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Kata Pengantar
Puji Tuhan, oleh anugerah-Nya kami telah menerima paket buku-buku 
karangan Alm. Opa E. B. Stube beberapa waktu yang lalu dari teman-
teman di Bealeton Virginia USA yaitu Sdr. Hotler Tp. Bolon dan Sdr. 
Erwin beberapa tahun yang lalu. Setelah kami mempelajari dari buku-
buku tersebut, salah satu bukunya yang berjudul "The Kingdom" 
diterjemahkan "Kerajaan Sorga" sangatlah jelas menguraikan 
pengertian arti Kerajaan Sorga yang sebenarnya dalam kaitannya 
kedalam realita kehidupan ber Tubuh Kristus.

Oleh karena berkat yang kami terima dari pembahasan buku ini, maka 
kami tergerak untuk segera menterjemahkannya kedalam bahasa 
Indonesia secara tim supaya dapat dinikmati bersama oleh rekan-
rekan sesama hamba Tuhan sebagai pekerja-pekerja dalam 
pembangunan jemaat Tubuh Kristus lokal di Indonesia dan dimana 
saja Tuhan utus kita.

Kami memohon dimaafkan apabila dalam penterjemahan ini masih ada
pengertian atau penyusunan yang kurang sempurna. Kami sangat 
senang kalau ada saran dan kritik yang membangun untuk penerbitan 
yang akan datang supaya lebih baik.

Harapan kami, biarlah melalui perenungan mutiara-mutiara kebenaran 
dalam buku ini, membawa kita sungguh-sungguh memasuki realita 
kehidupan berjemaat Tubuh Kristus dimana kasih dan kemuliaan 
Tuhan makin bersinar dalam kekekalan dan banyak orang datang 
kedalam jemaat Nya.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-
rekan tim yang bekerja dengan segala pengorbanannya membantu 
penterjemahan buku ini Sdr. Yosua Harapso, Sdri. Yenmin, Sdri. 
Christiani dan Sdri. Glady. Semuanya bagi kemuliaan nama Nya. 
Tuhan Yesus memberkati!

 
Lawang, 18 Agustus 2004
Hormat kami,
W.B.S.

 



 

BAB I
Pengertian Singkat Kerajaan Surga

Yesus berjalan menuju Galilea, dalam Kuasa Roh Kudus Ia memprok-
lamirkan dengan suara keras:

Waktunya telah genap dan Kerajaan Allah sudah dekat, bertobat dan
percayalah di dalam Injil! Mrk 1:15.

Mengapa  Dia  menggunakan  tekanan  kata  atau  istilah  "Kerajaan",
sebuah kata yang mudah di salah mengerti, yang dapat membawa kita
berfikir dan membayangkan tentang:

Duduk di atas tahta di dalam istana yang indah, dengan mengenakan
pakaian  yang  gemerlapan  dengan  anting-anting/  perlengkapan  dan
seolah-olah  menciptakan  ketakutan  akan  adanya  hukuman  apabila
orang-orang meremehkan perintahnya.

Tetapi  Raja  yang satu ini  lahir  dalam kesederhanaan,  bertumbuh di
dalam suatu keluarga dimana ayahnya bekerja sebagai tukang kayu,
setelah ayahnya meninggal, Ia mengantikan ayahNya membuat kusen-
kusen  kayu  untuk  rumah-rumah  dan  alat-alat  rumah  tangga  untuk
tetangga-tetangganya.  Ia  meninggalkan rumah ibunya  pada usia  30
tahun,  Ia  menghimpun  suatu  kumpulan  kecil  pengikut-pengikutnya
yaitu orang-orang yang sederhana, kelompok pelaut/nelayan, pengum-
pul pajak, pengikut-pengikut setia yang keluar dari bukit-bukit persem-
bunyian.  Seorang  Raja  yang  tidak  memiliki  rumah  melainkan  ber-
keliling dari desa ke desa, hal ini menyebabkan Ia dipandang rendah
dan seringkali disalahpahami terutama oleh pemimpin-pemimpin kota
dan juga pemimpin-pemimpin agama.

"Kerajaan  Allah  ada  diantara  kamu"  Ia  memproklamirkan  hal  ini,
kelihatannya  pernyataan  tersebut  mengacu  kepada  diri-Nya.  Apa
maksudnya?  Apakah  Ia  menjadi  congkak?  Apakah  Ia  bermaksud
menunjukkan  dan  memberikan  suatu  pengertian  yang  berbeda  dari
apa yang orang-orang pikirkan, akan perkataan-perkataan yang telah
disampaikan-Nya?

"Kerajaan-Ku bukan dari dunia" Ia mencoba untuk menjelaskan. Tetapi
tidak seorangpun yang mengerti akan perkataanNya, karena mereka
tidak mengerti adanya kerajaan yang lain selain kerajaan yang ada di
dunia ini. Bagaimana Dia dapat berharap orang untuk dapat mengerti
perkara-perkara yang tidak biasa dialami oleh manusia?



Di dalam kesempatan berinteraksi  dengan orang,  Ia  berkata hal-hal
yang asing yang sulit mereka pahami. Kalimat pertama adalah kalimat
yang biasa kita dengar: "Berikan Aku minum air" Tetapi pada kalimat
berikutnya  Ia  mengatakan  sesuatu  yang  berbeda;  "Apabila  engkau
mengetahui  siapa  Aku,  engkau  akan  minta  minum  dan  Aku  akan
memberimu minum air kehidupan, sehingga engkau tidak akan haus
lagi." Yoh 4:7-26. dari point ini, Firman tersebut mulai bekerja pada dua
dasar  yang  sangat  berbeda  bentuk  dan  coraknya  (dasar  pemikiran
secara manusia yang sudah lama dibangun dan mulai masuk ke alam
pikir Kristus), perkataan Yesus yang berikutnya menyentak hatinya dan
membuka selubung akan perbuatan yang telah dilakukannya: "Panggil
suamimu.... engkau telah mempunyai 5 suami dan sekarang engkau
hidup dengan seseorang yang lain" Pengertian agama berkata: "Kami
menyembah  di  atas  gunung,  engkau  orang  Yahudi  menyembah  di
Yerusalem" di ralat dengan pernyataan: "Waktunya akan datang bahwa
penyembah-penyembah yang benar akan menyembah di dalam Roh
dan di dalam kebenaran" Pernyataan ini tentu bersifat analisis, karena
pada  waktu  itu  hanya  Yesus  sendiri  satu-satunya  pribadi  yang
mengetahui tentang menyembah di dalam Roh" ketika wanita tersebut
berinisiatif menyinggung tentang Messiah, Yesus langsung menunjuk-
kan  kepadanya  fakta  yang  sesungguhnya  tetapi  dengan  perkataan
yang nyata tidak terfikir dan diduga sebelumnya: "Akulah Dia."

Kepada orang banyak, Yesus berbicara dengan perumpamaan-perum-
pamaan "supaya mereka tidak dapat mengerti"  kepada murid-murid-
Nya yang berjalan bersama dengan Dia,  makan dan tidur bersama-
sama,  mengamati  gaya  hidup-Nya,  melihat  perbuatan  mujizat  yang
dikerjakan-Nya. Dia berbicara lebih terbuka. Beberapa perumpamaan
Dia  jelaskan  kepada  mereka.  Sedang  yang  lainnya  masih  kami
terjemahkan,  kami  evaluasi  dan  perdebatkan.  Dia  berkata  kepada
murid-muridNya  bahwa  mereka  adalah  sahabat-sahabatNya  dan
mereka dapat mengetahui "Rahasia-rahasia Kerajaan Allah" 

Suatu pengertian yang dalam akan kenyataan dari Kerajaan Allah tidak
untuk memuaskan orang-orang yang hanya sekedar  ingin tahu saja
tetapi hanya kepada mereka yang rindu, lapar dan haus akan pengala-
man-pengalaman hidup yang baru didalam persekutuan dengan Dia
dan  berjalan  bersama  dengan  Dia  didalam  hubungan  pribadi  yang
intim dengan Dia.

Orang  miskin,  orang  lumpuh,  orang  sakit  dan  orang-orang  yang
membutuhkan  berkumpul  bersama-sama  mengelilingi  Dia  dalam
jumlah yang besar untuk mengalami pertolongan mujizat-mujizatNya.



Beberapa  orang  datang  dengan  kebutuhannya,  yang  lain  karena
kecurigaan,  beberapa  melihat  dengan  samar-samar  kedalaman  arti
dari apa yang telah Dia kerjakan. Beberapa orang melihat hubungan
antara  ucapan-ucapanNya  dengan  perbuatan-perbuatanNya.  Tetapi
sangat sedikit yang menerima dan mengerti siapa Dia yang sesung-
guhnya  sekalipun  mereka  telah  melihat  mujizat-mujizatnya.  Hampir
tidak ada yang benar-benar menyadari bahwa sebenarnya Dia adalah
Raja.

Apa yang Dia maksud dengan Kerajaan Allah dan dengan cara
bagaimana Dia menjadi seorang Raja?

