
 
1. ADA 3 GOLONGAN UNTUK KESEM-
BUHAN ILAHI, YAITU: 
A. Jabatan penyembuh 1Kor 12:30. 
B. Karunia menyembuhkan 1Kor 12:9  
C. Janji Tuhan bagi anak2Nya yang di-
janjikan dalam ber-macam2 cara, yaitu: 
C.1. Tanda2 orang percaya Mrk 16:16- 
        17. 
C.2. Sebagai roti bagi anak2 Mat 15:6. 
C.3. Oleh bilurNya 1Pet 2:24. 
C.4. Oleh FirmanNya Maz 107:20. 
C.5. Oleh Tuhan penyembuh, Jehovah 
Rapha, Kel 15:26. 
C.6. Sesuai dengan rohaninya 3Yoh 2. 
C.7. Ekstra Mat 6:33; 10:30. 
C.8. Dalam Perjamuan suci dll. 
Sebab itu jangan ragu2, Tuhan akan 
memelihara kesehatan kita. Kesem-
buhan ini bagi semua umat Tuhan dan 
semua bisa mendoakan orang lain 
dengan semua cara ini, kecuali jabatan 
itu memang khusus untuk orang2 
tertentu. 

Kalau sakit, nomer satu harus 
periksa diri lebih dahulu. Jangan nomer 
satu minta sembuh, sebab tidak ada 
kebetulan yang terjadi pada umat Tu-
han dan tidak ada yang mustahil bagi 
Allah dan bagi orang yang bisa percaya 
Mrk 9:23. Juga karunia kesembuhan 
bisa ber-sama2 karunia iman dan mu-
jizat atau nubuat, bahasa lidah dan 
tafsirannya. Kombinasi 9 karunia ini 
sering terjadi, yang penting hidup taat 
dipimpin Roh sesuai Firman Tuhan. 
2. MENGAPA ADA KHUSUS KARUNIA 
KESEMBUHAN? 
1. Untuk melengkapi pelayanan dalam 
pimpinan Roh Kudus. 
2. Orang baru percayapun bisa sembuh 
dengan karunia ini atau karunia iman, 
mujizat dll dan ini menolong menum-
buhkan orang yang baru percaya (bayi 
rohani). 
3. Untuk menguatkan iman pribadi dan 
bersama 1Kor 14:12. 
4. Untuk menebus waktu dari hidup 
sia2 (karena sakit, karena cacat dan 
macam2 kelemahan tubuh), bagi orang 
yang berkenan pada Tuhan dan bagi 
yang sudah bertobat supaya bisa hidup 
sesuai dengan rencana Allah 3Yoh 2. 

Bukan rencana atau kehendak 
Tuhan untuk hidup sakit2an, cacat, 
atau lemah, tetapi hidup sehat 
wal’afiat seperti rohani kita juga sehat, 
dan tetap dalam kesucian di hadapan 
Allah, sehingga bisa hidup bagi Tuhan 
dan ber-buah2 lebat, menjadi berkat 
bagi orang lain, menyelamatkan me-
reka semua yang mau. Kalau kita tetap 
sehat itu anugerah Tuhan, itu sesuai 

dengan rencanaNya untuk hidup bagi 
Dia Fil 1:21. 
3. SIAPA YANG DIPAKAI UNTUK 
KESEMBUHAN? 
1. Setiap orang percaya bisa melaku-
kannya Mrk 16:17. 
2. Orang2 yang dipimpin Roh dengan 
karunia Roh. 
3. Orang yg jabatan penyembuh 1Kor 
12:28,30. 
4. Beberapa orang atau seluruh sidang 
ber-sama2 berdoa untuk orang ter-
tentu Mat 18:19, Yak 5:14, Kis 14:23. 
5. Dan lain2. Jangan lupa mujizat palsu 
dengan kesembuhan dari setan, itu 
menyesatkan dan mematikan iman! 
Mat 24:24, 2Tes 2:9. 
4. CARA MENYEMBUHKAN. 
Dengan iman dalam Nama Tuhan Ye-
sus, itu melepaskan kuasa Allah bagi 
yang sakit. Kadang2 dipakai cara2 ter-
tentu seperti ular tembaga (Bil 21:9); 
mandi di kali 7x 2Raj 5:10; Elisa me-
rebahkan dirinya pada putra dari pe-
rempuan Sunami 2Raj 4:36; dengan 
minyak (Yak 5:14, Mrk 16:13); dengan 
kain bekas dipakai Paulus (Kis 19:12) 
dll. Hati2, jangan ini jadi jimat, atau 
syarat2 tahyul atau setan, itu ditipu 
iblis.  

