
 



Pesan Gembala 

 

Tahun Ayin Dalet 
 

 

 

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan,  

Sejak tanggal 04 September 2013 - 24 September 2014, dalam kalender orang Yahudi kita 

memasuki tahun 5774 yang disebut dengan “Ayin Dalet (74)”.  

 

MAKNA AYIN DALET 

I. MAKNA KATA ‘AYIN’ 

Ayin (70) berbicara tentang mata, yang memiliki arti: 

a.Mata Tuhan 

Mazmur 32:8 “Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kautempuh; 

Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu.”  

Mata Tuhan yang senantiasa tertuju kepada kita dan memberikan nasehat kepada kita. Dia rindu 

memberitahukan kepada kita, jalan apa yang harus kita tempuh.  

b. Mata kita 

Mazmur 123:2 “Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, 

seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita 

memandang kepada TUHAN...”  

Jika Saudara mau dituntun Tuhan, mau dinasehati Tuhan serta mau tahun jalan apa yang harus kita 

tempuh, maka mata kita harus senantiasa tertuju kepada-Nya. 

 

II. MAKNA KATA ‘DALET’ 

Dalet itu sebenarnya melambangkan angka ‘4’. Ada beberapa arti dari kata Dalet, yaitu: 

 

1. Dalet bermakna “Orang yang miskin” 

Matius 5:3 “Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya 

Kerajaan Sorga.” 

Hari-hari ini pesan Tuhan, kita diminta untuk ‘miskin’ di hadapan Allah, sebab dengan demikian kita 

akan berbahagia. Miskin di hadapan Tuhan itu artinya, kita harus datang kepada Tuhan dan berkata 

“Tuhan, saya ini tidak punya apa-apa, saya itu tidak bisa apa-apa, semuanya Tuhan yang punya. 

Karena itu, saya hanya berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan.” 

Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Di dalam II Tawarikh 16:12 “Pada tahun ketiga 

puluh sembilan pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi 

semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan TUHAN, tetapi 

pertolongan tabib-tabib.” Akibatnya, setelah itu Raja Asa mati karena penyakitnya ini. Kita harus 

punya pengertian bahwa semua kesembuhan itu datangnya dari DIA!  

Hari-hari ini banyak orang yang tidak punya jalan lain kecuali hanya mengandalkan Tuhan. Kadang-

kadang kita yang banyak memiliki fasilitas serta pilihan justru salah memilih. Meskipun kita punya 



kuasa, punya uang, punya kepandaian dan punya apa saja, marilah kita berjanji, “Tuhan, saya 

hanya mengandalkan Tuhan.” Ini tidak mudah, apalagi di zaman seperti sekarang dimana dunia 

menanamkan satu paham, “Kamu harus mengandalkan kepada kekuatanmu, kepandaianmu! 

Bangun itu!” 

 

Pada tanggal 04 September 2013 juga bertepatan dengan ulang tahun GBI Gatot Subroto - Jakarta 

yang ke-25. Ada satu pesan Tuhan yang kuat dan luar biasa dimana Tuhan akan menuntun gereja-

Nya. Selama 25 tahun ini pengertian yang Tuhan berikan tentang Pondok Daud adalah doa, pujian 

dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Itu berbicara tentang keintiman 

dengan Tuhan dan unity untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi memasuki tahun 

yang kedua, Tuhan tambahkan pengertian tersebut menjadi: Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah 

perkasa yang gaya hidupnya berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam 

dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini! Siapakah itu? Kita semua! Dan itulah yang 

menjadi DNA gereja kita sekarang ini.  

 

Tuhan memanggil Gembala Pembina sebagai alat untuk merestorasi Pondok Daud, artinya Daud itu 

memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Orang-orang Yahudi percaya bahwa Daud, lahir dan 

matinya pada hari Pentakosta. Hari raya Pentakosta adalah hari raya orang Yahudi, tetapi bagi kita 

sekarang Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus untuk pertama kalinya. Upperoom adalah 

tempat dicurahkannya Roh Kudus untuk pertama kalinya. Letaknya di Bukit Sion yang adalah kota 

Daud. Di bawah Upperroom terletak makam Daud.  

 

Sesuai Kisah Para Rasul 2:29, ketika Petrus berkotbah, dia bekata “Saudara-saudara, aku boleh 

berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan 

dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini.” Kita percaya bahwa Upperroom 

adalah Pondok Daud. Daud bisa saja dimakamkan di istananya, melainkan Dia memilih tempat 

dimana pernah ada Tabut Allah dan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di Pondok Daud. Apa yang 

Tuhan kemudian lakukan? Ternyata pada waktu pencurahan Roh Kudus pertama kali Tuhan pilih 

kembali pondok Daud tersebut! Saudara, mari kita hanya mengandalkan Tuhan. Pesan Tuhan 

memasuki tahun Ayin Dalet yaitu: marilah kita hanya mengandalkan Tuhan saja. 

Ada 5 fenomena yang akan terjadi di Pentakosta ketiga, yaitu: 

• Pencurahan Roh Kudus yang luar biasa 

• Tiga generasi akan dipakai Tuhan secara luar biasa 

• Goncangan-goncangan terjadi 

• Penuaian jiwa besar-besaran 

• Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua. 



 
2. Dalet berarti ‘pintu’ 

Pintu yang sejati adalah Tuhan Yesus sendiri. Yoh 10:9 “Akulah pintu; barangsiapa masuk melalui 

Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.” 

Jika Saudara masuk melalui ‘pintu’ Tuhan Yesus, maka Saudara akan selamat dan mendapat berkat 

yang bekelimpahan. Apakah Saudara siap untuk menerima berkat Tuhan?  

 

Tuhan berjanji bahwa pintu-pintu yang tertutup di hadapan Saudara saatnya sekarang terbuka di 

dalam nama Yesus! Siapa yang akan membukanya? Pasti pintu itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. 

Mungkin pintu bisnis, pintu penginjilan, pintu kesembuhan bagi Saudara akan dibukakan.  

 

Kita percaya bahwa pintu untuk Pentakosta ketiga akan segera dibuka oleh Tuhan! Apakah Saudara 

menginginkan pintu di hadapan Saudara dibuka? Dengarlah ini syaratnya: Wahyu 3:7-8 “Dan 

tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Filadelfia: Inilah firman dari Yang Kudus, Yang Benar, yang 

memegang kunci Daud; apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup; apabila Ia menutup, 

tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu: lihatlah, Aku telah membuka pintu 

bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorangpun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, 

namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku.”  

 

Salah satu ciri dari jemaat di Filadelfia adalah mereka yang hidup menuruti firman Allah dan tekun 

menantikan Dia. Saudara harus menjadi jemaat seperti jemaat di Filadelfia yaitu yang menuruti 

firman Tuhan, dan tekun menantikan Dia, Dia akan segera datang untuk kali yang kedua. Kalau 

orang yang tekun menantikan Dia itu artinya kita harus bersiap-siap seperti nanti malam Dia mau 

datang. Ini artinya tekun menantikan Dia.  

 

Pintu juga berbicara tentang hati kita, dia sedang mengetuk pintu hati kita. Dia sedang bertanya-

tanya “Ayo, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan.” Kalau kita meresponi hal ini, maka pintu-pintu 

yang selama ini tertutup, semua akan dibuka.  