Daud "Seorang yang dekat di hatiNya Allah", dan Tuhan telah memilih-
nya sebagai raja atas Israel. Sebagai seorang gembala muda, dia telah
belajar  mempercayai  bahwa  Tuhan  memberikan  perlindungan  bagi
dirinya  dan  domba-dombanya.  Pada  sepanjang  malam  ditengah-
tengah  padang  belantara,  Daud  bergaul  karib  dengan  Tuhan.  Dia
memainkan  kecapinya  dan  menyanyikan  nyanyian  mazmur  yang
diinspirasikan  oleh  Roh  Allah.  Keberanian  dan  iman  percayanya  di
dalam  Tuhan  menjadi  terlatih  di  saat  Daud  diperhadapkan  dengan
singa yang hendak menyerang kawanan domba gembalaannya dan
juga  ketika  diperhadapkan  dengan  raksasa  yaitu  Goliat,  yang  dia
bunuh  dengan  lemparan  ketapel.  Pelajaran  kerendahan  hati  dan
pengendalian diri, didapat dari konfliknya dengan Raja Saul dan dalam
hari-harinya  yang  dihabiskan  bersarna  dengan  sekelompok  kecil
orang-orang  pemberontak  yang  bersembunyi  dalam  goa-goa  di
padang gurun.  Pengajaran Tuhan dalam membentuk  karakter  Daud
untuk menjadi lebih kuat adalah ketika Daud diperhadapkan dengan
pemberontakan anaknya, dengan dosanya,  pengakuannya, dan juga
pengampunan. Oleh karena kesetiaannya dalam melalui semuanya itu
dengan  tetap  berpegang  kepada  visi  yang  telah  Tuhan  berikan
kepadanya, Daud mampu beranjak dari memimpin sekumpulan kecil
para  pemberontak  sampai  akhirnya  Daud  menjadi  Raja  yang
memimpin  umat  Israel.  Karena  penundukkan  dirinya  kepada  Allah
maka  Allah  berjanji  bahwa  keturunannya  yang  akan  menjadi  raja
memerintah Israel.

Tiga orang majus dari Timur membawa berita mengenai kedatangan
Raja yang dijanjikan sambil membawa hadiah-hadiah dan memprok-
lamirkan-Nya menjadi raja atas bangsa Yahudi, seperti ayahnya Daud,
Ia memulai dengan sekawanan kecil pengikut- pengikut yang tunduk
kepadaNya didalam kasih, bersarna mereka belajar tentang ketaatan
dan belajar mengenai jalan-jalanNya. Ia juga, menjadi pemimpin atas



kelompok kecil,  yang kemudian dikenal  sebagai orang yang diurapi,
Juru  Selamat  bangsa  Israel.  Puncaknya  ternyata  Ia-lah  Raja  atas
seluruh manusia.

Dia mempelajari bahwa pemerintah-pemerintah di dunia adalah tuan
atas rakyatnya. Tetapi Dia memandang dan memperlakukan pengikut-
pengikutnya  sebagai  seorang  sahabat.  Penaklukan  diri  kepadaNya
bukan berarti:  "Kami harus tunduk kepadaMu karena engkau adalah
Boss!"  tetapi  seharusnya demikian:  "Kami  tunduk kepadaMu karena
kami mengasihi Engkau!"

Di  dalam  khotbah  yang  disampaikan  Tuhan  Yesus  kepada  murid-
muridNya di bukit, Ia mengajarkan kepada mereka bahwa barangsiapa
yang rendah hati, memiliki penaklukan diri dan mudah diajar mereka
itulah calon untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah. Ia adalah contoh
atau  teladan  dari  "penaklukan  diri"  dan  "ketaatan!".  Ia  memperoleh
otoritasnya  melalui  penaklukkan  diri,  bahkan  taat  sampai  kepada
"kematian" Ia mentaati BapaNya yang di surga di dalam segala hal. Ia
berkata  dengan  jujur  bahwa  Ia  hanya  berkata-kata  dan  bertindak
sesuai dengan apa yang Bapa Surgawi katakan kepadaNya. Ia menga-
takan  bahwa  setiap  orang  yang  ingin  menjadi  pemimpin  haruslah
terlebih dahulu menjadi seperti seorang pelayan. Ia menaklukkan diri
kepada  kehidupan  taraf  manusia  dimana  Ia  ingin  menang  dan
memerintah, bahkan pada saat ketika Ia disalah mengerti dan disalah
pahami, dicemooh dan juga saat orang bersekongkol merencanakan
pembunuhanNya yang akhirnya membawa Ia kepada kematian di kayu
salib.

Kasih dan belas kasihan, kalimat ini memiliki arti kesanggupan untuk
dapat  menderita  sebagai  manusia  daging  sehingga  dapat  menjadi
pribadi  yang  utuh  di  dalam  Kristus.  Ia  menyembuhkan  mereka,
mengusir keluar roh-roh jahat dari mereka, menyediakan makanan dan
melindungi mereka dari mara bahaya. "Kedudukan sebagai raja berarti
melakukan kehendak Bapa dan menjawab kebutuhan-kebutuhan umat
manusia yang menderita."

Otoritasnya  sebagai  Raja  terlihat  melalui  mujizat-mujizat  yang
dilakukan dalam pelayanan-Nya. Orang-orang berseru dengan penuh
kagum: "Wow, hebat sekali orang ini bukan pengkhotbah yang biasa-
biasa;  Dia  mengajar  dengan  otoritas"  hanya  dengan  mengucapkan
sepatah kata, Dia dapat mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan yang
sakit,  bahkan  membangkitkan  orang  yang  telah  mati.  Dia  dapat
meredakan  angin  dan  gelombang,  melipatgandakan  makanan  dan
mengutuk pohon ara yang tidak berbuah.  PemerintahanNya melam-



paui segala perkara-perkara alami yang ada di dunia.

Dia mampu mengendalikan alam. Ketika Dia berfirman, roh-roh jahat,
binatang-binatang,  benda-benda yang mati  dan seluruh kuasa alam
pun tunduk, tetapi Dia memilih untuk menundukkan diri-Nya kepada
manusia.

Kerumunan  orang  yang  membutuhkan  pertolongan  datang  kepada-
Nya untuk  menerima jawaban dan melihat  mujizat  yang dikerjakan-
Nya,  sekalipun  mereka  memiliki  sedikit  pengertian  akan  kehendak-
Nya. Setelah Ia memberi makan orang banyak, orang-orang mengin-
ginkan  dan  mendesak-Nya  menjadi  raja  atas  mereka  (Yoh.  6:15).
Bahkan  murid-muridNya  pun  hanya  memiliki  sedikit  pemahaman
mengenai hal Kerajaan Allah yang Ia khotbahkan. Bahkan di akhir dari
pelayanan-Nya,  mereka  masih  bertanya  "Apakah  Engkau  sekarang
akan mendirikan Kerajaan atas Israel?" mereka masih memiliki  pola
pikir  bahwa  pemerintahan  yang  dimaksud  itu  adalah  pemerintahan
yang ada di dunia.

Bersamaan  dengan  berlalunya  waktu,  konflik  semakin  memuncak.
Pelayanan yang dilakukan dengan kerendahan hati bertentangan dan
tidak dapat dihindarkan lagi dengan apa yang discbut dengan kebang-
gaan  akan  posisi  dan  konsep-konsep  pikiran  yang  sudah  terbentuk
sebelumnya.  Pemimpin-pemimpin  agamawi  semakin  banyak  dan
semakin  bermusuhan.  Tuhan  Yesus  menjadi  sering  menghadapi
konfrontasi.  Hal  ini  merupakan  aplikasi  dari  prinsip  yang  pernah
dinyatakannya bahwa Ia datang untuk melayani  orang-orang miskin,
orang yang membutuhkan dan yang sakit, bukan orang yang kuat dan
sehat atau yang merasa diri benar. Ia mengerti bahwa para pemimpin-
pemimpin  seharusnya  tunduk  kepada-Nya.  Sebab  Ia  layak,  sebab
Tuhanlah  yang  menetapkan  mereka  sebagai  pemimpin-pemimpin
agama.  Mereka  orang-orang  yang  aktif  sekalipun  mungkin  dengan
sengaja melawan kehendak Tuhan.

Karena  kebanyakan  manusia  termasuk  pemimpin-pemimpin  Yahudi.
tetap  berfikir  bahwa  hal  kerajaan  Allah  itu  dalam  konteks  politik,
melibatkan  kepemimpinan  Tuhan  Yesus  yang  tidak  formal  sulit
dimengerti dan menggetarkan.

Pada hari-hari terakhirnya di bumi, Tuhan Yesus membuat beberapa
pernyataan  khusus  tentang  bangsa-bangsa.  Dia  berbicara  kepada
pemimpin-pemimpin Yahudi, bahwa kerajaan surga akan diambil dari
mereka  dan  diberikan  kepada  bangsa  lainnya  (Mat  21:43).  Yesus
mengatakan  bahwa  semua  bangsa-bangsa  akan  dihakimi  menurut



sikap  dan  perlakuan  mereka  terhadap  orang  miskin  dan  terhadap
sesama yang membutuhkan (Mat 25:31-46).

Tuhan  Yesus  menyatakan  ucapan  yang  keras  melawan  pemimpin-
pemimpin  agama:  "Hai  engkau  ahli-ahli  taurat,  orang-orang  Farisi,
orang-orang  munafik  engkau  mengerami  ular  beludak,  bagaimana
engkau  berharap  selamat  dari  hukuman  murka  yang  akan  datang"
(Mat  23:33).  Orang-orang  yang  seharusnya  mengabdikan  hidupnya
untuk  melayani  dan  menyembah  Tuhan  sekarang  menjadi  terbalik
dengan mengabdikan dirinya untuk menyenangkan orang dan meme-
nuhkan kantong-kantong pribadinya dengan uang.

