 Raja-raja 23:3 Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang 

dan diadakannyalah perjanjian di hadapan TUHAN 

untuk hidup dengan mengikuti TUHAN, dan tetap 

menuruti perintah-perintah-Nya, peraturan-peraturan-

Nya dan ketetapan-ketetapan-Nya dengan segenap hati 

dan dengan segenap jiwa dan untuk menepati perkataan 

perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh 

rakyat turut mendukung perjanjian itu. 

 

Seorang pemimpin, seorang raja mempunyai tanggung 

jawab dan juga tugas utama, yakni memberi keteladanan 

akan ketaatan pada Tuhan.  

 

Hanya dengan memberi keteladan akan ketaatan pada 

Tuhan, umat dan orang yang dipimpin akan mengikuti 
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keteladanan ini dan kepemimpinan sukses membawa damai 

sejahtera dalam kehidupan para pengikutnya. 

 

Para pembaca, jikalau Anda memimpin setidaknya dalam 

rumah tangga sebagai ayah atau ibu, ingatlah keteladanan 

hal ketaatan kepada Fiman Tuhan adalah tugas dan 

tanggung jawab pemimpin. Dimana ada ketaatan pada 

Firman Tuhan, ada damai sejahtera dan keberhasilan turun 

dalam kepemimpinan Anda. 

 

Sudahkah kita sebagai murid Yesus memimpin dalam 

keteladanan takut akan Tuhan dan taat pada Tuhan 

sepenuhnya? 
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3 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Hasil dari 

Pemberontakan kepada Tuhan”-2 Raja-raja 24 

 

2 Raja-raja 24:9-12 Ia melakukan apa yang jahat di mata 

TUHAN tepat seperti yang dilakukan ayahnya. 

Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar, 

raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. 

Juga Nebukadnezar, raja Babel, datang menyerang kota 

itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. 

Lalu keluarlah Yoyakhin, raja Yehuda, mendapatkan raja 

Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para 

pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja 

Babel menangkap dia pada tahun yang kedelapan dari 

pemerintahannya. 

 

Terulang terus menerus ”pemberontakan pada ketetapan 

Tuhan” dan selalu setiap pemberontakan menghasilkan 

bencana. Ketika kuasa Tuhan ditarik dari atas umat Israel, 
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dengan segera kuasa kejahatan, aniaya, perbudakan dunia 

mengambil alih. 

 

Raja Yoyakhin melakukan hal yang sama. Sungguh bodoh 

sepertinya, jika seorang Raja tidak belajar dari sejarah 

kerajaan. Ia kembali menyembah berhala kepada kerajaan 

setan dan dengan segera perbudakan menguasai mereka. 

 

Jujur agak kesal membaca kisah Raja-raja yang pintar tapi 

bodoh rohani. Mereka selalu kembali menyembah berhala, 

tapi hal ini sungguh terjadi dan mereka semakin terpuruk 

dan jatuh sangat dalam sehingga semua dijadikan budak di 

pembuangan. 

 

Para pembaca terkasih, sudah sangat jelas bahwa upah dari 

pemberontakan kepada Tuhan adalah kuasa setan dengan 

segera menjadikan Anda budak-budak kerajaan kegelapan. 
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4 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Nubuatan itu 

Digenapi”-2 Raja-raja 25 

 

2 Raja-raja 25:1-2 Maka pada tahun kesembilan dari 

pemerintahannya, dalam bulan yang kesepuluh, pada 

tanggal sepuluh bulan itu, datanglah Nebukadnezar, raja 

Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. 

Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok 

pengepungan sekelilingnya. 

Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang 

kesebelas zaman raja Zedekia. 

 

Ketika umat dan raja Isreal memberontak dan beralih 

kepada dewa-dewa asing, Tuhan memperingatkan melalui 

para nabi bahwa mereka akan menjadi budak kerajaan 

kegelapan dan ditawan. Kerajaan Israel akan hancur. 
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Ternyata, peringatan para nabi dianggap remeh. Bukannya 

bertobat karena telah ditegur, tetapi kerajaan Israel terus 

memberontak dan bencana besar terjadi. Mereka sungguh-

sungguh secara fisik ditawan sebagai budak. 

 

Para pembaca terkasih, umat yang tegar tengkuk, 

pemberontak, anti koreksi, anti teguran, dengan seenaknya 

mereka terus hidup dalam dosa dan bencana dan 

penderitaan terjadi pada mereka.  

 

Janganlah kita seperti mereka, anti koreksi, tidak rendah 

hati, dan berjiwa pemberontak terhadap Tuhan dan utusan 

Tuhan. 
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5 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Hanya 9 Generasi” 

-1 Tawarikh 1 

 

1 Tawarikh 1:1-4 Adam, Set, Enos, 

Kenan, Mahalaleel, Yared, 

Henokh, Metusalah, Lamekh 

Nuh, Sem, Ham dan Yafet. 

 

Generasi cucu Henokh menjadi generasi pendosa dan tidak 

takut Allah dan Tuhan memusnahkan umat manusia, kecuali 

keluarga Nuh. 

 

Para pembaca terkasih, generasi ketiga setelah Adam adalah 

Henokh dan ia sangat rohani hingga terangkat ke surga! 

Tapi, ia gagal memuridkan generasi anak dan cucunya 

sehingga bumi penuh manusia jahat dan pendosa. 
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Pemuridan sangatlah penting! Karena itu, Tuhan 

memberikan perintah memuridkan bagi semua orang 

percaya agar jangan sampai generasi murid Yesus gagal 

memuridkan generasi berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 

 

 

 

 

 

6 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Dari Satu Orang” 

-1 Tawarikh 2 

 

1 Tawarikh 2:1-2, 18 Inilah anak-anak Israel: Ruben, 

Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, 

Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad dan Asyer. 

