
 



PESAN GEMBALA 

Jangan Mati Rohani dan Suam-suam Kuku 

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun 2017 Tuhan memberikan visi 

kepada gereja kita, yaitu: “Tahun 2017 adalah Tahun Mujizat Penuaian!”. 

Saat gembala pembina merenungkan apa arti dari visi tersebut, Tuhan memberi pengertian sebagai 

berikut:  

1. Akan ada banyak mujizat yang  menghasilkan penuaian jiwa. 

2. Kita akan menerima berkat Tuhan melalui berbagai mujizat. 

3. Kita akan menuai penuaian mujizat. 

4. Kita akan menuai untuk apa yang telah kita tabur secara mujizat. 

Oleh sebab itu mulailah menabur sesuatu yang baik. Sebab jika Saudara menabur yang  baik 

maka Saudara akan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saudara akan banyak melihat dan 

mengalami mujizat dari Tuhan.  

5. Murka Allah  

Penuaian akan dibarengi dengan turunnya pedang Tuhan atas dunia ini. Itu artinya 

penghukuman bagi dunia, tapi bagi gereja-Nya itu adalah pemurnian.  

 

EMPAT HAL YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MENGALAMI MUJIZAT 

1. Jangan sampai tidak percaya mujizat 

Jika kita membaca Alkitab, ada seorang imam yang bernama Imam Zakharia, istrinya adalah 

Elisabet (Luk 1:5-25). Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi sayang 

Elisabet ini mandul. Bertahun-tahun mereka berdoa, “Tuhan, kami minta anak….kami minta anak! 

Meskipun istri saya mandul, tapi saya percaya mujizat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu!” Ini 

terus mereka lakukan sampai pada masa tuanya.  

Pada suatu hari ketika Imam Zakharia bertugas di Bait Allah dan membakar ukupan, tiba-

tiba Malaikat Gabriel datang kepadanya dan berkata, “Hei Zakharia! aku membawa kabar gembira 

bagi kamu. Kamu akan mempunyai anak laki-laki dan hendaknya engkau menamai dia Yohanes”. 

Tapi imam Zakharia heran dan tidak percaya, lalu Malaikat Gabriel berkata, “Hai Zakharia, apa yang 

selama ini kamu doakan? Kamu kan minta punya anak? Sekarang begitu doamu dijawab oleh Tuhan, 

kamu malah tidak percaya! Karena kamu tidak percaya, kamu akan bisu sampai anak itu lahir!” Dan 

seketika itu juga Imam Zakharia menjadi bisu!  

 

Pelajaran dari kisah tersebut adalah: 

• Jangan sampai kita tidak percaya mujizat Tuhan, sebab kita akan menerima akibatnya. 

• Ada harga yang harus dibayar pada waktu kita sedang menunggu mujizat Tuhan/menunggu 

waktu Tuhan. Ini tidak mudah. Imam Zakharia menunggu begitu lama untuk mendapatkan mujizat, 

begitu juga Abraham dan Sara, mereka menunggu lama sekali untuk akhirnya menerima mukjizat. 

Hari-hari ini kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Jawaban Tuhan untuk doa-doa dan masalah 

kita masing-masing adalah hak Tuhan, mungkin cepat mungkin juga lambat, tapi yang pasti Tuhan 

pasti menolong Saudara.  

 



2. Kalau Tuhan sudah berbicara maka kita harus percaya dan bertindak meskipun tidak 

masuk akal. 

Suatu ketika Tuhan menyuruh murid-murid-Nya menyeberang danau Galilea dengan 

menggunakan perahu, sedangkan Ia sendiri naik sendiri ke atas 

bukit untuk berdoa. Saat di tengah-tengah danau, murid-murid-

Nya mengalami masalah, sebab tiba-tiba mereka dilanda angin 

sakal dan mereka terombang-ambing.  

Saat Tuhan Yesus mengetahui itu, kira-kira jam 3 pagi 

Tuhan Yesus menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. 

Melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, murid-murid-Nya 

menjadi takut dan berteriak-teriak, “Siapa itu yang berjalan di 

atas air?! Itu hantu!..Itu hantu!” Tapi Tuhan Yesus berkata, “Hei, 

tenanglah!… ini Aku, jangan takut!”. Di tengah kejadian itu tiba-

tiba Petrus berkata, “Tuhan, kalau itu benar Engkau, suruhlah 

aku datang kepada-Mu dengan berjalan di atas air!” Tuhan 

Yesus berkata, “Datanglah! Ayo datang!” Ini perintah Tuhan 

Yesus dan Petrus pun turun dari perahu dengan mantap, dan 

benar ternyata dia bisa berjalan di atas air. Mujizat terjadi dengan luar biasa! Tetapi ketika Petrus 

mulai memperhatikan angin yang keras bertiup, melihat ombak, dia mulai takut, dia menjadi 

bimbang dan akhirnya tenggelam! Tapi Tuhan Yesus langsung menolong dia sambil berkata, “Hai 

kamu orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?” (Mat 14:22-33) 

 

Pelajaran dari kisah tersebut adalah: 

• Dalam keadaan panik dan ketakutan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam 

hidup Saudara, itu semua diizinkan oleh Tuhan.  

• Banyak mengucap syukur, karena ada  kuasa yang luar biasa dari pengucapan syukur. 

• Percaya saja pada apa yang Tuhan Yesus katakan. Saat Petrus berjalan di atas air itu sebenarnya 

dia berjalan di atas Firman Tuhan. Tetapi saat berjalan diatas ketidakpercayaan, maka ia tenggelam.  

• Ada harga yang harus dibayar oleh Petrus,  yaitu menyelaraskan pikirannya dengan pikiran 

Tuhan! “Bagi Allah tidak ada yang mustahil!”  

 

3. Ada harga yang harus dibayar untuk terjadinya mujizat Tuhan. 

Pada waktu Israel dipimpin oleh raja Ahab yang menyembah berhala, Israel dihukum Tuhan 

dengan kekeringan selama 3½ tahun.  Kekeringan ini sungguh hebat, sehingga kelaparan segera 

melanda tanah Israel. Ditengah-tengah masa kelaparan itu ternyata ada mujizat Tuhan atas mereka 

yang tetap mengasihi-Nya, yaitu terhadap nabi Elia. Tuhan memelihara Elia dengan cara yang ajaib. 

Dia disuruh bersembunyi di daerah sungat Kerit, dia bisa minum air dari sungai itu. Sedangkan 

untuk makanannya Tuhan mengirimkan burung gagak untuk membawa roti dan daging setiap pagi 

dan petang. 

Ketika sungai Kerit menjadi kering, Tuhan berkata kepada Elia agar dia pergi ke daerah 

Sarfat dan bertemu dengan seorang janda yang akan memberi dia makan. Dia berpikir bahwa janda 

yang akan ditemuinya adalah seorang yang hidupnya berkelim-pahan. Tapi ternyata tidak, ia malah 



bertemu dengan seorang janda miskin dan satu orang anaknya yang juga menderita akibat 

kekeringan. 

Ketika ia bertemu dengan janda tersebut kemudian 

Elia berkata, “Berikan aku sepotong roti…”. Dengan 

berlinang air mata janda Sarfat ini berkata, “Tuan, tepung 

dan minyak itu tinggal 1x untuk makan saya dan anak saya. 

