
Lima pemahaman tentang penabur Kerajaan yang konsisten: Mazmur 23: 1 

  

     Pertama, penabur menghargai hubungannya dengan Tuhan lebih dari apapun. 

(Kejadian 8:20-22; 9:8-17) Daud adalah kekasih yang luar biasa sekaligus penabur di kerajaan 

(1Taw 29:2-10). Di matanya, Tuhan jauh lebih berharga daripada emas atau uang. Inilah fondasi 

dari motivasi sejati di dalam seorang penabur! (Mzm. 63:4) 

  

     Kedua, penabur menempatkan nilai tertinggi dan yang paling utama pada Keintimannya 

dengan Tuhan di atas semua hubungan dan hal-hal dalam kehidupan. Dia terus-menerus tinggal 

di Padang Rumput Hadirat-Nya dan minum setiap hari dari Perairan Sungai Shalom dan Kasih 

Agape-Nya! (Yohanes 15:5; Mazmur 23:2). 

  

     Ketiga, penabur menemukan kepuasan dan pemenuhannya di dalam Penebusnya. Kepuasan 

dan kebahagiaannya bersandar pada kasihnya dengan Juruselamatnya. Dengan demikian, 

perlindungan dan kenyamanannya dalam perjalanan hidupnya lebih bersifat rohani daripada 

material. Tuhan adalah tempat perlindungannya! Tuhan adalah kubu pertahanannya yang kuat 

dan Pembebasnya setiap hari! (Mazmur 46:2; 18:2-3). 

  

     Keempat, penabur sekarang berakar kuat di tanah dari Kasih Mula-Mula! (Wah 2:4). 

Hidupnya berakar pada kasih dari Gembalanya (Efesus 3:17-19). Dia memiliki pengertian yang 

lebih jelas tentang sifat dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan memiliki Inti kasih dari gembala yang 

baik! (Yohanes 10:9-11; Yesaya 40:11; 41:10,13-20). Di meja perjamuan makan, Daud 

menetapkan kasih perjanjiannya bagi Rohi. (Mzm 23:5) 

  

     Kelima, penabur kini mengembangkan mentalitas Kerajaan yang sejati! Ini adalah wahyu 

tertinggi dari ayat ini! Biarkan terang-Nya memasuki pengertianmu: Mzm 119:130. Ini adalah 

penemuan utama dari salah satu penabur terbesar, Dr. Oral Roberts. Ini menjadi batu penjuru 

dan kekuatan dasar dari pelayanannya. Apapun badai yang menimpanya, imannya tetap tak 

terguncangkan. Apa rahasianya? Itu adalah Mazmur 23:1, sederhananya, sang penabur, Oral 

Roberts telah menguduskan dirinya sejak hari ia menerima pewahyuan untuk menjadikan Allah 

langit dan bumi sebagai sumber dan penyedia hidupnya! Ketika Daud belajar menjadikan Tuhan 

sebagai pemasok semua kebutuhannya, ia mendapati bahwa kekurangannya sudah berakhir. 

Dia menaklukkannya! 

Kekurangan dan kemiskinan menjadi musuh “tikus” lebih daripada ancaman Goliath. Mulai hari 

ini, penabur Kerajaan memproklamirkan diri di hadapan Bumi dan Surga, bahwa Yahweh Rohi, 

gembala yang baik adalah sumber dan persediaan-Nya dalam kehidupan. Pandangannya akan 

selalu tertuju pada Allah yang duduk di Surga daripada atas padang rumput atau perusahaan 

atau rekening bank. Pandangannya akan selalu tertuju pada Penebus Surgawi daripada pada 



bosnya atau orang-orangnya. Maka Tuhan tidak akan meninggalkan penabur yang seperti itu! 

(Yesaya 43:1-2). Anda akan dihormati dan dikasihi oleh Juru Selamatmu! (Yesaya 43:3-4). Tuhan 

akan bangkit dan membuat segala situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin! (Yes 43: 5-21). 

Yahweh Rohi akan bangkit untuk memberdayakan Anda dan membawa Kesuksesan dalam 

hidup Anda dan kekurangan dan kegelapan akan menyingkir dari lingkungan Anda. (Ibrani 

13:20,21,25). 

Kasih karunia akan menyertai Anda! 

  

Kasih Karunia dan Damai Sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai 

kamu. (Efesus 1:2) 