Tuhan Yesus sampai kepada puncak pergumulannya yaitu di  taman
getsemani  yang  sunyi  dan  tidak  terlihat  serta  diperhatikan  orang,
disana juga terlihat  suatu tindakan yang sempurna dari  kerendahan
hati dan ketaatan-Nya untuk menebus umat manusia. Termasuk murid-
muridNya,  mereka  tidak  berjaga-jaga  melainkan  lelap  tertidur
sementara Yesus sedang mengalami pertempuran-Nya yang terakhir
melawan  kehendak  atau  keinginan  yang  dari  dunia  dan  kekuatan-
kekuatan roh jahat.  Tetapi  ketaatan dan penaklukan diriNya kepada
kehendak Bapa Surgawi, yang memampukan Yesus mencapai puncak
kemenangan-Nya dan juga kita.

Jadi Raja seperti apakah Yesus itu sesungguhnya? Sekalipun, Tuhan
Yesus telah berbicara hal yang besar tentang Kerajaan Allah melalui
pelayananNya di  dunia,  namun Ia berbicara sangat  sedikit  hal  yang
spesifik mengenai dirinya sebagai Raja. Dalam tuduhan-tuduhan yang
mereka sampaikan kepada Pilatus mengenai Yesus, penatua-penatua
memperkenalkan  Yesus  dengan  berkata;  bahwa  Inilah  Yesus  yang
telah  menyatakan  dirinya  sebagai  "Kristus  Raja!"  (Luk.  23:2)  dan
Pilatus menuliskan kalimat ini  di  kayu salib.  Tuhan Yesus menerima
tuduhan-tuduhan tetapi menjelaskan bahwa Kerajaan-Nya bukan dari
dunia ini (Yoh 18:29,36).

Dari  point  ini,  Kerajaan Tuhan Yesus yaitu kedudukan kerajaan-Nya
menjadi bahan cemooh dan ejekan.  Hal itu merupakan lelucon bagi
serdadu-serdadu Mereka memakaikan jubah ungu dan mahkota duri
kepada  Yesus.  sujud  di  hadapan-Nya  dan  berkata:  "Dimuliakanlah
Yesus Raja orang Yahudi!" Pilatus memakukan ide cemooh terhadap
Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi, dengan meletakkan pada salib
Tuhan Yesus kata-kata "Yesus orang Nazareth, raja orang Yahudi!" Hal
ini  membangkitkan  orang  banyak  untuk  mengejek-ejek  Dia,  seraya
berkata: "Engkau yang akan merobohkan bait Allah dan membangun-
nya dalam tiga hari, selamatkanlah diri-Mu dan turunlah dari salib itu!"



(Mark 15:29,30).

Raja mati dalam keadaan yang tercela dan memalukan yaitu diantara
dua penjahat, ditengah-tengah cemooh raja-raja dari durja dan ejekan
umat-umatNya, namun diantaranya juga terdapat ibu dan murid-murid
kekasih-Nya yang berdiri  dengan setia  menatap Dia,  tanpa memiliki
kekuatan untuk dapat menolong atau berbuat sesuatu.

Mengapa Tuhan Yesus menggunakan istilah "Kerajaan" sebuah kata
atau ungkapan yang mudah di  salah mengerti  dan sangat  jauh dari
konsep pemikiran manusia secara umumnya tentang kepemimpinan.
Apakah karena "Raja" menyadari bahwa kemanusiaan adalah sesuatu
yang terpikat kuat dengan akal logika yang terbangun dari tumpukan-
tumpukan realita? Apakah memang Yesus sengaja menentang konsep
pemikiran kita dan membuat kita bingung, sehingga Dia dapat menya-
jikan  sebuah  konsep  yang  betul-betul  baru  mengenai  pemerintahan
Allah dan Anak Allah sebagai Tuhan dari ciptaan-Nya dan Tuhan dalam
hidup kita? Di hari-hari akhir sebelum kedatanganNya yang kedua kali,
Dapatkah  kita  memasuki  kedalaman hati  Raja,  meresponi  di  dalam
kasih  dan  mengenal  Dia  sebagai  Raja  dan  KerajaanNya  sebagai
tujuan utama dalam hidup kita?

Daftar Isi

 



BAB II
Pengajaran Dasar Tuhan Yesus Tentang Kerajaan Allah

Setelah Yesus dibaptis di sungai Yordan, turunlah Roh Kudus ke atas-
Nya dan masa persiapan Yesus di  padang gurun.  Yesus datang ke
Galilea memberitakan Injil  Kerajaan Allah dan Ia berkata "Waktunya
telah genap, Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah
kepada Injil!"  Mrk 1:15.  Khotbah singkat  yang luar biasa itu dengan
segera  ditetapkan  sebagai  tema  dari  kehidupan  dan  tujuan  dari
pelayanan-Nya.  Proklamasi  mengenai  masuknya  Kerajaan  Allah  ke
dalam kehidupan di  planet  bumi dan sebagai  akibat  dari  kebutuhan
untuk merubah pikiran dan hati.

Dalam Sinagoga di Nasaret, Yesus menerapkan kata-kata nabi Yesaya
pada diriNya:

"Roh Tuhan ada padaKu, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin:  dan Ia telah
mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang
tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan
orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan
telah datang” (Luk 4:18,19; Yes. 61).

Setelah Yesus membaca Firman tersebut, Ia duduk kembali. Semen-
tara semua orang melihat kepada-Nya mengharapkan penjelasan, Dia
berkata  "Hari  ini  genaplah  nas  ini  sewaktu  engkau  mendengarnya"
Perkataan-Nya yang ramah cukup membuat banyak orang kagum dan
heran"  Dengan  menerapkan  nubuatan  nabi  Yesaya  pada  diri-Nya,
dengan  segera  Dia  menghubungkan  perkataan  Injil  yang  telah
diproklamirkan  dengan  pelayanan  kesembuhan  dan  kelepasan,
dengan  demikian  memperlihatkan  pola  dari  pelayanan  yang  akan
dilakukan-Nya.  Yesus  juga  menghubungkan  penggenapan  dari
nubuatan  ini  dengan  umat  milik-Nya,  karena  umat-Nya  yang  men-
dengar pasti telah mengenali hal ini sebagai nubuatan akan Mesias.

Reaksi mereka pertama penuh dengan kekaguman, namun setelah itu
mereka  mulai  tersinggung  dengan  pengertian  yang  Yesus  ajarkan.
Mereka mulai berkata "Dia pikir siapa diri-Nya? Hanya seorang Yesus
kecil  yang  dibesarkan  disini,  kita  kenal  semua  sanak  saudaranya"
Yesus telah mengetahui apa yang mereka pikirkan sebelum mereka
mengatakannya.  Yesus  mulai  mencerca  mereka  karena  mereka
melihat dan menangkap apa yang disampaikan-Nya dengan standart



pengertian manusia. Yesus berkata kepada mereka  "Bahwa seorang
nabi tidak dihargai di tempat asalnya"  oleh sebab itu mereka marah
dan  hendak  melempar  Yesus  dari  atas  suatu  karang"  kita  dapat
menyimak beberapa dinamika yang luar biasa dari kejadian ini:

1.  Perkataan  Yesus  hanya  sedikit  saja,  tetapi  perkataan-Nya  itu
memiliki kuasa.

2.  Mereka  bereaksi  dengan  cepat  baik  itu  berupa  respon  yang
menyenangkan maupun kasar.

3. Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan dan meresponinya.

4. Pendapat masyarakat umum mudah berubah.

Penggenapan  dari  nubuatan  nabi  Yesaya  yang  disampaikan  Yesus
mulai  termanifestasi  dengan  semakin  jelas  dalam  pelayananNya  di
Kapemaum. Alkitab tidak menuliskan apa yang Yesus katakan, tetapi
orang selalu terheran-heran akan kuasa dan otoritas dari pengajaran-
pengajaranNya. Yesus tidak perlu banyak berkata-kata untuk membuat
iblis  menyatakan  dirinya  di  depan  seluruh  anggota  persekutuan.
Sepertinya iblis mengetahui dari mana Yesus datang dan menghargai
otoritas yang telah Yesus beritakan itu sebagai suatu ancaman bagi
dirinya.  Yesus  berhenti  berbicara  dan  mengambil  otoritas  atas  iblis.
Yang sangat menarik, tindakan ini dianggap sebagai suatu pengajaran
yang baru.  Mereka berbicara  satu  sama lain  dan berkata  "Apa ini?
Pengajaran baru! Dengan otoritas Dia memerintah bahkan roh jahat
pun  patuh  padaNya."  Dari  hal  ini  kita  dapat  menarik  beberapa
kesimpulan:

1. Sekali lagi Yesus tidak banyak berkata-kata.

2.  Khotbah yang disampaikanNya dengan segera mendapat  reaksi
keras.

3.  Mereka menerima hal  mengusir  setan itu sebagai  suatu penga-
jaran.

4. Yesus lebih banyak mempraktekkan hal Kerajaan Allah daripada
membicarakannya.

Setelah  dari  Sinagoga  Yesus  berkunjung  ke  rumah  Petrus  dan  Ia
menyembuhkan  mertua Petrus  yang  sakit  demam.  Berita  itu  tersiar
sehingga banyak orang berkumpul dengan membawa orang yang sakit
dan kerasukan setan. Yesus menyembuhkan mereka yang sakit dan
mengusir  dan membebaskan mereka yang terikat.  Kemudian Yesus
menyatakan siapa Ia sebenarnya dan Ia mulai  mengajarkan kepada
murid-muridNya seperti apa yang telah di perbuat-Nya.