Setelah itu kami akan mati! Bagaimana mungkin saya 

berikan kepada tuan? Ini makanan saya yang terakhir”. 

Tentunya Elia pada waktu itu menjadi bingung, tetapi 

Tuhan berkata kepadanya untuk disampaikan kepada janda 

Sarfat, “Tuhan berkata: Tepung dan minyak tidak akan habis 

sampai Tuhan memberikan hujan ke atas bumi ini. Tetapi 

syaratnya, engkau harus memberikan roti itu pertama kali kepada aku”.  

Saat itu tentunya janda Sarfat  mengalami pergumulan yang berat. Tapi Puji Tuhan dia 

percaya dan taat, sehingga ia mendapatkan mujizat yang luar biasa. Tepung dan minyak tidak 

habis-habisnya, sampai masa kekeringan selesai (1 Raj 17:7-16) 

 

Pelajaran dari kisah tersebut adalah: 

• Mengandalkan Tuhan. 

Seringkali kita bertanya bagaimana caranya Tuhan menolong kita? Burung gagak saja bisa 

dipakai Tuhan untuk menolong Elia membawakan daging dan roti. Itu artinya Tuhan bisa memakai 

apa saja untuk menolong anak-anak-Nya. 

Jika Saudara menghadapi masalah, jangan tanya bagaimana cara Tuhan menolong Saudara, 

pokoknya serahkan segala permasalahan Saudara kepada Tuhan (1 Raj 17:7-16). 

Banyak di antara kita yang kadang-kadang mengandalkan orang lain dan kekuatan sendiri. 

Mengadalkan mereka yang memiliki status sosial yang tinggi, yang berkuasa, mengandalkan relasi, 

dan kekayaan, yang pada intinya adalah mengandalkan manusia. Saudara, cara-cara seperti ini 

tidak disukai oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, “Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, 

yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan!” 

(Yer 17:5,7) 

 

• Ada harga yang harus dibayar untuk bisa mengalami mujizat Tuhan  

Janda Sarfat membayar harga dengan luar biasa terhadap Firman Tuhan, dia mengambil 

resiko memberikan makanan terakhirnya yang seharusnya buat dia dan anaknya kepada Elia. Hal 

seperti ini tidak mudah, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan dan berpihak kepada Tuhan, 

maka apa yang Tuhan janjikan kepada Saudara pasti terjadi.  

 

4.  Kesombongan mengakibatkan tidak terjadinya mujizat Tuhan 

Ada seorang Jenderal dari Kerajaan Aram yang bernama Naaman. Dia adalah panglima raja 

Aram yang sangat dikasihi tuannya. Dia seorang jenderal gagah perkasa, sangat dihormati, dan 

terkenal, tapi sayang dia itu sakit kusta. Suatu ketika dia menerima saran dari seorang anak 

perempuan Israel yang merupakan tawanan Aram. Anak ini berkata bahwa di Israel ada seorang 



nabi, yaitu Elisa, yang dapat menyembuhkannya. Karena ini diangap baik maka Naaman pergi ke 

Israel. 

Saat Naaman mengunjungi Elisa, sesampainya di depan rumah, dia pikir bahwa Elisa akan 

menemuinya, tiba-tiba yang muncul bujangnya dan dia hanya menyampaikan pesan kepadanya. 

“Pergilah, mandilah 7x di sungai Yordan, maka kamu akan sembuh!”. Melihat penyambutan seperti 

itu, Naaman menjadi marah dan pergi, tetapi tiba-tiba para pembantunya berkata, “Tuan, kalau nabi 

itu menyuruh tuan melakukan sesuatu yang berat, pasti tuan akan melakukannya.” Padahal nabi itu 

hanya berkata, “Mandi 7x di sungai Yordan, engkau akan sembuh”.  

Saat itu Naaman langsung sadar dan bertobat. Dia merendahkan diri, turun ke sungai 

Yordan dan melepaskan kesom-bongannya. Dia masuk ke sungai Yordan dan mandi 7x, penyakit 

kustanya menjadi sembuh. Mujizat yang luar biasa terjadi!  (2 Raj 5:1-27) 

 

Pelajaran dari kisah tersebut adalah: 

• Salah satu penghalang seseorang tidak mengalami mujizat adalah karena kesombongan. 

Kebanyakan orang tidak menyadari kalau dirinya sombong, ketika orang lain dipakai untuk 

menegur, Saudara tidak bertobat malahan bertambah pada kesombongannya. Kita harus mengerti, 

orang yang sombong itu bukan hanya orang kaya saja, orang miskin pun bisa sombong, dan 

kesombongan  inilah yang menghambat terjadinya mukjizat.   

 

BACALAH KITAB WAHYU 

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

hari ini Gembala Pembina mengingatkan kita agar lebih banyak membaca Kitab Wahyu. Mengapa 

kita diminta untuk membaca kitab Wahyu? 

 

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 adalah pesan yang sangat serius, dan sudah sangat dekat! 

2.  Dalam Wahyu 2 dan 3 ada pesan Tuhan kepada 7 sidang jemaat 

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

bukan hanya ditujukan kepada 7 jemaat pada waktu itu, karena 7 gereja itu berbicara tentang 

Gereja Tuhan disepanjang masa termasuk Gereja-Nya dimasa kini, yaitu Saudara dan saya. Apa 

pesan Tuhan kepada Gereja Tuhan melalui Wahyu 2-3? Yaitu Gereja-Nya harus menjadi pemenang! 

Tuhan ingin kita semua supaya Gereja-Nya keluar sebagai pemenang. Mengapa? Karena hanya 

pemenang yang akan masuk sorga! 

 

JANGAN MATI ROHANI DAN MENJADI ORANG YANG SUAM-SUAM KUKU 

Hal kedua yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus adalah melihat anak-anak-Nya mati rohani (seperti 

Jemaat di Sardis) dan suam-suam kuku (seperti Jemaat di Laodikia). Berikut pengertiannya:  

1. Mati Rohani (Jemaat Sardis) 



Definisi mati rohani adalah saat seseorang secara 

lahiriah terlihat hidup, aktif (mungkin dalam pelayanan atau 

hal lain), memiliki keberhasilan dalam pelayanan, dan 

memiliki penyembahan yang menarik tetapi bukan karena 

kuasa dan kebenaran Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, roh 

seseorang itu mati. Jadi orang yang mati rohaninya adalah 

orang yang secara jasmani terlihat hidup tetapi rohaninya 

mati.  

Tuhan ingin kita kedapatan sebagai orang-orang yang 

“hidup”, baik secara jasmani manupun secara rohani. Kepada mereka yang hidup, Tuhan berjanji 

akan: 

• Dikenakan pakaian putih, 

• Namanya tidak akan dihapus dari Kitab Kehidupan, 

•Tuhan Yesus akan mengakui namanya di hadapan Bapa dan dihadapan malaikat-malaikat-Nya. 

Saudara, jangan sampai ada diantara kita yang kelihatannya baik-baik saja, tetapi sesungguhnya 

mati rohani. Biarlah kerohanian tetap menyala-nyala dan bergairah dengan Tuhan! 

