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Mazmur 145:1 mengatakan,”Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya 

Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya.” 

 

Al Mohler berkata,”Kita diciptakan oleh Tuhan untuk menyembah-Nya seterusnya dan selamanya.  Setiap 

pandangan sekilas tentang surga yang kita dapatkan dalam Alkitab menunjukkan bahwa penyembahan 

akan menjadi pekerjaan yang kekal.”  Dan untuk tujuan inilah kita dipersiapkan sekarang ini. 

 

Pagi ini, kita akan akan berbicara mengenai pekerjaan kekal yaitu menyembah.  Saudara pikirkan tentang 

apa yang ada di ruangan ini,  kita mempunyai lusinan mungkin ratusan pekerjaan yang ada.  Kita mungkin 

pemilik bisnis.  Kita mungkin pegawai toko.  Kita mungkin adalah orang-orang yang bekerja di restauran.  

Kita mungkin ibu rumah tangga.  Kita mungkin dokter, pengacara, mekanik.  Kita yang ada di ruangan ini 

mempunyai berbagai macam pekerjaan, tetapi sebenarnya, ada satu pekerjaan pokok yang dimiliki oleh 

setiap orang percaya, yaitu kita semua diciptakan untuk menyembah. 
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Inilah yang ditunjukkan dalam Yesaya 43:7 ketika dia berkata,”Semua orang yang disebutkan dengan 

nama-Ku yang Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, ...!"  Allah menciptakan kita supaya kita memuliakan 

nama-Nya, memuji Dia, menghormati Dia, mengagungkan Dia selama-lamanya.  Topik inilah yang akan 

kita bahas pagi ini dalam teks kita di 1 Raja-raja pasal 8. 

 

Dalam 1 Raja-raja pasal 8, ada gambaran penyembahan yang saya rindu kita melihatnya, dan apa yang 

saya ingin kita lakukan, ketika kita membaca teks  dalam sejarah Perjanjian Lama ini, saya ingin kita mulai 

melihat gambaran lain yang sesungguhnya.  Pertama-tama, gambaran penyembahan dalam sejarah 

penebusan, dan kemudian ketika kita mendapatkan gambaran yang jelas, saya ingin kita melihat 

gambaran yang kita lihat dalam 1 Raja-raja pasal 8 tentang penyembahan, dan kemudian saya ingin kita 

menerapkannya ke dalam hidup kita dan keluarga kita dan kehidupan di gereja ini dan untuk memeriksa 

penyembahan dalam gereja ini. 

 

Saya ingin kita mulai dengan gambaran penyembahan dalam sejarah penebusan, dan kita akan mulia 

dengan 1 Raja-raja 8.  Pemerintahan Salomo sebenarnya menandakan kilmaks dari sejarah Perjanjian 

Lama.  David membahas masalah ini minggu lalu.  Ketika kita membaca kitab Amsal, Daud melakukan 

pekerjaan yang sangat besar dalam meletakkan kitab Amsal dalam kehidupan dan pemerintahan Salomo.  

Salomo yang diberi kebijaksanaan. 

 

Saudara ingat cerita dimana Salomo harus  mengambil keputusan, dengan seorang bayi, dimana dua ibu 

sedang berkelahi memperebutkan bayi tersebut, dan dia mempunyai hikmat.  Dia memperlihatkan 

hikmatnya, dan pada saat itu disebutkan bahwa Salomo mengetahui segala macam amsal, lebih dari 

3.000 amsal.  Jadi kita lihat bahwa Salomo mewakili poin yang tinggi dalam cerita di Perjanjian Lama yang 

kita lihat sejauh ini, dan kita melihat juga di dalam kisah Abraham. 

 

Saudara ingat Kejadian pasal 12 dimana Tuhan datang ke tempat Abraham yang penuh penyembahan 

berhala pada waktu itu, dan Dia memberi janji yang pasti.  Dia berkata dalam Kejadian12:1-3,”Jika kamu 
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pergi.”  Dia berkata,”Aku ingin kamu pergi ke tanah yang akan Ku tunjukkan kepada-Mu.”  Dia berjanji 

bahwa satu hari Abraham akan memiliki tanah.  Dia berkata,”Aku tidak hanya memberimu tanah.  Aku 

akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar, dan Aku akan memberkati orang-orang yang 

memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau.” 

 

Dia berkata,”Aku akan membuatmu menjadi saluran berkat Allah.”  Jadi dalam Kejadian 12 adalah ujian 

dasar.  Allah menjanjikan tiga hal—yaitu Dia akan memberinya tanah, Dia akan memberinya keturunan 

dan Dia akan memberinya berkat.  Beberapa pasal sesudahnya, dalam Kejadian pasal 17, kita membaca 

janji yang lain dimana Allah mengadakan perjanjian yang dibuat antara Dia dan Abraham.  

 

Dia berkata,”Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.  Bukan hanya satu bangsa, tetapi 

sejumlah besar bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja.”  Jadi kalau Saudara meletakkan semua 

itu bersama-sama, 1.000 tahun sebelum pemerintahan Salomo, Allah telah berjanji kepada umat-Nya 

bahwa Dia akan memberikan kepada mereka tanah.  Dia akan memberikan keturunan.  Dia akan 

memberikan berkat.  Dia akan membuat raja-raja berasal dari mereka. 

 

Jadi bila kita membaca 1 Raja-raja pasal 8—dan ini sebenarnya lebih luas dari 1 Raja-raja 8, hanya seluruh 

permulaan kitab 1 Raja-raja ini.  Jika kita membaca teks ini, kita melihat sekarang bahwa semua janji-janji 

ini telah dibuat Allah 1.000 tahun  sebelum sampai ke pemenuhan janji-janji tersebut dalam kehidupan 

dan pemerintahan Salomo.  Tuhan menjanjikan kepadanya tanah, dan sekarang dia memiliki tanah, lebih 

banyak dari yang pernah dia miliki.  Tuhan menjanjikan keturunan, dan Tuhan telah melipatgandakan 

bangsa-bangsa.  Kita bisa lihat ini dalam 1 Raja-raja 8:1-3. 

 

Tuhan berjanji kepada mereka bahwa Dia akan memberi mereka keturunan raja-raja, orang yang akan 

memerintah dari garis Abraham dan sekarang Salomo memerintah dan berkuasa di Yerusalem.  Dan Allah 

berjanji kepada mereka bahwa Dia akan—menjanjikan Abraham Dia akan membuat mereka menjadi 

berkat bagi bangsa-bangsa, dan saya ingin Saudara melihat yang berikut ini. 
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Lihatlah ke belakang—Saudara sekarang membaca 1 Raja-raja 8.  Mundurlah ke pasal 4.  Saya ingin 

Saudara melihat bagaimana semua janji-janji Allah tersebut sekarang sudah dipenuhi di dalam kehidupan 

dan pemerintahan Salomo.  Lihatlah di pasal 4:34, pasal 4:34, kita sebenarnya sudah membaca bagian ini 

minggu lalu.  Dikatakan,”Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia 

menerima upeti dari semua raja-raja di bumi, yang telah mendengar tentang hikmatnya itu.” 

 

Saudara melihatnya?  Semua bangsa di bumi sekarang diberkati di dalam dan melalui garis keturunan 

Abraham ini.  Saudara dapat melihat di dalam bagian 1 Raja-raja 8, tetapi sekarang mari kita beralih ke 1 

Raja-raja pasal 10.  Dan Saudara melihat ide yang sama dimana Israel sekarang di tempat, dalam situasi  

dimana mereka memberkati bangsa-bangsa.  Orang datang kepada mereka.  Mereka datang ke bait Allah.  

Mereka datang ke pemerintahan dan kekuasaan Allah, mereka pergi dengan membawa hikmat. 

 

Lihatlah pasal 10:23.  Pasal 10:23,” Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan 

hikmat.  Dan seluruh bumi”  Catatlah ayat ini.  “Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk 

menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya.”  Seorang penulis mengatakan ayat ini 

seperti ini,”Saudara memiliki umat Allah di tempat Allah, di bawah kekuasaan Allah, dan dalam berkat 

Allah.”  Inilah yang Allah janjikan kepada Abraham.  Inilah yang kita lihat di tanah,  yang Allah janjikan 

kepada Abraham, dan apa yang sekarang kita lihat dipenuhi dalam kehidupan dan pemerintahan Salomo. 

