
 



PESAN GEMBALA 

PENUAIAN BERKAT  

MELALUI MUJIZAT 
 

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan,  

Memasuki tahun 2017, Tuhan memberikan tema, “Tahun 2017 adalah Tahun 

Mujizat Penuaian!”. 

ARTI TAHUN MUJIZAT PENUAIAN  

1. Penuaian Jiwa Melalui Mujizat 

2. Penuaian Berkat Melalui Mujizat  

3. Penuaian Mujizat 

4. Menuai Apa Yang Kita Tabur Secara Mujizat  

Taburlah yang baik, jika Saudara menabur yang baik, maka Saudara akan menerima 

apa yang baik, bahkan Saudara akan menerima apa yang belum pernah Saudara pikirkan, 

belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah 

timbul dalam hati. Tapi sebaliknya, kalau Saudara menabur yang jelek, Saudara akan 

menerima yang jelek juga. Karena itu taburlah yang  baik! 

5. Tuaian di bumi (tentang Murka Allah)  

Seperti yang Tuhan berikan melalui Wahyu 14:14-20, itu berbicara tentang Murka 

Allah.  

MENUAI BERKAT MELALUI MUJIZAT  

Kisah dari Tuhan Yesus memberi makan 5000 orang itu sebenarnya berbicara 

tentang penuaian berkat melalui mujizat yang diberikan kepada murid-murid-Nya.  

Pada waktu Tuhan Yesus hendak mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, banyak 

orang mendengar dan mengikuti Tuhan Yesus, saat itu murid-murid-Nya datang kepada 

Tuhan Yesus dan berkata, “Guru, apa tidak sebaiknya Guru mengatakan kepada orang-orang 

banyak supaya pergi ke desa-desa sebelah ini untuk cari makanan dan sekalian penginapan 

sebab hari mulai malam.” Tetapi Yesus berkata, “Kamu harus memberi mereka makan!”. 

Mendengar itu murid-murid-Nya menjadi kaget lalu mereka segera melakukan apa yang 

Tuhan perintahkan. Mereka akhirnya menemukan bahwa ada seorang anak kecil yang 

membawa 5 roti dan 2 ekor ikan.  

Datanglah anak ini ke hadapan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkata, “Berikan 

kepada-Ku”. Dan anak ini memberikan semuanya kepada Yesus tanpa ragu-ragu. Setelah itu 

Tuhan Yesus memegang 5 roti dan 2 ikan, Dia menengadah ke atas sambil mengucap 

syukur, Dia mulai memecah-mecahkan roti dan ikan, lalu memanggil murid-murid-Nya 

untuk membagi-bagikan roti dan ikan itu. Mungkin mereka diam dan saling berpandangan, 

tetapi yang luar biasa mereka taat.  



Begitu mereka taat maka mujizat terjadi! Roti dan ikan itu tidak habis-habisnya 

sampai 5000 orang itu menjadi kenyang, bahkan sisanya 12 bakul roti semuanya diberikan 

kepada murid-murid-Nya. Melalui kisah ini, Tuhan mengajarkan kita bagaimana untuk 

mengalami penuaian berkat melalui mujizat.  

 

KUNCI PENUAIAN BERKAT MELALUI MUJIZAT 

• Menjadi seperti anak kecil  

Tuhan Yesus berkata, “Kamu harus memberi mereka makan.” Artinya kita harus 

memberkati orang lain. Kita harus memikirkan keperluan orang lain. Pada waktu Tuhan 

menyuruh murid-murid untuk memberi makanan orang-orang, banyak alasan yang 

diberikan oleh murid-murid, dan mereka berkata, “Ini tidak mungkin dilakukan karena 

yang ada pada kita hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Mana bisa memberi makan 5000 orang?” 

tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Syaratnya adalah berikan 5 roti dan 2 ekor ikan itu 

kepada Tuhan Yesus. Saat itu yang memiliki 5 roti dan 2 ikan itu adalah seorang anak dan 

dia memberikan seluruhnya pada waktu Tuhan Yesus meminta. Firman Tuhan berkata, 

“Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk 

dalam Kerajaan Sorga”.  

 

Salah satu ciri daripada anak kecil adalah dia percaya dan taat kepada orang tuanya. 

Ketika Tuhan Yesus meminta kepada anak kecil yaitu 5 roti dan 2 ikan, dia memberikan 

semuanya tanpa ragu-ragu. Karena itu jadilah seperti anak kecil, jika ingin mengalami 

penuaian berkat melalui mujizat.  

 

• Berapapun berkat yang kita miliki, besar atau kecil, kalau diserahkan kepada-Nya 

sambil mengucap syukur itu merupakan benih iman untuk terjadinya penuaian  

berkat secara mujizat.  

Setelah itu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan ikan menjadi potongan-

potongan kecil dan memberikan pada murid-murid-Nya untuk diberikan kepada orang 

banyak. Ini sesuatu hal yang mustahil.  

 



• Taat dan bertindak meskipun itu tidak masuk akal 

Apakah murid-murid-Nya taat dan melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus 

perintahkan kepada mereka, meskipun itu tidak masuk akal. Apa yang terjadi setelah itu? 

Mujizat terjadi, roti dan ikan tidak habis-habisnya sampai 5000 orang itu makan dengan 

kenyang dan ternyata ada sisa roti 12 bakul. Dua belas bakul adalah berkat untuk murid-

murid-Nya.  

Di dalam Alkitab angka 12 adalah angka yang istimewa. Ada beberapa hal tentang 

angka 12, yaitu : 

- 12 pintu gerbang di Yerusalem kuno  

- 12 pintu gerbang di Yerusalem baru 

- 12 murid Tuhan Yesus 

- 12 suku Israel 

- Umur 12 Tuhan Yesus diijinkan untuk pertama kalinya untuk merayakan Paskah di 

Yerusalem. 

Jadi angka 12 berbicara tentang berkat istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita 

kita murid-murid-Nya.  

“Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang 

digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran 

yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu.” (Lukas 6:38) 

 

“Berilah dan kamu akan diberi!”  

Katakan takaran yang kita pakai itu sebuah 

gelas, dan apa yang mau kita berikan itu beras, Saudara 

akan ciduk berasnya dengan gelas itu. Kemudian 

Saudara padatkan beras di gelas itu, maka 

permukaannya akan turun, lalu tambahkan lagi beras 

ke atasnya, digoncang-goncang dan beras-beras akan 

mengisi rongga-rongga yang kosong sehingga turun 

lagi permukaannya lalu ditambahkan lagi beras ke 

atasnya. Terus ditambahkan lagi sampai tumpah-

tumpah keluar. Berasnya mungkin akan tercecer keluar 

dan masih terus ditambahkan lagi, itu yang akan 

dicurahkan ke dalam ribaanmu!  