 

2. Suam-suam Kuku (Jemaat Laodikia) 

“Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika 

engkau dingin atau panas! Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, Aku 

akan memuntahkan engkau dari mulut-Ku. Karena engkau berkata: Aku kaya dan aku telah 

memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu, bahwa 

engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang.” (Why 3:15-17) 

Secara lahiriah, jemaat Laodikia adalah jemaat yang luar biasa kaya. Tapi sayang, karena 

kekayaan mereka itu akhirnya kehidupan kerohanian mereka suam-suam kuku. Mereka kaya 

karena mereka adalan para pedagang emas, wool, karpet dan dikatakan bahwa obat mata dari 

Laodikia terkenal di seluruh kekaisaran Romawi.   

Kekayaan memang cenderung membuat orang menjadi suam-suam kuku terhadap hal-hal 

rohani. Mereka itu orang-orang yang tidak panas juga tidak dingin. Suam-suam kuku adalah prilaku 

orang percaya yang telah berkompromi dengan dunia, sehingga kehidupannya sudah sama dengan 

orang-orang dunia.  

Oleh karena itu hati-hati! Kalau kita diberkati Tuhan jangan sampai suam-suam kuku. 

Tuhan memberkati anak-anak-Nya karena Tuhan ingin kita mempergunakan-nya untuk kemuliaan 

Tuhan dan pekerjaan-Nya di dunia ini. 

 

Nasehat Tuhan Yesus kepada jemaat  Laodikia  

“Maka Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dari pada-Ku emas yang telah dimurnikan 

dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar 

jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan; dan lagi minyak untuk melumas matamu, 

supaya engkau dapat melihat.” (Why 3:18) 

a.  “Membeli dari Tuhan Yesus.” Artinya ada harga yang harus dibayar, yaitu ada kemauan.  

Apa yang harus dibeli dari Tuhan Yesus?  



• Emas yang telah dimurnikan dari dalam api supaya, kaya juga secara rohani. Artinya mau 

dimurnikan. 

•  Pakaian putih supaya dipakai. Artinya, mau hidup kudus.  

• Minyak untuk melumas mata. Artinya, mau mendapatkan pengurapan agar terbuka untuk 

kebenaran.  

b. Setelah mereka mau dimurnikan, mau hidup kudus, mau diurapi, maka sekarang mereka 

harus rela untuk dihajar, ditegor, dan bertobat! 

c. Setelah semuanya itu barulah bisa membuka hati untuk meresponi apa yang dikatakan 

Tuhan Yesus.  

 

Jadi, untuk melakukan Firman Tuhan itu tidak mudah, tapi akan mudah jika kita dengan rela 

dan rendah hati mau menerima didikan Tuhan. Kita harus 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 ditegor, 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. Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KASIH MULA-MULA YANG LUNTUR DARI 

RAJA SALOMO (Bagian Ke-1) 

Hari-hari ini tuntunan Tuhan kepada kita Gereja-Nya adalah untuk kembali kepada kasih 

mula-mula. Oleh karena seriusnya perintah Tuhan untuk Gereja-Nya tetap dalam kasihnya yang 

mula-mula, Tuhan berfirman di Why 2:4 bahwa Ia mencela umat-Nya yang telah meninggalkan 

kasihnya yang semula.  

Adalah baik untuk kita introspeksi diri, apakah kita sebagai Gereja-Nya masih dalam kasih 

mula-mula kita, atau kita sudah meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Mungkin, saat ini kita 

masih menjadi orang Kristen, masih melayani Tuhan, tapi apakah kita masih berapi-api seperti 

dulu, atau masihkah kita mengasihi Tuhan dengan gairah dan cinta yang menyala-nyala. 

KISAH RAJA SALOMO 

Jika berbicara tentang meninggalkan kasih yang mula-mula, maka contoh yang dapat kita 

jadikan perenungan adalah kisah perjalanan hidup raja Israel yang bernama Salomo, putra raja 

Daud. Salomo adalah salah satu dari raja-raja besar Israel. Selain karena tulisan-tulisannya, Salomo 

juga terkenal karena hikmat, keagungan, kehormatan, kebijaksanaan, kekayaan, dan kemegahan 

Bait Allah dan istana-istana kerajaan yang ia dirikan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa raja Salomo 

MELEBIHI SEMUA RAJA DI BUMI dalam hal kekayaan dan hikmat (I Raj 10:23; II Taw 9:22).  

Salomo adalah pribadi yang sangat mengasihi Allah diawal kehidupannya. Karena kasihnya 

kepada Allah, diusianya yang muda Salomo telah membawa seluruh Israel pada penyembahan yang 

benar kepada Allah lewat Bait Allah yang ia dirikan (Kis 7:47). Baik secara politik (jasmani) dan 

keagamaan (rohani) kerajaan Israel sungguh sempurna saat Salomo menjadi raja Israel. Namun 

sungguh disayangkan, akhir hidup raja Salomo cukup tragis. Ia tidak mengasihi Allah seperti dulu 

waktu ia muda. Diakhir hidupnya ia beralih kepada penyembahan berhala yang merupakan 

kekejian di mata Allah.  

Salomo adalah anak muda yang mengalami kasih yang mula-mula dengan memiliki 

persekutuan yang intim dengan Allah dan menikmati berkat berlimpah dari Allah, namun di masa 

tuanya mengalami kemerosotan rohani dan hidup bertolak belakang dari standar hidup anak-anak 

Allah. Itu dikarenakan Salomo telah kehilangan kasih mula-mulanya yang disebabkan ketertarikan 

Salomo terhadap wanita-wanita dari bangsa-bangsa lain yang kemudian membawa Salomo pada 

penyembahan berhala, kesenangan hidup, kesenangan sensual, dan praktek okultisme. 

DARI KIDUNG AGUNG, AMSAL, HINGGA PENGKHOTBAH. 

Seperti halnya nabi Musa dan raja Daud, Salomo adalah salah satu tokoh Alkitab yang 

catatan hidupnya cukup lengkap. Selain tercatat di kitab Raja-raja, kitab Samuel, Mazmur dan 

Tawarikh, catatan tentang kehidupan Salomo dapat dilihat juga dari tulisan-tulisannya yang 

kemudian dimuat didalam kitab Kidung Agung, Amsal dan Pengkhotbah. Salomo menulis Kidung 



Agung ketika berusia muda, menulis kitab Amsal ketika usianya dewasa, dan menulis kitab 

Pengkhotbah di usia tuanya, yaitu di tahun-tahun akhir hidupnya. 

“Salomo menulis Kidung Agung ketika berusia muda, menulis kitab Amsal ketika usianya 
dewasa, dan menulis kitab Pengkhotbah diusia tuanya.” 

Dari ketiga kitab yang ditulisnya itu kita dapat melihat bagaimana awal hidup raja Salomo 

sangatlah mengasihi Allah, diusia dewasanya ia mengetahui banyak hikmat, namun diakhir 

hidupnya ia menjadi orang yang bimbang dan tidak bergairah lagi pada kehidupan. Bahkan diakhir 

hidupnya raja Salomo jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. 

Berikut kita akan melihat bagaimana perjalanan hidup raja Salomo menurut ketiga kitab 

yang ditulis oleh sang raja, yaitu: Kidung Agung, Amsal, dan Pengkhotbah: 

I. KIDUNG AGUNG  

KITAB MASA MUDA SALOMO 

Ketika masih muda, Salomo banyak mengubah syair cinta yang kemudian dikumpulkan dalam 

kitab Kidung Agung. Mengingat isinya yang banyak menulis kata-kata sensual, membuat banyak 

orang dan kalangan menilai Kidung Agung sebagai salah satu kitab yang sulit untuk dimengerti dan 

menimbulkan pertanyaan mengapa bisa masuk dalam kanonisasi Alkitab? Untuk waktu yang cukup 

lama, banyak orang percaya telah menyelidiki kitab ini, namun tetap saja menemukan jalan buntu. 