Umat Allah di tempatnya Allah, dibawah kekuasaan Allah, dan berkat Allah, dan apa yang saya ingin 

Saudara lihat disini adalah sekarang kita sungguh-sungguh sudah sampai ke titik yang tinggi karena dari 

sini akan menjadi sesuatu yang buruk.  Sekarang kita telah sampai ke titik yang tinggi dalam Perjanjian 

Lama, klimaksnya Perjanjian Lama, apa yang saya ingin Saudara catat adalah, yang sangat inti dari 

pemerintahan ini, penyembahan kepada Allah.  Yang sangat inti dari pemerintahan dan kekuasaan 

Salomo, klimaks dari Perjanjian Lama adalah penyembahan kepada Allah.  Semua itu telah mendorong 

kita, semua itu membawa kita maju menuju ke titik tersebut. 

 

Ketika kita akhirnya sampai ke titik yang tinggi tersebut, apa yang kita temukan?  Kita dapat menemukan 

di dalam 1 Raja-raja pasal 8, penyembahan kepada Allah.  Saudara tahu ini masuk akal.  Sepanjang 

sejarah penebusan, penyembahan menjadi pusat.  Bukan hanya di dalam 1 Raja-raja 8, tetapi di seluruh 
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Alkitab.  Kita melihat bahwa penyembahan menduduki tempat yang sentral di dalam rencana agama.  

Kita lihat, misalnya, di taman Firdaus dimana penyembahan itu sangat jelas.  Penyembahan itu 

sedemikian jelas di taman Firdaus. 

 

Saudara ingat dalam Kejadian 3:8, dimana Adam dan Hawa dipanggil ke taman Firdaus untuk 

merefleksikan gambar Allah dan memuliakan Allah, dan itu terjadi—ada hubungan yang sedemikian erat 

dan dekat di taman itu, dimana Allah, seperti biasanya, berjalan di taman itu di siang hari yang sejuk.  

Mereka mengalami keintiman hubungan dengan Allah, dan dari keintiman tersebut, mereka 

merefleksikan dan memancarakan gambar, kemuliaan Allah.  Tetapi di taman Firdaus itu hubungan 

tersebut dihancurkan, jadi apa yang kita temukan, dalam Kejadian pasal 3, sesudah kejatuhan manusia ke 

dalam dosa, sesudah gambar Allah dirusakkan, sesudah refleksi tersebut tidak terang lagi, seluruh sisa 

Alkitab sebenarnya merupakan usaha atau rencana untuk memperbaharui apa yang pernah terjadi di 

taman Firdaus melalui Kristus. 

 

Dan demikian juga, misalnya, kita melihat bahwa penyembahan adalah bukti di taman Firdaus.  

Penyembahan juga merupakan hukum yang penting, jadi penyembahan tidak berangsur-angsur hilang 

sesudah gambar Allah dihancurkan, sesudah gambar Allah dirusak.  Penyembahan itu merupakan hukum 

yang penting.  Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang bisa kita baca tentang hal ini, tetapi hanya ada satu ayat 

untuk Saudara yang dapat Saudara tuliskan, Keluaran 15:1 dan seterusnya.  Allah membebaskan umat-

Nya dari penjajahan Mesir, lalu mereka menyanyikan lagu ini,”Baiklah aku menyanyi bagi TUHAN, sebab 

Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkan-Nya ke dalam laut.  TUHAN itu kekuatanku dan 

mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah bapaku, kuluhurkan Dia.”  Jadi 

dalam semua hukum, kita melihat bahwa penyembahan itu penting.  

 

Yosua, dalam Yosua pasal 5, bersujud dengan mukanya ke tanah di hadapan Tuhan.  Gideon dalam 

Hakim-hakim pasal 7, menyembah Allah.  Hana, dalam doanya di 1 Samuel pasal 2, dia menyembah Allah.  

Daud bertingkah laku seperti orang bodoh di hadapan tabut perjanjian menyembah dan memuliakan 

Allah.  Jadi penyembahan itu penting di dalam hukum, tetapi kemudian juga diharapkan pada jaman nabi-

nabi.  Sesudah bait Allah diisi dan sesudah penyembahan dibangun dengan cara yang kuat dan stabil, 

akhirnya, mereka masuk untuk melihat-Nya.  Kemudian mereka dibawa ke tempat pembuangan, dan apa 
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harapannya?  Apa kemuliaan yang diletakkan di hadapan orang-orang tersebut?  Apa yang diberikan 

kepada mereka sebgai harapan?  Yaitu hal-hal seperti Yesaya pasal 2.  Perhatikan Yesaya 2:2-3,” Akan 

terjadi pada hari-hari yang terakhir,”  Yesaya berkata,”Gunung tempat rumah TUHAN,”  dengan kata lain, 

Zion--  Bahwa Zion  telah ditetapkan sebagai gunung yang tertinggi. 

 

Saudara bisa membayangkan barisan pegunungan, dan apa yang dilihat Yesaya di barisan pegunungan ini 

adalah satu gunung yang mendominasi gunung-gunung yang lain, yaitu gunung rumah Tuhan dimana 

semua bangsa kemudian akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan.  Dan mereka akan belajar jalan-

jalan Allah, Umat Allah akan mengajar bangsa-bangsa.  Kita melihat ini sebagai bukti di taman Firdaus, 

hukum yang penting, diharapkan dalam jaman nabi-nabi, dan diangkat dalam jaman Perjanjian Baru. 

 

Saudara ingat Roma pasal 12?  Paulus berjalan ke gereja di Roma, semua melalui rencana keselamatan 

yang agung melalui pembenaran, melalui keselamatan, melalui pemujaan.  Dia menggambar gambaran 

keselamatan yang agung ini, dan kemudian dia berkata dalam Roma 12,” Karena itu, saudara-saudara, 

demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,” Dengan kata lain, mengenal apa yang telah Allah 

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

yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.”  Dengan kata lain, dalam Perjanjian Lama, 

Saudara membawa harta.  Sekarang, Saudara adalah harta itu.  Penyembahan diangkat dalam Perjanjian 

Baru, dan kemudian akhirnya penyembahan tidak dihambat sampai akhir zaman. 

 

Wahyu 22.  Saya ingin Saudara mendengarkan Wahyu 22 “Melalui penglihatan (penglihatan terakhir yang 

diterima Yohanes) para malaikat menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan.”  Dapatkah melihat 

semuanya melalui perikop ini, referensi dari taman Eden?  Semua itu kembali kepada jalan Kristus yang 

menjadikan mereka sebagaimana seharusnya.  ”Malaikat-malaikat menunjukkan kepadaku sungai air 

kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir ke luar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba 

itu.  Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon 

kehidupan (kita melihat kata-kata ini lagi) yang berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali.”  Tidak ada 

lagi putus asa.  Tidak ada lagi kutuk.  Tanah menghasilkan buah-buahnya.  Daun pohon-pohon itu dipakai 

untuk menyembuhkan bangsa-bangsa.  Kemudian dengarkan ayat 3—pasal 22:3,”Maka tidak akan ada 
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lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hamba-Nya akan 

beribadah kepada-Nya.” 

  

Jadi apa yang akan kita lakukan di surga?  Apakah Saudara pernah menanyakan hal ini?  Apakah pernah 

ada orang yang mengajukan pertanyaan ini kepada Saudara?  Apa jawaban kita?  Apa yang akan kita 

lakukan di surga?  Saudara tahu, kita tidak mempunyai banyak penjelasan di dalam Alkitab berkenaan 

dengan apa yang akan kita lakukan di surga.  Kita hanya tidak tahu.  Saya punya firasat bahwa banyak hal 

yang akan kita lakukan, kita akan lakukan di surga, tetapi kita sungguh-sungguh tidak menemukannya di 

dalam Alkitab kecuali satu hal.  Kita akan menyembah Tuhan selama-lamanya dan selam-lamanya.  Kita 

akan menyembah Tuhan. 