Dari 7 sidang jemaat dalam kitab Wahyu 2 & 3 dimana Tuhan memberikan pesan, hanya pintu 



untuk jemaat di Filadelfia yang dibuka. Kalau Saudara mau pintu di hadapan Saudara dibuka, maka 

Saudara harus hidup seperti jemaat di Piladelfia. Apa rahasianya? Rahasianya yang juga kunci bagi 

kita adalah: Mereka menuruti Firman Allah dan tekun menantikan Dia, artinya mereka selalu 

bersiap-siap. Kalau itu keadaan Saudara hari-hari ini kita percaya Tuhan Yesus akan berkata kepada 

Saudara, “Pintu yang tertutup, terbukalah!” Dan itu akan terjadi. 

 

  
 

3.  Dalet bermakna “telinga” 

Yes 50:4 “Tuhan ALLAH telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan 

perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia 

mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.”  

 

Mari kita memeriksa diri kita masing-masing, apakah selama ini perkataan kita membuat orang 

yang sedang letih lesu tiba-tiba mendapat semangat baru? Atau sebaliknya, membuat orang yang 

sedang bersemangat tiba-tiba menjadi letih lesu? Marilah kita berdoa “Tuhan memberiku lidah 

seperti seorang murid yang dengan perkataanku dapat memberi semangat baru kepada orang yang 

letih lesu. Dan Tuhan, pertajam pendengaranku supaya dapat mendengar seperti seorang murid!” 

Itulah yang harus kita minta hari-hari ini. Mendengar suara Tuhan itu adalah hal yang terpenting.  

Ketika Tuhan Yesus datang mengunjungi Marta dan Maria, Marta menyambut Tuhan dengan cara 

yang lain. Dia sibuk untuk melayani Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Maria? Dia hanya 

duduk di kaki Yesus sambil mendengarkan perkataan-Nya. Lama kelamaan Marta marah, “Tuhan, 

ini tidak adil. Saya banting tulang, tapi dia enak-enak duduk seperti itu.” Pikir Marta, Tuhan akan 

membela dia, tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan berkata, “Marta... Marta... kamu 

kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu dilakukan, Maria 

memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya.”  

 



 

4.  Dalet bermakna ‘Menjadi saksi Yesus’  

Saudara harus menjadi saksi Yesus. Ciri-ciri menjadi saksi Yesus adalah: Menjadi prajurit-prajurit 

Tuhan yang gagah perkasa dengan gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity 

siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. 

Kalau Saudara lakukan ini, maka janji Tuhan masuk tahun 2013 yaitu, “Tahun pemulihan 

seutuhnya, Entering the Next Level, Mujizat yang kreatif masih ada!” Kedepannya Saudara akan 

melihat dan mengalami banyak lagi mujizat yang kreatif. Amin (Sh) 

“Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Akupun akan melindungi 

engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang 

diam di bumi.” (Wahyu 3:10) 

 

Pesan Gembala, Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTERING THE NEXT LEVEl 

 

DAUD 
 

SEORANG YANG BERKENADIHATI TUHAN 

“Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan dihati-Ku yang melakukan segala 

kehendak-Ku” (Kis 13 : 22 ) 

 

PRIBADI DAUD 

 

Daud adalah anak Isai, cucu Obed, cicit Peres. Ia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ia 

melewati masa kecil dan remajanya sebagai seorang gembala. Dengan setia dia menggembalakan 

kawanan domba ayahnya di padang. Selama menjadi gembala, Daud mendapat kesempatan untuk 

dididik baik secara  mental maupun secara fisik. Di sanalah ia diperlengkapi dengan bakat-bakat 

alami yang berguna di kemudian hari. Tidaklah heran kalau Daud yang tadinya tidak dikenal oleh 

masyarakat umum, dapat tampil di medan pertempuran. Dengan penuh keberanian ia melawan 

Filistin. Ia memperlihatkan kemampuannya memimpin peran, yang akhirnya menuntun dia 

menjadi raja Israel yang kedua menggantikan Saul. 

 

PERJALANAN KEHIDUPAN DAUD 

• Daud sebagai penggembala kambing domba 

Para gembala pada zaman dahulu biasanya berkelana dari satu tempat ke tempat lain; ada yang 

menginap di tenda, ada juga yang tinggal di desa-desa. Gembala yang hidup setengah menetap di 

sebuah desa berhak membiarkan domba-domba mereka makan di padang rumput pinggiran desa. 

Kalau persediaan sudah menipis, ternak akan segera di pindahkan ke padang rumput yang lebih 

tinggi atau ke lembah yang lebih hangat. 

Hidup sebagai gembala tidaklah mudah. Gembala menghabiskan sebagian waktu mereka di alam 

bebas, mengawasi kawanan ternak, dan seringkali harus tidur dekat hewan-hewan itu untuk 

melindungi mereka dari perampok dan serangan binatang buas. Ketika malam tiba semua ternak 

dimasukkan ke dalam kandang dan jumlah ternak mulai di hitung dengan cara memisahkan antara 

kambing dan domba. Keesokan harinya hewan-hewan itu dihitung kembali ketika akan dilepas.  

Domba adalah hewan yang penakut dan membutuhkan perawatan yang teliti dibandingkan 

dengan kambing. Kambing lebih sulit diatur karena suka mendaki tebing yang berbatu. Jadi tugas 



seorang gembala sangatlah sulit tidak seperti apa yang kita bayangkan.  

 

Daud adalah seorang gembala yang bertanggung jawab. Walaupun dia hanya menggembalakan 2-3 

ekor domba milik ayahnya, tetapi dia tetap setia dan tekun menjaganya. Daud setia dalam perkara 

kecil yang Tuhan percayakan kepadanya. Di dalam I Samuel 17:34 dikatakan: “Apabila datang singa 

atau beruang, yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka Daud mengejarnya, 

menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menye-rang 

aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya.” 

 

Di sela-sela kegiatan kesehariannya menggembalakan kambing domba, ia juga memahirkan dirinya 

dengan memainkan alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan harpa.  

 

• Daud sebagai pelayan dan pemusik di istana Saul 

Daud adalah seorang pemusik/ pemazmur yang disenangi dan dikagumi di Israel. Selain sebagai 

seorang pemusik, dia sekaligus seorang penyair. Setelah Samuel mengurapi Daud, dia masih tetap 

menggembalakan kawanan ternak ayahnya. Itulah pekerjaan nya dan dia melakukannya dengan 

setia. Tidak ada perbedaan walaupun Samuel telah mengurapinya dengan minyak. Ia tidak 

mengharapkan perlakuan yang istimewa dari orang lain.  

 

Diyakini bahwa lebih dari setengah mazmur yang ada ditulis oleh Daud. Sewaktu kecil, ia menjadi 

gembala, dan pikirannya yang peka serta jeli merekam banyak pemandangan tentang padang 

rumput Betlehem. Ia senang mendengarkan bunyi sungai mengalir dan domba mengembik. Karena 



tersentuh oleh keindahan “musik” di alam sekitarnya itu, ia mengambil harpanya dan 

mendendangkan lagu untuk memuji Allah. Pastilah jika kita mendengar mazmur Daud maka kita 

akan tergugah mendengarnya. Seperti mazmur Daud di dalam Mazmur 23. 

 

Mazmur-mazmur Daud dituliskan karena keintimannya bersama Allah dan itu merupakan ilham 

Allah. Mazmur yang ditulis oleh Daud itu merupakan ungkapan dari pujian hingga cerita sejarah, 

dari sukacita panen anggur hingga megahnya pentahbisan istana, dari kenangan hingga harapan 

dan permintaan permohonan.  