Kaleb bin Hezron memperanakkan Yeriot dari Azuba, 

isterinya; dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesyer, 

Sobab dan Ardon. 

 

Umat Israel menjadi begitu banyak seperti bintang di langit. 

Semua itu dimulai dari satu orang bernama Israel atau kita 

kenal dengan nama Yakub. 

 

Para pembaca terkasih, Tuhan menjadikan suatu bangsa 

yang besar dimulai dari hanya 1 orang yang menikah dan 
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beranak cucu. Sungguh karya Tuhan memang ajaib. Hanya 

dimulai dari 1 orang yang telah bergumul dengan Allah 

bernama Yakub. 
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7 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Garis Keturunan 

Daud”-1 Tawarikh 3 

 

1 Tawarikh 3:1-5 Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi 

dia di Hebron; anak sulung ialah Amnon, dari Ahinoam, 

perempuan Yizreel; anak yang kedua ialah Daniel, dari 

Abigail, perempuan Karmel; 

anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maakha, yakni 

anak perempuan Talmai, raja Gesur; anak yang keempat 

ialah Adonia, anak Hagit; 

anak yang kelima ialah Sefaca, dari Abital; anak yang 

keenam ialah Yitream, dari Egla, isterinya itu. 

Enam orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia 

memerintah tujuh tahun enam bulan lamanya; dan tiga 

puluh tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 

Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, 

Natan dan Salomo, empat orang dari Batsyua binti Amiel, 

 

https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/
https://cahyaadi.wordpress.com/2017/03/26/renungan-harian-alkitab-2-sam-6senin-the-presence-of-god-bring-blessing-hadirat-tuhan-membawa-berkat/


150 
 

Tuhan berjanji kepada Daud bahwa keturunannya akan 

terus ada di tahta kerajaan selama kerajaan Isreal berdiri.  

 

Karena itu, pencatatan keturunan Daud sangat penting. 

Tidak hanya itu saja, Tuhan telah merencanakan bahwa 

Yesus Kristus akan lahir dari garis keturunan Daud. 

 

Dengan admistrasi pencatatan yang baik, kita mengetahui 

bahwa rencana Tuhan telah digenapi. 
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8 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Doa Yabes” 

-1 Tawarikh 4 

 

1 Tawarikh 4:9-10 Yabes lebih dimuliakan dari pada 

saudara-saudaranya; nama Yabes itu diberi ibunya 

kepadanya sebab katanya: "Aku telah melahirkan dia 

dengan kesakitan." 

Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya: "Kiranya 

Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan 

memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu 

menyertai aku, dan melindungi aku dari pada 

malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku!" 

Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. 

 

Yabes mengerti akan prinsip berdoa dengan berani dan 

penuh iman, dan ternyata Tuhan menyukai doa Yabes dan 

memberkatinya. 
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Yabes berdoa untuk perkara besar dan perkara kelimpahan, 

dan Tuhan memberkatinya. 

 

Para pembaca, berdoalah seperti Yabes. Berdoalah dengan 

berani dan penuh karena Tuhan memang mampu 

melakukan perkara besar dan Tuhan mencari orang-orang 

yang berdoa seperti Yabes. 
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9 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Hak Kesulungan 

telah Diberikan”-1 Tawarikh 5 

 

1 Tawarikh 5:1-2 telah melanggar kesucian petiduran 

ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada 

keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak 

tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. 

Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, 

bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, 

tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. 

 

Jika kita sungguh mempelajari Alkitab, kita akan 

menemukan hak kesulungan sangatlah berharga, bahkan 

tidak bisa ditukar dengan apapun. 

 

Hak sulung adalah suatu hak atas berkat kesulungan yang 

akan menjadi sumber berkat bagi yang lain. Dapat 

dikatakan, yang sulung akan dijadikan yang paling diberkati, 
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paling penuh anugerah untuk memimpin adik-adiknya yang 

lain dalam segala hal. 

 

Dalam kasus Ruben, ia kehilangan hak kesulungan karena 

jatuh dalam dosa perzinahan. Hak kesulungan juga 

mempunyai kewajiban selain hak, kewajibannya adalah 

hidup dalam kebenaran, memberi teladan kepada saudara-

saudarinya. 

 

Hak sulung jatuh pada adiknya Yusuf, karena Yusuf sungguh 

mempunyai karakter yang baik dan mampu memberi 

keteladanan. 

 

Para pembaca terkasih, jika Anda adalah anak sulung dalam 

keluarga atau pemimpin ring pertama dalam gereja lokal, 

maka hak kesulungan menjadi bagian Anda. Tetapi, ingatlah 

kewajiban Anda adalah memberi keteladanan dalam 

kebenaran bagi yang lain. 

 

Hak kesulungan bisa berpindah karena cacat karakter, yang 

mengakibatkan hidup dalam dosa dan tidak mampu 

memberi keteladanan. 
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10 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Perumahan bagi 

Imam”-1 Tawarikh 6 

 

1 Tawarikh 6:49-55 Tetapi Harun dan anak-anaknya 

berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban 

bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan 

melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus serta 

mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat 

seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. 