Hizkia menghancurkan Nehustan 
yang disembah oleh orang Israel (men-
jadi jimat, berhala) 2Raj 18:4. Jangan 
mencontoh macam2 cara, tetapi dgn 
iman dalam Nama Tuhan Yesus. Mung-
kin Tuhan memakai cara khusus seperti 
pada kesembuhan Hizkia, tetapi ini 
bukan untuk umum. Tetapi yg betul 
adalah dgn iman di dalam Nama Yesus 
menurut pimpinan Roh Kudus 2Raj 
20:7, dan hidup benar di hadapan 
Allah.  

Kalau belum sembuh, periksa diri 
lagi dan terus berdoa dalam Roh dan 
kebenaran, sebab adalah kehendak 
Allah untuk sehat 3Yoh 2. Jangan ra-
gu2, terus berdoa, bahkan seperti Elia, 
nabi yang heran itu, berdoa sampai 7 
kali belum tampak jawaban yang tam-
pak, tetapi ia tetap percaya dan akhir-
nya janji Allah digenapi 1Raj 18:43. 
Minta dengan iman, jangan membatasi 
Allah, kecuali memang jatah umur su-
dah habis seperti Elisa 2Raj 13:14. Te-
tapi jangan berkecil hati, sekalipun ja-
tah umur habis, masih ada kemung-
kinan ditambah, tanya Tuhan dan me-
nyerah kepadaNya.  
5. PADA AKHIR ZAMAN.  
Semua tanda2 akan makin meningkat; 
dalam hujan Akhir, mujizat dan tanda2 
akan dobel dari hujan Awal (dalam Ki-
sah rasul) bahkan lebih daripada yang 

dibuat Tuhan Yesus Yoh 14:12. Jangan 
lupa mengerjakan semua di dalam ke-
sucian, tulus dan rendah hati, sebab 
kuasa Allah akan bekerja luar biasa 
dalam hujan Akhir. Sebab itu jangan 
ragu2, percayalah akan janji Allah, pasti 
jadi. Bukan kehendak Allah untuk hidup 
dalam keadaan sakit atau cacat, per-
caya dan tekunlah berdoa dalam Roh 
dan kebenaran senantiasa, pasti me-
nang. 

Gereja atau orang2 yang tidak 
mengajarkan ayat2 janji kesembuhan 
Allah, akan kehilangan kuasa kesem-
buhan Tuhan. Belajar Firman Tuhan, 
pegang baik2 dan berdoa dalam Roh 
dan kebenaran, maka janji2 kesem-
buhan Firman Tuhan jadi daging. Se-
waktu2 penyakit datang, ayat2 kesem-
buhan itu diingatkan Roh Kudus Yoh 
4:27, dan itu jadi hidup 2Kor 3:6, dan 
jadi iman yang kuat yang menyem-
buhkan! Jangan mau ditipu iblis. Tuhan 
akan memberi umur panjang bagi 
orang yg mau percaya, untuk hidup ba-
gi Tuhan Ul 22:7. Kalau mau taat akan 
Firman Tuhan akan dipanjangkan 
umurnya! Ul 30:20, Maz 21:5, Ams 
3:16, Yes 38:5, Ef 6:3, Jangan takut, 
Tuhan sanggup memberi sehat dan 
panjang umur supaya bisa terus tum-
buh dan berbuah banyak! (M3108). 