 

Daud menyukai musik yang riang, hidup dan berirama. Ketika ia membawa tabut Allah ke Israel, ia 

melompat-lompat dan menari-nari dengan sekuat tenaga untuk merayakan peristiwa itu. Kisah 

Alkitab menunjukkan bahwa musik tersebut pastilah sangat meriah. Bisakah Saudara 

membayangkan peristiwa yang terjadi pada waktu itu? Gara-gara musik itu, istrinya Mikhal 

mengecam Daud. Tetapi Daud tidak peduli. Ia mengasihi Allah dan musik itu, yang sangat 

menggugahnya untuk bersukacita,  membuat dia melompat-lompat di depan Allahnya. (II Samuel 

6:14, 16, 21) 

 

Pengalaman pertama Daud tentang musik adalah ketika Saul diganggu oleh roh jahat karena roh 

Tuhan telah mundur dari dirinya, maka ia menitahkan hamba-hambanya untuk mencari seorang 

yang pandai main kecapi. Ternyata hamba-hamba Saul membujuknya agar mengizinkan mereka 

mencari seorang yang dapat memainkan musik baginya sehingga Saul merasa lebih baik. Akhirnya 

didapati bahwa ada seorang anak laki-laki Isai yang bernama Daud, seorang penggembala muda, 

yang pandai memainkan kecapi, dan membawanya kepada raja. Di dalam I Samuel 16:18 secara 

gamblang menuliskan kelebihan-kelebihan Daud, misalnya “pandai main kecapi, seorang pahlawan 

yang gagah perkasa, seorang prajurit, yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai 

dia.” Setiap kali roh jahat itu mengganggu Saul, Daud memberanikan diri memainkan kecapinya 

sehingga Saul merasa lega dan nyaman. Akhirnya Daud menjadi pelayan musik di istana raja Saul.  

Berikutnya setelah Daud berhasil mengalahkan orang Filistin. Saul menjadi dengki, keesokan 

harinya roh jahat yang dari Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga dia kerasukan di tengah-tengah 

rumah. Sedang Daud memainkan kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya, 

dia melemparkan tombak itu kepada Daud sampai dua kali.  

 

Daud juga menonjol karena bisa membuat alat-alat musik baru (II Tawarikh 7:6). Kesimpulannya, 

Daud tampaknya adalah seniman yang luar biasa berbakat, mengingat ia bisa membuat puisi, 

merancang sekaligus memainkan alat musik, dan menggubah sekaligus menyanyikan lagu. Masih 

ada lagi pencapaian Daud yang lebih hebat.  

 

• Seorang prajurit dan kepala prajurit 

Jiwa seorang prajurit yang dimiliki Daud dilatihnya ketika dia menggembalakan domba. Dia biasa 

mengejar, menghajar dan melepaskan domba dari cakar beruang, cakar dan mulut singa. Dia 

menangkap singa itu, kemudian dia menghajarnya dan membunuhnya. Keberanian Daud 

menghadapi musuh sudah di mulai ketika dia masih kecil. 

Goliat adalah orang Gat, tingginya enam hasta sejengkal dengan menggunakan ketopong tembaga, 



baju zirah yang bersisik, penutup kaki dari tembaga dan bahunya memanggul lembing tembaga. 

Pada waktu Daud tampil di medan pertempuran menghadapi Goliat, ia dengan penuh keberanian 

melecehkan Goliat yang angkuh dengan umbannya yang sederhana, kemudian membunuhnya 

dengan pedang yang ada di tangannya. Daud bukan seorang prajurit, dia tidak mungkin memiliki 

keberanian untuk melakukan hal ini. Dia adalah seorang pahlawan yang hebat. Bahkan Yonathan 

memberikan kepada Daud baju perangnya, pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. 

Penyerahan pakaian perang dan perlengkapan itu menunjukkan bahwa Daud akan mengungguli 

Saul dan Yonatan dalam kesuksesan dan ketrampilannya. Di dalam I Samuel 18:5 dikatakan Saul 

mengangkat dia mengepalai para prajurit. Karena hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan 

juga oleh pegawai-pegawai Saul.   

 

Rakyat sangat menghormati Daud dan mengelu-elukannya karena ia tampak lebih unggul daripada 

Saul. Mereka menari dan menyanyi berbalas-balasan “Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi 

Daud berlaksa-laksa.” Popularitas Daud di mata rakyat ini telah menimbulkan iri hati dalam diri 

Saul sehingga ia membenci Daud. Saul menganggap Daud sebagai saingannya karena Daud lebih 

terkenal daripada dia (I Samuel 18-19) 

 

Untuk menjauhkan Daud dari Saul, maka ia mengangkat Daud menjadi kepala pasukan seribu, 

sehingga dia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Kemenangan militernya sangat 

mengagumkan, dan “... seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia 

memimpin segala gerakan mereka.” (I Sam 18:16).  

Selain itu Daud adalah seorang manager yang andal. Ia mengangkat tiga panglima untuk menjadi 

pengawalnya. Ia adalah tipe orang yang memandang jauh ke depan, yang mempersatukan 

Kerajaan Israel dan Yehuda. Ia bahkan berambisi mendirikan Bait Suci, namun Tuhan tidak 

mengizinkannya.  

 

• Menjadi raja atas Israel 

Samuel dipilih Allah untuk mengurapi Daud sebagai raja. Daud berumur 30 tahun, pada waktu dia 

menjadi raja; 40 tahun lamanya dia memerintah (Di Hebron - 7 tahun menjadi raja atas Yehuda, Di 

Yerusalem - 33 tahun menjadi raja atas Israel dan Yehuda). Selama empat puluh tahun adalah 

periode waktu yang lama. Ia mengetahui bahwa ada waktu yang cukup banyak hal yang membuat 

seseorang begitu sibuk sehingga ia tergoda untuk tidak menggunakan waktu itu untuk mengenal 

Allah.  

 

Kecenderungan kita adalah untuk memusatkan perhatian kita pada keadaan sekarang dan 

melupakan saat-saat kemarin atau esok. Beberapa dari saat itu perlu dilupakan dan beberapa dari 

saat esok perlu diserahkan kepada Tuhan tanpa merasa kuatir, tetapi kita perlu menjaga sebuah 

perspektif sebagaimana Allah menjaga kehidupan. Daud sendiri mengajarkan kepada Salomo untuk 

mengguna-kan waktu dengan baik, dia berkata kepada Salomo, “Salomo, di atas segala hal lain 

yang ingin aku sampaikan kepadamu, aku ingin kau mengenal Allah.” 

 

Daud, akhirnya ia menjadi raja, raja Israel yang kedua dipilih dan diurapi oleh Allah sendiri. 

Bagaimana caranya ia mengambil takhta itu? Apakah ia mendesak masuk ke dalam peran itu dan 



menuntut semua orang untuk tunduk kepada pemerintahannya? Tidak 

 

Walaupun Daud telah diurapi menjadi raja, namun ia tidak bertindak secara semba-rangan. Ia 

tetap mengusahakan cara-cara yang terbaik untuk menghadapi Saul. Ia dengan sabar menunggu 

saat yang tepat untuk meng-gantikan Saul sebagai raja. Ia tidak mau merebut kekuasaan itu secara 

paksa.  

 

Daud diurapi menjadi raja Israel yang kedua oleh Samuel karena Tuhan menolak Saul (I Sam 16:1-

5). Pengurapan ini dilakukan tanpa ada pemilihan lebih dahulu, karena Allah yang menetapkan 

Samuel mengurapi Daud. Allahlah yang memilihnya, bukan rakyat. Pada saat Daud diurapi menjadi 

raja, Roh Tuhan mundur dari Saul, sehingga roh jahat mengganggunya. Jadi Daud naik takhta 

karena Allah, bukan karena sistem politik. 