Inilah keturunan Harun: Eleazar, anaknya, dan anak 

orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, 

dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah 

Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahya 

dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini 

ialah Amarya, dan anak orang ini ialah Ahitub, 

dan anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah 

Ahimaas. 
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Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut 

tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka: 

kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang 

Kehat--karena bagi merekalah undian yang pertama— 

kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda 

dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya, 

 

Tuhan sungguh adil karena para imam sudah sepenuh waktu 

melayani di bait Allah, maka mereka tidak punya waktu lagi 

untuk bekerja di dunia kerja. Mereka, para imam, telah 

dikhususkan untuk seluruh hidupnya hanya melayani 

Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan ketetapan 

pengaturan para imam harus disediakan lahan perumahan 

mereka. 

 

Aron dan keturunan Aron sebagai kepala imam, 

diprioritaskan oleh Tuhan memiliki lahan dan perumahan. 

Kedua belas suku Israel membagi lahan pusaka mereka dan 

mempersembahkan kepada para imam dan keturunannya. 

 

Para pembaca terkasih, ketetapan Tuhan tentang 

perumahan bagi para imam adalah bukti keadilan dan 

kecermatan Tuhan. Ia memastikan semua umatnya, apapun 

profesi atau pelayanannya mengalami hidup yang 

berkelimpahan. Ini juga adalah bukti pemeliharaan Tuhan 
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bagi para imam yang melayani sepenuh waktu. Tuhan 

bertanggung jawab atas kehidupan hamba-hambaNya. 

 

Iman para hamba Tuhan kepada Tuhan akan pemeliharan 

kehidupan berkelimpahan dalam segala hal termasuk 

perumahan, sungguh pasti menjadi kenyataan karena 

memang Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya akan 

kehidupan para hamba Tuhan. Dan Ia telah menetapkan 

setiap imam memiliki lahan perumahan mereka masing- 

masing. 

 

Jika Anda adalah seorang hamba Tuhan, pastor, dan gembala 

jemaat dan belum mempunyai rumah, teguhkan iman dan 

hatimu. Ketetapan Tuhan pasti akan digenapi dalam 

hidupmu. 
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11 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Tidak Ada Catatan 

tentang Suku Naftali?”-1 Tawarikh 7 

 

1 Tawarikh 7:13 Anak-anak Naftali ialah Yahziel, Guni, 

Yezer dan Salum, anak-anaknya dari Bilha. 

 

Semua suku dicatatkan dalam kitab 1 Tawarikh dengan 

lengkap dan sejarah pencapaian dan peristiwa penting 

disertakan. Penjelasan dan pencatatan setiap suku sangatlah 

panjang dan lengkap bahkan detail. 

 

Tapi penjelasan tentang suku Naftali sangatlah singkat, 

kurang dari satu paragraph. Ketika suku-suku lain mencatat 

melahirkan para pahlawan perang dan orang-orang yang 

berpengaruh, sehingga menjadi panjang pencatatatanya, 

Suku Naftali tidak ada satu kata pun penjelasan akan hal ini. 

Tidak ada yang dapat dituliskan. 
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Pada waktu kitab ini ditulis, belum ada pencapaian dan hal-

hal yang besar terjadi. Satu-satunya pencatatan kejadian 

pada suku Naftali adalah mereka menikah dan mempunyai 

keturunan. Hanya nama keturunan, yang itu pun hanya 5 

anak saja. 

 

Para pembaca terkasih, mari kita mengambil hikmat dari hal 

ini. Hidup kita anak-anak Allah mempunyai tujuan yang 

besar dan pengaruh yang besar. Bukan sekedar menikah dan 

mempunyai anak saja! Banyak orang Kristen mengira tujuan 

hidup mereka hanya sekedar menikah dan menafkahi 

keluarga saja. 

 

Setiap orang Kristen mempunyai misi Amanat Agung; 

menjadikan segala bangsa murid Kristus. Tentunya 

melahirkan dan membangkitkan murid-murid Yesus yang 

penuh Roh Kudus, berpengaruh, menerangi dunia dan 

memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. 

 

Marilah kita mempunyai iman yang benar, bahwa tujuan 

hidup anak-anak Allah bukanlah sekedar menikah dan 

menafkahi keluarga. Ada tujuan yang lebih besar dan perlu 

dihidupi dan dilakukan, yakni Amanat Agung Yesus Kristus. 
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12 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Suku Benyamin 

Tidak Binasa”-1 Tawarikh 8 

 

1 Tawarikh 8:1-6 Benyamin memperanakkan Bela, anak 

sulungnya, Asybel, anak yang kedua, Ahrah, anak yang 

ketiga, 

Noha, anak yang keempat dan Rafa, anak yang kelima. 

Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, 

Abisua, Naaman, Ahoah, 

Gera, Sefufan dan Huram. 

Inilah anak-anak Ehud; mereka ini adalah kepala-kepala 

puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam 

pembuangan ke Manahat; 

 

Catatan kronologi keturunan Suku Benyamin adalah suatu 

kabar baik, ya suatu kabar baik! Artinya, suku ini tidak 

binasa melainkan tetap berlanjut. 
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Hal ini sangatlah penting diingat kembali kepada sejarah 

perang saudara (Kitab Hakim-hakim 19-21). Dalam kitab 

Hakim-hakim dituliskan kisah sejarah perang yang hampir 

memusnahkan suku Benyamin. Dimana pada saat itu, suku 

Benyamin penuh dengan kemaksiatan, percabulan, LGBT, 

dosa-dosa, dan menolak teguran dari 11 suku lainnya. Dan 

Benyamin ditumpas nyaris binasa. 