 

 

“…..Sebab takaran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu.” 

 Takaran atau ukuran yang Alkitab tulis bukan berbicara mengenai besar atau 

banyaknya jumlah materi yang Saudara berikan, tapi ini berbicara tentang persentase uang 

yang kita miliki yang bisa diberikan kepada Tuhan Yesus.  

 



Pada waktu Tuhan Yesus bersama murid-murid-Nya sedang berada di Bait Allah, 

kemudian Tuhan Yesus memperhati-kan orang-orang yang sedang memberikan 

persembahan. Kemudian terlihat orang kaya datang memasukkan persembahan dan 

terdengar bunyinya, “Buk…!”, itu artinya persembahannya berat alias banyak. Kemudian 

ada lagi yang datang dan memberikan 

persembahan juga, kali ini bunyinya 

bunyinya, “Buk...bukk...!”, itu artinya jumlah 

persembahannya lebih banyak lagi. Tiba-tiba 

datang seorang janda miskin. Ia datang 

dengan kepala tertunduk dan kemudian 

memasukkan persembahannya, tapi kali ini 

bunyinya, “Krincingg…” mengapa demikian, 

karena yang ia berikan hanya uang receh 

berjumlah 2 peser 1 duit. Itu jumlah yang 

sangat-sangat kecil! Tapi kemudian Tuhan 

Yesus berkata, “Kamu lihat, Aku mau katakan kepadamu bahwa janda itu memberikan 

lebih daripada mereka. Kalau mereka memberikan dalam kelimpahannya, tetapi janda itu 

mem-berikan persembahan dalam kekurangannya dan itu semuanya yang dia berikan!” 

 

Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya di tepi danau 

Galilea 

Setelah kematian Tuhan Yesus, kondisi murid-murid-Nya dalam keadaan frustrasi. 

Pada waktu itu 7 murid sedang berkumpul, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, Natanael, 

Tomas dan 2 murid lainnya berkumpul dalam keadaan stress dan frustrasi. Mereka tidak 

bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus mati. Selama ini yang mereka kenal Tuhan Yesus itu 

berbuat baik, membuat mujizat, membuat kesembuhan, mengapa harus mati dengan cara 

yang mengerikan. Padahal Tuhan Yesus sudah 3x berkata kepada mereka apa yang akan 

terjadi ke depannya.  

Pada waktu 7 orang ini sedang berkumpul, tiba-tiba Petrus berkata, “Aku mau 

mencari ikan” dan murid-murid lainnya pun berkata, “Ayo bersama-sama kita mencari 

ikan”. Pergilah mereka mencari ikan, tetapi semalam-malaman mereka mencari ikan, tidak 

seekor pun yang ditangkap. Mereka tambah frustrasi lagi!  

Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di tepi pantai dan bertanya kepada mereka, “Hai 

anak-anak, adakah lauk pauk padamu!” Dengan frustasi mereka menjawab, “Tidak ada!” 

Tuhan Yesus menjawab, “Kalau begitu coba tebarkan jalamu disebelah kananmu, maka 

engkau akan memperolehnya.” Mereka tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus tapi 

mereka taat. Mereka saja bisa taat karena mereka hidup intim dengan Tuhan. Orang yang 

hidup intim dengan Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Mungkin kita bisa mengalami 

hal yang seperti ini dan biasanya orang yang dalam keadaan stress atau frustasi itu sulit 

untuk mendengarkan nasehat orang lain dan sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. 



Tetapi kalau hidup intim dengan Tuhan, pada saat Dia berbicara meskipun tidak masuk 

akal, kita akan mempunyai satu dorongan, “Saya pernah dengar suara ini... saya pernah 

dengar suara ini. Ini suara-Nya Tuhan Yesus!” dan kita akan taat meskipun itu tidak masuk 

akal.  

Ketika murid-muridnya dalam keadaan frustasi, Tuhan Yesus datang dan 

memberikan jalan keluar. Kalau kita dalam keadaan yang sulit, mungkin seperti murid-

murid pada waktu itu, ingatlah bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang menolong kita. 

Karena itu jadilah murid! 

 

MENJADI MURID TUHAN YESUS 

Siapakah murid Tuhan Yesus itu? 

• Mereka yang hidup sama seperti Kristus telah hidup  

I Yoh 2:6 “Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama 

seperti Kristus telah hidup.” 

 

• Perkataannya selalu memberikan semangat  

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

dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu.” 

 

• Memiliki telinga yang tajam untuk mendengar suara Tuhan 

Yes 50:4b “Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti 

seorang murid.” 

 

• Hidup intim dengan Tuhan 

Jika kita hidup intim dengan Tuhan maka pada waktu Tuhan berbicara kepada 

Saudara maka Saudara akan mengenalinya. Dengan mendengar sedikit saja itu akan 

menjadi modal iman untuk Saudara bertindak.  

 

TAAT MESKIPUN TIDAK MASUK AKAL 

Ada 3 alasannya yang tidak masuk akal yang Tuhan lakukan kepada murid-murid-

Nya saat itu, yaitu: 

1.  Pada siang hari, Tuhan Yesus menyuruh murid-murid-Nya untuk mencari ikan di Danau 

Galilea, sedangkan mereka semalam-malaman tidak mendapatkan ikan? 

2.  Lokasinya hanya 200 hasta atau sekitar 90 meter dari pantai dan itu suatu tempat yang 

relatif dangkal. Di tempat itu tidak mungkin ada ikan yang besar-besar dan banyak karena 

memang bukan tempatnya untuk mendapat ikan.  

3.  Tuhan menyuruh untuk menebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Mereka berpikir, 

“Apa bedanya ke kanan atau kiri?” Sebab lebar perahu hanya 2-3 meter saja dan jala yang 

ditebarkan akan melebar di bawah, artinya baik kanan maupun kiri tetap tempatnya sama, 

tetapi mereka taat meskipun tidak mengerti. 



Ketika mereka taat maka mujizat terjadi! 153 ekor ikan yang besar-besar mereka 

tangkap! Mereka tidak bisa mengangkat jalanya karena terlalu banyak dan terlalu berat, 

akhirnya mereka minta bantuan dari teman-teman 

yang lain dan mereka cepat datang memberikan 

bantuan. Bersama-sama jala itu dihela ke pantai dan 

mereka akhirnya bisa menikmati berkat 153 ekor ikan 

yang besar-besar!  

Menuai berkat melalui mujizat itu tidak bisa 

sendiri, tetapi membutuhkan orang lain. Banyak orang 

“Waduh, berkat kalau dibagi-bagi nanti habis, nih! 