Jelas sekali bahwa Yesus menghargai apa yang telah terjadi sore itu,
pemyataanNya  di  sinagoga  serta  pelayanan  kelepasan  dan  kesem-
buhan  yang  mengikuti  sesudah  Injil  Kerajaan  Allah  disampaikan.
Karena di keesokan harinya, setelah Yesus selesai berdoa di gunung,
la  berkata  kepada  murid-muridNya,  "Aku  harus  memberitakan  Injil
Kerajaan ini ke kota-kota yang lainnya." Dan hasilnya adalah:

"Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea; Ia mengajar dalam rumah-
rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyap-
kan  segala  penyakit  dan  kelemahan  diantara  bangsa  itu,  maka
tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Siria dan dibawalah kepadaNya
semua  orang  yang  buruk  keadaannya,  yang  menderita  pelbagai
penyakit  dan sengsara,  yang kerasukan,  yang sakit  ayan dan yang
lumpuh.  Lalu  Yesus  menyembuhkan  mereka.  Maka  orang  banyak
berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan
dari  Dekapolis,  dari  Yerusalem  dan  dari  Yudea  dan  dari  seberang
Yordan" Mat 2:23-25.

Dari  pasal  ini  kita  dapat  memperoleh  pengertian  bahwa  perkataan-
perkataan yang Yesus sampaikan dan juga perbuatan-perbuatan yang
Yesus lakukan adalah merupakan suatu kesatuan dari pernyataan Injil
tersebut.

Orang banyak tertarik dengan kuasa mujizat, pelayanan kesembuhan
serta  kelepasan;  tetapi  Yesus  lebih  memperhatikan  agar  murid-
muridNya belajar mengerti apa yang dilakukanNya. Waktu-Nya di bumi
terbatas. Yesus menginginkan mereka untuk meneruskan pekerjaan-
Nya ini. Yesus mengajar murid-muridNya terutama dengan membiar-
kan mereka mengamati  apa yang diperbuatNya dan juga kadang la
memberi  penjelasan  dari  apa  yang  telah  diperbuatNya.  Murid-
muridNya mengamati  pelayanan Yesus baik  itu  di  sinagoga kepada
umat secara individu ataupun kepada orang banyak. 

Mereka melihat perbuatanNya yang ajaib dan mendengar perkataan-
perkataanNya yang luar biasa berkuasa.

Pernikahan di Kana (Yoh 2:1-11) merupakan salah satu pengalaman
berharga yang merupakan suatu pelajaran untuk murid-muridNya. Hal
ini adalah awal dari kuasaNya atas alam. Memperlihatkan kemuliaan-
Nya  dan  menyebabkan  murid-muridNya  percaya kepadaNya.  Ketika
Yohanes berkata bahwa mereka memiliki kepercayaan di dalam Yesus,
ini  merupakan  suatu  pemyataan  yang  lebih  dari  sekedar  hasil
pengamatan  ataupun  kenyataan  yang  telah  dilihatnya.  Banyak  dari
mereka  yang  hadir  saat  itu  mengetahui  apa  yang  telah  terjadi  dan



percaya bahwa Yesuslah yang melakukannya. Tetapi Yesus ingin agar
melalui  mujizat-mujizat  yang  telah  dilakukannya  itu  murid-muridNya
dapat  menangkap  pewahyuan  akan  siapa  Dia  sesungguhnya.
Pengertian  percaya  adalah mengetahui  siapa  Yesus  secara  pribadi,
mengenali  Dia  sebagai  Anak  Allah  dan  juga  sebagai  hadirnya
Kemuliaan Kerajaan Allah di bumi.

Mujizat  yang  dilakukan  Yesus  saat  menangkap  ikan  memberikan
murid-muridNya pengertian yang lebih dalam akan pribadi Yesus. Dari
apa  yang  dilihatnya  ini  menyebabkan  Petrus  menyerukan  suatu
perkataan  tanpa  pikir  panjang  "Ya,  Tuhan.  Jangan  mendekat
kepadaku,  karena  saya  orang  berdosa.  Petrus  menyentakan  alam
bawah  sadarnya,  mengakui  dosanya  dan  mengakui  bahwa  Yesus
adalah Tuhan semuanya itu tercetuskan. di dalam satu kalimat singkat.
Mujizat  yang Yesus nyatakan melalui  menangkap ikan itu  membuat
semua  para  muridNya  melihat  bukti  siapa  Yesus  dan  membawa
mereka berkomitmen kepada-Nya.

Yesus  membawa  murid-muridNya  berkeliling  dari  kota  ke  kota,
melakukan  mujizat  demi  mujizat;  menyembuhkan  orang-orang  yang
sakit lepra, lumpuh, buta dan melepaskan mereka yang terikat kuasa
gelap.  Bahkan  membangkitkan  orang  mati.  kemudian  di  suatu  hari
Yesus berkata;  sudah waktunya mereka pergi untuk melakukan apa
yang telah mereka pelajari. Yesus memberikan beberapa pengarahan
dan  mengutus  mereka  dua-dua  orang.  Mereka  kembali  dengan
membawa  kesaksian  yang  menakjubkan  mengenai  mujizat-mujizat
yang terjadi di dalam nama Yesus.

Para murid belajar  bahwa untuk menjadi bagian dari Kerajaan Allah
berarti tidak hanya mengatakan ajaran-ajaran Tuhan dan kuasa atau
otoritasnya  tetapi  mampu  untuk  dapat  berlatih  menerapkan  otoritas
atau kuasa Allah itu untuk tujuan penyelamatan.

Yesus senantiasa menguji murid-muridNya dari waktu ke waktu untuk
mengetahui apakah mereka menangkap apa yang Yesus ajarkan. Dua
kali  Yesus  menyelamatkan  mereka  dari  badai  yang  mengamuk  di
danau. Yang pertama, ketika Yesus sedang tertidur di dalam perahu
(Mark 4:35-41). Ketika murid-muridNya membangunkan Yesus karena
panik, Yesus memarahi mereka karena tidak mampu mengatasi situasi
tersebut, Ia berkata "Hai kalian yang kecil imannya." Yang kedua Yesus
tidak ada bersama dengan mereka di dalam perahu (Mark 6:40-52).
Sepertinya ujian menjadi semakin sulit,  kemudian ada sesuatu yang
berjalan  di  atas  air  menghampiri  para  murid  yang  berada di  dalam
perahu  (Mat  14:27-33).  Yesus  sengaja  membuka  kesempatan  bagi



mereka  untuk  memilih  berjalan  dalam  iman  atau  ketidakpercayaan.
Karena  sesungguhnya  Yesus  menginginkan  mereka  untuk  belajar
bertindak dengan iman seperti  apa yang sudah Yesus kerjakan atau
contohkan, sebab Yesus pernah memarahi mereka karena kurangnya
iman  percaya  mereka.  kemudian  Yesus  juga  telah  menunjukkan
kepada mereka apa yang harus mereka perbuat dan bagaimana untuk
melakukannya:  yaitu  Yesus  mengatakan  suatu  perintah  yang
sederhana dan badai pun berhenti. Peristiwa ini merupakan pelajaran
pertama mereka dan juga suatu peringatan bagi mereka; Iman berarti
kemampuan untuk melakukan seperti apa yang Yesus lakukan! 

Selama  mereka  mengikuti  Yesus  pelajaran-pelajaran  tentang  iman
terus  berlanjut.  Dua  kali,  ada  banyak  orang  yang  memerlukan
makanan.  Para  muridNya  tidak  mengetahui  bagaimana  cara  untuk
memperoleh makanan untuk orang banyak itu. Yesus mengambil kotak
makan dari  seorang anak laki-Iaki,  mengucap syukur dan membagi-
bagikannya kepada orang banyak itu, suatu keajaiban terjadi roti dan
ikan itu cukup bahkan lebih.

Keajaiban atau mujizat sungguh memiliki arti tersendiri  yang melam-
paui  kenyataan  yang  ada  dengan  menyediakan  makanan  untuk
mereka yang lapar, karena beberapa kali Yesus membuat pokok-pokok
penting  dimana  mereka  gagal  untuk  memahami  yang  lainnya  oleh
karena mereka tidak mengerti mengenai roti-roti itu.

Satu dari peristiwa ini tertulis dalam Markus 6, tepat setelah mujizat
Yesus memberi makan 5000 orang ini, terjadilah peristiwa badai ketika
mereka berada di danau dan Yesus berjalan di atas air menghampiri
perahu mereka saat Yesus masuk ke dalam perahu maka badai itupun
berhenti.

"Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti
itu mereka belum juga mengerti dan fiati mereka tetap degiI" (Mark.
6:51,52).

Apa hubungannya antara peristiwa roti  dengan peristiwa angin ribut
diredakan?  Mengapa  harus  terjadi  peristiwa  Yesus  memberi  makan
5000  orang  untuk  mempersiapkan  mereka  sebelum  Yesus  berjalan
diatas air? Ya, pada akhirnya, Yesus hendak mengajar mereka bahwa
Raja memiliki otoritas atas alam semesta.