 

Tidak banyak gembala yang menjadi raja. Ini pastilah Daud memiliki bakat yang luar biasa sehingga 

dapat naik begitu cepat mulai dari posisi gembala kambing domba hingga ke posisi yang utama di 

istana Saul.  

 

Daud memiliki kemampuan yang luar biasa. Dari segi politik, ia telah menyatukan dua kerajaan 

Israel dan Yehuda (II Samuel 5:1-3), karena suku-suku Israel mengakuinya sebagai raja atas seluruh 

Israel. Dari segi sosial, ia berhasil membangun kota Yerusalem yang dikenal sebagai kota Daud. Dan 

dari segi keagamaan, ia mengambil inisiatif untuk memindahkan tabut Tuhan ke Yerusalem (II Sam 

6:1-23). Bagi bangsa Israel tabut Tuhan itu dianggap sebagai pemersatu suku-suku Israel dan 

lambang kehadiran Allah.  

 

PENCARIAN ALLAH 

Allah menjelajah bumi untuk mencari pemimpin-pemimpin yang berpotensi dan yang memiliki 

kualitas tertentu, dan dia menemukan kualitas yang sama yang Dia temukan di dalam diri Daud. 

Ada beberapa kualitas yang Allah lihat di dalam diri Daud, yaitu: 

 

1. Spiritualitas 

“Allah mencari ... seorang yang berkenan di hati-Nya.” Apakah artinya menjadi seorang yang 

berkenan di hati Allah? Artinya orang yang memiliki hidup seirama dengan Allah. Yang penting bagi 

Allah penting juga bagi Saudara. Yang menjadi beban Allah juga beban Saudara.  

Apa yang Allah cari di bumi ini? Dia sedang mencari pria dan wanita yang bersungguh hati 

terhadap Dia. Ketika melakukan kesalahan maka Saudara langsung mengakuinya dan segera 

menanganinya. Saudara rindu untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya Tuhan 

melalui perbuatan Saudara.  

 

2. Kerendahan Hati 

“Berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: Berapa lama lagi engkau berdukacita karena Saul? 

Bukankah ia telah Kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan 

pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya 

telah Kupilih seorang raja bagi-Ku.” (I Sam 16:1) 



Allah telah datang ke rumah Isai dalam bentuk roh. Isai tidak tahu Allah berada di sana, tidak ada 

yang tahu, Allah sedang mengadakan misi pengawasan rahasia di rumah itu, dan Dia melihat 

putera bungsu Isai dan berkata, sebenarnya, “Itulah anak-Ku!” Mengapa? Karena Tuhan melihat di 

dalam diri Daud ada hati yang bersungguh-sungguh. Dia menjaga domba ayahnya dengan setia. 

Allah melihat kerendahan hati yang ada di dalam diri Daud, dia memiliki hati seorang hamba. Allah 

tidak peduli terhadap segala sesuatu yang Dia lihat tetapi adakah seseorang yang rendah hati, 

seperti yang diperintahkan Tuhan, tidak memberontak dan melayani Tuhan dengan setia dan tidak 

bersuara. Itulah Daud. Seseorang yang menjaga domba ayahnya dengan setia dan melakukan 

perintah ayahnya, dan Allah memberikan persetujuan-Nya kepada anak laki-laki itu.  

 

Perlu diperhatikan bahwa seorang hamba tidak peduli siapa yang memperoleh kemuliaan. Ingatlah 

hal itu. Seorang hamba mempunyai satu tujuan yang besar, dan tujuan itu adalah membuat orang 

yang dia layani menjadi lebih baik, membuat orang lain semakin sukses. Seorang hamba tidak 

peduli siapa yang memperoleh kemuliaan, dia hanya menyelesaikan pekerjaannya.  

 

3. Integritas – Ketulusan hati 

“...dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkan-Nya dia, untuk menggembalakan Yakub, 

umat-Nya, dan Israel, milik-Nya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, dan 

menuntun mereka dengan kecakapan tangannya.” (Mzm 78:71-72) 

 

Integritas atau ketulusan hati adalah keadaaan Saudara ketika tidak ada orang yang sedang 

melihat. Artinya benar-benar jujur. Tidak terkesan dengan penampilan luar. Dia selalu terpusat 

pada kualitas bagian dalam ... hal-hal yang membutuhkan waktu dan disiplin kalau diolah.  

 

MENJADI ORANG YANG BERKENAN DI HATI ALLAH 

Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Seorang pria yang mengagumkan! Ia memiliki 

keinginan yang mendalam ini untuk mendirikan bait Allah, tetapi jawaban Tuhan adalah tidak. Dan 

responnya adalah penerimaan. Ia mendengar “tidak” dari Tuhan dan ia tidak tersinggung 

karenanya.   

 

Apakah artinya menjadi seorang yang “berkenan di hati Allah?” Daud, seorang gembala, raja, dan 

pemazmur Perjanjian Lama, menawarkan sebuah jawaban dalam bentuk kehidupannya sendiri, 

sebuah kehidupan yang dijalani untuk kemuliaan Tuhan. 

 

Dari kisah ini kita dapat melihat orang yang pintar, tampan, atau sukses bisa menjadi pahlawan-

pahlawan-Nya, tetapi kita juga bisa melihat bahwa orang-orang yang tidak berarti bisa Tuhan ubah 

menjadi orang-orang penting.  

 

Daud adalah seorang pria yang benar dan penuh gairah tetapi terpilih. Allah melihat Daud, sedang 

berada di kaki bukit yang mengelilingi Betlehem, menjaga domba ayahnya, dan Allah berkata, 

sebenarnya, “Di sanalah anak-Ku.”  

 

 



Apakah yang sedang Allah cari? “Ia sedang mencari orang-orang yang memiliki hati yang  menjadi 

milik-Nya sepenuhnya. Hal ini berarti tidak ada yang tersembunyi di manapun, ketika Saudara 

melakukan kesalahan, Saudara segera menanganinya. Tidak ada motif-motif yang ada di balik 

perbuatan Saudara.  

 

Dari kisah ini, Daud menawarkan sebuah wawasan terhadap apa artinya menjadi orang yang benar 

sehingga seperti Daud orang yang berkenan di hati Allah. “Entering the next level” perubahan 

hidup dari seorang gembala yang menggembalakan beberapa kambing domba milik ayahnya, 

karena memiliki hati yang rendah hati Tuhan angkat Daud naik ke level yang lebih tinggi, sampai 

akhirnya dia menjadi seorang Raja Israel yang disukai oleh semua orang.  

 

BERKENAN KEPADA ALLAH DAN MELAKUKAN KEHENDAK ALLAH PADA ZAMANNYA 

“Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya...” (Kis 13:36). Di tengah-tengah angkatan 

itu, Daud berdiri sebagai lampu yang bersinar terang untuk Allah Israel. Banyak dan beragam hal 

yang dia capai, dia tanggap dan pintar bertindak, penyair, pencinta yang lemah lembut, lawan yang 

bermurah hati, penegak keadilan yang kokoh, sahabat yang setia. Dialah orang yang memenuhi apa 

yang dianggap orang sehat dan yang mengagumkan, dan hal ini terjadi dengan kehendak Allah, 

yang menciptakan dia dan membentuknya untuk tujuan itu.  

 

Orang Yahudi menoleh dengan bangga dan terharu kepada Daud, bukan kepada Saul, sebagai 

pendiri kerajaan mereka. Daud-lah yang dipandang sebagai raja yang diidam-idamkan oleh orang 

Yahudi yang memiliki pandangan lebih jauh, dan gambaran inilah yang dinanti-nantikan datangnya 

seorang Mesias, yang akan melepaskan umat-Nya dan yang akan duduk di takhta Daud untuk 

selama-lamanya. Di dalam Perjanjian Baru dengan jelas dikatakan tentang bagaimana keagungan 

Daud, dan memang secara nyata Mesias datang dari keturunannya secara kemanusiaan.  