Sulit sekali menemukan apa maksud dari kata-kata sensual yang tertulis didalamnya. Mengapa 

Tuhan mengijinkan kata-kata yang hanya pantas diucapkan antara suami dan isteri tertulis 

diantara Firman-Nya di Alkitab?  

Jika kita membaca Alkitab, kita harus mengerti bahwa terkadang penggalan-penggalan ayat-

ayatnya mengandung multi makna atau merujuk pada rentang waktu yang sangat luas, yaitu 

terkadang mencakup tentang masa lalu, masa sekarang (masa dimana Firman itu 

diturunkan/diucapkan), dan masa yang akan datang (mengandung unsur nubuat).  

Sebagai contoh, jika kita membaca pasal “Ejekan tentang 

raja Babel” di Yesaya 14:1-23, jika kita melihat pasal ini 

secara harafiah saja maka pasal ini hanya akan memberi 

pengertian tentang nubuatan Tuhan melalui nabi Yesaya 

kepada kerajaan Babel. Tapi dengan berjalannya waktu, Roh 

Kudus kemudian membukakan pengertian-pengertian lain 

kepada hamba-hamba-Nya tentang pasal ini. Tanpa diduga-

duga ternyata pasal tentang Babel ini mengandung 

beberapa nubuatan sekaligus di penggalan-penggalan 

ayatnya, bahkan mencakup masa lalu, masa sekarang (masa 

dimana Yesaya mengucapkannya), dan masa yang akan 

datang (nubuat). Sekalipun nubuat ini diucapkan bagi 

kerajaan Babel pada waktu itu, dibeberapa ayatnya (ay. 12-

15) ternyata berbicara tentang kejatuhan Lucifer dari surga ke bumi dimasa jauh sebelum sejarah 

manusia dimulai. Selain itu, pasal ini juga ternyata sedang bernubuat tentang kebangkitan 

Antikristus jauh dimasa yang akan datang. 



Dari sini kita mengerti bahwa ayat-ayat Alkitab, pasal-pasalnya, bahkan kitab-kitabnya ternyata 

bisa mengandung arti sangat luas menembus masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan 

datang. Begitu juga jika kita membaca kitab Kidung Agung, maka kita harus mengerti bahwa kata-

kata dan syair-syair yang ditulis oleh Salomo terkadang, secara acak, mengandung makna khusus 

mengenai apa yang telah terjadi di masa yang lalu jauh sebelum sejarah Israel ada; mengenai apa 

yang terjadi dimasa lalu dimana Israel telah ada; mengenai apa yang sedang terjadi dimasa 

sekarang; dan mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kidung Agung adalah 

salah satu kitab yang syair-syair didalamnya mengandung pengertian yang sangat dalam.  Berikut 

penjelasannya: 

1. Masa sekarang 

Untuk masa sekarang, yaitu pada masa dimana syair-syair kitab ini dibuat, Kidung Agung 

adalah ekspresi kasih mula-mula Salomo terhadap Allah dan terhadap isteri masa mudanya (Ams 

5:18):  

A. Kidung Agung adalah ungkapan cinta atau kasih mula-mula Salomo kepada Allah. 

Raja Salomo adalah anak dari raja Daud. Seperti kita ketahui, raja Daud adalah pribadi yang 

mengasihi Allah dalam keintiman. Karena cintanya kepada Allah begitu kuat, maka raja Daud sering 

melantunkan dan menulis syair, kidung, dan mazmur (nyanyian pujian) dalam meng-ungkapkan isi 

hatinya kepada Allah.  

Raja Daud begitu mengasihi Allah, dan kasihnya itu ia ajarkan/turunkan kepada anaknya, 

Salomo:  

Aku diajari ayahku, katanya ke-padaku: “Biarlah hatimu memegang per-kataanku; 

berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup.  Perolehlah hikmat, perolehlah 

pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku.” (Ams 4:4) 

Dari didikan ayahnya yang suka mempersembahkan mazmur kepada Allah, Salomo 

akhirnya terbentuk menjadi pribadi yang juga intim dengan Allah dan terbiasa memuji-muji Allah 

melalui melalui kidung, syair, dan mazmur. Akibat didikan dan figur ayahnya, yaitu raja Daud yang 

intim dengan Allah, akhirnya Salomo terbentuk menjadi pribadi yang juga intim dengan Allah, 

sebab tidak dapat dipungkiri, banyak ayat yang tertulis di Kidung Agung juga adalah syair-syair 

keintiman antara Salomo dengan Allah. Kidung Agung adalah bukti keintiman Salomo dengan Allah. 

Kidung Agung tercipta karena kasih mula-mula Salomo yang begitu mendalam kepada Allah. Ini 

terjadi akibat didikan dan figur ayahnya yang juga mencintai Allah dengan sungguh-sungguh.    

“Akibat didikan dan figure ayahnya, yaitu raja Daud yang intim dengan Allah, 
akhirnya Salomo terbentuk menjadi pribadi yang juga intim dengan Allah” 

 

Kidung Agung adalah catatan betapa kasih mula-mula Salomo kepada Allah begitu 

mengebu-gebu. Salomo bercakap-cakap dengan Allah dalam keintiman, memuji-muji Allah lewat 



syair cinta dan mazmur, mengagungkan Allah, dan ingin selalu dekat dengan Allah seperti seorang 

suami yang ingin selalu dekat dengan isterinya. 

Lalu bagaimana kita menjelaskan beberapa syair bernada erotis yang terdapat dalam kitab 

Kidung Agung bagi hubungan Salomo dengan Allah...  

B. Kidung Agung adalah ungkapan cinta Salomo kepada isterinya. 

Saat Salomo mengucapkan syair-syair cinta kepada Allah, itu bukan kata-kata dibibir saja, 

melainkan sudah menjadi gaya hidupnya sebagai pemuji dan penyembah, persis seperti ayahnya, 

raja Daud. Itu artinya, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun raja Salomo sering 

menggunakan syair-syair dan mazmur dalam berkata-kata... 

“Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian 

rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.” (Ef 5:19) 

Dengan kata lain, Salomo terbiasa berbicara kepada orang lain menggunakan mazmur, kidung 

puji-pujian dan nyanyian rohani termasuk kepada isterinya. Bedanya, syair-syair yang ditujukan 

bagi isterinya sudah dibubuhi dengan syair-syair asmara.  

Kidung Agung adalah syair cinta dua insan manusia. 

Pada masa Salomo menggubah Kidung Agung, syair-syair 

itu ditujukan kepada kekasih dan pengantin pertama 

Salomo, yaitu gadis berkulit gelap dari dusun Sulam. Gadis 

Sulam ini adalah cinta pertama Salomo. Namun sayang, 

dalam waktu yang relatif singkat Salomo kemudian 

menikahi beberapa wanita lain akibat dari hubungan politik 

dengan kerajaan-kerajaan lain. Kid 6:8 mencatat bahwa 

sampai masa itu Salomo sudah memiliki 140 isteri dan 

gundik. Dan semua wanita itu telah menarik hati Salomo. 