 

Suku Benyamin tidak layak diampuni, tetapi Tuhan 

menaruhkan kasihNya melalui perantaraan saudara-

saudarinya dari 11 suku. Mereka digerakkan Tuhan untuk 

mengampuni dan menginginkan mereka tidak binasa. Dan 

akhirnya mereka tidak binasa. 

 

Para pembaca terkasih, pencatatan kronologi silsilah suku 

Benyamin adalah bukti Tuhan Maha Pengasih dan 

Pengampun. Meskipun suku ini pernah menjadi sangat 

rusak moralnya dan sangat maksiat, tapi Tuhan berbelas 

kasihan kepada mereka. 
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13 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Karena Mereka 

Tidak Setia”-1 Tawarikh 9 

 

1 Tawarikh 9:1 Seluruh orang Israel telah terdaftar 

dalam silsilah; mereka tertulis dalam kitab raja-raja 

Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam 

pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka 

yang tidak setia. 

 

Karena Suku Yehuda tidak setia dan berpaling pada dewa-

dewi asing, maka mereka menjadi tawanan kuasa kegelapan. 

Mereka menjadi budak kuasa gelap dan kerajaan kuasa 

kegelapan. 

 

Setiap manusia memiliki kehendak bebas memilih 

menyembah Tuhan atau menyembah iblis. Dan iblis melalui 

tipu daya dosa dunia menarik manusia sedemikian rupa 

menjadi penyembah berhala. 
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Jalan Kerajaan Allah adalah jalan kekudusan dan kebenaran 

yang tidak hidup dikuasai nafsu daging tapi oleh Roh Tuhan. 

Tetapi, manusia lebih memilih menjadi budak nafsu dan 

dosa sehingga menolak dan menjauh dari Tuhan. 

 

Jerat tipu daya iblis berhasil menipu manusia. Pride 

(keangkuhan hidup), nafsu mata, dan nafsu daging menjadi 

jerat utama kerajaan kegelapan menipu manusia. 

 

Para pembaca terkasih, ketika kita memilih tidak setia 

menyembah kepada Tuhan Allah yang Hidup dan tidak 

hidup dalam kebenaran dan kekudusan, kita telah memilih 

masuk dalam kegelapan dan perbudakan. 
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14 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Karena Ia Tidak 

Setia”-1 Tawarikh 10 

 

1 Tawarikh 10:13-14 Demikianlah Saul mati karena 

perbuatannya yang tidak setia terhadap TUHAN, oleh 

karena ia tidak berpegang pada firman TUHAN, dan juga 

karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, 

dan tidak meminta petunjuk TUHAN. Sebab itu TUHAN 

membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu 

kepada Daud bin Isai. 

 

Saul adalah opportunis (mengambil keuntungan untuk diri 

sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada 

prinsip tertentu). Ia dengan mudah melawan hamba Tuhan, 

nabi yang mentahbiskan ia menjadi raja. Ia berpihak pada 

massa pengikut yang kuatir dan mengambil alih 

kewenangan nabi. 
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Ia juga memberontak terhadap Tuhan dengan melawan 

teguran nabi, melawan perintah Tuhan, bahkan ia dengan 

mudahnya berpaling pada kuasa gelap, pemanggil arwah. 

Belum kejahatannya ingin membunuh Daud dan membunuh 

para imam–imam. Saul dipenuhi kebencian dan amarah, 

karena iri hati. 

 

Para pembaca terkasih, manusia mempunyai kehendak 

bebas. Ketika manusia memilih memberontak pada Tuhan, 

ia telah berada dalam sisi kegelapan, menjadi bagian 

kerajaan iblis, dan otomatis kebinasaan menantinya. 

 

Gunakanlah kehendak bebas untuk berpihak dan berdiri 

pada Kerajaan Tuhan dan bukan sebaliknya. 

 

Jika ada orang lain yang lebih diurapi, lebih jujur, dan 

dipromosikan Tuhan, janganlah iri hati. Iri hati akan 

mendatangkan pelbagai dosa-dosa kejahatan lainnya. 
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15 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Sesuai dengan 

Firman Tuhan”-1 Tawarikh 11 

 

1 Tawarikh 11:10-11 Inilah kepala-kepala para 

pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi 

dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh 

Israel, dalam mencapai kedudukan raja dan yang 

mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan 

TUHAN mengenai Israel. 

Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud: 

Yasobam bin Hakhmoni, kepala triwira; ia mengayunkan 

tombaknya melawan tiga ratus orang yang tertikam 

mati dalam satu pertempuran. 

 

Seusai dengan Firman Tuhan yang disampaikan para Nabi, 

Daud menjadi raja yang perkasa dan ia mempunyai banyak 

orang-orang kepercayaan. Pahlawan yang gagah perkasa 

juga. 
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Ketika Tuhan memberikan suatu tugas atau ketetapan, 

Tuhan pasti akan mengirimkan sumber daya dan orang-

orang untuk memastikan rencana Tuhan terlaksana. 

 

Para pahlawan yang mengikuti Tuhan adalah sumber daya 

yang dikirim Tuhan untuk menolong Daud menjadikan 

kerajaan Israel sangat kuat dan tidak terkalahkan. 

 

Para pembaca terkasih, jika Tuhan sudah membuat 

ketetapan akan panggilan hidup seseorang, maka selama 

orang itu rendah hati dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan 

memastikan segala sumber daya tersedia bagi orang itu. 

 

Jika Anda mengetahui panggilan hidup Anda dan sudah 

berjalan di dalamnya, tetaplah rendah hati dan setia. Tuhan 

akan mengirimkan sumber daya tepat pada waktunya 

sehingga rencana Tuhan genap terlaksana. 
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16 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Keahlian itu 

Penting”-1 Tawarikh 12 

 

1 Tawarikh 12:1-2 Inilah orang-orang yang datang 

kepada Daud di Ziklag, selama ia harus menyingkir 

karena Saul bin Kish. Merekapun termasuk pahlawan-

pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. 