Di lain waktu terjadi pula peristiwa Yesus memberi makan 4000 orang.
Yesus bertemu dengan beberapa orang farisi yang meminta tanda dari
surga  dan  Yesus  menolak  untuk  melakukannya  (Mark  8:11-13).
Mengapa  Yesus  menolak  permintaan  mereka?  baru  saja  Yesus



melakukan mujizat dengan memberi makan ribuan orang, suatu tanda
yang membuktikan siapa Yesus. Bukti yang lebih berarti dari sekedar
kata-kata  yang  Ia  ucapkan.  Tetapi  orang-orang  farisi  tidak  dapat
mengenali tanda-tanda itu oleh karena kedegilan hati mereka. Mereka
ingin mengetahui siapa Yesus, yang dapat memerintah manusia dan
alam semesta. Mereka menginginkan Yesus memberikan tanda sesuai
dengan  kehendak  hati  mereka  di  saat  mereka  menginginkannya.
Yesus  mengetahui  dengan  jelas  siapa  diri-Nya  dan  Yesus  juga
mengetahui  motivasi  hati  mereka.  Yesus  tidak  mengijinkan  mereka
untuk memerintahNya sembarangan, hanya Bapa di Surga yang dapat
memerintahkan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa.

Murid-muridNya lupa untuk membawa roti,  hanya sebuah saja yang
ada pada mereka di perahu. Ketika mereka dalam perjalanan pulang di
dalam perahu, Yesus berkata: "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap
ragi orang farisi dan ragi Herodes" Mark 8:15. Dari pernyataan tersebut
para  murid-Nya  menyimpulkan  bahwa  Yesus  berkata  demikian  oleh
karena  mereka  lupa  untuk  membawa  roti,  tetapi  sebenarnya  Yesus
sedang mengacu pada pertemuanNya tadi dengan orang-orang farisi.
Ketika  Yesus  mengetahui  apa  yang  mereka  pikirkan,  maka  Yesus
mengingatkan  mereka  akan  mujizat  yang  telah  dilakukanNya  yaitu
memberi makan ribuan orang, dan kemudian Yesus memarahi mereka
karena tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan. Baiklah, mungkin
murid-muridNya tidak kuatir karena lupa untuk membawa roti, setelah
mereka melihat mujizat Yesus memberi makan ribuan orang. Mereka
hanya  memiliki  kesimpulan  yang  salah  dari  peringatan  yang  Yesus
sampaikan mengenai ragi orang farisi dan ragi herodes. Mereka tidak
menyadari  bahwa  Yesus  hanya  menggunakan  kata-kata  "ragi"  itu
sebagai kiasan dari pengajaran orang farisi,  yang maksudnya sedikit
saja  pengajaran  itu  salah  maka  dapat  menyesatkan  banyak  orang.
Mengapa hal ini menunjukkan bahwa para muridNya memiliki hati yang
keras?

Apa  yang  salah  dari  pengajarannya  orang  farisi?  Semuanya  di
dasarkan  dari  sejumlah  aturan-aturan  yang  sangat  rumit.  Beberapa
diambil  dari  hukum  perjanjian  lama,  beberapa  lagi  merupakan
pengembangan dari  hukum Tuhan.  mereka suka menunjuk,  munafik
oleh karena mereka tidak dapat mendekat dan hidup di dalam hukum
yang telah mereka ajarkan. Mereka tidak dapat memahami apa yang
Yesus ajarkan karena Yesus sedang bekerja dengan cara yang sangat
berbeda dari  prinsip-prinsip mereka dan Yesus bekerja dengan cara
yang supernatural  yaitu  dengan mujizat  dan tanda-tanda ajaib yang



melampaui akal pikir manusia.

Tetapi apa hubungannya dengan peristiwa memberi makan ribuan
orang?

Kalimat  yang  diucapkan  oleh  murid-murid  Yesus  bahwa  mereka
memiliki satu lembar roti membuat saya membayangkan; mungkin saja
mereka melakukan hal  yang sama seperti  apa yang Yesus perbuat
yaitu dengan memberkati 5 roti dan 2 ikan dan membuatnya menjadi
banyak. Atas dasar apa yang mereka lihat dari peristiwa 5 roti dan 2
ikan  maka  prosedur  ini  diharapkan  dapat  menyediakan  banyak
makanan. Hal ini mungkin terjadi atau mungkin juga tidak. Iman seperti
ini  dapat  dikatakan sebagai  lman yang didasarkan dari  pengalaman
sebelurnnya.  Tetapi  Tuhan  biasanya  tidak  mengijinkan  kita  untuk
menggerakkan mujizat atas dasar iman kemarin. Tuhan inginkan kita
untuk  mendengar  perintahNya  setiap  waktu  dan  melakukan  sesuai
dengan apa yang di FirmankanNya setiap waktu.

Ada suatu pengertian iman yang dalam di balik peristiwa ini. Sesuatu
yang dikatakan iman tidak dapat di pahami dengan pengertian logika.
Karena iman Abraham meninggalkan keluarga dan teman-teman serta
negerinya dan keluar menyeberangi padang gurun "Sebab ia menanti-
nantikan kota yang mempunyai  dasar,  yang direncanakan dan yang
dibangun oleh Allah" Ibr 11:10. telah kita ketahui bahwa ini berbicara
tentang Yerusalem baru, baik itu Yerusalem lama ataupun Yerusalem
baru keduanya tidak pernah disebutkan atau dibayangkan pada zaman
Abraham. Iman memungkinkan Abraham untuk dapat melihat sesuatu
yang  jauh  ke  depan.  Karena  Iman  Habel  telah  mempersembahkan
kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ibr 11:4. di
zaman  itu  peraturan  mengenai  persembahan  belum  ada.  Habel
memiliki  persekutuan  yang  benar  dengan  Allah  dan  memperhatikan
hal-hal yang berasal dari Roh yang tidak dapat diketahui secara alami.
Pengajaran Yesus harus diterima berdasarkan hubungan yang intim
dengan-Nya,  iman yang berasal dari  keintiman inilah yang memam-
pukan  kita  dapat  menerima kedalaman dan  melihat  rahasia-rahasia
Tuhan  dan  juga  untuk  dapat  bertindak  dengan  dasar  pengetahuan
yang benar akan Dia. Yesus mencoba untuk mengajar murid-muridNya
jenis  iman  seperti  ini.  Iman  seperti  ini  yang  dapat  melihat  pribadi
Yesus, dapat mengerti dengan sendirinya pikiran Kristus dan bertindak
dengan  spontan  dalam tuntunan  Roh  di  dalam segala  situasi  yang
dihadapi.

Apakah  Yesus  mengharapkan  agar  murid-muridNya  dapat  memiliki
pengertian dari  kata-kata ini  "roti  hidup yang turun dari  surga,  yang



pengajarannya  benar  dan  murni?"  di  pasal  6  dari  Injil  Yohanes,
hubungan antara peristiwa memberi makan orang banyak dan dengan
tubuh dan darah Kristus ada di dalam ekaristi.  Perkataan Kristus ini
memang sulit untuk dimengerti pada saat itu, mereka sama sekali tidak
mengerti.

Ketika  Yesus mendakwa murid-muridNya karena keras  hati,  apakah
Yesus  bermaksud  mengatakan  bahwa  murid-muridNya  telah
kehilangan banyak hal-hal penting karena mereka seperti orang farisi,
yang telah gagal  untuk  melihat  kedalaman arti  dari  peristiwa  Yesus
memberi  makan  orang  banyak?  Murid-murid  perlu  untuk  belajar
menerima  dan  mengerti  kedalaman  arti  dari  mujizat  yang  Yesus
lakukan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan bukan berbicara tentang perbuatan
sosial  atau berbagi  sumber  daya alam,  seperti  yang dikatakan oleh
beberapa.  orang;  semua  peristiwa  mujizat  itu  berbicara  mengenai
siapa Yesus dan bagaimana Yesus bekerja. Murid-muridNya belajar hal
ini dengan tertegun-tegun.

Pelayanan Yesus yang pertama ditujukan kepada orang banyak yang
berkumpul  untuk  melihat  mujizat  dan  untuk  menerima  kuasa
kesembuhan.  Mereka  kagum  akan  kuasa  dan  otoritas  yang  Yesus
khotbahkan dan juga atas perbuatan besar yang Yesus lakukan.

Tetapi  setidak-tidaknya  Yesus  memberikan  perhatian  yang  cukup
kepada kumpulan kecil dari para murid yang berkumpul di dekatNya;
baik  dalam  perkataan  maupun  dalam  perbuatan  baik,  la  mulai
membukakan kepada mereka pengetahuan akan siapa Yesus dan apa
yang Tuhan maksud dengan kasih dan belas kasihan. la juga mengajar
mereka  bahwa  dengan  percaya  kepadaNya  akan  memampukan
mereka  untuk  dapat  melakukan  hal-hal  seperti  yang  sudah  Yesus
perbuat. 

Dapatkah kita juga belajar hal yang sama di dalam kehidupan kita dan
pelayanan yang sedang kita kerjakan sekarang ini, seraya kita berjalan
bersama dengan-Nya, mengamati apa yang la kerjakan dan melaku-
kan apa yang telah la ajarkan kepada kita?

Daftar Isi

 



BAB III
Memasuki Kerajaan Allah

Di awal dari program pelatihan-Nya, Yesus memberikan kepada beber-
apa murid-muridNya pelajaran-pelajaran dasar mengenai bagaimana
cara untuk dapat masuk dalam Kerajaan surga: dan bagaimana untuk
tetap  berada  di  dalamnya.  Murid-muridNya  menerima  banyak
pengajaran dari Yesus melalui pengamatan mereka dalam pelayanan
yang Yesus lakukan baik itu kepada banyak orang maupun individu.
Mereka  mengamati  apa  yang  Yesus  kerjakan  dan  apa  yang  Yesus
katakan kepada orang-orang di sekitarnya.