Sudahlah buat saya sendiri”. Malah Saudara tidak akan 

mendapat apa-apa. Atau mungkin mendapat berkat 

tetapi tidak bisa menikmati, tidak ada kuasa untuk 

menikmati. Saudara perlu bantuan orang lain! Artinya 

tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Orang yang 

memikirkan kepentingannya sendiri itu adalah 

perbuatan daging. Dan kalau kita lakukan itu, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam 

kerajaan Allah.  

 

MENGAPA KITA HARUS MEMBACA KITAB WAHYU? 

Saudara, kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua itu sudah sangat dekat. 

Dan hari-hari ini kita disuruh oleh Tuhan untuk lebih banyak membaca Kitab Wahyu dan 

kita harus keluar sebagai pemenang.   

Ada 2 hal yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui Kitab Wahyu, yaitu: 

1. Ada 7x peringatan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah sangat dekat. 

• Sebanyak 4x dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, “AKU datang segera...!” 

• Sebanyak 2x dikatakan oleh Yohanes dan Malaikat, “Waktu-Nya sudah dekat!...”  

• Sebanyak 2x ada suara dari sorga yang berkata, “Waktu-Nya sudah singkat”.  

Angka 7 adalah angka yang sempurna, itu artinya pesan kedatangan Tuhan untuk kali yang 

kedua sudah sangat serius! 

2. Dalam wahyu 2 dan 3 ada pesan Tuhan kepada gereja-Nya yaitu 7 sidang 

jemaat 

Pesan Tuhan ini diberikan kepada 7 gereja pada waktu itu, tapi sebetulnya 7 sidang 

jemaat ini bukan hanya berbicara tentang gereja pada masa lalu, tetapi sebenarnya 

berbicara tentang gereja sepanjang masa termasuk gereja masa kini.  

Tuhan mau Saudara semua supaya keluar sebagai pemenang sebab hanya pemenang 

yang masuk sorga! 

Disitu Tuhan menunjukkan apa yang Dia sukai dan apa yang tidak dia sukai. Kalau kita 

melakukan apa yang dia sukai, kita akan mendapat pahala, tetapi sebalik-nya jika kita 



melakukan apa yng tidak dia sukai maka kita akan dihukum. Kita akan melakukan apa yang 

disukai Tuhan supaya kita keluar menjadi pemenang. 

 

JANGAN MATI ROHANI DAN SUAM-SUAM KUKU 

Dua sifat yang yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus: yang pertama adalah mati 

rohani, seperti yang terjadi pada jemaat di Sardis, dan yang kedua adalah suam-suam kuku, 

seperti yang terjadi pada jemaat di Laodikia:  

1. Mati Rohani (Jemaat Sardis) 

Definisi mati rohani secara lahiriah (kelihatan dari luar), tampaknya mereka hidup dan 

aktif serta memiliki keberhasilan dalam kerohanian yang baik, bisa jadi memiliki 

penyembahan yang menarik tetapi bukan dari kuasa dan kebenaran Roh Kudus. 

Kalau kamu mau menjadi pemenang, maka kamu 

harus bertobat.”  

Tuhan sangat menekankan orang yang mati rohani 

dengan berkata “Barangsiapa menang”, maka: 

• Dikenakan pakaian putih 

• Namanya tidak akan dihapus dari Kitab Kehidupan. 

• Tuhan Yesus akan mengaku namanya di hadapan Bapa 

dan dihadapan malaikat-malaikat-Nya. 

Artinya kalau mereka menang maka mereka 

akan masuk sorga.  

Saudara, jangan sampai ada di antara kita yang kelihatannya baik-baik saja, tetapi 

sesungguhnya mati rohani. Biarlah kerohanian kita berapi-api serta bergairah dengan 

Tuhan! 

 

2.  Suam-suam Kuku (Jemaat Laodikia) 

“Aku tahu segala pekerjaanmu: baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu, 

bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai 

mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau 

telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena 

nama-Ku; dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian Aku mencela engkau, karena 

engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.” (Why 2:1-5) 

Suam-suam kuku itu berkompromi dengan dunia dan sama dengan orang dunia, 

Kristen sih Kristen tetapi kerohaniannya payah. Tuhan tidak suka itu.  

Mengapa mereka suam-suam kuku? Karena mereka kaya secara materi padahal Tuhan 

Yesus berkata, “Engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Tuhan Yesus berkata 

bahwa sukar sekali orang kaya masuk sorga, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum 

daripada orang kaya masuk sorga. Ketika Tuhan Yesus berkata ini, murid-murid-Nya 

sangat gempar dan mereka bertanya, “Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?” 



Tuhan Yesus ber-kata, “Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu 

itu mungkin.”  

Jemaat di Laodikia yang kaya raya secara materi. Tuhan Yesus memberikan nasehat 

kepada mereka supaya tidak suam-suam kuku.   

1. Supaya mereka membeli dari Tuhan  

Membeli artinya ada harga yang harus dibayar yaitu kemauan.  

a. Membeli emas yang telah dimurnikan dalam api, supaya kaya juga secara rohani, artinya 

mau dimurnikan. 

b. Membeli pakaian putih supaya dipakai, artinya mau hidup kudus. 

c. Membeli minyak untuk melumas mata, artinya mau diurapi supaya mata rohaninya 

terbuka untuk kebenaran.  

 

2. Mereka diminta untuk merelakan diri untuk dihajar, ditegur dan bertobat.  

 

3. Mereka membuka hati untuk meresponi apa yang dikatakan Tuhan Yesus.  

Dan Tuhan Yesus berkata, “Barangsiapa menang, Ia akan didudukan bersama-sama dengan 

Tuhan Yesus di atas takhtanya, sebagaimana Tuhan Yesus telah menang dan duduk di atas 

takhta daripada Bapa di sorga.” Artinya masuk sorga.   

 

Jadi, untuk melakukan Firman Tuhan itu tidak mudah, kita harus mengerti atau 

membuka hati untuk meresponi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita harus berkata, 

“Tuhan, saya mau dimurnikan, saya mau hidup kudus, saya mau diurapi, saya rela dihajar 

dan ditegur, dan saya mau bertobat!” 

Jika Saudara merendahkan diri dan mau ditegur, maka Saudara akan keluar sebagai 

pemenang. Amin (SH.) 

 

Pesan Gembala Pembina Pdt. DR. Ir. Miko NJotorahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KASIH MULA-MULA YANG LUNTUR DARI 

RAJA SALOMO 
Bagian ke-2 

 
Ketika raja Salomo kehilangan kasihnya yang semula, itu tidak datang secara tiba-

tiba, melainkan terjadi melalui sebuah proses yang mungkin ia sendiri tidak menyadarinya, 

sampai segala sesuatunya terlambat.  