Sebagai ungkapan kasih Salomo kepada isteri-isterinya tersebut, ia tetap senang menggubah syair-

syair cinta bagi mereka.  

Jadi untuk masa dimana kitab Kidung Agung ditulis, kitab ini berbicara tentang perasaan 

Salomo kepada isteri-isterinya. Tidak heran jika membaca kitab Kidung Agung maka kita akan 

menemukan kata-kata sensual dan intim. Sebab itu adalah percakapan dan syair antara suami dan 

isteri. Tidak ada batas antara suami dan isteri. Untuk itu, kita harus minta tuntunan Roh Kudus 

senantiasa agar kita bisa memahami penggalan-penggalan syair-syair di Kidung Agung itu 

diperuntukkan bagi isteri-isterinya atau bagi Allah. Atau bahkan bagi yang lain. Sebab Kidung 

Agung mencakup pengertian yang sangat luas... 

2. Masa lalu  

Banyak orang menyerang kekristenan sebagai agama yang sensual karena didalam Kitab Suci-

nya terdapat kitab Kidung Agung yang banyak berisi kata-kata sensual. Apakah benar demikian? 

Kita harus mengerti bahwa setiap ayat yang tertulis di Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan 



seperti kita ketahui, Roh Kudus adalah Allah sendiri, Allah yang mengetahui apa yan telah terjadi, 

sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Saat Salomo muda, ia dipenuhi dengan Roh Allah dan hikmat 

yang memampukannya untuk mengubah syair, dan mazmur dan tanpa disadarinya bahwa terdapat 

penggalan-penggalan syair yang Salomo ucapkan ternyata sedang menyingkapkan apa yang terjadi 

dimasa lalu. Setidaknya ada dua penyingkapan kejadian masa lalu yang Allah singkapkan melalui 

kitab Kidung Agung: 

A. Kidung Agung adalah ungkapan cinta Adam kepada Hawa di taman Eden. 

Saat ia mengucapkan syair-syair Kidung Agung, dengan bantuan Roh Allah, tanpa disadari 

Salomo ternyata sedang berbicara tentang percakapan Adam dan Hawa di taman Eden dulu. 

Peristiwa ini persis seperti yang terjadi saat nabi Yesaya sedang bernubuat “ejekan tentang Babel”. 

Tujuan utama nubuat ini diucapkan sebenarnya sebagai pesan profetik hanya kepada raja Babel, 

namun dengan perkataan yang sama, nubuat itu ternyata sedang menyingkapkan kejadian yang 

sudah lama terjadi di surga dulu, yaitu kejatuhan Lucifer (Yes 14:1-23). 

Itulah mengapa didalam kitab Kidung Agung kita bisa menemukan syair-syair asmara 

dengan kata-kata sensual, mengkiaskan manusia dan organ-organ tubuhnya dengan binatang-

binatang dan tumbuh-tumbuhan di padang (yang kemungkinan sedang menunjuk taman Eden), 

dan menyebut ungkapan-ungkapan berahi yang seharusnya hanya untuk konsumsi pasangan suami 

isteri. Itu disebabkan Salomo, yang dipenuhi oleh Roh Allah, sedang menyingkapkan hubungan 

asmara yang dulu terjadi antara Adam dan Hawa. Ini adalah nyanyian cinta Adam saat Allah 

membawa Hawa kepada kehidupannya dan menjadikan isterinya. 

“Sebelum meninggalkan kasihnya yang semula, Salomo memahami prinsip-prinsip 
ikatan pernikahan yang kudus dengan mengasihi isteri masa mudanya.” 

 

Saat Adam dan Hawa berada di taman Eden, Alkitab menulis bahwa mereka hidup 

telanjang, namun mereka tidak merasa malu, mengapa? Karena mereka masih hidup tanpa dosa. Itu 

jugalah yang menyebabkan ungkapan-ungkapan sensual yang Adam tujukan kepada Hawa 

bukanlah hal yang tabu, melainkan ungkapan kasih yang indah anugerah dari Allah kepada ciptaan-

Nya. Kata-kata sensual yang diucapkan Adam bukanlah ungkapan berahi yang bersifat cabul dan 



tak bermoral, sebab hubungan mereka dilandasi pernikahan yang kudus, sehingga segalanya indah 

dan mulia.  

Hubungan mesra antara Adam dan Hawa membawa pesan kepada kita bahwa hubungan 

pernikahan adalah indah dan mulia. Memang bagi mereka yang tidak dalam ikatan pernikahan, hal-

hal sensual adalah dosa, namun bagi mereka yang telah dipersatukan dalam ikatan pernikahan itu 

adalah mulia. Cinta berahi, sensualitas, seksualitas, dan ketelanjangan adalah hanya milik pria dan 

wanita yang sudah dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Kita harus ingat bahwa dosa 

merusakkan kebenaran tersebut, iblis telah merengut kekudusan ikatan pernikahan dengan 

hubungan seksual diluar pernikahan, hubungan sejenis, perkataan cabul, perselingkuhan, poligami, 

pornografi, dan dosa-dosa amoral lainnya.  

Sebelum meninggalkan kasihnya yang semula, Salomo memahami prinsip-prinsip ikatan 

pernikahan yang kudus dengan mengasihi isteri masa mudanya, yaitu gadis Sulam. Bahkan ia 

menjaga kekudusan pernikahan dengan serius. Pada waktu gadis Sulam dikatakan “gadis”, itu 

artinya Salomo menjalin hubungan dengannya dalam kekudusan sampai pada hari pernikahan.  

B. Kidung Agung adalah ungkapan cinta Allah kepada Israel 

Allah jatuh cinta kepada Israel sejak masa belia mereka, yaitu saat Israel masih memiliki kasih 

semula melalui hamba-Nya Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam beberapa kesempatan Allah sering 

memuji-muji kecantikan Israel dan membandingkannya dengan bangsa-bangsa lain... 

“Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel! 

Sebagai lembah yang membentang semuanya; sebagai taman di tepi sungai; sebagai pohon gaharu 

yang ditanam TUHAN; sebagai pohon aras di tepi air.” (Bil 24:5-6) 

Allah begitu mengasihi dan mengagumi Israel. 

Dalam banyak ayat di Alkitab, hubungan Allah dengan 

Israel sering diumpamakan seperti hubungan seorang 

kekasih (Yes 5:1) bahkan diumpamakan sebagai 

hubungan/ikatan pernikahan (Yes 54:5; Hos 2:1; 

2:19), dimana Allah sebagai Mempelai Pria dan Israel 

sebagai mempelai wanita. Di dalam Yehezkiel 16 

(terutama ayat 6-14) maka kita dapat melihat 

bagaimana Allah berkata-kata kepada Israel dengan 

kata-kata sebagaimana kata-kata yang terdapat di 

dalam Kidung Agung. Tapi itu tidaklah memalukan, 

sebab Allah adalah kudus, seperti pada waktu Adam dan Hawa belum jatuh kedalam dosa, mereka 

telanjang dan tidak merasa malu, dosalah yang membuat kata-kata kasih antara suami isteri 

menjadi tabu. Itulah alasan mengapa Allah menuntut kita umat-Nya untuk hidup kudus dan 

dipenuhi Roh Kudus, yaitu agar kita dapat mengerti kata-kata yang sulit yang mungkin Allah tulis di 

dalam Alkitab, seperti halnya kata-kata yang terdapat di Kidung Agung. 



“Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang 

membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat 

pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu.” (Yes 62:5) 

“Orang yang masih memiliki kasih mula-mula kecenderungannya adalah 
ingin selalu bertemu dengan Tuhan Yesus dalam hadirat-Nya” 

 

Saat Israel masih dalam kasih mula-mulanya (lihat artikel “Zakharia” diedisi sebelum ini, edisi 

220), hubungan Israel dengan Allah sangatlah intim. Secara roh, hubungan Allah dan Israel persis 

seperti hubungan Salomo dengan gadis Sulam. Salomo mau mengambil seorang gadis dusun, 

mendandaninya, membawanya masuk dalam kerajaan dan menjadikannya isteri. Demikian juga 

Allah mau mengambil Israel dari tanah Kanaan, mendandaninya, membawanya ke Kota Suci dan 

menjadikannya mempelai wanita bagi-Nya. Salomo terpikat secara mendalam, mengasihi dan 

mengagumi kecantikan isterinya; begitu juga Allah mengagumi mempelai wanita-Nya, Israel. 

Kidung Agung adalah kata-kata cinta Allah kepada Israel, dan juga sebaliknya. Kidung Agung adalah 

hubungan yang intim antara Allah dan Israel sebelum akhirnya Israel jatuh kedalam dosa dan 

meninggalkan kasih mula-mulanya. 

3. Masa yang akan datang, Kidung Agung adalah gambaran hubungan kasih antara 

Kristus dan Gereja-Nya. 

Kidung Agung adalah ekspresi hubungan kasih antara umat-Nya dengan Kristus. Kidung Agung 

adalah refleksi kasih antara Kristus sang Mempelai Pria dengan mempelai wanita-Nya, yaitu Gereja-

Nya.  

Rasul Paulus dan Yohanes menggunakan perkawinan yang suci untuk mengumpamakan sifat 

kasih Kristus dengan jemaat-Nya (Ef 5:22-33; Why 19:7; 21:1-2). Lalu apa hubungannya kata-kata 

sensual yang terdapat di kitab Kidung Agung di dalam hubungan Kristus dengan Gereja-Nya? Dalam 

hal ini kita harus minta pimpinan Roh Kudus agar kita dapat memilah-milah setiap ayat yang 

terdapat di dalam kitab Kidung Agung apakah itu berbicara 

tentang masa lalu, yaitu perkataan Adam kepada Hawa atau 

perkataan Allah kepada Israel secara roh; masa sekarang, 

yaitu perkataan Salomo terhadap isterinya; atau itu adalah 

perkataan tentang masa depan, yaitu perkataan untuk kita 

Gereja-Nya. Secara keseluruhan, Kidung Agung berkisah 

tentang syair-syair kasih mula-mula, entah itu kasih Adam 

kepada Hawa, Israel kepada Allah, Allah kepada Israel, 

Salomo kepada isterinya, atau lebih dalam lagi yaitu syair 

keintiman Gereja dengan Kristus, yaitu doa, pujian dan 

penyembahan dalam keintiman umat percaya kepada 

Kristus sang Mempelai Pria Gereja. 

Tidak dapat dipungkiri Kidung Agung adalah refleksi kasih antara Kristus dengan Gereja, dan 

sebaliknya, yaitu refleksi kasih Gereja dengan Kristus. Kasih seperti apa? Yaitu kasih yang mula-



mula! Orang percaya yang baru menerima Tuhan sebagai Juruselamat-nya pasti memiliki kasih 

yang mula-mula. Orang yang masih memiliki kasih mula-mula kecenderungannya adalah ingin 

selalu bertemu dengan Tuhan Yesus dalam hadirat-Nya, bercakap-cakap kepada-Nya dalam doa 

dan permohonan, mendengar suara-Nya dan membaca Firman-Nya, mengagumi-Nya, bersyukur 

kepada-Nya, menyanyikan syair-syair cinta melalui pujian dan penyembahan, dan sebagainya.  

Kesimpulan 

Kidung Agung adalah kitab masa muda Salomo. Kidung Agung adalah gambaran bagimana 

dalamnya kasih mula-mula Salomo kepada Allah. Dengan kasihnya yang besar kepada Allah itu, 

selain hikmat, akhirnya Salomo dianugerahi kemampuan bernubuat dan menyingkapkan sedikit 

rahasia yang tak tertulis di Alkitab tentang hubungan manusia di taman Eden, dan nubuat tentang 

hubungan yang erat antara Kristus dengan Gereja.  

II. AMSAL  

KITAB SETELAH SALOMO DEWASA 

Dengan kasih mula-mula Salomo yang begitu intim dengan Allah, mengakibatkan 

pengurapan Allah turun kepadanya. Allah berkenan dengan Salomo dan mengarunia-kan 

kebijaksanaan yang melebihi semua manusia di bumi ini (I Raj 3:12). Hikmat Salomo ini kemudian 

ditulis di dalam kitab Amsal, yaitu kitab yang ditulis oleh Salomo diwaktu ia mengalami 

kedewasaan baik secara jasmani maupun rohani. Berkat Tuhan bagi Salomo, tidak berhenti sampai 

disitu, sebab selain hikmat yang luar biasa, Allah juga kemudian mengaruniakan Salomo kekayaan, 

keagungan, dan keamanan. Dengan pimpinan raja yang mengasihi Allah secara luar biasa, secara 

politik Israel menjadi kerajaan yang termasyur, sejahtera, dan aman; sedangkan secara rohani, 

Israel mengalami masa kebangunan rohani yang luar biasa. Raja-raja datang untuk mendengar 

hikmat Salomo dan untuk melihat keagungan kerajaan Israel.  

Jadi, kitab Amsal adalah catatan tentang masa dewasa Salomo yang penuh keagungan. Masa 

dimana Salomo menuai berkat Allah karena keintimannya dengan Allah.  



III. PENGKHOTBAH 

KITAB TAHUN-TAHUN TERAKHIR HIDUP SALOMO 

Tidak ada orang atau raja melebihi raja Salomo. Dalam hal hikmat, kekayaan, kekuasaan, 

dan keagungan Salomo memiliki semuanya sekaligus. Tahun-tahun kejayaan raja Salomo dan 

kerajaan Israel seperti yang ditulis di dalam Alkitab sungguh mencerminkan betapa bahagianya 

sebuah bangsa atau kerajaan jika memiliki raja yang takut akan Allah. Tapi sayang, raja Salomo 

tidak dapat mempertahankan kasih mula-mulanya dengan baik.  

Jika kita membaca kitab Pengkhotbah, maka kita akan menemukan beberapa ucapan raja 

Salomo yang sungguh bertolak belakang dengan kata-katanya di dua kitab sebelumnya, Kidung 

Agung dan Amsal. Banyak ayat di dalam kitab Pengkhotbah bernada sinis, kecewa, kesia-siaan, dan 

kehampaan hidup. Di dalam kitab Pengkhotbah, kita masih bisa menemukan hikmat-hikmat 

Salomo. Sisa-sisa pengurapan dan hikmat Salomo masih bisa 

kita dapatkan diperkataan-perkataannya di dalam kitab 

Pengkhotbah, dan itu berguna untuk mendidik dan 

mengandung arti yang dalam, tapi dibeberapa ayatnya juga 

kita akan menemukan bahwa sebenarnya Salomo telah 

meninggalkan kasihnya yang semula, sebab kita juga akan 

menemukan kata-kata yang bernada sinis dan menganggap 

segala sesuatu sebagai kesia-siaan belaka.  