Pelayanan yang Yesus lakukan kepada Nikodemus memberikan baik
Nikodemus  maupun  murid-muridNya  suatu  pengajaran  mengenai
perlunya suatu perubahan hidup yang radikal untuk dapat masuk ke
dalam Kerajaan Allah dan juga sebagai contoh bagaimana cara Yesus
berbicara kepada orang banyak mengenai rahasia Kerajaan Allah. Di
dalam  perjumpaan  Yesus  dengan  setiap  individu,  Yesus  hanya
berbicara hal-hal yang berhubungan dengan Kerajaan Allah. Dari hal-
hal tersebut hanya sedikit yang mereka mengerti, mereka menganalisa
dengan  kenyataan  dan  akal  sehat  hal  kejatuhan  manusia.  Ketika
Nikodemus menyelinap masuk di tengah malam untuk dapat berbicara
dengan  Tuhan  Yesus,  dia  mencoba  memulai  percakapan  dengan
menyanjung Yesus  (Rabi, kami tahu, bahwa Engkau datang sebagai
guru  yang  diutus  Allah;  sebab  tidak  ada  seorangpun  yang  dapat
mengadakan  tanda-tanda  yang  Engkau  adakan  itu,  jika  Allah  tidak
menyertainya, Yoh. 3:2), Yesus menjawab dengan radikal dan dengan
bahasa  yang  tidak  dimengerti,  "Untuk  melihat  Kerajaan  Allah  kamu
harus dilahirkan kembali." Nikodemus tidak mengerti apa yang Yesus
maksud dengan dilahirkan kembali, sehingga Nikodemus menanggapi
maksud Yesus tersebut dengan proses kelahiran yang secara alamiah.
Dalam  pembicaraan  selanjutnya  Yesus  tidak  mencoba  untuk
menjelaskan perkataan-Nya,  melainkan mengembangkannya dengan
berkata "Untuk dapat memasuki Kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan
kembali  dari  air  dan  Roh."  (Yoh.  3:1-12).  Mengetahui  hal  Kerajaan
Allah  secara  mendalam  adalah  syarat  mutlak  bagi  kehidupan
kekristenan dan juga dalam pelayanan.

Dalam khotbah di  bukit  (Mat 5:3-12),  Yesus menerangkan beberapa
karakteristik  kehidupan  dalam  Kerajaan.  Hal  tersebut  dimaksudkan
terutama untuk murid-murid, sekalipun hal itu sulit untuk dilakukan oleh



sekelompok besar orang-orang. Sikap-sikap yang dimaksudkan dalam
Matius 5:3-12 itu adalah merupakan garis besar dari sikap-sikap yang
diperlukan bagi mereka yang mau masuk dan hidup dalam Kerajaan
Allah.

 

Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
karena merekalah yang empunya Kerajaan Surga.
Berbahagialah orang yang berdukacita,
karena mereka akan dihibur.
Berbahagialah orang yang lemah lembut,
karena mereka akan memiliki bumi.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan
Berbahagialah orang yang murah hatinya,
Karena mereka akan beroleh kemurahan
Berbahagialah orang yang suci hatinya,
Karena mereka akan melihat Allah
Berbahagialah orang yang membawa damai,
Karena mereka akan disebut anak-anak Allah
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran,
Karena merekalah yang empunya Kerajaan Surga.
Berbahagialah kamu, jika karena Aku
kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat
Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga,
Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.

Matius 5:3-12

 

Tema  yang  tepat  dari  pengajaran  Yesus  tentang  Kerajaan  adalah
kerendahan hati. Matius 5-7 merupakan karakteristik yang harus kita
miliki sebagai anak-anak Kerajaan. Anak-anak Allah memiliki hati yang
lemah lembut,  mudah diajar,  taat  dan yang terutama adalah rendah
hati.  Yesus mengilustrasikan untuk menjadi  seperti  anak kecil,  yang
memiliki hati yang terbuka dan mau serta mudah untuk diajar. Menjadi
seperti anak kecil bukan berarti tidak bisa berbuat salah. Tetapi hal-hal
tersebut  dapat  diatasi  dengan  cepat  melalui  permintaan  maaf  dan
pengampunan, kesemuanya itu menjadi bagian dari suatu proses yang
disebut "Kedewasaan." Mereka yang ada di dalam Kerajaan diharap-
kan untuk dapat menunjukkan kualitas yang sama seperti yang terlihat
dalam  kehidupan  Yesus.  Yesus  mengatakan  bahwa  kehadiranNya



sama dengan hadirnya  Kerajaan itu  sendiri.  Kehidupan Yesus yang
senantiasa menunjukkan kerendahan hati, ketaatan dan sikap seorang
hamba yang  selalu  melayani  adalah  suatu  cennin  dan  keteladanan
yang  harus  kita  miliki  apabila  kita  mau  hidup  dan  menampakkan
kehadiran Kerajaan Allah di bumi.

 

Daya Cipta dan Penundukkan diri.

Yesus dengan jelas  memperlihatkan sikap penundukkan diri  melalui
kehidupan dan pengajaran-Nya.  Otoritas dalam Kerajaan didasarkan
pada penundukan atau penaklukan diri.  Yesus adalah contoh klasik
sepanjang masa sebagai pribadi yang ahli di dalam kerendahan hati
dan penundukan diri-Nya.  Tetapi  bukan berarti  bahwa Yesus adalah
seorang yang lemah, Yesus juga dapat memperlihatkan kemarahannya
atas  dasar  kebenaran.  Sebagai  contoh  ketika  Yesus  melihat  para
penukar uang di depan bait suci atau ketika Dia sedang berkonfrontasi
dengan  para  oposisinya  dan  kemunafikan  dari  orang-orang  Farisi.
Dengan tanpa keraguan dan tanpa syarat Dia mengatakan kepada iblis
untuk pergi!

Seperti apa yang pemah dinubuatkan oleh Maria, Ibu-Nya;  "Ia mem-
perlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-
beraikan orang-orang yang congkak hatinya;  Ia  menurunkan orang-
orang  yang  berkuasa  dari  tahtanya  dan  meninggikan  orang-orang
yang rendah hati." (Luk. 1:51-52)

Yesus tunduk 100 persen kepada kehendak Bapa-Nya. Oleh karena itu
Dia  dapat  berkata  dengan  jujur  bahwa  "Saya  hanya  berkata  dan
melakukan apa yang Bapa-Ku berikan pada-Ku."

Yesus berbicara banyak mengenai kerendahan hati dan penundukkan
diri,  tetapi  lebih  dari  itu  Ia  tidak  hanya  sekedar  berbicara  tetapi  Ia
menunjukkannya melalui  cara hidupnya selama Dia berada di  bumi.
Yesus  menundukkan  diri  kepada  Yusuf  dan  Maria  selama  berada
dalam  masa  pertumbuhan.  Ia  menundukkan  diri  untuk  dibaptis  di
Sungai Yordan, hal ini memiliki arti  bahwa Yesus sedang mengambil
dosa dan penderitaan dari semua umat manusia. Yesus memposisikan
diri-Nya  sama  seperti  murid-murid-Nya,  berjalan  bersama  dengan
mereka di jalan yang berdebu, makan sama seperti apa yang mereka
makan, sharing dengan mereka, memberikan mereka semangat untuk
menjadi  serupa dengan-Nya  dan melakukan seperti  apa yang telah
Yesus ajarkan dan lakukan.  Penundukan diri  Yesus selalu bertujuan
dengan maksud baik yaitu untuk penebusan. Selalu ada unsur-unsur



mujizat pada saat Ia melakukannya; contohnya pada saat ada orang
yang  bertanya  mengenai  hal  membayar  pajak,  Yesus  berkata  "Ya,
tangkaplah  seekor  ikan  dan  akan  ada  koin  di  dalam  mulutnya.
sehingga kamu dapat membayar pajak dengan memakai koin itu" hal
ini  menunjukkan  bahwa  Yesus  demikian  tunduk  kepada  pemimpin-
pemimpin  agama  yang  ada.  Tetapi  hal  ini  dilakukannya  untuk
menunjukkan  kebijaksanaan  dan  kuasa-Nya  dalam  mengatasi  alam
kepada mereka.

Yesus mengajar murid-muridNya untuk melayani (sikap hati  seorang
hamba) dan Yesus sendiri mempraktekkan hal itu di dalam pelayanan-
Nya baik kepada orang miskin dan juga kepada mereka yang memer-
lukan makan, kesembuhan dan juga memberikan mereka kelepasan.

Yesus  tidak  berusaha  untuk  menguasai  penguasa-penguasa  muda
yang kaya atau orang-orang yang menolak panggilan-Nya. Melainkan
Ia  menerima  keputusan  mereka  tersebut  dengan  penuh  kesedihan
sama seperti juga Ia menerima penyangkalan yang telah dilakukan dari
setiap generasi ke generasi terhadap diri-Nya.