Berikut adalah kesalahan raja Salomo yang mengakibatkan ia kehilangan kasih mula-mula 

kepada Allah: 

 

1. MENINGGALKAN KEINTIMAN DENGAN ALLAH  

“Sebab pada waktu Salomo sudah tua, isteri-isterinya itu mencon-dongkan hatinya 

kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada TUHAN, 

Allahnya, seperti Daud, ayahnya.” (I Raj 11:4)  

Kasih mula-mula berbicara tentang keintiman dengan Allah. Salomo pernah hidup 

dalam kasih mula-mula kepada Allah dan hatinya terpaut kepada Allah. Namun karena ia 

mengambil wanita-wanita dari bangsa asing untuk menjadi isteri-isterinya maka cintanya 

kepada Allah dan Firman-Nya semakin hari semakin berkurang. Itu dikarenakan Salomo 

kini lebih mencintai isteri-isterinya dari pada Allah. Gairah dan cinta kepada Allah yang 

dulu Salomo ekpresikan melalui pembangunan Bait Allah, penyempurnaan pola ibadah 

Tabernekel Musa, pengorbanan hewan yang tak terhitung banyaknya, kidung-kidung, 

amsal-amsal dan mazmur, akhirnya ia lupakan begitu saja. Bahkan karena cintanya kepada 

isteri-isterinya, Salomo akhirnya mengijinkan patung-patung berhala, mezbah-mezbah, dan 

para imam-imam penyembah berhala memasuki kompleks Bait Allah (II Taw 33:7). Bahkan 

yang lebih menyedihkan adalah bahwa Salomo kemudian ikut dalam penyembahan berhala 

bersama isteri-isterinya.  

“Saat hati orang percaya menjauh dari Allah dan Firman-Nya, maka kejatuhannya sudah 

diambang pintu.” 

 

Arti rohani, Saat hati orang percaya menjauh dari Allah dan Firman-Nya, maka 

kejatuhannya sudah diambang pintu. Mungkin kita tidak melakukan dosa, tapi saat kita 



menjauh dari Allah, menghindari hardirat-Nya, tidak mau bersekutu dengan-Nya, menolak 

Firman-Nya, hilangnya cinta kita kepada Allah, dan lunturnya gairah akan hal-hal rohani 

adalah proses kepada hilangnya kasih mula-

mula seseorang kepada Allah. Ini biasanya 

terjadi karena orang percaya telah memiliki 

kesenangan lain diluar kasih Allah yang 

benar, dengan memiliki “allah” baru –yang 

sebenarnya merupakan berhala-berhala 

moderen yang ditawarkan dunia– yang lebih 

memikat hati. Jika ini dibiarkan, maka tanpa 

disadari kita sebenarnya telah menyembah 

berhala-berhala tersebut dan meninggalkan 

persekutuan yang intim dengan Allah.  

“Anak-anakku, waspadalah terhadap 

segala berhala.” (I Yoh 5:21) 

Apa itu berhala? Berhala adalah sesuatu yang kita anggap lebih penting dari Allah; 

Berhala adalah perasaan cinta, kekaguman, dan penghormatan kepada sesuatu melebihi 

perasaan kita kepada Allah. Berhala adalah sesuatu yang menarik hati kita sehingga hati 

kita tidak lagi tertarik kepada Allah; Berhala adalah sesuatu yang kita harapkan dapat 

memuaskan diri kita padahal itu hanya bisa dipuaskan oleh Allah; dan sebagainya... 

Bagaimana kita mengetahui bahwa kita telah memiliki berhala-berhala palsu dan telah 

meninggalkan Allah yang sejati? Adalah dengan cara memperhatikan kepada apa kita 

menghabiskan pikiran, waktu, tenaga, dan uang kita! 

Adalah baik untuk kita tetap setia pada Allah dan kebenaran-Nya. Sekalipun mungkin 

dikemudian hari dipercayakan berkat berlimpah dan pelayanan yang besar, tapi ingatlah 

bahwa kita harus tetap mengasihi Allah dan menjaga kasih mula-mula kita kepada Allah. 

Itu artinya kita harus tetap bergairah kepada pribadi Allah, bukan kepada berkat-berkat-

Nya.  

2. KEMBALI MENJALIN HUBUNGAN DENGAN DUNIA  

Setelah kerajaannya menjadi kian terkenal, raja Salomo kemudian menjalin hubungan 

perdagangan dan militer dengan Mesir, dimana raja Salomo mengambil kuda-kuda dari 



sana (I Raj 10:28), padahal tentang hal ini Firman Tuhan di Ul 17:16 dengan tegas 

mengatakan bahwa tidak boleh orang 

Israel kembali ke Mesir dan mengambil 

banyak kuda dari sana. Raja Salomo juga 

kemudian menjalin hubungan dengan 

bangsa-bangsa Arab, bangsa Het, bangsa 

Aram, dan kerajaan-kerajaan lainnya yang 

kesemuanya merupakan kekejian bagi 

Allah (lih. I Raj 11:2), sebab Allah sudah 

memperingatkan kepada raja-raja Israel 

bahwa bangsa-bangsa asing tersebut 

merupakan para penyembah berhala. 

Israel seharusnya tidak bersekutu dengan para penyembah berhala. Israel adalah bangsa 

yang dipisahkan dan dikuduskan yang sedang dipersiapkan Allah sebagai jalur lahirnya 

sang Mesias. Ini adalah masa-masa kritis bagi Salomo dan kerajaannya, Israel. Raja Salomo 

sedang menghianati perjanjian kekudusan antara Allah dan Israel. Jika raja Salomo tidak 

segera menyadari dan bertobat, maka Israel hanya tinggal menunggu waktu untuk 

menghadapi pengadilan Tuhan. Tuhan tidak mungkin membiarkan dosa tanpa 

penghukuman (I Raj 11:9-11).  

Sebagai kerajaan yang telah kembali menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan 

dunia, kini di dalam istana Salomo keadaannya sudah sama dengan keadaan Kerajaan-

kerajaan dunia yang najis. kehidupan di istana Salomo kini dipenuhi dengan pesta-pora, 

sensualisme (Pkh 2:8), intrik-intrik politik, praktek okultisme, dan penyembahan berhala.  

Arti rohani, Israel adalah gambaran dari kita orang-orang percaya. Sebagai orang 

percaya, kita adalah umat yang sudah dikuduskan dan dipisahkan dari cara-cara hidup 

duniawi. Jika kita telah berkomitmen untuk mengikut Kristus melalui proses kelahiran 

baru, maka sudah seharusnya kita meninggalkan segala yang ditawarkan dunia dan mulai 

menyelaraskan pikiran kita dengan Firman Allah, hanya melakukan apa yang 

diperintahkan-Nya dan menyenangkan-Nya. Kita harus tegas dan tetap waspada terhadap 

segala tawaran dunia yang terus-menerus akan menarik kita kembali kepada kehidupan 

kita yang lama.  



“Bagaimana kita mengetahui bahwa kita telah memiliki berhala...? Adalah dengan cara 

memperhatikan kepada apa kita menghabiskan pikiran, waktu, tenaga, dan uang kita?” 