Akhir hidup raja Salomo sungguh menyedihkan. Ia 

telah kehilangan kasihnya yang semula dan mulai berfikir 

bahwa hidup ini adalah sia-sia. Ia juga mengatakan bahwa 

memiliki hikmat adalah sia-sia (Pkh 6:8; 2:21), menjadi 

orang suci, jujur, saleh, dan bekerja keras juga sia-sia. 

Semuanya menjadi sia-sia dimata raja Salomo. Kitab 

Pengkhotbah adalah catatan bagaimana raja Salomo telah 

kehilangan kasihnya yang semula.  

“Akhir hidup raja Salomo sungguh menyedihkan. Ia telah kehilangan kasihnya yang 
semula dan mulai berfikir bahwa hidup ini adalah sia-sia”. 

 

Mengapa diusia tuanya raja Salomo bisa seperti itu? Ia kehilangan kasihnya yang semula! 

Dan itu tidak datang secara tiba-tiba! Itu datang perlahan dan raja Salomo tidak berjaga-jaga. 

Setelah ia memiliki segalanya, ia lupa pada Firman Tuhan kemudian menjadi suam-suam dan mulai 

berkompromi dengan dosa.  

Salomo, seorang anak muda yang dulu begitu intim dan mengasihi Allah Kidung Agung) dan 

dipenuhi Roh Allah sehingga memiliki hikmat yang melebihi orang-orang yang pernah ada (Amsal), 

namun akhirnya mulai meninggalkan hubungannya yang intim dengan Allah. Ini diawali oleh hati 

Salomo kemudian tertarik kepada wanita-wanita asing yang dibawa oleh raja-raja dan kaum 

bangsawan yang datang kepada raja Salomo sebagai hadiah atau ikatan politik. Padahal wanita-



wanita ini adalah para penyembah berhala. Salomo kemudian mengambil wanita-wanita asing 

tersebut menjadi isteri-isterinya (I Raj 11:4) dan membiarkan penyembahan berhala masuk ke 

dalam kota Yerusalem, kota kudus-Nya.  Salomo kemudian mendirikan mezbah-mezbah 

penyembahan berhala di bukit-bukit dan ikut beribadah di sana (I Raj 11:7-8). Raja Salomo juga 

kemudian terlibat okultisme, ramalan, perbintangan, dan kehidupan imoral,  

RAJA SALOMO ADALAH GAMBARAN GEREJA TUHAN   

Sungguh menyedihkan melihat akhir hidup dari raja Salomo. Ia jatuh ke dalam dosa karena 

telah meninggalkan kasihnya yang semula. Dan ini adalah peringatan bagi kita orang percaya, sebab 

perjalanan hidup raja Salomo merupakan gambaran dari kita Gereja-Nya yang juga akan mengalami 

hal yang sama jika kita meninggalkan kasih kita yang semula kepada Allah. Jikalau Salomo saja, 

seorang raja yang sudah bertemu dengan Allah dua kali dan memiliki hikmat yang melebihi semua 

manusia di dunia dapat jatuh, apalagi kita yang hanya orang biasa-biasa.  

Berikut arti rohani yang dapat kita pelajari dari perjalanan hidup raja Salomo berdasarkan 

3 kitab yang ia tulis, Kidung Agung, Amsal, dan Pengkhotbah: 

I. FASE KIDUNG AGUNG 

Saat orang percaya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat-nya, entah itu 

melalui perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, mengalami mujizat, menerima kesembuhan 

Ilahi, berkat materi, atau melalui pengalaman-pengalaman supranatural lainnya, maka mereka akan 

mengalami fase Kidung Agung. Dalam fase ini orang percaya sangat mengasihi Allah, mereka masih 

mengingat segala kebaikan Tuhan, mujizat-Nya, pertolongan-Nya yang ajaib, anugerah-Nya, 

keagungan-Nya, dan sebagainya. Orang percaya dalam fase ini selalu ingin dekat dengan Tuhan dan 

hadirat-Nya. Senang dan sering mengikuti ibadah-ibadah di gereja, mengikuti kelas-kelas Alkitab, 

menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain, berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan hatinya 

selalu tertuju kepada Tuhan. Inilah fase yang Alkitab sebut sebagai “kasih mula-mula.” 

Seperti perjalanan hidup Salomo pada fase Kidung Agung yang senang bersekutu dengan 

Allah, mereka yang sedang mengalami kasih mula-mula senang bersekutu dengan Allah, sekalipun 

hanya sekedar untuk menyatakan kasihnya Allah. Pada fase ini orang percaya sangat menjaga 

prilakunya, meninggalkan dosa, tabiat lama, menjauhi apa yang Tuhan larang, waspada terhadap 

dosa baik dalam perkataan maupun perbuatan, dan berharap apapun yang dilakukan hanya hal-hal 

yang berkenan dihadapan-Nya.  

Seperti Salomo yang tidak meminta kekayaan kepada Tuhan, melainkan meminta hikmat, 

orang percaya yang memiliki kasih mula-mula tidak begitu memusingkan pada berkat materi, asal 

memiliki Kristus di dalam kehidupannya sudahlah cukup. Orang seperti ini akan rela melayani 

Tuhan dan menolong sesama tanpa pamrih, termasuk rela berkorban apa saja untuk Tuhan dan 

sesama (Kis 2:44-45).  

Mereka yang hidup dalam kasih mula-mula merasakan betapa indahnya berjalan bersama 

Tuhan. Merindukan-Nya setiap saat, bercakap-cakap dengan-Nya setiap saat, memuji, menyembah, 

berdoa senantiasa, dan melayani-Nya dengan sukarela. 



“Jikalau Salomo saja, seorang raja yang sudah bertemu dengan Allah dua kali dan memiliki hikmat 
yang melebihi semua manusia di dunia dapat jatuh, apalagi kita yang hanya orang biasa – biasa.” 

 

II. FASE AMSAL  

Kemudian Tuhan mempercayakan lebih lagi kepada 

mereka yang sungguh-sungguh mengasihi-Nya. Karena 

kasihnya kepada Allah, Salomo dipercayakan banyak 

kecakapan, seperti: Hikmat dan kekayaan yang melebihi 

semua orang yang pernah ada di dunia ini, kecakapan 

dalam bidang arsitektur, kecemerlangannya mengurus 

pemerintahan, hakim yang bijaksana, ahli perkapalan (I Raj 

9:26), dsb.  

Hikmat, kekayaan, dan kecakapan yang Tuhan berikan kepada Salomo sungguh luar biasa 

untuk ukuran manusia di jaman itu. Sampai-sampai raja-raja dan para bangsawan dari seluruh 

dunia datang ke Yerusalem untuk membuktikan apa yang mereka dengar tentang kebijaksanaan 

Salomo dan keagungan kerajaannya.    