UMUR PANJANG 
Salah satu tanda sehat dan sembuh 
adalah umur panjang, sebab kalau 
seorang sehat, tidak sakit2an, kalau toh 
sakit kemudian sembuh, maka umur-
nya akan panjang. Kalau ada orang ma-
ti waktu muda, orang banyak berkata: 
Sudah umurnya, sudah waktunya; be-
lum tentu.  
Adalah kehendak Tuhan untuk semua 
orang percaya hidup panjang umur; 
sebab:  
1. Tuhan membuat rencana penuh, 
lengkap sampai sempurna untuk se-
tiap orang percaya waktu ia lahir baru. 
Untuk semua orang sebab Tuhan tidak 
membedakan orang Rom 2:11. Renca-
naNya adalah selalu rencana untuk 
menjadi sempurna untuk setiap orang. 
Tetapi hasilnya tergantung orangnya.  
Seperti orang Israel di Mesir, rencana 
Tuhan adalah untuk melepaskan semua 
orang Israel dan dipimpinsampai masuk 
Kanaan yang penuh madu dan susu dll 
yang indah, penuh sukacita. Ini untuk 
semua orang tanpa kecuali. Ternyata 
tidak semua dari mereka masuk Ka-
naan, meskipun mereka semua sudah 
lewat laut Merah dengan heran, me-
reka macet selama 40 tahun dan mati 
sebelumnya, tidak masuk Kanaan, pa-
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dahal rencana Allah itu pasti, untuk se-
mua orang Israel, semua masuk Ka-
naan. Kalau mereka tidak masuk itu 
sebab tidak percaya, tidak mengerti, 
tidak taat, sehingga mati di padang 
gurun! 

Jadi rencana semula bagi semua 
orang yang lahir baru untuk masuk 
negeri Perjanjian (yaitu Kanaan rohani), 
dan bersukacita di sana sampai tua 
seperti Kaleb dan Yusak.  

Kalau mereka percaya dan taat, 
tidak akan ada satu orangpun yang ma-
ti di padang gurun, dan tidak perlu 
sampai 40 tahun ber-edar2 di padang 
gurun sampai mati. Cukup 1 tahun un-
tuk membangun Kemah Suci, atau 
mungkin langsung masuk Kanaan, dan 
membangun bait Allah di Kanaan (di 
Yerusalem). Mereka cukup berjalan 
sampai masuk Kanaan dengan tiang 
awan dan api. Firaun pun dengan ten-
tara lengkap dan rata2 pilihan tidak 
bisa mengganggu mereka, bahkan se-
muanya mati dalam laut Merah. Perja-
lanan langsung dengan mobil dari Me-
sir ke Kanaan lebih kurang hanya 6 jam, 
(waktu tour ke Mesir dan Kanaan). 
Orang Israel ber-putar2 di padang gu-
run selama 40 tahun sampai mati, 
sebab tidak percaya dan tidak taat, 
terus ber-sungut2 dan berontak. Kalau 
percaya langsung masuk Kanaan, di ne-
geri yg subur, hidup sehat dan sukacita 
sampai tua, dalam negeri Perjanjian 
yang dijamin penuh oleh Allah!  
2. Mengapa rencana Tuhan hidup se-
hat sampai umur tua bagi semua 
orang yang taat? Sebab rencana Tu-
han, semua dari mesir masuk Kanaan, 
rencana Tuhan untuk semua supaya 
jadi sempurna seperti Kristus. Allah 
memberi kesempatan yang sama buat 
semua orang percaya, sekalipun tidak 
semua jadi sempurna, tetapi harus 
tumbuh setinggi mungkin, sebab itu 
menjadi ukuran kemuliaan untuk kekal 
di Surga. Satu2nya maksud Tuhan bagi 
kita hidup di dunia ini, adalah untuk 
diolah supaya seperti Putra manusia 
Yesus. Dia sendiri lahir di dunia menjadi 
jalan dan contoh bagi kita semua, Dia 
tumbuh dari nol, terus tumbuh sampai 
jadi Putra manusia Yesus yang sempur-
na di Golgota. Contoh yang ideal ini 
hanya 33,5 tahun dan pelayanan 3,5 
tahun. Ini jalan kilat Mat 24:27. Sebab 
ini berhubungan erat dengan target 
pengolahan dan pertumbuhan di dunia, 
yaitu sampai jadi sempurna. Jalan biasa 
untuk tumbuh membutuhkan 70-80 
tahun dan itu sudah cukup Maz 90:10. 
Ini rencana mula2, yang pertama  dibe-
rikan untuk semua orang percaya. (Ka-
rena dosa, tidak taat, rencana ini mero-
sot sampai rusak, sampai hanya sela-
mat menerusi api 1Kor 3:15. Bahkan 
ada yang sampai undur dan binasa, 
sebab mulai dalam Roh berakhir dalam 

daging dan binasa seperti Yudas, Saul, 
Gehazi dsb). Untuk tumbuh itu perlu 
waktu. Putra manusia Yesus sendiri 
perlu 33,5 tahun. Yang biasa itu 70-80 
tahun. Jadi hidup di dunia ini untuk 
tumbuh menjadi seperti Kristus, itu 
perlu waktu dan hidup sehat supaya 
betul2 bisa tumbuh. 