Mereka bersenjatakan panah, dan sanggup melontarkan 

batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur 

dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari 

saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin: 

 

Orang–orang kepercayaan Daud, para pemimpin di bawah 

kepemimpinan Daud adalah orang-orang yang mempunyai 

keahlian tinggi. Karena itu mereka sangat berfungsi 

mendukung kepemimpinan Raja Daud. 

 

Para pembaca terkasih, apakah Anda pribadi yang 

mempunyai keahlian khusus?   
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Janganlah menjadi manusia rata-rata tidak mempunyai 

keahlian. Anda harus mempunyai sekurangnya satu 

keahlian khusus! 

 

Ambilah sertifikasi keahlian khusus, perdalamlah keahlian 

kerja Anda agar Anda mempunyai nilai tambah dan bisa 

mendukung pemimpin Anda dan memimpin anak buah 

Anda. 

 

Bertekunlah dalam keahlian khusus dan jadilah ahli di 

bidangnya sehingga pekerjaan Anda menjadi karya besar 

yang dipersembahkan bagi Tuhan Yesus. 
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17 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Tuhan Memberkati 

Rumah Itu”-1 Tawarikh 13 

 

1 Tawarikh 13:14 Tiga bulan lamanya tabut Allah itu 

tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya dan 

TUHAN memberkati keluarga Obed-Edom dan segala 

yang dipunyainya. 

 

Hadirat Tuhan memenuhi rumah Obed- Edom karena tabut 

perjanjian ditaruh di rumah ini. Dimana ada hadirat Tuhan, 

maka berkat Tuhan, hadirat Tuhan, dan Tuhan adalah satu. 

 

Sejak masa perjanjian baru, Tuhan telah menetapkan bahwa 

Tuhan akan mengutus Roh Kudus berdiam dalam tubuh 

manusia. Manusia yang telah menerima Tuhan Yesus 

sebagai Tuhan dan Juruselamat dan menerima baptisan Roh 

Kudus akan dipenuhi Roh kudus dan tubuhnya menjadi bait 

Roh Kudus. 
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Para pembaca terkasih, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, 

hatinya dipenuhi hadirat Roh Kudus. Sehingga hari demi 

hari, karakternya diperbaharui menjadi serupa dengan 

Yesus. Hatinya dipenuhi kasih, damai sejahtera, 

pengampunan, kelemahlembutan. 

 

Orang–orang Kristen yang penuh buah–buah Roh adalah 

orang-orang yang diberkati dan kehadirannya menjadi 

berkat bagi banyak orang. 

 

Apakah Anda sudah dipenuhi Roh Kudus dan hidup Anda 

karakternya diubahkan semakin serupa Kristus? 
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18 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Meminta Petunjuk 

Tuhan”-1 Tawarikh 14 

 

1 Tawarikh 14:9-10 Ketika orang Filistin itu datang dan 

mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, 

bertanyalah Daud kepada Allah: "Apakah aku harus 

maju melawan orang Filistin itu dan akan 

Kauserahkankah mereka ke dalam tanganku?" TUHAN 

menjawab: "Majulah, Aku akan menyerahkan mereka ke 

dalam tanganmu." 

 

Kemenangan Daud dalam segala pertempuran terjadi 

karena Daud mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ia selalu 

minta petunjuk Tuhan sebelum membuat keputusan besar. 

 

Para pembaca terkasih, mari kita belajar dari Raja Daud. 

Sebelum kita membuat keputusan besar, mintalah petunjuk 

Tuhan dan janganlah membuat keputusan berdasarkan 

kekuatan dan akal budi sendiri. 
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Kalau kita selalu meminta petunjuk Tuhan dalam segala 

keputusan, terutama yang menyangkut orang banyak, maka 

Tuhan akan membimbing kita dan mengarahkan kita 

melalui prinsip kebenaran Firman Tuhan atau nasehat dari 

hamba Tuhan atau karunia nubuatan dari hamba Tuhan. 
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19 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Cara Tuhan” 

-1 Tawarikh 15 

 

1 Tawarikh 15:2 Ketika itu berkatalah Daud: "Janganlah 

ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, 

sebab merekalah yang dipilih TUHAN untuk mengangkat 

tabut TUHAN dan untuk menyelenggarakannya sampai 

selama-lamanya." 

 

Akhirnya Raja Daud bisa membawa tabut perjanjian ke 

Yerusalem, setelah sebelumnya ia gagal dan menewaskan 

salah satu pengangkut tabut. 

 

Daud menyadari cara meninggikan hadirat Tuhan dalam 

tabut perjanjian adalah harus dengan cara Tuhan. Ia 

menyelidiki Alkitab dan mengetahui haruslah para imam, 

sebagai pelaksana. Tuhan telah menetapkan hal ini 
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Para pembaca terkasih, manusia seringkali berusaha 

meninggikan Tuhan dengan caranya sendiri, tapi Tuhan 

punya ketetapan sendiri dan cara-caranya sendiri, maka kita 

harus mengikuti cara dan standar Tuhan 

 

Ingatlah, Tuhan punya ketetapan yang sudah diatur dengan 

standar jelas. Semua ada di Alkitab, karena itu jika kita 

ingin meninggikan Tuhan, maka hiduplah sesuai standar 

Alkitab. 
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20 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Bawalah 

Persembahan”-1 Tawarikh 16 

 

1 Tawarikh 16:27-30 Keagungan dan semarak ada di 

hadapan-Nya, kekuatan dan sukacita ada di tempat-Nya. 