 

Mengapa?  Karena selama-lamanya dan selama-lamanya, kita akan tahu, dalam hati kita, bahwa Allah 

menghargai penyembahan semacam itu.  Inilah gambaran yang kita lihat dalam sejarah penebusan dari 

waktu ke waktu, dari permulaan sampai akhir, dari hukum taurat ke Injil, dari bagian depan ke bagian 

akhir, dari permulaan ke bagian akhir, kita melihat adanya penyembahan. 

  

Dan saya tidak mau menarik implikasi dari semua itu, saya pikir semua sudah jelas bagi Saudara.  Ini 

sangat sederhana.  Jika penyembahan menjadi pusat di dalam Alkitab, maka penyembahan harus 

menjadi pusat juga dalam hidup kita.  Jika penyembahan menduduki tempat yang sentral dalam sejarah 

penebusan maka penyembahan harus menduduki tempat yang sentral di dalam cerita kehidupan kita, 

dan kembali ke pertanyaan ini, Saudara-saudaraku,”Apakah kita menyembah?  Apakah kita memberikan 

seluruh hati kita, seluruh jiwa kita, seluruh akal budi kita, seluruh kekuatan kita, dan segala sesuatu yang 

kita miliki?  Apakah kita menyembah Allah dengan cara yang demikian? 

 

Dan saya tidak hanya memaksudkan bahwa kita semua menyanyikan Mazmur meskipun menyanyikan 

Mazmur juga merupakan bagian dari penyembahan, tetapi Saudara tahu, kita bisa menyanyikan Mazmur 

tetapi hati kita jauh dari Allah.  Saudara tahu, bukankah ini yang dimaksudkan Yesus?  Dia berkata kepada 

orang-orang Farisi,” Hai orang-orang munafik! Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu: Bangsa ini 
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memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku.  Percuma mereka beribadah 

kepada-Ku." 

 

Sekarang ini menjadi sebuah tantangan—bahkan menjadi ayat yang menakutkan.  Saudara berpikir 

bahwa suatu hari, jika Saudara adalah seorang ibu atau bapak, Saudara memiliki kerinduan supaya anak 

laki-laki atau anak perempuan Saudara—khususnya anak laki-laki, Saudara memiliki kerinduan agar 

mereka bertumbuh dan menjadi sama seperti salah satu dari mereka yang mengenal hukum taurat, yang 

mengenal Firman Tuhan, supaya dapat mengajarkan Firman Tuhan. 

 

Dan Yesus berkata kepada mereka,”Dengan bibirnya mereka memuliakan Aku tetapi hatinya jauh dari 

pada-Ku.”  Saya tidak mengatakan hanya tentang menyanyikan pujian meskipun hanya menyanyikan lagu 

juga merupakan salah satu bagian dari penyembahan.  Apa yang saya maksudkan adalah apa yang saya 

pikir kita lihat di dalam Alkitab dan apa yang kita lihat dalam 1 Raja-raja pasal 8, kasih sayang kita.  

Apakah perhatian kita adalah hal-hal yang paling kita inginkan, apakah itu Allah atau sesuatu yang lain?  

Apakah kita memuji Tuhan yang meluap dari hati yang terpesona kepada Allah?  Apakah kita mengasihi 

Kristus, dan selain itu, menaati Dia, menyembah Dia, selain itu memiliki kehidupan yang benar, sikap yang 

benar, atau apakah hati kita dingin?  Saya tidak hanya berbicara tentang manifestasi dari luarnya saja.  

Apakah ada pengabaian kepada Allah?  Apakah ada sikap yang apatis kepada Allah? 

 

Dengan pertanyaan-pertanyaan di atas dalam pikiran kita, saya ingin kita berubah dari gambaran 

penyembahan dalam sejarah penebusan menjadi gambaran penyembahan yang kita lihat dalam 1 Raja-

raja 8, karena gambaran penyembahan dalam 1 Raja-raja 8 adalah gambaran penyembahan yang luar 

biasa bagi Tuhan yang luar biasa. 

 

Latar belakang 1 Raja-raja pasal 8 sebenarnya adalah pasal 5 sampai pasal 7 dimana kita melihat 

bangunan bait Allah.  Saudara baca seluruh cerita yang panjang ini, dan rincian yang dimasukkan adalah 

Allah memberi perintah kepada Salomo ketika mereka membangun bait Allah untuk menyembah Allah.  

Dan kita melihat dalam penyembahan yang luar biasa itu, yaitu tidak ada  pengorbanan yang dihemat 

dalam pembangunan bait Allah. 
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Jika Saudara membaca pasal-pasal ini, Saudara akan melihat, misalnya, dikumpulkan tukang-tukang 

bangunan yang terbaik.  Salomo pergi, dan dia membawa Hiram dari Tirus, yang merupakan ahli batu dan 

kayu.  Maka dia membawa yang terbaik supaya menyusun dan menjadi arsitek dalam pembangunan Bait 

Allah. 

 

Kita melihat juga bahwa bahan-bahan yang terbaik yang digunakan.  Emas dan logam-logam yang mahal, 

bingkai-bingkai dari pohon cedar, tonggak-tonggak dari kayu pohon zaitun, pintunya dari pohon cemara, 

dan banyak lagi yang lain.  Tiang-tiang batu yang sangat banyak yang dilapisi perunggu.  Saudara bisa 

membayagkan kemuliaan tersebut.  Faktanya, inilah frase yang umum,”Kemegahan bait Allah yang 

didirikan oleh Salomo atau Salomo dalam segala kemegahannya.”  Yesuspun menggunakan frase 

tersebut.  Ini merupakan pertunjukan yang besar dan agung dari kemuliaaan Allah. 

 

Hanya sebagai referensi, bait Allah itu sekitar 50 yard panjangnya, sekitar sepuluh tahun lebarnya, di 

beberapa poin, tingginya tiga tingkat.  Jadi Saudara dapat membayangkan hampir seperti zona ujung dari 

lapangan sepakbola, tiga tingkat tingginya.  Dan bagi mereka, keluar dari tabernakel dimana mereka telah 

menyembah selama bertahun-tahun dan dekade dan bahkan selama seribu tahun.  Sehingga keluar dari 

pengalaman dimana sebuah tabernakel dengan bulu kambing di bagian luarnya hampir tidak semarak, 

hampir tidak agung.  Sekarang mereka datang ke bait Allah yang agung.  Kita lihat tidak ada pengorbanan 

yang dikeluarkan.  Kita melihat juga tidak ada energi yang dipesan untuk di persembahkan untuk Bait 

Allah.  Semua orang hadir.  Sekarang bukalah 1 Raja-raja pasal 8.  Kita tidak akan membaca seluruh 

perikop.  Ayat 66 saja, tetapi lihat dahulu ayat 1.  Salomo mengumpulkan semua tua-tua Israel dan semua 

kepala suku, para pemimpin puak orang Israel.  Ayat 2,” Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan 

ketujuh, berkumpullah di hadapan raja Salomo semua orang Israel.”  Ayat 3,”Setelah semua tua-tua Israel 

datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu.”  Saudara lihat, penulis berkali-kali menekankan, 

mengingatkan kita bahwa semua orang-orang yang lain—sekali lagi, semua para pemimpin dan kemudia 

tentu saja semua keluarga mereka juga menemukan adanya perayaan yang ditujukan kepada Allah.  Jadi 

semua orang dikumpulkan, dan juga kita melihat bahwa semua korban dipersembahkan.  Ini merupakan 

pertunjukan yang luar biasa.  Semua korban dipersembahkan. 
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Lihatlah ayat 5.  Lihat ayat 5 dari 1 Raja-raja 8.  Permulaannya adalah untuk membawa persembahan 

untuk bait Allah.  Bait Allah telah dibangun lebih dari tujuh tahun, dan sekarang mereka sedang dalam 

masa peralihan dari tatacara tabernakel kepada tatacara bait Allah, jadi mereka membawa tabut 

perjanjian.  Ini merupakan puncak perayaan.  Mereka membawa tabut perjanjian dengan kemah 

pertemuan dan semua barang kudus.  Mereka membawanya ke ruang maha kudus.  Dalam ayat 5 

dikatakan,” Tetapi raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri 

bersama-sama dengan dia di depan tabut itu.”  Perhatikan apa yang dikatakan selanjutnya,”Mereka 

mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya.” 