 

Satu pesan Daud yang disampaikan kepada salah satu keturunannya, yaitu: Daud memperingatkan 

Salomo untuk melayani Tuhan dengan rela dan sepenuh hati, karena itulah yang dilakukan Daud 

agar menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Jika Salomo akan membangun Bait Allah, 

dirikanlah dengan benar, karena yang dilakukannya itu untuk kemuliaan Tuhan. 

 

Sumber: 

- Alkitab edisi Studi; Lembaga Alkitab Indonesia 

- http://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/2009891 

“Dari Ur-Kasdim sampai ke Babel” Sostenis Nggebu, S.Th 

“Daud”; Charles R. Swindoll 

“Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid I” YKBK 

 

 

 

 

 

 



PENYEMBAH YANG MENYENANGKAN ALLAH 
 

“Tuhan tidak membutuhkan untuk menciptakan adna, tapi Dia memilih untuk menciptakan Anda 

untuk mesukaan Dia. Anda ada kebaikan-Nya, kemuliaanNya, tujuan_nya, dan kesukaan-Nya” 

 

Pada saat kita lahir di dunia ini Allah ada di sana sebagai saksi yang tidak kelihatan, Dia tersenyum 

atas kelahiran kita. Kita semua adalah anak Allah yang mendatangkan kesenangan bagi Allah lebih 

dari hal lain apapun yang pernah Dia ciptakan.  

 

“Karena kasih-Nya Allah telah memutuskan bahwa melalui Yesus Kristus Dia akan menjadikan kita 

anak-anak-Nya, inilah kesenangan dan tujuan-Nya.” (Ef 1:5, TEV -Today’s English Version) 

Salah satu pemberian terbesar Allah kepada kita semua adalah kemampuan untuk menikmati 

kesenangan-Nya. Alasan mengapa kita bisa menikmati kesenangan-Nya adalah karena Allah 

menjadikan kita menurut gambar-Nya. 

 

Kita sering lupa bahwa Allah memiliki emosi juga. Dia merasakan berbagai hal dengan sangat  

mendalam. Alkitab memberi tahu kita bahwa Allah menyesal, cemburu dan marah, serta merasa 

sayang dan sedih, dan kasih serta juga sukacita, kegembiraaan dan kepuasan. Allah mengasihi kita, 

bersuka, senang, bersorak, menikmati, dan bahkan tertawa. 

 

PENYEMBAHAN 

Mendatangkan kesenangan bagi Allah disebut “penyembahan.” Alkitab berkata, “Tuhan senang 

hanya kepada orang-orang yang menyembah Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih 

setia-Nya.” Segala perbuatan kita yang menyenangkan hati Allah merupakan tindakan 

penyembahan. Seperti berlian, penyembahan memiliki banyak sisi. Penyembahan sama alaminya 

seperti makan atau bernafas. Jika kita gagal menyembah Allah, kita selalu menemukan sebuah 

pengganti, meskipun akhirnya pengganti itu adalah diri kita sendiri. Alasan mengapa Allah 

menciptakan kita dengan keinginan ini adalah karena Dia mendambakan penyembah-penyembah. 

Yesus berkata, “Bapa menghendaki penyembah-penyembah.”  

 

1. Penyembahan jauh lebih dari sekedar musik 

Bagi banyak orang, penyembahan sama dengan musik. Sebenarnya penyembahan ada lebih 

dahulu dari musik. Adam menyembah di Taman Eden, tetapi musik baru disebutkan di Kej 4:21 

bersama kelahiran Yubal (= ahli musik yang pertama). Jika penyembahan hanya berarti musik, 

maka semua orang yang tidak memiliki bakat musik tidak pernah bisa menyembahan. 

Penyembahan jauh lebih dari sekedar musik. 

 

Penyembahan tidak ada kaitannya dengan gaya atau volume atau kecepatan lagu. Allah menyukai 

berbagai musik karena Dia menciptakan semuanya, cepat atau lambat, keras dan lembut, lama dan 

baru. Mungkin kita tidak menyukai semuanya tetapi Allah menyukainya! Jika lagu itu 

dipersembahkan kepada Allah dalam roh dan kebenaran, maka itu merupakan tindakan 

penyembahan. 



Tidak ada yang disebut dengan ‘musik Kristen’ yang ada hanyalah lirik-lirik Kristen. Kata-katalah 

yang membuat sebuah lagu itu menjadi sakral bukan nadanya. Tidak ada nada yang rohani. 

Saudara sendiri yang harus peka dan mengenal bahwa lagu itu lagu rohani/Kristen atau tidak. 

 

2. Penyembahan bukanlah untuk kepentingan kita 

Kadang kita sering mendengar orang berbicara “Saya suka penyembahan hari ini.” Ini adalah 

pandangan yang salah mengenai penyembahan. Penyembahan bukanlah bagi kepentingan kita! 

Kita menyembah demi kepentingan Allah. Ketika kita menyembah tujuannya adalah untuk 

mendatangkan kesenangan bagi Allah, bukan bagi diri kita sendiri. Jika ada diantara kita yang 

berkata “Saya tidak mendapatkan apa-apa dalam penyembahan hari ini” maka dapat disimpulkan 

bahwa Saudara keliru dalam penyembahan. 

 

Dalam Yesaya 29, Allah mengeluh tentang penyembahan yang setengah hati dan munafik. Bangsa 

itu mempersembahkan doa-doa panjang, pujian yang tidak tulus, kata-kata yang kosong, dan 

upacara-upacara buatan manusia tanpa berpikir tentang maknanya. Hati Allah tidak tersentuh oleh 

tradisi dalam penyembahan, tetapi oleh kasih dan komitmen. Alkitab berkata, “Oleh karena bangsa 

ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya 

menjauh dari pada-Ku, dan ibadahnya kepada-Ku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan.” 

(Yesaya 29:13) 

 

 

3. Penyembahan bukanlah bagian dari kehidupan kita, Penyembahan adalah kehidupan kita 

Penyembahan bukan hanya untuk kebaktian Gereja. Kita disuruh “sembahlah Dia senantiasa dan 

pujilah Dia dari saat matahari terbit sampai matahari terbenam.” Di dalam Alkitab orang dapat 

memuji Allah di saat di tempat kerja, di rumah, di dalam pertempuran, di penjara dan bahkan di 

tempat tidur. Pujian seharusnya merupakan aktivitas pertama ketika kita membuka mata pada pagi 



hari dan aktivitas terakhir ketika kita menutup 

mata pada malam hari. Setiap aktivitas bisa 

diubah menjadi tindakan penyembahan bila kita 

melakukannya demi pujian, kemuliaan dan 

kesenangan Allah.  

 

Bagaimana mungkin kita melakukan segala 

sesuatu bagi kemuliaan Allah? Dengan 

melakukan segala sesuatu seolah-olah kita 

sedang melakukannya bagi Yesus dan dengan 

mengadakan percakapan terus menerus dengan-

Nya sementara kita melakukannya. Ini rahasia 

untuk gaya hidup seorang penyembah, yaitu 

melakukan segala sesuatu seolah-olah kita 

melakukannya bagi Yesus. Pekerjaan ini akan 

menjadi penyembahan apabila kita memper-

sembahkannya kepada Allah dan mengerjakan-

nya dengan suatu kesadaran akan kehadiran-

Nya. 