 

Ini merupakan peringatan yang mendesak! Dan ini tidak mudah, sebab banyak 

orang percaya memang masih mengaku sebagai pengikut Kristus, mereka memang tidak 

murtad, tapi mereka mulai mengembalikan hal-hal duniawi yang dulu telah ditinggalkan. 

Mereka berpakaian sebagaimana orang dunia berpakaian; mencari keuntungan dengan 

cara-cara dunia yang curang; prilakunya, baik pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya 

sama persis seperti orang-orang dunia.  

“Saat hati orang percaya menjauh dari Allah dan Firman-Nya, maka kejatuhannya sudah 

diambang pintu.” 

 

Beberapa kalangan Kristen pun tidak luput, mereka mengatakan melakukan sesuatu 

bagi Tuhan, namun sebenarnya hanya untuk membungkus perbuatan daging mereka yaitu 

dengan cara berusaha merohanikan hal-hal duniawi, seperti: Menari bagi Tuhan dengan 

tarian-tarian moderen, yang pakaian dan gerakannya tidak sedikit pun mencerminkan 

kekudusan; memuji Tuhan dengan musik metal; mengubah cara-cara ibadah kepada 

ekspresi “kreatif” dan “menghibur”; mengundang para motivator dan artis dunia ke gereja; 

beberapa gereja juga mulai mengadopsi prinsip-prinsip sekuler dalam perencanaan gereja 

mereka, menyesuaikan kebenaran Alkitab dengan agenda masing-masing, bukan 

sebaliknya; dan sebagainya...  

Kita hidup di jaman yang telah bergeser dari standar kekudusan kepada standar 

toleransi dan trend. Sudut pandang duniawi yang ditawarkan melalui media, film, gaya 

hidup selebritas, kekayaan, teknologi, dan budaya barat yang merusak telah meng-gantikan 

sudut pandang alkitabiah yang berorientasi pada kekudusan dan kebenaran kepada 

kompromi. Mereka yang melakukan ini bukan berarti tidak mau menerima keselamatan 

dan hidup kekal di surga, mereka mau, hanya saja mereka ingin menggunakan jalannya 

sendiri untuk mencapainya. Mereka mau mengikut Tuhan, tapi mereka tidak mau disebut 

sebagai orang yang ketinggalan jaman... 



Allah adalah kudus, Ia tidak dapat bersatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus. 

Ia tidak mau kita berdiri di dua pijakkan, kita harus memilih salah satu. Kita tidak bisa 

tetap dalam kasih mula-mula jika kita telah kembali melakukan apa yang tidak Allah sukai, 

yaitu keduniawian dan kedagingan.  

 

3. MENCINTAI BANYAK PEREMPUAN ASING (I Raj 11:1-3) 

Perjalanan hidup Salomo diawali dengan mengasihi Allah dan isteri pertamanya, gadis 

Sulam. Di kitab Amsal Salomo mengucapkan syair...  

“Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan isteri masa mudamu.” (Ams 

5:18) 

Akan tetapi, ditahun-tahun setelah 

kesuksesannya sebagai raja, Salomo 

mengingkari amsal yang 

diucapkannya sendiri dengan 

mengambil banyak isteri dan selir. 

Raja Salomo juga telah mengabaikan 

Firman Allah di Ul 17:17 yang 

memperingat-kan para raja Israel 

untuk tidak menikahi wanita dari 

bangsa-bangsa asing. Situasi ini 

diperparah dengan perubahan sikap 

Salomo yang kini lebih mencintai 

isteri-isterinya dan tidak lagi 

mencintai Allah-nya. Sehingga pada 

akhirnya iblis menggunakan isteri-isteri Salomo untuk menarik raja Salomo kepada 

penyembahan berhala. Dan Allah murka kepada Salomo karena hal ini... 

“Demikianlah Salomo mengikuti Asytoret, dewi orang Sidon, dan meng-ikuti Milkom, 

dewa kejijikan sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata 

TUHAN,...” (I Raj 11:5-6a) 

Dari ayat di atas, kita dapat mengerti mengapa Allah murka kepada Salomo, sebab 

berhala-berhala yang disembah Salomo bukanlah berhala-berhala yang sembarang-an, 



bahkan upacara penyembahan berhala-berhala 

tersebut melibatkan tukang-tukang sihir, mengundang 

roh-roh jahat, bahkan hingga melakukan upacara 

pengorbanan bayi sebagai persembahannya. 

Arti rohani, setidaknya ada dua pelajaran penting 

yang dapat kita ambil dari kesalahan raja Salomo ini: 

A. SETIALAH PADA PASANGAN HIDUP MASA MUDA. 

“... Keturunan ilahi! Jadi jagalah dirimu! Dan janganlah orang tidak setia terhadap isteri 

dari masa mudanya.” (Mal 2:15) 

Adalah baik bagi orang percaya tetap setia pada isteri dimasa mudanya, setia pada 

anak-anaknya, dan menjaga keutuhan rumah tangganya. Hari-hari ini banyak pasangan 

suami isteri Kristen tidak lagi mencintai pasangan masa muda mereka. Ini tidak datang 

tiba-tiba, seorang suami atau isteri yang melupakan pasangan masa mudanya atau 

keluarganya pasti diawali dengan lunturnya hubungan pribadinya dengan Allah.  

Hari-hari ini gereja Tuhan disibukkan menangani kasus perpisahan pasangan-pasangan 

pernikahan, menangani kasus “affair”, mengurusi hubungan suami isteri yang dingin, 

hubungan orang tua dengan anak yang tidak harmonis, dan hubungan antar anggota 

keluarga yang bersitegang. Mereka masing-masing masih pergi ke gereja, bahkan beberapa 

masih melayani di gereja, tapi sebenarnya rumah tangga mereka sudah diambang 

kehancuran! Satu hal yang pasti mengapa hal-hal tersebut bisa terjadi adalah karena dalam 

keluarga-keluarga Kristen tersebut pribadi-pribadinya tidak memiliki hubungan pribadi 

yang benar dengan Allah dan mengabaikan mezbah keluarga karena kesibukan masing-

masing.  

Keluarga-keluarga Kristen! Firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kita untuk 

kembali kepada kasihnya  yang semula. Saat kita memiliki hubungan yang erat dengan 

Allah, maka kasih Allah akan mengalir melalui kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita, 

yaitu pasangan dan keluarga kita. 

“Saat kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah, maka kasih Allah akan mengalir 

melalui kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita.” 