Kepada TUHAN, hai suku-suku bangsa, kepada TUHAN 

sajalah kemuliaan dan kekuatan! 

Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah 

persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah 

menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan 

kekudusan. 

Gemetarlah di hadapan-Nya hai segenap bumi; sungguh 

tegak dunia, tidak bergoyang. 

 

Segenap umat bersukacita, mereka datang berkumpul dan 

membawa persembahan sebagai rasa ucapan syukur dan 

menjadi bagian dari penyembahan mereka. 
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Para pembaca terkasih, ketika umat datang kepada Tuhan 

dengan rasa syukur, mereka membawa persembahan 

mereka sebagai cerminan iman mereka dalam ibadah. 

 

Marilah kita juga selalu datang beribadah dengan membawa 

persembahan kita kepada Tuhan. 
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21 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Baik tapi Bukan dari 

Tuhan”-1 Tawarikh 17 

 

1 Tawarikh 17:1-4 Setelah Daud menetap di rumahnya, 

berkatalah ia kepada nabi Natan: "Lihatlah, aku ini diam 

dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian 

TUHAN itu ada di bawah tenda-tenda." 

Lalu berkatalah Natan kepada Daud: "Lakukanlah segala 

sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai 

engkau." 

Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah 

kepada Natan, demikian: 

"Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud: 

Beginilah firman TUHAN: Bukanlah engkau yang akan 

mendirikan rumah bagi-Ku untuk didiami. 
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Ide dari Daud membangun Bait Allah sangat bagus dan 

nampaknya mulia. Nabi Natan pun langsung menyetujuinya. 

 

Tetapi tidak semua yang nampak bagus dan mulia adalah 

berkenan di mata Tuhan. 

 

Tuhan pun segera berfirman kepada Nabi Natan untuk 

mengoreksi persetujuan yang diberikan Natan kepada Daud, 

dan Natan segera menyampaikan pesan Tuhan. 

 

Para pembaca terkasih, tidak semua yang dianggap baik dan 

benar adalah datang dari Tuhan. Kita harus sungguh-

sungguh minta petunjuk Tuhan dan tidak bersandar pada 

pemikiran sendiri. 
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22 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Tuhan Memelihara 

Daud”-1 Tawarikh 18 

 

1 Tawarikh 18:6 Kemudian Daud menempatkan 

pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram 

dari Damsyik, dan orang Aram itu menjadi budak Daud 

yang harus mempersembahkan upeti. TUHAN memberi 

kemenangan kepada Daud ke manapun ia pergi 

berperang. 

 

Semua kemenangan Raja Daud adalah pekerjaan Tuhan. 

Daud mengalami pemeliharan Tuhan. Semua musuh-musuh 

kerajaan sekeliling Israel ditaklukan Raja Daud. 

 

Tuhan sungguh menyertai dan memelihara Raja Daud dan 

Daud sungguh mencintai Tuhan dan hidup di dalam 
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ketetapan perintah Tuhan. Ini adalah hubungan yang 

seimbang saling mengasihi dan setia. 

 

Para pembaca terkasih, banyak orang Kristen hanya ingin 

mengalami kemenangan dan pemeliharaan Tuhan. Tetapi, 

tidak hidup dalam ketetapan Tuhan dan tidak mengasihi 

Tuhan dengan segenap hati. Ingatlah hubungan cinta adalah 

komitmen dari dua arah, bukan hanya dari Tuhan saja. 
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23 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Prasangka Buruk, 

Prejudice Membawa Pada Kehancuran” 

-1 Tawarikh 19 

 

1 Tawarikh 19:2-4 Lalu berkatalah Daud: "Aku akan 

menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, 

sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan 

kepadaku." Sebab itu Daud mengirim utusan untuk 

menyampaikan pesan turut berdukacita kepadanya 

karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-

pegawai Daud sampai ke negeri bani Amon itu, kepada 

Hanun, untuk menyampaikan pesan turut berdukacita 

kepadanya, 

berkatalah pemuka-pemuka bani Amon itu kepada 

Hanun: "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak 

menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus 
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kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan 

turut berdukacita? Bukankah dengan maksud untuk 

menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri 

ini maka pegawai-pegawainya datang kepadamu?" 

Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai 

Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong 

pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal 

paha mereka, kemudian dilepasnya mereka. 

 

Raja Daud berniat baik ingin bersahabat dengan Raja Hanun 

Bin Nahas (Raja Bani Amon). Selama ini Daud membangun 

hubungan baik dengan almarhum Raja Nahas, ayah dari 

Hanun. Daud mengirimkan utusannya dan mengucapkan 

berduka cita atas meninggalnya almarhum Nahas. 

 

Tetapi, Raja Hanun dan para pemuka umat, curiga, 

berprasangka buruk, dan menuduh Raja Daud ingin 

memata-matai dan mengambil alih kerajaan. Dan hal ini  

dilakukan tanpa bukti-bukti, hanya sekedar prasangka saja!  

 

Akibatnya, terjadilah perang besar dan Raja Hanun 

mengalami kehancuran, ribuan umat negro Bani Amon 

binasa.  
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Rakyat menderita karena kekalahan perang dan ribuan 

nyawa binasa. Hal ini semua terjadi karena prasangka bukti, 

prejudice, curiga. 