 

APA YANG MEMBUAT ALLAH TERSENYUM 

Menyenangkan hati Tuhan adalah tujuan hidup 

kita, tugas kita yang terpenting adalah 

menemukan bagaimana caranya melakukan itu. Alkitab berkata, “Berusahalah mengenal apa yang 

menyenangkan hati Kristus, lalu lakukanlah itu!” (Ef 5:10, The Message). Untunglah Alkitab 

memberikan satu teladan yang jelas tentang sebuah kehidupan yang memberikan kesenangan bagi 

Allah. Nama orang itu adalah Nuh. 

 

Pada zaman Nuh, seluruh dunia telah rusak secara moral. Setiap orang hidup bagi kesenangan 

mereka sendiri, bukan kesenangan Allah. Allah tidak bisa menemukan seorang pun di bumi yang 

tertarik untuk menyenangkan Dia, sehingga Allah berdukacita dan menyesal telah menciptakan 

manusia. Allah begitu jijik terhadap umat manusia sehingga Dia berencana untuk memusnahkan 

manusia. Tetapi ada satu manusia yang membuat Allah tersenyum. Alkitab berkata, “Tetapi Nuh 

sangat menyenangkan hati Tuhan.” (Kej 6:8, FAYH - Firman Allah Yang Hidup). 

 

Karena Nuh mendatangkan kesenangan bagi Allah, maka kita bisa hidup sampai saat ini. Dari 

kehidupannya kita mengetahui lima tindakan penyembahan yang membuat Allah tersenyum. 

 

5 Tindakan Penyembahan yang Membuat Allah tersenyum 

 

1.  Allah tersenyum ketika kita mengasihi Dia di atas segalanya 

Nuh mengasihi Allah lebih dari segala yang lain di dunia ini, bahkan ketika tidak seorang pun 

mengasihi Allah! Alkitab memberitahu kita bahwa sepanjang hidupnya, “Nuh senantiasa mengikuti 



kehendak Allah dan hidup dalam hubungan yang erat dengan Dia.” 

Allah benar-benar mengasihi kita dan sebaliknya Dia ingin agar kita mengasihi Dia. Dia rindu agar 

kita mengenal Dia dan menghabiskan waktu bersama-Nya. Inilah mengapa mengasihi dan dikasihi 

oleh-Nya seharusnya menjadi tujuan terbesar di dalam hidup kita. 

 

2.  Allah tersenyum ketika kita mempercayai Dia sepenuhnya 

Nuh menyenangkan hati Tuhan karena Dia mempercayai Allah, bahkan ketika hal tersebut tidak 

masuk akal.  

Ada 3 masalah yang bisa menyebabkan Nuh bimbang, yaitu: 

• Nuh tidak pernah melihat hujan, karena sebelum air bah, Allah mengairi bumi dari dasar bumi. 

• Nuh hidup ratusan mil dari samudera terdekat. Meskipun dia bisa belajar membangun bahtera, 

bagaimana dia bisa membawanya ke air? 

• Ada masalah dalam mengumpulkan seluruh binatang dan kemudian memeliharanya.  

Tetapi Nuh tidak mengeluh atau membuat alasan. Dia mempercayai Allah sepenuhnya, dan hal 

tersebut yang membuat Allah tersenyum. 

 

Mempercayai Allah sepenuhnya berarti memiliki iman bahwa Dia tahu apa yang terbaik bagi 

kehidupan Saudara. Percaya adalah tindakan penyembahan. Sama seperti orang tua disenangkan 

ketika anak-anak mempercayai kasih dan hikmat kepada mereka, iman Saudara membuat Allah 

senang. “Tanpa beriman, tidak ada seorang pun dapat menyenangkan hati Allah.” (Ibr 11:6, BIS) 

 

3. Allah tersenyum ketika kita mentaati Dia dengan sepenuh hati 

 Alkitab menceritakan bahwa Nuh melakukan segalanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan 

kepada-Nya. Allah tidak berkata, “Bangunlah sebuah perahu tua yang kauinginkan, Nuh.” Tetapi Dia 

memberikan petunjuk yang sangat rinci dalam hal ukuran, bentuk, dan bahan bahtera itu serta 

jumlah yang berbeda dari binatang-binatang yang akan dibawa dalam bahtera.  

 

Alkitab memberitahu kita tanggapan tentang Nuh, “Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat 

seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya” (Kej 6:22). Perhatikan 

bahwa Nuh taat sepenuhnya (tidak ada petunjuk yang diabaikan), dan dia menaati dengan tepat 

(dalam cara dan waktu yang Allah inginkan agar bahtera itu selesai). Ini artinya sepenuh hati. Tidak 

diragukan lagi Allah tersenyum kepada Nuh. 

 

Nuh menaati Allah dengan sepenuh hati artinya dia mengerjakan apapun yang Allah minta tanpa 

keengganan atau keraguan.  

Allah tidak berhutang penjelasan atau alasan untuk segala sesuatu yang Dia minta untuk kita 

lakukan. Pemahaman bisa menanti, tetapi ketaatan tidak bisa. Kita tidak akan pernah memahami 

beberapa perintah sebelum kita menaatinya terlebih dulu. Ketaatan membuka pemahaman. 

Seringkali kita berupaya untuk memberi Allah ketaatan sebagian. Kita memilih perintah-perintah 

yang kita taati. Ketaatan sebagian berarti ketidaktaatan. Ketaatan sepenuh hati dilakukan dengan 

penuh sukacita, dengan antusias. Setiap tindakan ketaatan merupakan juga tindakan 

penyembahan. Mengapa ketaatan begitu menyenangkan Allah? Karena itu membuktikan bahwa 

kita benar-benar mengasihi dia. Yesus berkata, “Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti 



segala perintah-Ku.”  

  

4.  Allah tersenyum bila kita memuji dan bersyukur kepada-Nya terus menerus 

Kehidupan Nuh membawa kesenangan bagi Allah karena dia hidup dengan hati yang penuh pujian 

dan ucapan syukur. Tindakan pertama Nuh setelah selamat dari air bah adalah menyatakan 

syukurnya kepada Allah dengan mempersembah-kan kurban.  

 

Karena pengorbanan Yesus, kita tidak memberikan kurban-kurban binatang seperti yang dilakukan 

oleh Nuh. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk memberikan kepada Allah kurban pujian dan 

kurban ucapan syukur. Kita memuji Tuhan karena siapa Dia, kita mengucap syukur kepada Tuhan 

untuk apa yang telah Dia lakukan. Ketika kita memberi Tuhan kesenangan, maka hati kita akan 

dipenuhi dengan sukacita! 

 

Penyembahan juga bermanfaat dalam dua segi. Kita menikmati apa yang telah Allah lakukan bagi 

kita, dan ketika kita mengekspresikan kenikmatan tersebut kepada Allah, hal ini mendatangkan 

sukacita bagi-Nya, tetapi juga meningkatkan sukacita kita. 

 

5. Allah tersenyum bila kita menggunakan kemampuan kita 

Layaknya orang tua yang bangga, Allah terutama senang mengamati kita menggunakan talenta dan 

kemampuan - kemampuan yang telah Dia berikan kepada kita. Allah sengaja memberikan kita 

karunia yang berbeda-beda demi kesenangan-Nya.  

Kita tidak akan mendatangkan kemuliaan atau kesenangan bagi Allah dengan menyembunyikan 

kemampuan-kemampuan kita atau dengan berusaha menjadi orang lain. Kita hanya mendatangkan 

kegembiraan bagi-Nya dengan cara menjadi diri sendiri. Mulailah menggunakan kemampuan Kita 



bagi kesenangan Tuhan. 