 



B. JANGAN PERNAH MEMILIH PASANGAN HIDUP DENGAN YANG TIDAK SEIMAN 

“Bukankah Salomo, raja Israel, telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di 

antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia, yang dikasihi Allahnya dan 

diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel, namun diapun terbawa ke dalam dosa 

oleh perempuan-perempuan asing itu.” (Neh 13:26) 

Para single Kristen, belajarlah dari kegagalan Salomo menjaga imannya akibat memilih 

pasangan yang tidak seiman. 

Mereka yang dulu memiliki kasih 

mula-mula namun kemudian 

memilih pasangan yang tidak 

seiman tidak akan mungkin dapat 

mempertahankan kasih mula-

mulanya kapada Allah.  

Di Perjanjian Lama, Israel 

terikat oleh hukum pemisahan, 

yaitu ketetapan Allah yang memisahkan Israel dari bangsa-bangsa lain. Itu dilakukan Allah 

agar Israel menjadi bangsa yang kudus sehingga dapat mendekat kepada Allah dalam 

persekutuan yang intim. Mengingat kuatnya perbuatan fasik dan penyembahan berhala 

yang dilakukan bangsa-bangsa di dunia disepanjang masa, Salah satu hukum pemisahan 

menyatakan dengan tegas bahwa orang Israel tidak boleh mengambil seorang pun isteri 

dari bangsa asing. Penolakan terhadap Firman Allah ini, seperti yang dilakukan raja 

Salomo, hanya akan membuka celah untuk masuknya kembali dosa-dosa yang seharusnya 

sudah tidak ada lagi di tengah-tengah bangsa Israel, salah satunya adalah dosa 

penyembahan berhala.  

Sebagai orang percaya, kita adalah Israel 

secara rohani, itu artinya hukum tentang 

pemisahan berlaku juga bagi kita. Kita adalah 

umat yang telah dikuduskan oleh darah Yesus, 

sehingga kini kita adalah Bait Allah dan Roh 

Kudus tinggal kita (I Kor 3:16), tidak boleh ada 

sesuatu yang tidak kudus dan tidak berasal dari Allah boleh masuk ke dalam Bait Allah (II 



Kor 6:16). Salah satu pemisahan yang Tuhan ingin kita perhatikan adalah bahwa tidak 

boleh seorang percaya mengambil pasangan hidup dari antara orang-orang yang tidak 

percaya. Saat orang percaya bersikeras mengambil pasangan hidup dari antara orang tidak 

seiman maka hanya akan mengakibatkan hilangnya persekutuan dengan Allah, yaitu kasih 

mula-mula kita kepada Allah.  

 

4.  KOMPROMI  

Di dalam kitab Pengkhotbah, kita bisa menemukan banyak perkataan raja Salomo yang 

mengindikasikan bahwa sang raja telah berkompromi dengan dosa, dunia, kedagingan, 

kesenangan hidup, dan okultisme. Perhatikan ayat-ayat berkut ini: 

“Kompromi adalah sikap yang mulai toleran terhadap hal-hal yang dulu sudah dianggap 

dosa.” 

 

“Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat; mengapa engkau 

akan membinasakan dirimu sendiri?” (Pkh 7:16) 

“Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang 

senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatan-mu.” (Pkh 9:7) 

“Segala keinginanku, 

kupuaskan. Tak pernah aku 

menahan diri untuk menikmati 

kesenangan apa pun...” (Pkh 

2:10a, BIS) 

Arti rohani, Kompromi 

adalah sikap yang mulai toleran 

terhadap hal-hal yang dulu sudah 

dianggap dosa. Ini tidak datang secara tiba-tiba, ini adalah fase yang datang secara lambat 

kepada mereka yang tidak berjaga-jaga. Keadaan yang baik, hidup dalam berkat berlimpah, 

pergaulan yang salah, kebosanan pada hal-hal rohani, dan sikap suam-suam adalah jalan 

menuju kompromi. Allah kita adalah Allah yang memberkati, namun biasanya manusia 

tidak siap dengan berkat Allah. Kecenderungan mereka yang telah menerima berkat Allah 



adalah kemudian menjauhkan diri dari Allah dengan mata yang hanya tertuju kepada 

berkat. Apa yang dulu telah ditinggalkan, kini dilakukan kembali dengan berbagai dalih dan 

alasan, bahkan dengan pembenaran diri melalui ayat-ayat Firman Tuhan, khususnya 

mengambil ayat-ayat dari penggalan kitab Pengkhotbah. Dulu waktu belum diberkati, 

orang percaya banyak berdoa, mendatangi jam-jam ibadah di gereja, meninggalkan 

kesenangan-kesenangan duniawi, hidup kudus, berkata-kata dengan Firman, berkomitmen 

untuk meninggalkan dosa, dan sebagainya. Tapi setelah diberkati, mereka mulai 

melakukan lagi apa yang dulu sudah ditinggalkan. Jika dulu menjadi pengunjung setia 

gereja, tapi kini jadi pengunjung setia mall dan tempat-tempat hiburan; dulu mengisi waktu 

dengan perenungan Firman Tuhan dan doa, kini waktunya dihabiskan untuk 

mempercantik kendaraan, dengan dalih merawat berkat yang Tuhan percayakan; dulu 

begitu waspada terhadap segala dosa dan pelanggaran, namun kini sedikit demi sedikit 

mulai lagi melakukan apa yang dulu telah dianggap dosa dan memperlonggar standar 

kekudusan... 

Melalui kelicikan dosa, banyak orang percaya kini berkata: “Tuhan tidak melihat kita 

sebagai orang berdosa, sebab kita sempurna dalam pandangan-Nya”; “Apa salahnya dengan 

film dunia, musik dunia, dan pergi ke tempat-tempat hiburan, kita kan masih hidup di 

dunia dan perlu hiburan, kita belum diawang-awang”; “Jangan terlalu suci, manusia bukan 

malaikat!”; “Jangan sok kudus!”; “Jangan fanatik!”; 

“Melakukan dosa kecil? Itu wajar, tidak ada 

manusia sempurna di dunia ini bukan?”, 

“Mengapa kita harus terus tertuduh melakukan 

ini dan itu, bukankah pengampunan dosa Tuhan 

Yesus sudah sempurna atas kita?” dan 

sebagainya... 

Mengingat bahayanya sikap kompromi, 

suam-suam, menyepelekan dosa, dan kembali 

melakukan dosa, Alkitab memberi peringatan 

yang mendesak kepada Gereja-Nya agar segera 

kembali kepada kasih yang semula! Jangan 



bergaul karib dengan berkat, melainkan dengan Sang sumber berkat, yaitu Allah, itulah 

yang berkenan dihadapan-Nya. 

Dalam usahanya untuk mengumpulkan kekayaannya, berapa jumlah harta yang masuk ke 

perbendaharaan raja Salomo setiap tahunnya? 666 talenta emas (I Raj 10:14 ;  II Taw 

9:13). Inilah untuk pertamakalinya angka 666 (angka Antikristus) muncul di dalam Alkitab. 