Pada  akhirnya  Yesus  merelakan  diri-Nya  untuk  dihukum  mati  atas
desakan dari  pemuka-pemuka agama yang memiliki  otoritas. Hal ini
merupakan puncak dari  penaklukkan diri-Nya,  tetapi ini  juga merup-
akan  puncak  dari  kemenangan-Nya.  Para  prajurit  yang  ditugaskan
untuk  menangkap  Yesus  di  taman  Getsemani  tidak  memiliki
kemarnpuan  untuk  menangkap-Nya.  Ketika  mereka  berkata  bahwa
mereka sedang mencari  orang yang bernama Yesus.  Yesus segera
menjawab "Sayalah Dia." Jawaban Yesus tersebut membuat prajurit-
prajurit itu jatuh tersungkur tetapi Yesus tidak memberontak melainkan
Ia sepakat dan dengan rela mengikuti mereka. Yesus 

menundukkan diri kepada rekayasa pengadilan yang berupa dakwaan-
dakwaan  yang  tidak  masuk  akal  yang  dilakukan  di  rumah Pendeta
tinggi, juga di Istana Herodes dan di Istana Pilatus. Yesus menunduk-
kan diri terhadap ejekan dan cemoohan dari para tentara, kerumunan
masyarakat dan para pemimpin-pemimpin agama.

Tidak ada satupun dari  penundukan diri-Nya yang merupakan suatu
kekalahan. Tetapi semuanya itu merupakan penundukan diri yang aktif,
dengan  tujuan  Penebusan!  Penundukan  diri-Nya  mengandung
inspirasi Ilahi dan juga kuasa yang sama halnya dengan Firman-Nya,
Pekerjaan-Nya, Pengampunan-Nya dan Kasih-Nya.

 



Kebenaran

Mereka yang mau hidup di dalam Kerajaan Surga harus hidup di dalam
kebenaran lebih dari ahli taurat dan orang-orang Farisi. Yesus melan-
jutkan dengan memberi  contoh yang spesifIk bagaimana kebenaran
yang ada di dalam kita itu dapat melampaui apa yang ada di dalam
kitab Perjanjian Lama misalnya; marah sama dengan membunuh (Mat
5:21-26), nafsu birahi sama saja dengan perzinahan (Mat 5:27-32). Di
dalam  Kerajaan  Surga  kita  dilarang  untuk  membuat  sumpah.  Ya
hendaklah kita katakan Ya dan Tidak kita katakan "Tidak". Kita harus
mengasihi  tidak  hanya  orang-orang yang  mengasihi  kita,  melainkan
juga musuh kita. Semuanya ini memang tidak mampu dilakukan secara
manusia karena itu kita memerlukan pertolongan dari Roh Kudus.

Kebenaran, menurut Yesus memiliki arti tidak hanya mengikuti hukum
dari  Perjanjian  Lama,  sekalipun Dia  pernah berkata  "Satu  iota atau
satu titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum taurat." Motivasi untuk
melakukannya yang harus diubah. Tidak lagi kita harus berusaha untuk
menjadi  baik  atau taat  pada suatu aturan tertentu.  Pengertian  Allah
akan benar atau salah itu berbeda dengan manusia.  Kita mengukur
benar  atau salah  berdasarkan  kesenangan  dan  kepuasan kita.  Kita
mengatakan penderitaan,  kesukaran dan penganiayaan adalah tidak
baik. Kita mengatakan bahwa hari yang baik itu adalah hari yang cerah
dimana  kita  bisa  pergi  ke  pantai  dan  memanjakan  diri  kita  sendiri
dengan kesenangan kita. Tetapi Tuhan tahu, justru pada masa-masa
yang  sulit  itulah  kita  lebih  banyak  belajar  dari  pada  di  masa-masa
santai  atau  tentang.  Penderitaan,  kesukaran  dan  penganiayaan
merupakan unsur-unsur yang membentuk karakter kita. 

Yesus sendiri belajar mengenai ketaatan melalui penderitaan yang Dia
alami.  Yesus  dengan  rela  menanggung  penderitaan  untuk  tujuan
menebus umat manusia. Setiap apa yang dilakukan-Nya selalu sesuai
dengan kehendak Bapa-Nya di Surga.

Kita mengerjakan kebenaran itu  dengan taat  kepada Dia,  taat  akan
setiap  keinginan-Nya.  Kita  dapat  mengetahui  keinginan-Nya  hanya
apabila kita mendengar suara-Nya setiap waktu atau dengan iman kita
dapat  mengenal  pikiran  Kristus  di  dalam  setiap  situasi.  Hal  diatas
dapat  kita  capai  oleh  karena  Yesus  telah  menunjukkan  bagaimana
caranya dan terlebih lagi karena Ia juga berjalan bersama dengan kita
untuk  mencapainya.  Kita  tidak  lagi  perlu  kuatir  untuk  berusaha
mentaati  aturan-aturan tersebut  atau menghindari  hal-hal  yang tidak
diperbolehkan.  Lebih  baik  kita  berjalan  di  dalam  persekutuan  yang
penuh kasih dengan Yesus dan meresponi kasih-Nya bagi kita. Biarlah



tujuan  kita  untuk  menyenangkan  didasari  oleh  karena  kita  sangat
mengasihi Dia.

Sama halnya seperti  penguasa muda yang kaya yang ada di dalam
perumpamaan, telah kita ketahui bahwa Hukum Tuhan itu dirangkum-
kan  dalam dua  loh  batu  yang  berbicara  mengenai  Kasihilah  Tuhan
Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan pikiranmu dan kasihilah
sesamamu manusia  seperti  dirimu  sendiri"  kemudian  Ia  dapat  juga
meminta kita untuk melakukan langkah selanjutnya (hal serupa seperti
yang Ia minta dari anak muda yang kaya itu): yaitu untuk melepaskan
semua hal-hal yang ada di dunia ini yang berharga bagi kita dan yang
selalu  kita  genggam  dengan  erat,  supaya  Ia  menjadi  pribadi  yang
sepenuhnya berarti dalam hidup kita.

Yesus mengakhiri khotbah-Nya di bukit dengan kata-kata:

"Bukan setiap  orang yang  berseru  kepada-Ku,  Tuhan,  Tuhan!  akan
masuk dalam Kerajaan Surga, melainkan dia yang melakukan kehen-
dak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataan-
Ku ini dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana, yang
mendirikan  rumahnya  di  atas  batu.  Kemudian  turunlah  hujan  dan
datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak
rubuh  sebab  dinaikan  di  atas  batu.  Tetapi  setiap  orang  yang
mendengar perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan
orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian
turunlah  hujan  dan  datanglah  banjir,  lalu  angin  melanda  rumah itu,
sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Mat. 7:21-
23.

 

Komitmen dan para murid-murid

Pemuridan adalah suatu komitmen total untuk mempelajari bagaimana
kehidupan  Yesus.  Yesus  berkata,  "Ikutlah  Aku."  Beberapa  orang
meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan ada juga yang sebagai
pemungut cukai dan mereka mengikut Yesus. Beberapa lagi berkata
bahwa ada hal-hal lain yang lebih dahulu harus dikerjakan; ada yang
menunggu pemakaman, ada yang hendak membeli lembu jantan Luk.
14:19; untuk mereka ini Yesus berkata "Ya, silahkan lakukan apa yang
kamu  kehendaki,  tetapi  tidak  ada  orang  yang  sedang  membajak
meninggalkan pekerjaannya dan menengok ke belakang dapat masuk
ke  dalam  Kerajaan  Surga.  Ia  tidak  berkenan  kepada  orang  yang
menerima panggilan-Nya sementara mereka melakukan hal yang lain.
Ketaatan adalah syarat pertama untuk hidup di dalam Kerajaan Allah.



Adalah lebih mudah bagi orang-orang yang malang, fakir miskin dan
orang-orang yang hancur hati untuk masuk ke dalam Kerajaan Surga
dibanding  dengan  mereka  yang  kaya,  yang  merasa  nyaman  dan
mereka  yang  cukup  puas  dengan  keberadaan  mereka.  Yesus
mengajar kepada murid-murid-Nya.

"Sebab  lebih  mudah seekor  unta  masuk  melalui  lubang  jarum dari
pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah, dan mereka yang
mendengar  itu  berkata:  "Jika  demikian  siapakah  yang  dapat
diselamatkan?" Kata Yesus "Apa yang tidak mungkin bagi manusia,
mungkin  bagi  Allah."  Petrus  berkata  "Kami  ini  telah  meninggalkan
semua kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada
mereka:  "Aku  berkata  kepadamu sesungguhnya  setiap  orang  yang
karena  Kerajaan  Allah  meninggalkan  rumahnya,  istrinya  atau
saudaranya,  orang  tuanya  atau  anak-anaknya,  akan  kembali
menerima lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan
datang ia akan menerima hidup yang kekal."(Lukas 18:25-30)

Kerajaan Allah harus menjadi hasrat yang terus menerus dimiliki dan
harus  merupakan  komitmen  yang  mencakup  seluruh  aspek  dari
kehidupan kita.

Khotbah  di  bukit  menerangkan  beberapa  pengertian  yang  radikal
mengenai bagaimana hidup di dalam Kerajaan Surga. Apakah mereka
menerapkan  apa  yang  telah  didengarnya?  Ataukah  mereka  hanya
menerima mujizat-mujizatnya saja dan membiarkan Firman yang telah
diajarkan berlalu begitu saja? Persyaratan radikal untuk dapat hidup
dalam  Kerajaan  Surga  telah  diberitakan  dan  didengar  oleh  banyak
orang, tetapi yang diharapkan adalah pengertian yang benar dan pene-
rapannya.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan tetap menjaga hubungan
yang intim dengan Yesus. Kehidupan Yesus setiap hari bersama-sama
dengan  murid-muridNya,  itulah  yang  mengajar  mereka  bagaimana
untuk dapat hidup dalam Kerajaan Allah.