 

 

INTI PENYEMBAHAN 

 

Inti penyembahan adalah berserah diri yang umum dikatakan dengan tunduk. Kata tersebut 

menyiratkan makna kalah dan tidak seorang pun ingin menjadi pecundang. Berserah diri 

menimbulkan gambaran yang tidak enak, yaitu mengaku kalah dalam pertempuran, kalah dalam 

suatu permainan, atau menyerah pada musuh yang lebih kuat. Kita lebih suka berbicara tentang 

menang, berhasil, mengalahkan, menaklukkan daripada tentang mengalah, tunduk, taat, dan 

menyerah. Tetapi penyerahan diri kepada Allah adalah inti dari penyembahan. Kita memberi diri 

kita kepada Dia, bukan karena takut atau wajib, melainkan di dalam kasih, “... karena Allah lebih 

dulu mengasihi kita.” 

 

Paulus mendorong kita untuk sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Allah di dalam 

penyembahan, “Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, 

supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan 

yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.” (Roma 12:1) 

 

Ibadah yang sesungguhnya menyenangkan hati Tuhan terjadi ketika kita memberikan diri 

sepenuhnya kepada Allah. Perhatikan kata ‘mempersembahkan’ dan ‘persembahan’ dari ayat 

tersebut di atas. Mempersembahkan diri kepada Allah itulah yang dimaksud dengan 

penyembahan. Yang Allah inginkan adalah kehidupan kita seluruhnya, sembilan puluh lima persen 

tidaklah cukup.  

 

Penghalang penyerahan total kepada Allah 

Ada 3 penghalang yang merintangi penyerahan total kita kepada Allah, yaitu: ketakutan, 

keangkuhan dan kebimbangan. Kadang kala kita tidak menyadari bahwa Allah mengasihi kita, kita 

ingin mengendalikan kehidupan kita sendiri, dan kita salah memahami makna dari berserah diri. 

 

1.  Ketakutan  

Percaya adalah unsur yang sangat diperlukan untuk berserah diri. Kita tidak akan berserah diri 

kepada Allah kecuali jika kita mempercayai-Nya sebelum kita mengenal Dia dengan lebih baik. 

Ketakutan menghalangi kita untuk berserah diri, tetapi kasih membuang segala ketakutan. Semakin 

kita menyadari betapa besar Allah mengasihi kita, semakin mudah penyerahan diri kepada Dia.  

Pernyataan yang paling hebat tentang kasih Allah kepada kita semua adalah pengorbanan Yesus 

bagi Saudara. “Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah 

mati untuk kita, ketika kita masih berdosa.” (Roma 5:8) Jika kita ingin mengetahui betapa 

berartinya kita bagi Allah, lihatlah Kristus dengan kedua tangannya terentang di atas kayu salib, 

berkata “Aku mengasihimu sebesar ini! Aku lebih memilih mati ketimbang hidup tanpamu.” 

 

2. Keangkuhan 

Penghalang kedua terhadap penyerahan diri total adalah keangkuhan kita. Kita tidak ingin 



mengakui bahwa kita hanyalah makhluk ciptaan dan tidak berkuasa atas segala sesuatu. Keinginan 

untuk memegang kendali penuh merupakan penyebab dari begitu banyak tekanan dalam hidup 

kita. Kehidupan merupakan pergumulan, tetapi apa yang tidak disadari oleh banyak orang adalah 

bahwa pergumulan kita, seperti Yakub, sebenarnya merupakan pergumulan dengan Allah! Jika 

Saudara ingin menjadi Tuhan, tidak mungkin Saudara memenangkan pergumulan itu.  Kita bukan 

Tuhan dan tidak pernah akan menjadi Tuhan. Kita adalah manusia. Ketika kita berusaha menjadi 

Allah maka kita akhirnya menjadi seperti Iblis yang menginginkan hal yang sama. 

 

Makna Berserah 

 Menyerahkan diri kepada Allah bukan berarti pasrah secara pasif, fatalisme, atau dalih untuk 

bermalas-malasan. Berserah diri bisa berarti benar-benar kebalikannya, mengorbankan kehidupan 

kita atau memanggil orang-orang yang menyerahkan diri untuk melakukan pertempuran bagi Dia. 

Berserah diri bukanlah tindakan bagi seorang pengecut atau orang yang direndahkan seperti keset 

pintu. Berserah diri paling tidak ditunjukkan di dalam ketaatan. Orang yang  berserah diri akan 

mentaati Firman Allah, meskipun firman itu tidak masuk akal.  

 

 

 

3.  Kebimbangan 

Aspek lain dari kehidupan yang penuh berserah diri adalah percaya. Abraham mengikuti pimpinan 

Allah tanpa tahu kemana Dia akan membawanya. Hana menaati waktu penggenapan Allah tanpa 

tahu kapan. Maria menantikan mujizat tanpa tahu bagaimana Yusuf mempercayai tujuan Allah 

tanpa mengetahui situasi terjadi seperti itu. Masing-masing orang ini sepenuhnya berserah diri 

kepada Allah. 

 

Kita berserah kepada Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan segalanya dan 

bukan mencoba memanipulasi orang lain, memaksakan agenda Saudara, dan mengendalikan 

situasi. Alkitab berkata, “Berserahlah kepada Tuhan, dan nantikanlah Dia dengan sabar.” Bukannya 

mencoba lebih keras berusaha, kita justru harus percaya lebih lagi. 

 

Teladan terbesar dari penyerahan diri adalah Yesus. Malam sebelum Dia disalibkan, Yesus 



menyerahkan diri-Nya kepada kehendak Allah. Dia berdoa, “Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang 

mustahil bagi-Mu, ambillah cawan ini dari pada-Ku, tetapi janganlah apa yang Aku kehendaki, 

melainkan apa yang Engkau kehendaki.” (Markus 14:36). Dia yakin bahwa Allah sanggup 

melakukan apapun. 

 

Penyerahan diri yang tulus akan berkata, “Bapa, jika masalah, penderitaan, sakit penyakit atau 

situasi ini diperlukan untuk memenuhi tujuan dan kemuliaan-Mu di dalam kehidupanku atau orang 

lain, jangan singkirkan itu.” Tingkat kedewasaan ini tidak datang dengan mudah. Berserah diri 

adalah pekerjaan yang berat. Dalam berserah merupakan peperangan sengit melawan sifat kita 

yang mementingkan diri sendiri.  

 

Berkat dari Berserah diri 

1.  Saudara mengalami damai sejahtera 

2.  Saudara mengalami kemerdekaan 

3. Saudara mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan Saudara 

Pencobaan-pencobaan yang susah hilang dan masalah-masalah yang menguasai bisa dikalahkan 

oleh Kristus bila diserahkan kepada-Nya. 

 

Ketika Yosua mendekati pertempuran terbesar di dalam kehidupannya, dia menemui Allah, 

bersujud menyembah-Nya, dan menyerahkan rencana-rencananya. Penyerahan diri Yosua 

membawa kemenangan yang luar biasa di Yerikho.  

 

Orang yang berserah diri adalah orang-orang yang Allah pakai. Allah memilih Maria untuk menjadi 

ibu Yesus, bukan karena dia berbakat atau kaya atau cantik, tetapi dia sepenuhnya berserah diri 

kepada-Nya. Ketika malaikat menjelaskan rencana Allah yang mustahil, Maria dengan tenang 

menanggapinya. Tidak ada apapun yang lebih berkuasa daripada kehidupan yang diserahkan ke 

dalam tangan Allah.  