 

Sekarang lihatlah ayat 62.  Ini semacam cermin untuk ayat yang lain.  Jadi ada penyembahan selanjutnya 

sebelum doa Salomo untuk persembahan Bait Allah, dan kemudian sesudah itu terus dilanjutkan dengan 

penyembahan.  Perhatikan dalam ayat 62,”Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan 

korban sembelihan di hadapan TUHAN. Sebagai korban keselamatannya kepada TUHAN Salomo 

mempersembahkan dua puluh dua ribu ekor lembu sapi dan seratus dua puluh ribu ekor kambing 

domba.”  Jumlah binatang yang sangat banyak.  Sangat banyak. 

 

Faktanya, beberapa orang menghitungnya lebih dari itu.  Jika Saudara mengerjakan lebih dari periode 

tujuh hari, Saudara bisa membayangkan perayaan macam apa itu.  Jika Saudara mengerjakannya lebih 

dari tujuh hari, dan jika Saudara hanya mempunyai satu imam—dan tentu saja mereka mempunyai 

banyak imam—tetapi jika Saudara mempunyai hanya satu imam, maka satu korban setiap empat detik.  

Saudara bisa membayangkan bagaimana suaranya.  Pikirkan itu.  Pikirkan suara binatang-binatang dan 

darah yang keluar.  Yang saya maksudkan adalah perayaan ini benar-benar merupakan perayaan yang 

luar biasa, melampaui perayaan puncak dan berlebihan kepada Allah. 

 

Para tukang bangunan terbaik, bahan-bahan terbaik, semua orang dan semua korban—Saudara tahu 

semua itu menimbulkan pertanyaan—setidak-tidaknya dalam pikiran saya—khususnya ketika kita ada 

dalam konteks Perjanjian Baru, ini akan sangat berbeda dengan konteks bait Allah, tetapi akan 

menimbulkan pertanyaan,”Bukankah ini terlalu banyak?” 

 

Saya maksudkan pikirkan tentang semua emas dan semua perunggu dan semua batu permata berharga 
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dan kayu dan semua tukang-tukang kayu dan semua pekerja yang telah dihabiskan untuk pembangunan 

ini, sepanjang waktu orang akan datang ke Yerusalem untuk merayakan pesta ini, semua binatang yang 

dikorbankan, semua bahan-bahan yang dihabiskan untuk pembangunan tersebut.  Bukankah kita hanya 

memiliki yang lebih sederhana?  Bukankah mereka bisa menjadi lebih sederhana dan mungkin hanya 

mengadakan perayaan yang lebih kecil dan mempergunakan uangnya untuk diberikan kepada orang-

orang miskin? 

 

Situasinya sama.  Ingatlah dalam Perjanjian Baru, ketika Yesus akan disalibkan, murid-muridNya 

berkumpul mengelilingi Dia.  Dan seorang wanita menghentikan persekutuan mereka, dan perempuan 

tersebut meminyaki Yesus dengan minyak, dengan parfum.  Dan murid-murid bertanya-tanya tentang itu, 

dan mereka berkata,”Wah, ini parfum yang mahal.  Mengapa kita membuangnya?  Mengapa perempuan 

itu melakukannya?  Bukankah minyak itu bisa dijual dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?” 

 

Dan Saudara masih ingat apa yang dikatakan Yesus?  Yesus berkata,”Orang miskin selalu ada padamu, 

tetapi Aku tidak akan selalu bersama-sama kamu.”  Sekarang pernyataan ini seperti menyerang kita tapi 

terdengar agak aneh.  Terdengar seperti bukan perkataan Yesus.  Yang saya maksudkan, bukankah Yesus 

peduli dengan orang miskin?  Faktanya adalah Yesus tidak memberi komentar tentang pentingnya orang 

miskin.  Yesus secara sederhana menggambarkan tentang betapa pentingnya Diri-Nya dimana Dia layak 

mendapatkan semua pujian, semua kemuliaan, semua pengorbanan, bahkan penyembahan yang luar 

biasa pun bukan merupakan pemborosan selama penyembahan itu berpusat kepada Allah yang luar 

biasa. 

 

Ini sama dengan yang kita lihat dalam 1 Raja-raja pasal 8.  Mereka mengerahkan segala dana dan tenaga.  

Mereka membangun bait Allah yang terbaik yang mereka bisa bangun, mendapatkan tukang-tukang 

bangunan yang terbaik, dengan bahan-bahan yang terbaik.  Mereka merayakan, dan kemudian mereka 

pulang ke rumah.  Dikatakan dalam ayat 66,”Lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan 

bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan TUHAN kepada Daud, hamba-Nya, dan kepada 

orang Israel, umat-Nya.”  Mereka tidak pulang ke rumah dan berpikir,”Ini pemborosan.  Bukankah kita 

bisa melakukan lebih banyak dengan waktu dan uang kita tersebut? 
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Tidak.  Mereka pulang, sesudah perayaan tersebut, dengan bersukacita atas segala kebaikan Allah yang 

ditunjukkannya kepada mereka.  Dan saya ingin menunjukkan kepada Saudara inti dari bagian ini.  Inti 

dari bagian ini bukanlah bait Allah.  Inti dari perikop ini adalah Allah, Allah yang penuh belas kasihan dan 

kasih karunia dan kemuliaan.  Mereka melakukan penyembahan yang luar biasa karena mereka memiliki 

Allah yang luar biasa, dan kita lihat bahwa bahwa Allah bekerja dengan banyak cara.  Perhatikan, 

pertama, Allah menunjukkan kasih karunia-Nya yang luar biasa dengan tinggal bersama dengan umat-

Nya.  Kita lihat, dalam bagian ini, bahwa Allah yang luar biasa menunjukkan kasih karunia-Nya yang luar 

biasa dengan tinggal bersama umat-Nya. 

 

Lihatlah ayat 6 dan seterusnya.  Mereka membawa tabut Allah.  Ini merupakan perayaan yang besar 

menuju ke ruang maha kudus.  Maka mereka melewati pintu sebelah luar, lalu masuk melalui pintu 

sebelah dalam, dan akhirnya, mereka meletakkan tabut perjanjian di bawah kerubim.  Dan para imam 

kembali melewati jalan mereka untuk keluar. 

 

Dan perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 10,”Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus (lihatlah 

apa yang terjadi), datanglah awan memenuhi rumah TUHAN.  sehingga imam-imam tidak tahan berdiri 

untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan TUHAN memenuhi rumah 

TUHAN.”  Saya ingin Saudara memperhatikan hal ini.  Saya pikir dengan sengaja tidak akan ada indikasi 

ap-apa ketika mereka berdoa memohon kehadiran Tuhan.  Tidak ada indikasi apa-apa ketika mereka 

menyanyi untuk kehadiran Tuhan. 

 

Teks tersebut memberitahu kita bahwa para imam keluar, dan kemuliaan datang memenuhi rumah 

Tuhan.  Dengan kata lain, kasih karunia Allah yang berdaulat telah ditetapkan,”Aku akan tinggal di antara 

umat-Ku.”  Dapatkah Saudara membayangkan?  Dapatkah Saudara membayangkan apa yang ada di 

dalam hati Salomo?  Maksud saya tekanan yang dia rasakan.  Maksud saya kecemasan yang dia rasakan 

selama tujuh tahun membangun rumah Tuhan ini.  Dia mengumpulkan semua umat Tuhan, dan dia 

berharap, jauh di dalam hatinya, saya jamin Saudara, dia pasti berharap,”Aduh, saya berharap Tuhan 

datang.  Jika tidak ada yang terjadi, pasti akan terlihat janggal.” 
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Di dalam pikiran saya, saya membandingkan dengan menara Babel.  Saudara ingat dalam Kejadian 11 

bagaimana mereka menetapkan bahwa mereka akan membangun sebuah rumah untuk Tuhan.  Mereka 

akan membangun sebuah menara yaitu menara Babel, sebuah rumah yang diperuntukkan bagi Tuhan. 

“Kita akan membuat,” mereka berkata,”Marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh 

bumi.” 

 

Arogansi dan kesombongan disini berlawanan dengan kasih karunia Allah yang ditetapkan dimana Dia 

akan tinggal diantara umat-Nya.  Itulah sebabnya Salomo di dalam ayat 14, memuji Allah.  Ayat 

15,”Terpujilah Tuhan, Allah Israel.”  Apakah Saudara merasakannya?  Sulit untuk untuk membaca sebuah  

doa dan menghargainya, untuk membaca sebuah doa dan turut merasakannya. 