Tidak ada satu angka pun yang Alkitab tulis secara kebetulan. Saat Alkitab mencatat bahwa 

raja Salomo menerima kekayaan sejumlah 666 talenta emas, itu pun bukan suatu 

kebetulan. 666 adalah angka Antikristus, yaitu penguasa sistem per-dagangan (kekayaan) 

dan politik dunia di akhir jaman (Babel Besar, Why 18) yang akan menarik mayoritas hati 

manusia di dunia ini pada penyembahan Mamon dan keserakahan. Berhati-hatilah dengan 

uang, jangan sampai hati kita terpikat kepadanya. 

 “Tak seorangpun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan 

membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang 

dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada 

Mamon.” (Mat 6:24) 

Saat seseorang meninggalkan perse-kutuan dan pengabdiannya kepada Allah, dapat 

dipastikan itu disebabkan karena adanya allah-allah lain yang lebih menarik di hatinya. Itu 

adalah allah-allah palsu atau berhala-berhala modern yang membutakan. Mungkin itu uang 

(Mat 6:24)dan harta benda (Mrk 10:22), pasangan hidup, mungkin anak kesayangan (Mat 

10:37), pekerjaan, kesenangan hidup, atau kesuksesan! Bahkan dalam beberapa kasus, 

mereka yang sukses akhirnya menganggap dirinya adalah allah! 

 

5.  MERASA SEGALA YANG DIMILIKI ADALAH HASIL JERIH PAYAH SENDIRI.  

“Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan 

hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah 

buah segala jerih payahku.” (Pkh 2:10) 

Saat Salomo masih memiliki kasih yang semula kepada Allah, Salomo mengerti bahwa 

semua yang ia miliki adalah pemberian Allah (I Raj 3:12). Entah itu hikmat, pengertian, 

kecerdasan, kerajaan, kekuasaan, keagungan, hingga harta kekayaan yang Salomo miliki 

adalah kasih karunia Allah kepada Salomo. Bahkan di kitab Amsal kita bisa menemukan 

amsal Salomo yang berkata: 



“Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menam-bahinya.” (Ams 

10:22) 

Namun di akhir hidupnya, Salomo menyatakan bahwa segala yang ia miliki adalah hasil 

dari jerih payahnya sendiri. Oleh karenanya ia merasa berhak menghabiskan-nya untuk 

segala yang diinginkannya.  

Arti rohani, pernahkah Saudara mendengar perakataan seperti ini: “Gereja ini ada 

karena saya, sayalah yang merintisnya?”; “Waktu gereja ini dibangun saya yang paling 

banyak menyumbang biayanya, jadi saya punya hak atas gereja ini!”; “Saya ini sarjana 

Alkitab, kamu tahu apa soal Akitab?”; “Segala yang saya miliki adalah karena kerja keras 

saya, lalu mengapa saya harus memberi sebagiannya bagi Tuhan dan sesama?”; “Jika saya 

menghabiskan uang saya untuk membeli barang-barang mewah, ya terserah saya, itu 

merupakan penghargaan dari jerih payah saya!” dan sebagainya... 

Mereka yang tidak mampu mengakui apa yang dimilikinya adalah berasal dari Allah dan 

untuk memuliakan Allah akan kehilangan kasihnya yang semula. Sebab dengan demikian, 

mereka telah menyatakan dirinya tidak memerlukan Allah, apa lagi bersekutu dengan Allah 

dalam keintiman. Segalanya kini berfokus kepada “saya!”, yaitu “dari saya, oleh saya, untuk 

saya!” Memang kita bekerja keras untuk apa yang kita miliki sekarang, kita memang belajar 

keras untuk meraih gelar pendidikan kita, kita memang bekerja keras merintis segala 

sesuatu, dan mungkin kita telah menggunakan seluruh tenaga kita untuk mendapatkan 

sesuatu yang kita cita-citakan, tapi kita juga harus mengerti bahwa jika bukan karena 

Tuhan maka segala usaha kita akan sia-sia. Entah itu kepandaian, pekerjaan, usaha yang 

berhasil, kekayaan, pelayanan, bahkan gereja kita adalah anugerah Tuhan yang Ia berikan 

bagi kemuliaan Tuhan juga.  

“Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, 

dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-

lamanya!” (Rom 11:36) 

Mereka yang menjadi angkuh dan merasa bahwa 

segala yang dimilikinya adalah hasil usahanya sendiri, 

hanya akan menghabiskan berkat yang dimilikinya  

untuk memuaskan hawa nafsunya. Ia menjadi orang 



yang takabur, kikir, dan tidak mengakui keterlibatan Tuhan dari segala yang diperolehnya, 

padahal Allah-lah sang sumber berkat, dan bahkan sumber segala-galanya. Orang seperti 

ini tentu tidak lagi memerlukan Allah, apa lagi harus bersekutu dengan Allah dalam kasih 

yang mula-mula. 

 

6.  MENJADI SERAKAH  

Sejak muda, raja Salomo sangat diberkati Allah melebihi raja-raja manapun. Salomo 

muda bukan tipe orang yang gila kekayaan. Pada waktu Tuhan datang kepadanya untuk 

mengabulkan permintaannya, Salomo tidak meminta kekayaan seperti kebanyakan orang, 

melainkan ia minta hikmat. Tapi di akhir hidupnya, Salomo menyesali bahwa ia memiliki 

hikmat (Pkh 6:8; 2:21) dan mulai berusaha mencari kekuasaan dan kekayaan lebih lagi. 

Untuk itu, raja Salomo mulai menjalin hubungan ekonomi yang menguntungkan dengan 

bangsa-bangsa lain dan mengabaikan Firman Tuhan agar ia tidak bergaul dengan bangsa-

bangsa asing. Tidak sampai disitu, untuk menambah kekayaannya, raja Salomo juga 

akhirnya membebankan upeti (I Raj 4:7-19), pajak (I Raj 12:4) dan kebijakan kerja rodi (I 

Raj 5:13) kepada rakyat Israel.  

Ketika muda, kehidupan Salomo berorientasi pada hubungan dengan Allah, tapi diusia 

tuanya Salomo berubah menjadi orang yang berorientasi pada kekayaan. Salomo 

melakukan ini bukan karena kekayaannya kurang, tapi untuk menutupi gaya hidupnya 

yang baru yang penuh dengan pesta-pora (Pkh 10:19), kemewahan, membiayai hidup dan 

membangun istana-istana bagi isteri-isterinya. 

“Ketika muda, kehidupan Salomo berorientasi pada hubungan dengan Allah, tapi diusia 

tuanya Salomo berubah menjadi orang yang berorientasi pada kekayaan.” 