 

Cara terbaik untuk hidup 

Kita dirancang untuk menyembah Allah, 

dan jika kita gagal menyembah Allah, 

kita akan membuat hal-hal lain (berhala-

berhala) yang kepadanya kita akan 

memberikan hidup kita. Berserah diri 

bukanlah cara terbaik untuk hidup, 

berserah diri adalah satu-satunya cara 

untuk hidup. Saat-saat paling bijaksana 

adalah saat-saat kita berkata, ‘Ya’ kepada 

Tuhan. 

Perlu waktu bertahun-tahun, tetapi 

akhirnya kita menyadari bahwa 

penghalang terbesar untuk berkat Allah 

dalam kehidupan kita bukanlah orang 



lain, tetapi diri kita sendiri yaitu kehendak diri, kesombongan yang sukar dihilangkan dan ambisi 

pribadi kita. Kita tidak bisa memenuhi tujuan Allah bagi hidup kita sementara kita terus 

mementingkan rencana-rencana kita sendiri.  

Bila kita memutuskan untuk menjalani kehidupan yang sepenuhnya diserahkan, keputusan 

tersebut akan diuji. Kadang itu berarti melakukan tugas-tugas yang tidak enak, tidak umum, mahal, 

atau nampaknya mustahil. Itu akan sering terjadi yang berarti melakukan hal yang berlawanan 

dengan apa yang kita ingin kerjakan. 

Sekarang adalah waktu bagi kita untuk berserah diri, kepada kasih karunia, kasih, dan hikmat Allah.  

Amin (Sh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jemaat Filadelfia Bagian 1 

 

“...Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau 

tidak menyangkal nama-Ku...” ( Wahyu 3 : 7 -  13) 

 

 

Richard Wurmbrand menggambarkan bagaimana orang Kristen di Rumania mengalami 

penganiayaan di luar batas. Ketika tinggal dalam satu sel di penjara, anak-anak Tuhan adalah 

gereja. Mereka mengalami tekanan yang sama. Selama mengalami penganiayaan yang berat, 

Richard telah melihat bagaimana anak-anak Tuhan yang dipenjara itu disalib selama empat hari 

empat malam. Salib-salib itu diletakkan di atas tanah dan ratusan tahanan harus membuang hajat 

mereka di atas badan dan wajah orang-orang yang disalib itu. Kemudian, salib ditegakkan lagi dan 

tentara-tentara komunis itu mengejek dan menertawakan mereka dengan berkata, “Lihatlah 

Kristusmu! Alangkah cakapnya Dia! Alangkah sedapnya bau yang Dia bawa dari Surga!”  

 

Akan tetapi, sekalipun kekuatan mereka sudah hampir habis, mereka tetap melakukan firman 

Tuhan. Mereka lemah karena tidak diberi makanan yang cukup. Bahkan istri Richard, Sabrina, 

harus makan rumput supaya tetap hidup. Para tahanan harus makan tikus dan ular yang diperoleh 

di got-got penjara. Namun, anak-anak Tuhan dalam penjara yang hina itu tetap setia “membayar 

persepuluhan”. Richard menjelaskan, “Saat kami hanya mendapat sepotong roti selama seminggu 

dan sop kotor setiap hari, kami memutuskan untuk tetap setia memberikan persepuluhan. Setiap 

Minggu kesepuluh, kami mengambil roti dan memberikannya untuk saudara-saudara seiman kami 

yang lebih lemah sebagai persepuluhan kami bagi Sang Kristus!” 

 

Melakukan firman dan mengakui Kristus sebagai Tuhan tentunya tidak sulit manakala situasi dan 

kondisinya serba baik. Namun dalam ketidakberdayaan apalagi tekanan, hal itu tidaklah mudah. 

Jemaat Filadelfia dipuji karena tetap menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkali Kristus 

sekalipun kekuatan mereka tidak seberapa (Why 3:8). Pada waktu itu, mereka juga mendapat 

tekanan dari kelompok yang dikenal sebagai jemaah iblis (Why 3:9). Jemaah yang dimaksudkan 

adalah komunitas lokal Yahudi yang bermaksud menentang gereja Kristen secara langsung. Mereka 

dikuasai oleh setan sehingga membenci, menyerang dan menganiaya orang percaya di Filadelfia.  

Kekuatan Filadelfia yang dikatakan tidak seberapa itu bukan menunjuk pada kekuatan manusia, 

melainkan kekuatan rohani (dunamis). Meskipun mereka tidak berlimpah dalam kekuatan rohani 

dan tidak hebat misalnya dalam karunia Roh, mereka tetap setia. Bandingkan dengan gereja yang 

sebaliknya. Ada yang penuh dengan urapan, tetapi tidak setia. Jadi, masalahnya bukan seberapa 

besar urapan, kuasa karunia Roh, yang dimiliki (diberikan dari Tuhan). Kesetiaan dan ketekunan 

melakukan firmanlah yang penting.  

 

Kekuatan Roh Kudus meskipun tidak dinyatakan dahsyat sekali, telah membuat jemaat Filadelfia 

tidak menyangkal Kristus. Menurut sejarah, pemerintahan Romawi mempermasalahkan orang-

orang yang menolak bersumpah setia terhadap kerajaan dan Kaisar. Namun, jemaat Filadelfia tetap 



setia pada Kristus dan tidak bersedia menyangkali Kristus. Dari kasus jemaat Filadelfia, disimpulkan 

bahwa jika diberi kekuatan dari Roh Kudus, orang Kristen dapat tetap setia dan tidak menyangkal 

Kristus meskipun ditekan dan dianiaya. Mengapa Stefanus tidak menyangkal Kristus saat ditekan 

dan dianiaya. Mengapa Stefanus tidak menyangkal Kristus saat hendak dirajam batu? Mengapa ia 

dapat tetap menyembah Tuhan sampai tetes darah penghabisan? Bahkan, mengapa ia dapat 

bersyafaat bagi para musuhnya sampai menghembuskan napas terakhir? Itu karena Stefanus 

dipenuhi oleh Roh Kudus (Kis 6:5; 7:55). 

 

Kita belum sampai dirajam batu karena menjadi pengikut Yesus. Mungkin kita baru “dirajam” 

dengan kata-kata fitnah. Mungkin kita hanya “dirajam” dengan gosip yang menjelek-jelekkan nama 

baik kita. Namun, itu saja sudah membuat kita tidak tahan. Lalu, kita marah dan membalas 

kejahatan dengan kejahatan. Atau, kita menjadi undur dari gereja dan meninggalkan pelayanan 

karena tidak tahan. 

 

Keperkasaan rohani tidak dapat dibentuk dengan cara dipaksa. Pendisiplinan dan pelatihan 

kedisiplinan tidak bisa secara serta-merta mengubah iman menjadi kuat. Apalagi jika kita 

mempunyai latar belakang jiwa inferior (mudah merasa kecil hati, tertolak, minder, dan 

seterusnya). Kita menjadi kuat karena Roh Kudus menjadikan kita ciptaan yang baru dan 

bertumbuh dalam kedewasaan karakter secara adikodrati. Hal itulah yang dialami Richard 

Wurmbrand dan kawan-kawannya. Secara manusia, mereka pasti tidak tahan dan dapat menjadi 



stres dan bahkan gila. Namun, mereka kuat karena Roh Kudus memenuhi mereka seperti apa yang 

dialami Stefanus sang martir. (Bersambung) 

 

Sumber : 

- Haryadi Baskoro, “77 Renungan Alkitabiah tentang Akhir Zaman”, Bab 23, “Gereja Akhir 

Zaman: Filadelfia”; ANDI (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