 

Tetapi coba bayangkan semua yang telah dilihat Salomo, semua yang telah dia saksikan sendiri bagaiman 

kemuliaan Allah datang memenuhi rumah Tuhan.  “Terpujilah TUHAN, Allah Israel, yang telah 

menyelesaikan dengan tangan-Nya apa yang difirmankan-Nya dengan mulut-Nya kepada Daud, ayahku.”  

Ini merupakan peringatan bagi Salomo, dan juga peringatan buat kita bahwa kita menikmati kehadiran 

Allah bukan karena sesuatu yang sudah kita lakukan tetapi karena kasih karunia Allah yang berdaulat di 

dalam hidup kita, dan itu menuntut pujian bagi Allah.  Kita juga melihat bahwa Allah menunjukkan 

kesetiaan yang luar biasa dengan memenuhi Firman-Nya, bahwa Allah menunjukkan kasih karunia yang 

luar biasa dengan melalui tinggal di antara umat-Nya.  Bacalah ayat 23.  Lihatlah—atau dengarkan 

bagaimana Salomo berdoa dalam ayat 23,”Oh, Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau.” 

 

Tunggu sebentar, berhenti sebentar disini dan pikirkan semua cara yang bisa kita penuhi.  “Tidak ada 

Allah seperti Engkau.”  Tidak ada Allah seperti Engkau dalam kesetiaan-Nya, tidak ada Allah seperti 

Engkau dalam kasih karunia-Nya, tidak ada Allah seperti Engkau dalam belas kasihan-Nya, tidak ada Allah 

yang seperti Engkau di dalam mengasihi.  Dan perhatikan bagaimana Salomo menempatkannya,”Ya 

TUHAN, Allah Israel! Tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah; Engkau yang 

memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di 
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hadapan-Mu; Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang 

telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kaufirmankan dengan mulut-Mu.” 

 

Catatlah frase ini.  Garisbawahi.  Frase ini muncul dua kali dalam teks ini,” dan yang telah menggenapi 

dengan tangan-Mu apa yang Kaufirmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini.”  Apa 

yang mengesankan bagi Salomo adalah apa yang dikatakan Allah secara sederhana, maka Allah akan 

melakukannya.  Apa yang Allah janjikan, Allah akan memenuhinya. 

 

Untuk beberapa saat Saudara pikirkan tentang semua yang ada di dalam hati Salomo.  Pikirkan tentang 

semua janji-janji yang telah dibuat ribuan tahun bahkan sebelumnya.  Allah berjanji kepada mereka 

menjadi sebuah bangsa, dan sekarang mereka telah menjadi satu bangsa.  Allah menjanjikan mereka 

tanah, dan sekarang mereka telah mendiami tanah tersebut.  Allah menjanjikan kehadiran-Nya, dan 

sekarang mereka melihat kehadiran-Nya.  Allah menjanjikan sebuah tahta untuk keturunan Daud, 

sekarng Salomo duduk di atas tahta tersebut.  Allah menjanjikan rumah Tuhan, dan sekarang mereka 

menyembah di dalam rumah Tuhan tersebut. 

 

Tidak heran dia berkata, ayat 56 bagian akhir,”tidak ada satupun yang tidak dipenuhi.”  Saya suka bagian 

ini.  Tidak—Apakah Saudara mendengarnya? “Tidak ada satupun.”  Saudara pikirkan tentang semua janji-

janji yang Saudara dan saya buat setiap hari, semua hal-hal yang kita putuskan untuk dilakukan,  semua 

hal-hal yang kita janjikan kepada pasangan kita, kita berjanji kepada keluarga kita, kita berjanji kepada 

atasan kita, bahkan kita berjanji kepada gereja kita.  Pikirkan tentang semua cara yang kita janjikan dan 

semua cara dimana kita gagal.  Demikian juga dengan kehidupan saya sendiri, saya dapat memikirkan 

janji demi janji yang telah saya buat bertahun-tahun yang lalu atau mungkin janji-janji yang saya buat 

seminggu yang lalu yang tidak saya tepati lagi, tetapi tidak demikian dengan Allah. 

 

Segala sesuatu yang Allah janjikan melalui ucapan-Nya, Dia akan melakukan dengan tangan-Nya.  Mereka 

memuji Allah untuk kasih karunia yang telah Dia tunjukkan dengan tinggal di antara mereka, memuji 

Tuhan untuk kesetiaan-Nya dengan memenuhi firman-Nya, dan perhatikan, mereka juga memuji Allah 
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karena Allah menunjukkan belas kasihan yang luar biasa dengan mengampuni dosa-dosa mereka.  Allah 

menunjukkan belas kasihan yang luar biasa dengan mengmpuni dosa-dosa mereka. 

 

Teks ini disusun dan dinamakan kiasme, dan David menerangkannya dalam beberapa kali kesempatan.  

Saya tahu.  Bagian permulaan sungguh-sungguh secara strukturnya cocok dengan bagian akhir.  Jadi 

misalnya, khususnya jika Saudara mempunyai Alkitab versi ESV (Alkitab versi  lain saya yakin juga sama)  

tetapi jika Saudara melihat di bagian depan, Saudara akan melihat, misalnya, ayat 1 dan selanjutnya 

sampai ke ayat 11 termasuk bagian pembukaannya, maka Saudara akan melihat tentang persembahan.  

Kemudian ada semacam pararel ke ayat tersebut.  Di ayat ke 62, jika Saudara balik ke bagian akhir dari 

pasal ini dimana dikatakan,”Salomo mempersembahkan,” di dalam Alkitab saya, bagian-bagian tersebut 

saling berhubungan.  Ada perayaan.  Ada pesta.  Ada persembahan, sehingga bagian permulaan dan 

bagian akhir saling mencerminkan satu dengan yang lain. Jadi sebenarnya jika Saudara ke bagian dua dan 

bagian empat, bagian-bagian selanjutnya, maka bagian yang satu akan saling mencerminkan  bagian yang 

lain. 

Jika Saudara melihat ke ayat 12 sampai ke ayat 21 dimana dikatakan,”Salomo berdoa kepada Tuhan,”  

Saudara memiliki doa Salomo ketika dia berdoa kepada Tuhan dan mendoakan rakyatnya.  Kemudian 

Saudara mendapatkan sebuah pararel ke ayat 54 sampai 61, maka Saudara melihat bagian satu cocok 

dengan bagian lima dan kemudian bagian dua cocok dengan bagian empat. Dan kemudian hanya tinggal 

bagian akhir yang menunjukkan bahwa bagian akhir adalah sungguh-sungguh merupakan inti dari 

semuanya. 

 

Inti dari bagian ini ditemukan dalam ayat 22 sampai ke ayat 53.  Intisari doa, doa persembahan Salomo 

atas nama bangsa Israel, ditemukan di ayat 30.  Lihatlah apa yang dikatakan.  Doa-doa Salomo yang 

meminta Tuhan supaya mata dan telinganya sekarang dibukakan kepada rumah Israel—kepada rumah 

Tuhan.  Ayat 30,”Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel (Dengarkan 

permohonannya) yang mereka panjatkan di tempat ini; bahwa Engkau juga yang mendengarnya di 

tempat kediaman-Mu di sorga; dan apabila Engkau mendengarnya (garis bawahi bagian ini), maka Engkau 

akan mengampuni.”  Saya pikir mudah untuk melalaikan bagian yang panjang ini.  66 ayat.  Mudah untuk 

melalaikan bagian yang sangat inti ketika Saudara melihat semua aktifitas, semua kegiatan dan 

kesibukan, semua persembahan, semua hal yang menyertai teks ini, maka mudah untuk melalaikan 
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bahwa inti dari bagian ini bukanlah bait Allah, tetapi Allah sendiri.  Bukan di bait Allah dimana mereka 

dapat menyembah, tetapi sebuah tempat dimana mereka dapat menemukan rekonsiliasi dan penebusan 

di hadapan Allah. 