 

Pembaca terkasih, janganlah berprasangka buruk terhadap 

orang lain, apalagi terhadap orang baik. Penuduhan, fitnah, 

prejudice hanya akan membawa pada kerugian besar hingga 

kebinasaan. 

 

Jika Anda mempunyai kecurigaan terhadap suatu hal, maka 

Anda harus memiliki dasar dan bukti yang cukup untuk 

menarik kesimpulan. Marilah kita belajar dari kisah Raja 

Harun. Orang-orang yang penuh dengan prejudice dan 

prasangka buruk akan mengalami kerugian sangat besar. 
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24 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Si Pembantai 

Raksasa”-1 Tawarikh 20 

 

1 Tawarikh 20:8 Orang-orang ini termasuk keturunan 

raksasa di Gat; mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh 

tangan orang-orangnya. 

 

Para raksasa telah dikalahkan. Mereka semua ditumpas oleh 

Daud dan anak buah Daud, atau yang dikenal sebagai para 

pahlawan Daud. 

 

Para pahlawan Daud menjadi penumpas raksasa. Mereka 

belajar dari pemimpin mereka yang legendaris; Daud, sang 

pembunuh Goliat. Memang impartansi dan pengaruh 

seorang pemimpin sangat penting. Siapakah pemimpin 

Anda yang akan menentukan kehidupan Anda? 
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Para pembaca terkasih, jika Anda seorang beruntung yang 

mempunyai pemimpin yang legendaris, yang sangat kuat 

pengaruh kepribadiannya secara positif. Doakanlah mereka 

agar Tuhan terus mengangkat kualitas mereka karena 

secara tidak langsung mereka akan mengangkat kualitas 

hidup Anda. 

 

Jikalau Anda adalah seorang pemimpin, ingatlah Anda 

bertanggung jawab terus menerus meningkatkan kualitas 

kepribadian dan kualitas pengaruh Anda. Karena jika Anda 

stagnan, maka orang-orang yang dipimpin Anda akan 

terhambat perkembangannya. 
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25 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Tanpa Membayar 

Harga”-1 Tawarikh 21 

 

1 Tawarikh 21:24 Tetapi berkatalah raja Daud kepada 

Ornan: "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya 

dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil 

milikmu untuk TUHAN dan tidak mau 

mempersembahkan korban bakaran dengan tidak 

membayar apa-apa." 

 

Raja Daud memahami dan menghidupi kebenaran ini. Ia 

tidak mau beribadah tanpa membawa apa-apa! Ibadah 

adalah memberikan persembahan terbaik, bukan datang 

tanpa membawa apa-apa. 

 

Orang-orang yang kaya rohaninya mengetahui budaya 

gratis, tidak mau mengeluarkan uang. Mental cari gratis 

tanpa mengeluarkan uang adalah bukan mental seorang 
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pemberi dan anak Tuhan mempunyai karakter pemberi dan 

murah hati. 

 

Para pembaca terkasih, Daud sangat kaya secara keuangan, 

karena ia menghidupi nilai dalam kerajaan Allah. Ia tidak 

akan beribadah tanpa membawa persembahan yang berarti. 

Karakter murah hati dan pemberi, sungguh di hidupnya. 
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26 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Prinsip Menabung” 

-1 Tawarikh 22 

 

1 Tawarikh 22:5 Karena pikir Daud: "Salomo, anakku, 

masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah 

yang harus didirikannya bagi TUHAN haruslah luar 

biasa besarnya sehingga menjadi kenamaan dan 

termasyhur di segala negeri; sebab itu baiklah aku 

mengadakan persediaan baginya!" Lalu Daud membuat 

sangat banyak persediaan sebelum ia mati. 

 

Daud menghidupi prinsip Kerajaan Allah: menabung untuk 

masa depan! 

 

Daud menabung untuk generasi berikutnya. Ia menabung 

semua kebutuhan biaya pembangunan Bait Allah yang akan 

dilakukan di masa depan agar anaknya Salomo dapat 

melakukannya. 
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Para pembaca, prinsip Kerajaan Allah adalah menabung, 

menyimpan untuk kebutuhan masa datang, dan bukan 

berhutang! 
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27 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “38.000 Pendeta 

Melayani Umat”-1 Tawarikh 23 

 

1 Tawarikh 23:3-5 Lalu dihitunglah orang-orang Lewi, 

yang berumur tiga puluh tahun ke atas, dan jumlah 

orang-orang mereka, dihitung satu demi satu, ada tiga 

puluh delapan ribu orang. 

"Dari orang-orang ini dua puluh empat ribu orang harus 

mengawasi pekerjaan di rumah TUHAN; enam ribu orang 

harus menjadi pengatur dan hakim; 

empat ribu orang menjadi penunggu pintu gerbang; dan 

empat ribu orang menjadi pemuji TUHAN dengan alat-

alat musik yang telah kubuat untuk melagukan puji-

pujian," kata Daud. 

 

Salah satu kunci dari kejayaan umat Israel pada jaman 

kerajaan Daud adalah karena keseriusan Daud sebagai raja 

dalam hal iman dan ibadah kepada Tuhan. Umat menjadi 
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rakyat yang beriman dan taat kepada hukum Tuhan 

sehingga damai sejahtera dan kesejahteraan terjadi. 

 

Sebanyak 38.000 pendeta melayani kebaktian ibadah 

seluruh umat kerajaan Israel. Sungguh ini bukti keseriusan 

Daud dalam mengelola peribadatan kepada Tuhan. 