 

Arti rohani, Satu ciri orang yang telah kehilangan kasih mula-mula adalah tidak 

pernah puas dengan uang. Jika dulu saat masih memiliki kasih mula-mula orang percaya 

mau melayani Tuhan tanpa pamrih, namun setelah memiliki jabatan, memiliki 

pengetahuan lebih dari orang, memiliki talenta/skill, memiliki gereja/jemaat, atau telah 

memiliki nama besar, hanya mau melakukannya jika mendapat upah atau uang. Segalanya 

kini berorientasi pada uang dan keuntungan. Dan yang sungguh disayangkan adalah, 



banyak anak Tuhan dan para pelayannya 

mengumpulkan upah bukan karena Tuhan tidak 

memberkati mereka. Sebenarnya mereka hidup dalam 

kecukupan, namun mereka melakukan itu untuk 

mengikuti gaya hidup yang duniawi, yaitu gaya hidup 

“besar pasak dari pada tiang”, bukannya gaya hidup 

kerajaan Allah yang mengajarkan untuk mencukupi diri 

dengan apa yang ada (Ibr 13:5a). 

“Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang 

dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang 

ada padanya.” (Ams 14:14)  

     Banyak anak Tuhan dengan peng-hasilan pas-

pasan ingin hidup dalam gaya hidup mewah dan ingin 

terlihat hebat di media sosial. Mereka akhirnya masuk 

ke dalam kehidupan “high class lifestyle” dengan pesta-

pora, makan makanan yang mahal-mahal, pelesiran ke 

tempat-tempat yang mewah dan jauh, hang-out di cafe-

cafe mahal, gonta-ganti gadget, membeli barang-barang 

mewah, dan sebagainya. Akibatnya mereka kemudian 

masuk dalam berbagai-bagai pencobaan, seperti: Gila 

kerja, mengejar lembur dan mengabaikan keluarga, 

mengejar pelayanan untuk uang, hutang sana hutang sini, membuat banyak kartu kredit, 

melakukan berbagai cara untuk mendapat-kan uang yang gampang, tergiur tawaran 

keuntungan yang besar dan mudah seperti mengikuti investasi bodong, korupsi, dan 

akhirnya mencuri... 

“Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke 

dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan 

manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.” (I Tim 6:9) 

Saudara, berhati-hatilah dengan uang. Karena uanglah Yudas akhirnya menjual 

Tuhan Yesus untuk dibunuh; karena uanglah Ananias dan Safira tewas di hari yang sama; 

Karena uanglah akhirnya Korah beserta seluruh anggota keluarganya dilemparkan hidup-



hidup ke dalam alam maut; karena uanglah Bileam mau mengutuki Israel; dan karena 

uanglah raja Salomo yang pernah menulis kitab keintiman akhirnya jatuh.  

 

KEMBALILAH KEPADA KASIH KITA YANG SEMULA 

“Namun demikian Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan 

kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh! Bertobat-

lah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, Aku akan 

datang kepadamu dan Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau 

tidak bertobat.” (Why 2:4-5) 

Dari penjelasan perjalanan hidup raja Salomo muda, dewasa, dan masa tuanya kita 

mengerti bahwa, kasih mula-mula bisa hilang akibat kesibukan melayani pekerjaan Tuhan, 

berkat berlimpah, kesuksesan, salah memilih pasangan hidup, kebosanan akan hal-hal 

rohani, kompromi, kesuaman, atau lunturnya kekaguman kepada Allah. Oleh sebab itu 

adalah penting bagi kita untuk senantiasa memelihara kasih mula-mula kepada Allah. 

Wahyu 2:4-5 memberikan peringatan yang mendesak mengenai bahayanya jika seseorang 

meninggalkan kasih mula-mula, itu artinya jika kita sadar bahwa kita telah kehilangan 

kasih kita yang semula maka kita harus segera bertobat dan kembali melakukan apa yang 

dulu kita lakukan bersama Tuhan, mengasihi-Nya, mencintai-Nya, mengagumi-Nya, intim 

dengan-Nya, dan tetap menyala-nyala kepada-Nya.  

Bilamana kita telah kehilangan kasih mula-mula kita? Apakah saat kita sudah tidak 

melayani-Nya lagi, atau saat kita tidak menolong sesama lagi? Ukuran kasih mula-mula 

bukan seberapa banyak pelayanan yang telah kita lakukan, seberapa banyak jiwa-jiwa yang 

telah kita bawa kepada Tuhan, seberapa banyak berkat yang kita terima, seberapa saleh 

kita di mata orang-orang, atau seberapa besar pemahaman kita terhadap kitab suci. Bukan! 

Ukuran kasih mula-mula adalah seberapa banyak quality time kita bersama Allah. Artinya 

adalah seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk bersekutu dengan Allah dalam 

waktu yang khusus untuk memperkuat hubungan antara kita dengan Allah dan sebaliknya. 

Itulah inti dari kasih mula-mula. 

Kristus datang ke dunia ini bukan untuk mendirikan sebuah agama dan aturan-

aturannya, atau membawa beban-beban pelayanan dan pekerjaan yang melelahkan umat-



Nya. Kristus datang untuk memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia yang dulu 

terputus akibat kejatuhan Adam dan hawa kedalam dosa!  

Saat Tuhan Yesus datang menggenapi karya keselamatan Allah, Ia dengan rela 

menanggung salib dan mati di atasnya. Setelah itu apa 

yang terjadi? Tabir Bait Suci terbelah dua dari atas ke 

bawah (Mrk 15:38). Tabir Bait Suci adalah batas yang 

sakral, pemisah antara Ruang Maha Kudus (yaitu ruang 

kehadiran Allah di bumi) dengan Ruang Kudus di Bait 

Suci. Dengan terbelahnya tabir Bait Suci, itu artinya 

manusia kembali dapat datang kepada Allah dalam 

keintiman dan hubungan yang akrab, tidak ada batas 

lagi. Inilah tujuan kedatangan Kristus ke dunia ini, yaitu 

untuk memulihkan hubungan yang akrab antara Allah 

dengan manusia. 

Salomo adalah peringatan bagi kita! Kesuksesan tanpa Kristus adalah sia-sia; 

kehebatan pelayanan tanpa persekutuan pribadi dengan Kristus juga sia-sia; mengejar 

kekayaan dengan meninggalkan iman percaya kepada Kristus adalah kebinasaan; menjadi 

umat percaya tanpa persekutuan pribadi dengan Kristus tidak ada artinya; dan lama 

menjadi pengikut Kristus tanpa kasih mula-mula tidak ada faedahnya.  

Jika kita menyadari bahwa kita telah meninggalkan kasih kita yang semula, yaitu kita tidak 

lagi memiliki persekutuan yang akrab dengan Allah, bertobatlah! Atau Tuhan akan 

mengambil kaki dian kita... Tuhan Yesus memberkati... (Bersambung) (VS.) 

 

  