Jadi sampai puncak rencana Allah 
itu berarti sampai umur tua 70-80 
tahun, bahkan Tuhan mau dan bisa 
memberi tambahan umur dan sehat, 
bisa lebih dari 80 tahun, tergantung 
ketaatan orangnya, supaya mencapai 
tingkat yang tertinggi, kalau bisa sam-
pai sempurna. Jadi perlu waktu sampai 
tua (bahkan kalau perlu sampai 90 
tahun) dan tetap kuat dan sehat, su-
paya rohani bisa tumbuh. Kalau tua 
sakit2an, pikun, lumpuh, itu berarti 
rohaninya juga ada ganguan 3Yoh 2, 
dan tidak bisa tumbuh sampai puncak. 
Seperti Musa usia 120 tahun bisa naik 
gunung, matanya jelas, (padahal pada 
waktu itu umur 80 tahun itu sudah tua 
seperti Kaleb dan Yusak bahkan masih 
bisa perang dan menang Yus 14:10-12). 
Sebab itu kalau setia, taat pada Tuhan, 
dan terus rutin dalam kesucian seperti 
Abraham, Ishak, Yacob, Yusuf, Ayub, 
Daniel, Daud dll, mereka akanterus 
tumbuh dengan sehat sampai tua dan 
jadi sempurna atau tingkat2 yang 
maksimal. 

Dunia ini satu2nya tempat peng-
olahan, sekolah yang terbaik. Dan se-
kolah itu perlu waktu. Orangtua dunia-
wi berusaha untuk menyekolahkan 
anaknya sampai S1, S2, atau S3 dan 
terus dididik dalam pekerjaan sampai 
pengalaman. Begitu juga Tuhan, Pen-
junan yang Agung itu punya rencana 
untuk dididik sampai setinggi mungkin, 
tidak hanya sampai “TK atau SD”. Ren-
cana semula sampai sempurna, atau 
sedikit di bawahnya, sebab di Surga 
tidak bisa lagi diolah. Sudah selesai dan 
ukuran tingkat rohani di dunia jadi 
ukuran kemuliaan di Surga untuk kekal. 
Sebab itu jangan ragu2 akan kehendak 
dan rencana Allah, hidup sampai tua 
dan sehat untuk terus tumbuh sampai 
seperti Kristus.  
3. Orang yang taat apalagi penuh dan 
dipimpin Roh akan suka belajar Firman 
Tuhan dan mengerti perlengkapan 
yang disediakan Allah adalah panjang 
umur dan sehat, dan kebutuhan jas-
mani lain dengan cukup lengkap. Ams 
3:16 (kalau seorang rohani, baik ia bisa 
tahan diberi cukup berkat harta oleh 
Tuhan Ams 30:8). 

Tuhan sediakan begitu banyak cara 
dan perlengkapan untuk sembuh dan 
hidup sehat, supaya ada cukup waktu 
(sampai tua) untuk terus diolah sampai 
seperti Kristus. Itu akan nyata, kalau 
rohani kita sehat, tubuh juga sehat dan 
terpelihara, tidak akan sampai kena 
bala Mesir Kel 15:26, atau jadi korban 
penyakit dan celaka Maz 91:7, sehingga 

dalam umur panjang bisa terus tumbuh 
sampai puncak2 rencana Allah.  