 

Para pembaca terkasih, dimana umat suatu negara iman dan 

ketaatan kepada Tuhan sangat baik, teroganisir dan dikelola 

dengan sangat baik, maka negeri itu menjadi negeri penuh 

kelimpahan dan damai sejahtera. Dan semua itu dapat 

terjadi ketika para pemimpinnya bersungguh hati mengatur 

akan hal kerohanian umatnya. 
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28 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Standar Kualitas 

Seorang Iman”-1 Tawarikh 24 

 

1 Tawarikh 24:1-2 Inilah rombongan-rombongan anak-

anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, 

Eleazar dan Itamar. 

Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu dari pada 

ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki, 

maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan 

Itamar. 

 

Kasus Nadab and Abihu terus-menerus dicatat dan dijadikan 

peringatan, bahwa ada standar kualitas seorang imam. 

 

Bahkan, status anak iman Aron saja tidaklah cukup! Jika 

tidak kudus, hukumannya fatal! Tuhan tidak nepotisme, 

semua imam harus memenuhi standar. 
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Para pembaca, dalam era perjanjian baru, Tuhan masih 

memegang prinsip. Ia akan berurusan, menghajar, dan 

mengajar para Pastor yang tidak memenuhi standar yang Ia 

tetapkan. 

 

Umat memang tidak bisa begitu saja menghakimi pastor 

yang tidak memenuhi standar. Tapi, Tuhan sendiri akan 

mengajar dan menghajar para hamba Tuhan. 

 

Sebagai umat, doakanlah pastor Anda menjadi pastor 

standarnya, sangatlah tinggi dan tantangan sangat besar. 

Doa-doa dan dorongan semangat Anda sangatlah penting 

guna mensupport mereka para pastor. 
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29 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Penyembahan 

Profetik”-1 Tawarikh 25 

 

1 Tawarikh 25:1 Selanjutnya untuk ibadah Daud dan 

para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak 

Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat 

dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar 

orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang 

berikut: 

 

Sejak jaman Perjanjian Lama, penyembahan profetik sudah 

dilaksanakan. Para pemusik bernubuat melalui lirik lagu dan 

alat musik mereka. 

 

Perhatikan kisah ini; ternyata nubuatan yang merupakan 

salah satu karunia Roh Kudus, sudah bekerja sejak jaman 

kerajaan Daud. 
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Yang menjadi perbedaan adalah pada jaman Perjanjian 

Lama, hanya para imam saja yang bisa menerima karunia 

bernubuat. Sedangkan jaman ini, semua murid Yesus dapat 

dipenuhi Roh Kudus dan mengalir dalam karunia Roh 

Kudus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

 

 

 

 

30 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Punya Kemampuan 

untuk Bekerja”-1 Tawarikh 26 

 

1 Tawarikh 26:8 Mereka sekalian adalah dari keturunan 

Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka 

dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang 

yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, enam 

puluh dua orang jumlahnya dari Obed-Edom. 

 

Apakah semua orang punya kemampuan bekerja?  

Pertanyaan menarik, karena kita banyak menjumpai orang-

orang yang tidak bisa bekerja atau tidak becus bekerja 

hingga pengangguran. Tidak tahu mau mengerjakan apa dan 

mereka bahkan tidak tahu apa yang bisa ia kerjakan. 

 

Suku Levi dalam Alkitab digambarkan sebagai orang-

orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian untuk 

bekerja dan kekuatan fisik untuk melayani. Mereka bukan 
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hanya memegang jabatan pekerjaan status kosong, tapi 

mereka sungguh berfungsi dan mempunyai keahlian kerja. 

 

Untuk hal pekerjaan, kata kuncinya keahlian dan kesehatan 

yang baik! Seseorang harus dididik dan dilatih sejak kecil. 

Sejak anak-anak untuk punya etika mau bekerja, bukan 

pemalas, dan dilatih keahlian untuk bekerja pada area 

kekuatannya. 

 

Para pembaca terkasih, siapakah yang bertanggung jawab 

mendidik anak-anak mempunyai etika mau bekerja, bukan 

pemalas, dan melatih keahlian area tertentu? Tentu saja 

ayah dan ibunya! Orang tua bertanggungjawab 

mempersiapkan anak–anak mereka untuk masa depan. 
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31 DESEMBER 

Renungan Harian Alkitab “Manajemen yang 

Baik”-1 Tawarikh 27 

 

1 Tawarikh 27:1 Adapun orang Israel, inilah daftar para 

kepala puak, para panglima pasukan seribu dan pasukan 

seratus dan para pengatur yang melayani raja dalam 

segala hal mengenai rombongan orang-orang yang 

bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. 

Setiap rombongan berjumlah dua puluh empat ribu 

orang. 

 

Raja Daud adalah seseorang yang kenabian. Dia mengalir 

dalam karunia nubuatan dan dalam memutuskan hal besar. 

Ia melakukan dengan bertanya dan mendengarkan suara 

Tuhan. 

 

Tapi, Daud juga sangat baik dalam hal prosedur. Ia memiliki 

manajemen pemerintahan dan ketentaraan yang sangat 

baik. 
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Ternyata, orang–orang yang mengalir dalam karunia roh, 

juga dapat mengikuti prosedur dan mempunyai keahlian 

manajemen yang baik. 

 

Para pembaca terkasih, keseimbangan antara hal-hal 

spontan dan terencana– prosedural adalah suatu hal yang 

penting dilakukan. Apapun pekerjaan kita atau pelayanan 

kita, manajemen yang baik penting untuk dilakukan.  

 

Keseimbangan fleksibilitas, perencanaan, dan prosedural 

sangat penting dalam meraih kesuksesan. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 