 

Saudara melihat?  Sebenarnya jika Saudara melihat ke ayat 34, lihatlah berapa kali.  Saya tidak akan 

membaca bagian ini  secara keseluruhan tetapi perhatikan berapa kali ketika Saudara melihat frase ini.  

Ayat 34,”Maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel.”  

Ayat 36,”Maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hamba-

Mu.”  Sekali lagi ayat 39,”Maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediaman-Mu 

yang tetap, dan Engkau kiranya mengampuni.”  Dan kemudian lagi, jika kita membaca terus ke ayat-ayat 

selanjutnya yaitu ayat 46 sampai 50,”dan mengampuni,” atau ayat 49,” maka Engkau kiranya 

mendengarkan di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, kepada doa dan permohonan mereka dan 

Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka,  Engkau kiranya mengampuni umat-Mu yang telah 

berdosa kepada-Mu.” 

 

Pikirkan dan hanya pikirkan gerak majunya.  Salomo memuji Allah untuk kasih karunia-Nya yang tinggal di 

antara mereka.  Allah sedemikian baik sehingga mau tinggal di antara mereka.  Dia memuji Allah untuk 

kesetiaan-Nya di dalam melakukan segala sesuatu yang telah dijanjikan-Nya melalui perkataan-Nya dan 

memenuhinya dengan tangan-Nya.  Maka dia memuji Allah untuk kasih karunia dan untuk kesetiaan, dan 

seolah-olah dalam keberaniannya di berkata,”Baiklah, biarkan saya melanjutkan dan berkata itu tidak 

akan menjadi baik buat kita.  Dan dimanapun Saudara menjadi penuh kasih karunia dan Saudara menjadi 

setia, Tuhan, Engkau tahu,” karena ayat 46 mengatakan bahwa kita semua berdosa.   “Engkau tahu 

bahwa kami tidak akan—kami tidak akan akan meresponi yang setimpal.  Faktanya, dimana kami tidak 

setia, Engkau tetap setia.” 

 

Saya tidak tahu bagaimana dengan Saudara, tetapi bagi saya kata-kata tersebut sangat mendorong saya.  

Kesetiaan Tuhan tidak tergantung kepada kesetiaan kita.  Kesetiaan Tuhan berakar di dalam karakter-Nya 

yang diungkapkan dengan bebas di dalam Yesus Kristus.  Maka kita membaca, misalnya, 1 Yohanes 1:9, 

yaitu jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah apa? “Setia dan adil dan akan mengampuni dosa-dosa 

kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.”  Dan mengapa Dia melakukan semua itu?  Karena kita 
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seperti kebanyakan orang-orang lain.  Kita sedemikian banyak memuji diri kita sendiri di hadapan Allah.  

Mengapa AlIah tidak menyukai saya?  Ini sama sekali tidak ditunjukka dalam teks ini. 

 

Ayat 53 adalah alasannya.  Lihatlah apa yang dikatakan Salomo,”Mengapa Allah harus mendengar?  

Mengapa Allah harus mengampuni?”  Berkali-kali Allah itu setia.  Mereka tidak setia.  Allah adalah setia.  

Mereka tidak setia berulang kali sampai pada saat mereka dibuang dari tanah perjanjian, tetapi Dia 

mendengar di surga dan mengampuni.  Mengapa?  “Sebab Engkaulah yang memisahkan mereka bagi-Mu 

menjadi milik kepunyaan-Mu dari antara segala bangsa di bumi, seperti yang telah Kaufirmankan dengan 

perantaraan Musa, hamba-Mu, pada waktu Engkau membawa nenek moyang kami keluar dari Mesir, ya 

Tuhan Allah!"  Inilah yang dia katakan,”Dan lihatlah saya bukan dalam terang dosa-dosa saya tetapi di 

dalam terang anugerah-Mu.  Semua karena kasih karunia-Mu.  Semua karena belas kasihan Allah.” 

 

Dan apa yang kita lihat di bagian akhir perikop ini, penyembahan yang luar biasa.  Semua orang 

berkumpul, semua korban bakaran yang sedemikian banyak sehingga mereka tidak dapat 

menghitungnya.  Semua itu sangat beralasan.  Mengapa?  Karena Allah sedemikian penuh kasih karunia, 

dan Allah adalah setia, dan Allah telah dan akan berbelas kasihan kepada mereka. 

 

Inilah gambaran penyembahan yang kita lihat dalam 1 Raja-raja 8.  Mereka mengerahkan seluruh tenaga 

bagi Allah yang mengerahkan segenap tenaga bagi kita.  Sekarang saya ingin Saudara melakukan ini, dan 

sekarang, mari kita berpindah kepada gambaran penyembahan yang kita lihat di gereja sebentar saja.  

Kebenarannya, jika kita melihat macam penyembahan di Perjanjian Lama, jika kita melihat macam 

penyembahan yang luar biasa di Perjanjian Lama dan mereka tahu tetapi bayangan dari apa yang kita 

lihat sebagai daging dan darah, jika kita melihat macam penyembahan yang luar biasa di Perjanjian Lama, 

macam penyembahan apa yang seharusnya kita lihat di Perjanjian Baru? 

 

Macam penyembahan apa yang seharusnya kita lihat di gereja?  Macam penyembahan apa yang 

seharusnya kita lihat dalam hidup kita?  Ingatlah apa yang dikatakan penulis kitab Ibrani.  Dia berkata 

bahwa Yesus adalah gambaran yang tepat dari kemuliaaan Allah.  Dia adalah pancaran kemuliaan Allah.  
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Dia adalah gambaran yang tepat dari sifat-Nya.  Dengan kata lain, segala sesuatu yang dinyatakan Allah di 

Perjanjian Lama dan apa yang baru saja kita lihat—kasih karunia Allah, kesetiaan Allah, belas kasihan 

Allah—segala sesuatu yang dinyatakan Allah di dalam Perjanjian Lama diwujudkan dalam diri Yesus di 

dalam Perjanjian Baru. 

 

Jadi, jika kita melihat kasih karunia dan kita melihat kesetiaan dan kita melihat belas kasihan di dalam 

Perjanjian Lama, kita melihatnya hanya di dalam diri Yesus Kristus.  Kita melihat, misalnya, dimana Yesus 

adalah perwujudan dari kasih karunia Allah yang luar biasa.  Yesuslah perwujudan dari kasih karunia Allah 

yang luar biasa.  Yohanes 1:14,” Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita.  Firman itu 

yang adalah Tabernakel.  Tinggal di antara kita.  Tinggal di antara kita.  Kata yang sama yang digunakan 

untuk tabernakel dan bait Allah.  “dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan 

kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.”  Dengan perkataan lain, 

Yesus adalah hakikat dari rumah Allah yang dibangun Salomo supaya memancarkan terang. 

 

Disinilah keindahannya.  Kemuliaan Allah yang tinggal di antara kita, yang hadir di antara kita tidak 

disusun atau dipenuhi hanya melalui berjalan mengelilingi danau Galilea, tetapi melalui kuasa dari 

kebangkitan-Nya. Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 dengan kuasa kebangkitan-Nya dari 

kematian, Yesus mempunyai hak dan hak istimewa untuk mencurahkan roh-Nya atas umat-Nya sehingga 

melaluinya kita sekarang dapat menikmati dan kita sebagai gereja dapat menikmati kehadiran Allah.  

Seolah-olah kita adalah bait Allah kecil yang dibangun Salomo yang bisa bergerak kemana-mana.  

Kemuliaaan Allah tinggal di dalam diri kita. 

 

Sekarang jika sembrono dengan semua itu, kita tidak mengerti kemuliaan Allah.  Jika kita hanya 

berkata,”Yah, Yesus ada di dalam diri saya,” dan Saudara terus bergerak maju, kita tidak mengerti apa 

artinya Allah semesta itu, penuh kasih karunia dan kebenaran, tidak membunuh kita tetapi justru tinggal 

tetap di dalam diri kita.  Semua adalah kasih karunia, kasih karunia yang luar biasa di dalam Kristus.  Kita 

juga melihat kesetiaan yang luar biasa di dalam Kristus.  Yesus adalah perwujudan kesetiaan Allah yang 

luar biasa. 
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Jika Saudara mau, pikirkan terus cerita tentang Allah yang menebus umat-Nya di taman Firdaus dalam 

Kejadian 3:15.  Di tengah-tengah kutukan terhadap Adam dan Hawa dan ular, ada janji yang diberikan, 

dimana dikatakan,” Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara 

keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan 

meremukkan tumitnya." 