Jadi rencana Allah adalah hidup 
sampai tua dan tetap sehat dan segar, 
supaya rohani bisa tumbuh sampai 
puncak dan ber-buah2. Ini adalah 
rencana Tuhan seperti Musa Kel 34:7, 
Kaleb, Yusak Yus 14:11, Hanna Luk 
2:36, Simeon Luk 2:25-35 dll. 
4. Tuhan selalu memelihara dengan se-
hat, sembuh dengan limpah supaya 
umurnya sampai tua. Ini ber-ulang2 
dijanjikan Tuhan, bahkan ada lagi 
tambahan umur kalau hidup berkenan 
pada Tuhan. Misalnya Daud 1Raj 1:1. 
Harus hidup suci rutin, menahan lidah 
dan bibir dari yang jahat. Maz 34:13-15 
dst. Limpah dengan kebenaran Firman 
Tuhan Ams 3:13-16, menghormati 
orangtuanya dengan baik Ef 6:3. 
Sampai tua hidup jadi contoh yang baik 
Tit 2:2-3, sehingga sampai masa tua 
kita tetap didukung, diangkat, ditolong 
oleh Tuhan Yes 46:4. Jangan lupa hidup 
lama bukan untuk cari perkara2 dunia 
yang fana Mat 16:26, tetapi untuk 
diolah, untuk tumbuh dan ber-buah2 
bagi kemuliaan Tuhan. Asal kita terus di 
jalan sempit Mat 7:13-14, di atas mez-
bah Tuhan Rom 12:1, hidup berkenan 
pada Tuhan Kol 1:10, maka kita akan 
mendapat kesempatan sekolah rohani 
yang panjang, sehingga bisa terus 
tumbuhsampai rencana Allah yang 
penuh, sempurna.  
Janji Tuhan untuk menambah umur 
dan umur panjang itu banyak sekali.  

Memang mati itu misteri, tetapi 
ada perhitungan Tuhan yang adil dan 
tepat. Tetapi ingat rencana Allah bu-
kan umur pendek, tetapi umur pan-
jang, kecuali ada sebab2 lain seperti: 
1. Dosa, ini bisa memperpendek umur, 
meskipun tidak selalu, sebab masih ada 
kemurahan Tuhan seperti pada Saul. 
Setiap dosa merusak rencana Allah 
termasuk umur yang mutlak perlu 
untuk tumbuh. 
2. Bodoh, tidak mengerti Hos 4:6, se-
hingga tidak mengerti dan tidak punya 
iman untuk pemeliharaan Tuhan ten-
tang sehat, sembuh, umur. 
3. Cacat2 rohani dll yang merusak ren-
cana Allah seperti orang Israel yang 
mati di padang gurun, Gehazi, Yudas 
dll. Apalagi kalau tertipu iblis, yang 
ingin selekasnya membuat mati, umur 
pendek, supaya tidak ada kesempatan 
bertobat. Sebab itu hidup benar, me-
ngerti rencana Allah dan janji2 Allah 
tentang sehat, sembuh dan umur pan-
jang. Percayalah! Kita mendapatkan 
janji2 Allah dengan iman Mat 8:13; 
9:29.  
4. Lebih2 pada akhir zaman, kalau 
termasuk generasi akhir zaman, dan 
hidup benar seperti lima gadis bijak, 
semua umur akan ditambah dan tidak 
mati sampai ikut dalam pengangkatan. 
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UMUR MANUSIA 
Ini suatu misteri, banyak hal tidak kita 
ketahui, bisa ditambah, bisa dikurangi. 
Bisa ditambah. Dalam banyak ayat2, 
Tuhan menjanjikan bahwa umur bisa 
ditambah. Jadi umur kita itu tidak 
dipatok (rencana permulaan 1Kor 
12:6), lalu terus jadi.  
Ayub yang sudah pasti mati kena 
penyakit, tetapi tidak berdosa dan lulus 
dalam ujiannya justru sembuh dan 
ditambahi umurnya 140 tahun lagi dan 
jadi kaya dua kali lipat sesudah 
bangkrut. 

Bisa dikurangi. Ini juga banyak 
terjadi dan ditulis dalam Alkitab, ter-
gantung dari dosa, kebodohan dan ke-
kerasan hatinya. Orang Israel mati di 
padang gurun bergantian selama 40 ta-
hun, dan tidak bisa masuk negeri 
Perjanjian yang sebetulnya sudah di-
rencanakan, dijanjikan bagi mereka 
semua.  Ada yang langsung mati seperti 
10 pengintai, 250 orang yang me-
nyembah Allah dengan bokor tembaga, 
keluarga Korah Datan Abiram dll  
 