Arti rohani, Dengan berjalannya waktu, orang percaya yang mengasihi Tuhan akhirnya 

dipercayakan berbagai kecakapan atau pelayanan, seperti: Hikmat, pengertian/ rhema dari rahasia-

rahasia Firman Tuhan, atau kemampuan/talenta untuk melayani-Nya. Tuhan juga mulai 

mempercayakan berbagai tanggungjawab yang baru, seperti: Mengajar, bernubuat, 

menggembalakan jiwa-jiwa, melayani sebagai imam musik, pendoa syafaat, penulis buku, 

pengkhotbah, diaken, bendahara, dan lainnya. Inilah fase Amsal, dimana Tuhan mempercayakan 

kecakapan secara berlimpah kepada orang-orang yang mengasihi-Nya untuk mulai melayaninya-

Nya. Tuhan juga mulai memperlengkapi para pelayan-Nya itu dengan Roh-Nya yang Kudus untuk 

melakukan tanda-tanda ajaib, mujizat, dan hal-hal supranatural lainnya agar lebih banyak lagi 

orang datang dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.  

Fase Amsal adalah fase yang luar biasa, seperti raja Salomo didatangi raja-raja dari bangsa-

bangsa yang jauh untuk mendengar hikmatnya, maka orang percaya yang memasuki fase ini juga 

akan menuai banyak jiwa. Mereka akan menuntun banyak orang pada kebenaran Firman Tuhan, 

melepaskan mereka yang terikat, menuntun mereka yang dalam masalah, dan apa saja yang 

dilakukannya berhasil. 

III. FASE PENGKHOTBAH 

Setelah mengalami fase Kidung Agung dan fase Amsal, kini raja Salomo sangatlah sibuk, 

begitu banyak urusan kerajaan yang harus ia tangani dan tamu-tamu kerajaan yang harus ia jamu. 

Banyak dari mereka yang datang akhirnya menjalin hubungan politik dengan raja Salomo melalui 

perjanjian damai dan ikatan pernikahan. Disatu sisi keadaan ini membuat kerajaan Israel dan 

Salomo menjadi terkenal di dunia internasional. Tapi disisi lain, itu artinya kerajaan Israel telah 

menjadi kerajaan yang duniawi. Padahal Israel adalah bangsa yang Allah “telah pisahkan dari 

dunia”. Israel adalah bangsa yang dikuduskan menjadi imam diantara bangsa-bangsa untuk 



menuntun mereka kepada Juruselamat, bukannya malah kembali menjalin hubungan/persekutuan 

dengan bangsa-bangsa yang melakukan kebejatan (Kel. 19:6a).  

Diusia tuanya kehidupan raja Salomo sangatlah 

sempurna bagi ukuran raja-raja dunia. Sebagai orang paling 

kaya di dunia, sang raja tidak pernah merasakan kesusahan, 

kekurangan, atau kesedihan. Apa saja yang diinginkannya 

pasti terlaksana. Tapi karena Salomo telah jauh dari Allah-

nya, maka kebahagiaan yang ia dapatkan adalah kebahagian 

duniawi, dan itu lama-kelamaan membuat hatinya jenuh. 

Segalanya membosankan dan datar. Akibatnya raja Salomo 

menginginkan lebih dari apa yang bisa manusia capai, inilah 

titik dimana akhirnya raja Salomo menemukan ketidak-

bahagiaan didalam dirinya. Kebahagiaan yang dunia 

tawarkan memang semu dan tidak akan pernah mencapai 

kepuasan, dan Salomo terjebak didalam kebahagiaan yang 

seperti itu.  

Salomo sudah jatuh begitu dalam, sebab ia meninggalkan kebahagiaannya yang sejati 

didalam persekutuannya dengan Allah, seperti yang ia alami sewaktu muda dulu. Raja Salomo 

sebenarnya masih berhikmat, kitab Pengkhotbah masih menyimpan rahasia kebenaran, sebab sisa-

sisa pengurapan Allah masih ada dalam diri sang raja, hanya saja kehidupannya kini sudah hampa 

sebab ia sudah meninggalkan kasihnya yang semula kepada Allah. Dulu syair-syair yang ia tulis di 

kitab Kidung Agung dan Amsal membuat orang terkagum-kagum, namun kini Syair-syair, amsal-

amsal dan hikmat-hikmatnya telah bercampur dengan nada sinis, kesia-siaan, keputusasaan dan 

kekecewaan.  

“Inti dari meninggalkan kasih mula-mula adalah menggantikan kesenangan bersekutu 
dengan Allah dengan kesibukan pekerjaaan dan pelayanaan” 

 

Arti rohani, orang percaya yang mengasihi Tuhan suatu hari pasti akan Tuhan percayakan 

untuk mulai melayani pekerjaan-Nya di dunia ini. Ada yang dipercayakan untuk menggembalakan 

domba-domba-Nya, ada yang dipercayakan untuk mengajar, menasihati, berkhotbah, mengurus 

gereja, diaken, pekerja, pemusik, pendoa syafaat, tambourine, atau apa saja. Ini adalah kepercayaan 

yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita anak-anak-Nya.  

Setiap orang percaya memang sudah seharusnya mulai melayani pekerjaan Tuhan. 

Melayani pekerjaan-Nya adalah salah satu yang bisa kita lakukan sebagai tanda ucapan syukur buat 

segala yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Tapi yang terjadi adalah bahwa banyak anak-anak 

Tuhan akhirnya terjebak didalam kesibukan melayani pekerjaan Tuhan dan secara bertahap 

mengurangi waktu-waktu keintiman kita kepada Tuhan.  

Jika kita melihat kisah di kitab Injil tentang Maria dan Marta (Luk 10:38-42), maka kita 

dapat melihat bahwa Marta dengan giat melayani Tuhan Yesus hingga akhirnya kelelahan, 



sedangkan Maria memilih duduk dekat kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan perkataan-Nya. Dan 

dari dua orang tersebut, siapa yang melakukan hal yang berkenan bagi Tuhan Yesus? Apakah Marta 

yang giat bekerja dan melayani, atau Maria yang hanya duduk mendengarkan perkataan Tuhan 

Yesus? Ternyata Tuhan Yesus memuji apa yang dilakukan Maria. Tuhan Yesus tidak berkenan 

dengan kesibukan Marta melayani-Nya, sebab kesibukan itu telah merampas waktu kebersamaan 

Marta dengan Dia. 

Kasih mula-mula berbicara tentang keintiman, bukan kesibukan dan banyaknya pelayanan 

yang bisa kita lakukan. Inti dari meninggalkan kasih mula-mula adalah menggantikan kesenangan 

bersekutu dengan Allah dengan kesibukan pekerjaan dan pelayanan. Kebahagiaan mereka yang 

memiliki kasih mula-mula adalah bisa bersekutu dengan Allah dalam keintiman, namun 

kebahagiaan mereka yang telah meninggalkan kasih mula-mula adalah mengejar kesibukan 

pelayanan, mengejar gelar-gelar, berkat materi, dan kesuksesan. Kesemuanya hanya akan 

menciptakan rutinitas yang membosankan, mengakibat-kan kesuaman, dan kelelahan fisik. Dan jika 

ini diteruskan, sebagai makhluk yang tidak peranah puas, maka kita hanya akan men-dapatkan 

kekecewaan dan keputusasaan. Usaha dan kesuksesan yang telah kita capai akhirnya hanya 

dianggap sebagai kesia-siaan. 

Hadirat Tuhan adalah tempat perhentian kita, dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita 

(Yes 30:15), mengejar pengenalan akan pribadi Yesus adalah lebih penting dari pada mengejar 

kesuksesan dalam pekerajaan dan pelayanan. (VS.) (BERSAMBUNG) 
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