  

Maka Allah melakukannya di dalam Yesus.  Kita lihat, contohnya, dimana Allah berjanji memberkati 

bangsa-bangsa melalui Abraham, melalui benihnya, dan Dia melakukannya melalui Yesus.  Kita melihat, 

contohnya, dimana Allah berjanji kepada Musa di dalam Ulangan 18, Dia berkata,”Seorang nabi dari 

tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh 

TUHAN, Allahmu; dialah yang harus kamu dengarkan.”  Dan Allah telah membangkitkan nabi tersebut di 

dalam diri Yesus. 

 

Allah berjanji kepada Daud,”Kamu tidak akan kekurangan karena anakmu laki-laki akan duduk di atas 

tahtamu.”  Dan Allah memberi kita seorang raja melalui Yesus yang duduk di atas tahta Daud.  Dia telah 

berjanji, misalnya, dalam kitab Yesaya,”Kamu akan mempunyai seorang Mesias, dan Dia akan menghapus 

dosa-dosamu.”  Maka ketika kita membuka Perjanjian Baru dan kita membuka injil Yohanes, kita 

mendengar Yohanes Pembaptis berkata,”Terpujilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia.” 

 

Allah telah menjanjikan bait Allah di Perjanjian Lama.  Dia berjanji kepada Yehezkiel sebuah tempat 

dimana rekonsiliasi dan penebusan terjadi, dan kita menemukan dimana?  Di dalam Yesus.  Itulah 

sebabnya mengapa Paulus mengatakan bahwa semua janji-janji Allah adalah ya dan amin di dalam Dia.  

Seolah-olah semua janji-janji tersebut yang kita temukan di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, 

Yesaya, semua kitab nabi, semua janji-janji ini semacam ujung yang longgar sehingga  semua jalan keluar 

melalui ke Perjanjian Lama, dan itu berakhir.  Dan Yesus datang di dalam Alkitab, dan Dia menarik mereka 

semua kepada-Nya.  Dan Paulus mengatakan, misalnya, bahwa Yesus adalah hikmat kita.  Dia adalah 

pembenaran kita.  Dia adalah yang menguduskan kita.  Dia adalah penebus kita, atau ketika Yesus, yang 

adalah hidup Saudara, akan tampak atau semua harta hikmat, semua harta surgawi ditemukan di dalam 

Kristus. 
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Segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita butuhkan ditemukan dalam diri seorang Mesias 

yang setia yaitu Yesus Kristus.  Yesus adalah perwujudan kasih karunia Allah, perwujudan kasih karunia 

Allah yang luar biasa.  Dia adalah perwujudan kesetiaan Allah yang luar biasa, dan terakhir, Dia adalah 

perwujudan belas kasihan Allah yang luar biasa. Inti dari rumah Tuhan.  Inti dari rumah Tuhan bukanlah 

sebuah bangunan.  Inti dari rumah Allah adalah sebuah tempat dimana, seperti yang kita lihat di bagian 

inti perikop ini, dimana Allah mendengar dan Allah mengampuni. 

 

Maka Paulus berkata di dalam Roma pasal 5,” Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup 

dalam damai sejahtera dengan Allah,” dia berkata,”Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus.”  Dengarkan 

apa yang dia katakan,”Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di 

dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan 

Allah.” 

 

Saudara-saudara, Allah tidak menganggap kita lagi sebagai pemberontak.  Allah menganggap kita sebagai 

anak-anakNya, menjadi ahli waris-Nya.  Jadi sekarang kita mempunyai akses bebas hambatan.  Faktanya, 

kita diundang untuk datang dengan penuh keberanian ke tahta kasih karunia-Nya.  Dan bagaimana kita 

memiliki ini?  Kita tidak memilikinya dengan perak  atau emas.  Kita memilikinya dengan darah yang 

tercurah di atas kayu salib, dimana Yesus telah mengangkat dosa-dosa kita.  Dia mengambil kesalahan 

kita.  Dia menanggung murka Allah karena dosa saya, dan Dia menanggungnya di atas kayu salib sehingga 

sekarang kita memiliki akses kepada Allah. 

 

Betapa kasih karunia, kesetiaan dan belas kasihan yang luar biasa yang kita lihat di dalam Yesus Kristus, 

dan jika itu masalahnya dan mereka akan menyembah di dalam rumah Allah dimana ada kesetiaan, kasih 

karunia, dan belas kasihan  seperti yang kita lihat di dalam Perjanjian Baru, pertunjukan yang lebih besar 

di dalam diri kita, seharusnya kita menyembah Juruselamat kita yang luar biasa yang kita kenal sebagai 

Yesus dengan cara yang jauh lebih besar. 
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Juruselamat kita yang luar biasa menuntut  respon yang luar biasa.  Juruselamat kita yang luar biasa 

menuntut  respon yang luar biasa, dan kita melihatnya, saya pikir secara garis besar—setidak-tidaknya 

ditandai dalam doa Salomo di dalam ayat 54 sampai 61.  Bagaimana kita mereponi Allah yang seperti ini?  

Bagaimana kita—bagaimana Saudara mereponi kasih karunia, kesetiaan, dan belas kasihan yang luar 

biasa yang dibayar dengan darah Anak Allah sendiri?  Bagaimana kita meresponinya terutama, dengan 

pujian yang tulus untuk kesetiaan Allah? 

 

Lihatlah ayat 56,”Terpujilah TUHAN yang memberikan tempat perhentian kepada umat-Nya Israel.”  Jika 

mereka menemukan tempat perhentian, betapa lebih banyak kita dapat menemukan tempat 

perhentian?  Dia berkata,”Tepat seperti yang difirmankan-Nya; dari segala yang baik, yang telah 

dijanjikan-Nya dengan perantaraan Musa, hamba-Nya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi.”  Inilah 

kenyataannya.  Allah layak mendapatkan pujian karena kesetiaan-Nya.  Allah layak mendapatkan semua 

puji-pujian kita baik secara bersama-sama maupun secara pribadi. 

 

Saya suka dengan Mark Dever, seorang pendeta di Washington DC, saya mendengarkan dia berkhotbah 

sebulan atau dua bulan yang lalu, dan mereka bertanya,”Mark, bagaimana Anda memberitakan Injil 

secara terus-menerus kepada diri anda sendiri?  Bagaimana anda mengingatkan diri sendiri?  Bagaimana 

anda menggerakkan kasih kepada Allah, kasih karunia-Nya dan belas kasihan-Nya di dalam hati anda?”  

Dia menjawab,”Baiklah, salah satu cara yang sederhana yang saya lakukan adalah cara saya meresponi 

salam.”  Dia berkata,”Saudara-saudara, mari kita mempraktekkannya seperti kita mengalaminya.  

Tanyalah kepada saya,’Mark, bagaimana kabarmu?’”  Dia berkata,”Saya membuatnya menjadi kebiasaan, 

sebanyak mungkin yang bisa saya lakukan, sebanyak yang saya ingat, untuk selalu meresponi salam 

tersebut dengan cara seperti ini,”Lebih baik dari pada yang pantas saya terima.” 

 

Dia berkata,”Saya tidak mencoba membuat lelucon.  Saya tidak mencoba untuk menjadi orang yang 

berbeda.”  Dia berkata,”Ini hanya cara halus bagi saya untuk mengingatkan diri saya sendiri bahwa segala 

sesuatu yang saya miliki dihubungkan dengan kasih karunia dan belas kasihan Kristus.”  Sehingga kita 

kembali ke pertanyaan, apakah kita memberitakan kesetiaan Allah atas dasar yang tetap? 
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Biarkan saya mengajukan satu pertanyaan.  Apakah Saudara secara tetap melatih kebaikan dan kasih 

karunia dan belas kasihan Allah kepada jiwa Saudara sendiri?  Apakah Saudara sering mengambil waktu, 

berdiam diri merenungkan kebaikan Allah secara luar biasa yang ditemui dalam Kristus terhadap 

Saudara?  Kita dapat melakukan ini, pertama, di dalam jiwa kita sendiri, dan kemudian akan meningkat ke 

dalam hati kita, kemudian kita memberitakannya kepada dunia atas dasar yang tetap. 