APA YANG MEMPENGARUHI PANJANG 
UMUR MANUSIA? 
A. Jatah umur setiap orang tidak sama, 
ber-beda2. Sudah diterangkan, bahwa 
mula2 direncanakan umur yang maksi-
mal supaya bisa diolah untuk bisa 
“masuk negeri Kanaan”. Semua orang 
percaya mendapat jatah umur yang 
lengkap dan panjang, maksimal untuk 
selamat dan tumbuh sampai seperti 
Kristus (masuk negeri Perjanjian). Tu-
han tidak membedakan orang Rom 
2:11. Kalau kita hidup benar dan taat, 
kita bisa mengalami persentasi yang 
tinggi dari rencana Allah yang lengkap 
dan sempurna yang sudah disediakan 
Ef 2:10. Sebaliknya kalau tidak taat, 
apalagi berontak, yang keras hati, hi-
dup dalam dosa, lebih2 karena kebo-
dohannya, ia akan mencapai persentasi 
yang kecil daripada jatah lengkap, sem-
purna dari rencana Allah yang sudah 
disediakan sama banyaknya untuk 
semua orang. 

Ketaatan dan pengertian manusia 
tentang perkara2 dari Atas yang kekal 
(Mat 13:23) itu tampak dari pertum-
buhan rohaninya, dan itu bisa ber-
ubah2 sepanjang umur hidupnya (bisa 
merosot seperti Nuh, Saul, Simson dll), 
tetapi saat terakhir menjadi ukuran 
dari tingkat kemuliaannya dalam Surga 
untuk kekal.  

Jadi ada banyak faktor2 yang me-
nentukan, tergantung dari segala dosa 
atau ketaatannya akan Firman Tuhan. 
Kalau ia tetap hidup suci, mengerti 
kebenaran Firman Tuhan yang memer-
dekakan dan terus taat, ia bisa men-
capai 100% dari rencana Allah seperti 
Henokh, Elia dan Musa. Atau mungkin 
sedikit berkurang, misalnya 99-90% 
atau lebih turun lagi sampai 70 atau 
40% dst dari rencana Allah dan ini 

menentukan juga umur dan kese-
hatannya. Kalau ia mengalami persen-
tasi rencana Allah yang tinggi, itu 
berarti juga umurnya panjang dan 
tetap sehat, bukan sakit2an atau cacat, 
sebab perlu cukup waktu untuk bisa 
tumbuh sesuai rencana Allah, apalagi 
kalau mau jadi sempurna atau 
mencapai tingkat yang tinggi2. Tetapi 
kalau ia hanya mengalami 10% dari 
rencana Allah, maka umurnya juga 
terpengaruh banyak, meskipun ada 
perhitungan2 lainnya dari Allah. 
 
B. KEMURAHAN ALLAH 
Kalau seorang sungguh2 bertobat, ia 
masih dapat menikmati kemurahan 
Allah, dan umurnya menjadi lebih pan-
jang sesuai dengan keadilan dan kemu-
rahan Allah. Kalau tidak bertobat, apa-
lagi sudah ditegur dan diancam, bisa 
terpotong umurnya ber-sama2 seperti 
orang zaman Nuh. Juga orang2 Sodom 
karena keras hati dalam dosa2nya 
istimewa dosa Sodom (homo) sehingga 
umurnya dipotong ber-sama2. Juga 
orang2 beriman seperti orang Israel 
yang pendek umurnya. Juga ini dise-
babkan karena kebodohannya, tidak 
percaya, tidak punya iman akan ke-
sembuhan dan fasilitas2 lainnya, 
sehingga umurnya pendek. 
 
C. HUKUM2 ALLAH itu tidak sama un-
tuk orang beriman dan orang berdosa 
yang tidak mau percaya. Orang ber-
iman sedikit salah langsung diajar 
seperti anak diajar bapaknya Ibr 12:6. 
Tetapi orang2 dosa seringkali se-olah2 
dibiarkan, sehingga banyak yang ber-
lazat2 dan tinggal tetap dalam dosa2-
nya, tetapi tetap hidup, kadang2 
sampai panjang umurnya.  

Israel yang keluar dari Mesir di 
hukum Tuhan ber-kali2 dalam padang 
gurun, sebab kebodohan, kekerasan 
hatinya, tidak percaya, mau kembali ke 
Mesir dsb. Sementara itu orang2 kafir 
di sekitarnya di seluruh dunia se-olah2 
tidak terpengaruh dan banyak yang 
berumur panjang, tetapi sesudah mati 
semua terhilang dalam hukuman kekal 
di Neraka.  