 

Saudara ingat Petrus dan murid-murid dalam Kisah Rasul pasal 4, mereka berkata,”Jangan berbicara dan 

mengajar tentang Mesias lagi, karena menimbulkan banyak kesulitan.”  Dan mereka meresponi 

pemimpin itu, seorang pemimpin Yahudi, dan mereka berkata,”Silakan kamu putuskan sendiri manakah 

yang benar di hadapan Allah: taat kepada kamu atau taat kepada Allah.  Sebab tidak mungkin bagi kami 

untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." 

 

Saya ingin menanyakan pertanyaan yang sama kepada kita.  Apa yang telah Allah perbuat bagi Saudara?  

Beri saya air, beri saya rumah, beri saya makanan.  Puji Tuhan untuk semua kebaikan-Nya kepada kita, 

tetapi di atas semua itu, Dia telah menyelamatkan jiwa kita dari hukuman neraka kekal.  Bagaimana kita 

bisa diam untuk tidak menceritakan semua itu? 

 

Bagian dari penyembahan kita adalah apa yang kita lihat disini.  Salomo memuji Allah dan bukan pujian 

yang umum,”Oh. Terpujilah Tuhan.  Pujilah Dia untuk semua yang telah dilakukan-Nya secara luar biasa di 

dalam Kristus.”  Pujian yang tulus untuk kesetiaan Allah.  Nomor dua, ketaatan kepada firman Allah 

dengan sepenuh hati.  Lihatlah ayat 61,”Dan hendaklah kamu berpaut kepada TUHAN, Allah kita, dengan 

sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapan-Nya dan dengan tetap mengikuti segala 

perintah-Nya seperti pada hari ini." 

 

Inilah kenyataannya.  Allah itu layak atas ketaatan kita.  Bukan ketaatan yang sebagian, bukan ketaatan 

yang banyak, tetapi ketaatan kita secara total, setiap pikiran, setiap tindakan, setiap perkataan, setiap 

perbuatan, setiap hari, setiap jam.  Bagaimana kita meresponi Allah yang sudah sedemikian baik kepada 

kita?  Salah satu cara dimana kita diajarkan untuk meresponi disini yaitu dengan kita taat kepada Tuhan.  

Maka pertanyaannya adalah,”Apakah kita menaati firman Allah di setiap hal?  Ayat 57 dan 58, dengarkan 
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doa Salomo ini,” Kiranya TUHAN, Allah kita, janganlah Ia meninggalkan kita,  tetapi hendaklah 

dicondongkan-Nya hati kita kepada-Nya.”  Apakah Saudara mendengarnya?  Bahkan untuk ketaatan kita, 

kita perlu mendoakannya.  Bukan berdoa seperti ini,”Oh, Tuhan telah menyelamatkan saya.   Sekarang 

saya akan taat kepada-Nya.  Tuhan telah menyelamatkan saya.  Tuhan, maukah Engkau membantu saya 

untuk taat kepada-Mu?” 

 

Maka kita bertanya,”Apakah kita berdoa supaya memiliki hati yang benar? Apakah kita berdoa supaya 

memiliki hati yang benar?”  Tetapi kemudian tidak hanya,”Oh, baiklah.  Saya berdoa.  Saudara tahu?  Saya 

menjaga untuk tetap melakukannya.”  Bukan.  Apakah kita mengejar untuk hidup dengan benar?  Disini 

ada kedaulatan Allah dan tangungjawab manusia yang saling berdampingan. 

 

Akhirnya, ketergantungan yang secara terus menerus  kepada belas kasihan Allah.  Bagaimana kita 

meresponi?  Seperti apa respon yang luar biasa itu?  Seperti pujian yang tulus kepada Allah, seperti 

ketaatan kepada firman Allah dengan sepenuh hati, dan yang terakhir, seperti ketergantungan yang terus 

menerus kepada belas kasihan Allah.  Lihatlah ayat 50 sampai 60 lalu kita tutup. 

 

Dia berkata,” Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan TUHAN, dekat pada TUHAN, 

Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hamba-Nya dan kepada umat-Nya 

Israel menurut yang perlu pada setiap hari.”  Saudara mendengarnya?  Memohon belas kasihan Allah.  

Mengapa?  Ayat 60,” supaya segala bangsa di bumi tahu, bahwa Tuhanlah Allah, dan tidak ada yang lain.” 

 

Realitanya adalah kita secara terus-menerus memerlukan belas kasihan Allah.  Kita secara terus menerus 

memerlukan belas kasihan Allah.  Respon yang terburuk, dengarkan saya Saudara-saudara.  Respon 

terburuk kepada belas kasihan Allah di masa lalu adalah bertindak seolah-olah kita tidak memerlukan 

belas kasihan Allah sekarang ini.  Kita selalu membutuhkan belas kasihan Allah.  Saya sudah diselamatkan, 

dan saya masih perlu diselamatkan.  Dilepaskan terus dan terus dan terus dari kuasa dosa, dari kuasa-

kuasa berhala, lebih menyerupai Kristus, lebih berbelas kasihan, tidak sombong, lebi mengasihi, tidak 

hanya mencukupi kebutuhan diri sendiri. 
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Dan keindahannya adalah ketika Allah merubah kita dan membentuk kita lebih serupa dengan gambar 

Kristus, dengan demikian semua orang tahu bahwa Tuhan adalah Allah.  Gereja ini, dengan kasih karunia 

Allah, rindu semua bangsa mengenal bahwa Tuhan itu Allah dan tidak ada yang lain. 

 

Karena itu marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga supaya Dia mengubah hidup kita, sehingga 

orang lain akan berkata,”Benar, Allah sudah bekerja.”  Pertanyaannya adalah,”Apakah kita memohon  

supaya firman Allah yang menyelamatkan ada di dalam hidup kita?”  Untuk sebuah perubahan sehingga 

seluruh dunia akan tahu.  Inilah gambaran penyembahan yang luar biasa yang kita lihat dalam Alkitab, di 

titik yang tertinggi di dalam Perjanjian Lama dan kemudian di dalam gereja.  Jadi, sementara tim 

penyembahan keluar, saya ingin memberi kita kesempatan untuk meresponi firman Allah.  Dan 

sementara mereka keluar, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sederhana—jika kita mau 

bertahan sebentar, hanya satu pertanyaan. 

 

Apakah Saudara menyembah Allah dengan segenap hati Saudara, dengan segenap jiwa Saudara, dengan 

segenap kekuatan Saudara dan dengan segenap akal budi Saudara?  John Piper berkata,”Penyembahan 

adalah cara merefleksikan kembali kepada Allah pancaran dari kelayakan-Nya dengan hati yang senang.”  

Dia berkata,”Keikutsertaan hati di dalam penyembahan menghidupkan perasaan dan emosi dan kasih 

yang keluar dari hati.”  Dan dengarkan kalimat ini,”Ketika perasaan kepada Allah mati,  maka 

penyembahan juga mati.  Dimana perasaan kepada Allah mati, maka penyembahan juga mati.” 

 

Maka saya akan bertanya kepada Saudara,”Bagaimana dengan kasih kita kepada Allah pagi ini?”  Apakah 

kasih kita dipenuhi dengan kasih-kasih yang lain?  Karena  untuk semua itu dunia akan meletakkan di 

hadapan kita, kesombongan, arogansi, uang dan kemasyuran dan kesuksesan dan kenyamanan dan 

stabilitas, semua itu—meja yang diletakkan dunia di hadapan kita. Apakah kasih kita ada disana atau 

kepada Allah? 

 

Pagi ini, inilah doa saya di dalam hati, di dalam hidup saya, keluarga saya dan di dalam gereja ini supaya 

kita memiliki kasih, kasih yang benar kepada Allah yang berakar dalam di dalam kesetiaan Allah, kasih 
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karunia Allah kepada kita, belas kasihan Allah, untuk mengekspresikan secara luar biasa di dalam Kristus 

sehingga kasih kita akan mengucur sedemikian dalam ke arah manapun kasih itu mengucur sehingga 

menghasilkan respon yang alamiah dimana kita dapat menyembah Allah secara luar biasa. 