Firaun waktu ditegur Musa dan 
Harun, kalau taat akan permintaan 
Tuhan lewat Musa, maka umurnya 
akan seperti orang2 dosa lainnya bisa 
panjang2. Tetapi sebab melawan dan 
keras hati, ia mati ber-sama2 dengan 
tentaranya di laut Merah. Lain dengan 
Nebukadnezar yang seharusnya mati 
sebab terlalu sombong dan melawan 
Allah, tetapi sebab Allah tahu ia masih 
mau bertobat kalau diberi kesempatan, 
maka Allah memberi kemurahanNya, ia 
dihajar sampai akhirnya ia bertobat, 
mengakui Allah dan diselamatkan, 
hidup kembali dan berumur panjang.  

Belsyazar tetap berkeras hati dalam 
dosa2nya, tidak mendapat kesempatan 
lagi dan binasa, umurnya dipotong. Jadi 

kita melihat ada hukum dan peraturan 
yang berbeda antara umat Tuhan dan 
orang2 berdosa yang tidak bertobat. 
Kalau dibandingkan, orang2 beriman 
yang sering dihajar “Bapanya” akan 
merasa bahwa Allah se-olah2 tidak adil 
dan ber-sungut2. Hal ini sangat jelas 
diceritakan dalam Maz 73:1-15. Tetapi 
orang yang mengerti kebenaran hu-
kum2 Allah tahu bedanya dan bersyu-
kur, sebab hajaran Bapa itu untuk 
mendapatkan faedah yang kekal, bukan 
celaka Ibr 12:5-11. 
 

KESIMPULAN 

Umur manusia bisa ber-beda2 sesuai 
dengan hukum2 Tuhan berbeda. Yang 
menentukan hidup dan mati adalah 
Tuhan 1Sam 2:6, dan Allah melaku-
kannya dengan adil dan tepat, tidak 
pernah salah. Umur orang2 beriman itu 
sesuai dengan berapa banyak (berapa 
persen) dari rencana Allah yang dija-
laninya, juga apakah ia punya iman 
untuk sehat, sembuh dan umur sebab 
masing2 menerima sesuai dengan 
imannya Mat 8:14. Kalau tidak punya 
iman, ia tidak bisa mengambil semua 
fasilitas yang sudah disediakan Allah. 
Juga tergantung dari beberapa banyak 
faktor dalam segala segi hidupnya, 
apakah sesuai dengan Firman Tuhan 
atau tidak. Yang bisa menerima dan 
menggunakan kemurahan Tuhan se-
perti Yunus (orang beriman), bahkan 
juga Nebukadnezar (orang berdosa), 
maka umurnya tidak dipotong karena 
dosa2nya, tetapi justru ditambah, apa-
lagi yang lulus ujian dalam pengolahan 
seperti Ayub, umurnya bisa ditambahi 
cukup banyak (140 tahun). Nuh yang 
mabuk dan mengutuki anaknya, sekali-
pun dapat kesempatan 350 tahun lagi 
sesudah air bah, tetap sia2, tidak bisa 
memakai kesempatan yang diberikan 
Tuhan, sebab mabuk. Keadaannya naik 
turun waktu hidup di dunia dan 
keadaan atau ukuran terakhir yang 
menjadi patokan kekal baginya. Mes-
kipun demikian seringkali umur masih 
menjadi misteri yang tidak kita me-
ngerti semuanya, juga orangnya sendiri 
karena mata rohaninya dibutakan oleh 
segala dosa2 dan kebodohannya. Saul 
dan Daud mati pada umur cukup tua 
sesudah memerintah selama 40 tahun, 
tetapi bentuk hidup dan pengolahan 
Allah bagi keduanya berbeda sekali. 
Saul dihajar ber-ulang2 sebab keras 
hati, tetapi Daud diolah terus menerus 
sehingga tumbuh makin indah dan 
akhirnya sangat berbeda. Saul di 
Neraka, dan Daud di Surga.  
Banyak hal yang menentukan, se-
ringkali kita tidak mengerti semuanya, 
tetapi Allah menilai dengan adil!  
 
Nyanyian: Berachah no 234 
Sampai masa tuamu, Aku Yesus tetap 
Dia 