Apabila  kita  teliti  dengan  serius  hal-hal  atau  kondisi  yang  Yesus
katakan  untuk  dapat  masuk  ke  dalam  Kerajaan  Surga  maka  akan
terlihat sangat sulit untuk dapat dilakukan. Tetapi, tentu saja cara yang
Yesus contohkan pada murid-muridnya itu benar-benar berbeda dari
apa yang pernah dialami oleh semua manusia. Yesus dapat berbicara
dengan  sangat  tenang  mengenai  stand  art  untuk  dapat  masuk  ke
dalam Kerajaan Surga karena Ia sedang berbicara  mengenai  suatu
cara yang berbeda dimana Ia sendiri mengetahui bahwa hal Kerajaan
Surga  itu  bukanlah  suatu  perkara  yang  mustahil,  karena  Ia  sedang
hidup di dalamnya. Pemikiran ini sepertinya sangat melampaui batas



bagi  umat-umat  Tuhan  hari-hari  ini.  Hal  ini  karena  mereka  tidak
memiliki  keyakinan untuk dapat  masuk kedalam Kerajaan Allah  dan
karena tidak sungguh-sungguh menerima perintah serta berkat yang
ada dibalik kemuridan ini.

Murid-murid  itu  bersama-sama  dengan  Yesus  setiap  hari.  Mereka
makan, tidur dan berjalan melalui jalan yang kotor dan penuh dengan
debu  bersama-Nya.  Mereka  menyerap  apa  yang  dimaksud  dengan
hidup  dalam Kerajaan  Allah  dengan  melihat  gaya  kehidupan  Yesus
sehari-harinya. Mereka belajar dan mengenal kasih Yesus dengan cara
mengalaminya  setiap  hari.  Sampai  tiba  waktunya  giliran  mereka
mempraktekkan apa yang telah Yesus contohkan. Mereka pasti telah
saling  berbagi  dalam  berbagai  ukuran:  belas  kasihan-Nya  kepada
orang-orang  yang  dapat  diumpamakan  seperti  "domba  tanpa
gembala", mereka berbagi dalam sukacita-Nya dan juga penderitaan-
Nya,  kemenanganNya  dan  kekecewaan-Nya.  Mereka  menerima
teguran Yesus ketika mereka mulai kembali kepada cara hidup mereka
yang  condong  kepada  dunia.  Mereka  diubahkan  secara  berangsur-
angsur  dan  drastis  melalui  persekutuan  mereka  dengan  Yesus  dan
juga  sesama.  Yesus  menjelaskan  bahwa  pengajaran  mengenai  hal
Kerajaan Surga adalah merupakan suatu "Misteri" bagi banyak orang,
tetapi bagi murid-murid yang selalu berjalan bersama dengan Yesus
setiap hari,  rahasia akan Kerajaan Allah dapat  tersingkapkan.  Hidup
dalam Kerajaan  Allah  hanya  berlaku  bagi  mereka  yang  mau untuk
berjalan di dalam suatu persekutuan yang intim dengan-Nya setiap hari
dan  setiap  waktu.  Hanya  melalui  persekutuan  dengan  Yesus  maka
khotbah di bukit itu dapat menjadi nyata.

Daftar Isi

 



BAB IV
Rahasia Kerajaan Allah

Hal Kerajaan surga sepertinya masih merupakan suatu rahasia bagi
banyak  orang.  Yesus  nampak  seperti  manusia  biasa,  dan  pada
kenyataannya Yesus terlihat lebih rendah, seperti seorang penjelajah
yang tidak  mempunyai  tempat  tinggal  bersama-sama dengan orang
aneh. Namun Ia mengaku sebagai Anak Allah, Mesias yang dinantikan
untuk menebus dunia, kehadiran Kerajaan Allah di dunia.

Pada saat  kelahiran-Nya,  ada beberapa tanda yang Tuhan berikan.
Hanna dan Simeon menunjukkan diri-Nya sebagai kegenapan nubuat
akan Mesias.  Orang majus mengatakan Yesus sebagai  "Raja orang
Yahudi" jauh sebelum Yesus dibaptis, Yohanes pembabtis berkotbah,
"Kerajaan Surga sudah dekat." Dan Yohanes menunjuk kepada Yesus
sebagai kegenapan dari nubuatannya. Iblis mengenali Yesus sebagai
Mesias dan tidak meragukan akan otoritas yang ada pada-Nya.

Yesus menggambarkan sulitnya masuk Kerajaan Allah seperti  benih
yang ditanam dan tumbuh tanpa diketahui orang kejadiannya, namun
akhimya menghasilkan buah.

"Beginilah hal Kerajaan Allah itu: seumpama orang yang menaburkan
benih di tanah, lalu pada malam hari dia tidur dan pada siang hari ia
bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi,
bagaimana terjadinya tidak diketahui orang bumi dengan sendirinya
mengeluarkan  buah  mula-mula  tangkainya,  lalu  bulirnya,  kemudian
butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu.  Apabila buah itu sudah
cukup masak orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah
tiba." Mark 4:26-29

Walaupun disaat sekarang ini, hal Kerajaan Surga nampak biasa saja
secara kasat mata, tapi pada akhirnya akan menghasilkan buah yang
dapat  dilihat  dengan jelas.  Hal  ini  mungkin tidak akan masuk berita
atau surat  kabar,  tapi  ini  berbicara  mengenai  menerobos  maju  dan
menaklukkan  dunia.  Seperti  apa  yang  telah  ditulis  oleh  Paulus,
"Makhluk  itu  sendiri  juga  akan  dimerdekakan  dari  perbudakan
kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak
Allah" Roma 8:21.

Yesus sedang berbicara di depan orang banyak dalam perumpamaan,
dengan maksud untuk menerangkan atau membuka rahasia itu.  dia
tidak berangan-angan agar  orang banyak itu  dapat  mengerti  secara



mendalam pengajaran-Nya tentang Kerajaan Allah. Ia berkata, "Itulah
sebabnya  Aku  berkata-kata  dalam  perumpamaan  kepada  mereka,
karena  sekalipun  melihat,  mereka  tidak  melihat  dan  sekalipun
mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Mat 13:13.
Jelas Ia tidak ingin orang banyak itu untuk mengerti pengajaran-Nya
karena Yesus berkata bahwa Ia memakai perumpamaan agar mereka
tidak mengerti.

Tetapi  kepada  murid-muridNya,  Yesus  berkata  "Kepadamu  diberi
karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan Surga" Mat 3:11.  Yesus
mengatakan perumpamaan ini kepada mereka "Tidak ada orang yang
menyalakan  pelita  lalu  menutupinya  dengan  tempayan  atau
menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di
atas  kaki  dian,  supaya  semua orang yang masuk ke dalam rumah
dapat  melihat  cahayanya." (Luk  8:16).  Hal  ini  menujukkan  dengan
sangat jelas bahwa Yesus menginginkan agar murid-muridNya, setiap
mereka yang berjalan bersama-Nya dan yang meresponi ajaran-Nya,
supaya  mengerti  secara  mendalam  apa  yang  Yesus  maksudkan,
karena  selanjutnya  Ia  berkata  "Sebab  tidak  ada  sesuatu  yang
tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang
rahasia  yang  tidak  akan  diketahui  dan  diumumkan." (Luk  8:17).
Seringkali disaat Yesus hanya bersama-sama dengan murid-muridNya,
Ia menjelaskan arti dari perumpamaan-perumpamaan itu.

Janji untuk melihat terang-Nya atau menerima pewahyuan-Nya adalah
terbatas hanya bagi mereka yang mau terbuka untuk menerimanya,
karena Ia berkata bahwa terang itu nampak pada semua orang yang
masuk dalam kerajaan-Nya. Hal ini tergantung kepada bagaimana kita
membuka  telinga  rohani  untuk  menerima  pewahyuan  mengenai
Kerajaan Allah. Yesus berkata bagi mereka yang mempunyai kepada-
nya  akan  diberi.  Akan  selalu  ada  penyingkapan  yang  baru  tentang
Kerajaan  Surga  bagi  mereka  yang  telinganya  mendengar.  Lebih
banyak kita menerima pewahyuan itu lebih banyak lagi kita akan diberi.

Perumpamaan-perumpamaan itu terkadang mengambil bentuk alegori
atau  simbol  dimana  setiap  unsur-unsur  alami  yang  ada  disekeliling
dapat  menggambarkan  penjelasannya  secara  rohani.  Di  lain  waktu
keseluruhan  perumpamaan  itu  tertuju  kepada  suatu  pokok  tertentu
mengenai hal Kerajaan Surga.

Pada paragraf  berikutnya,  saya akan mengartikan beberapa perum-
pamaan  dan  mengambil  kesimpulan  dari  setiap  perumpamaan
tersebut, lalu kemudian kita akan tiba pada pemyataan secara umum
bahwa  pengajaran  mengenai  hal  Kerajaan  Surga  ditulis  di  dalam



perumpamaan-perumpamaan tersebut.

Yesus berbicara tentang seorang penabur (penabur; menggambarkan
diri-Nya)  yang  sedang  menabur  benih  (yang  menggambarkan
pemyataan  Injil)  di  atas  tanah  (Mat.  13:1-19  dan  Mat  13:18-23).
Mereka yang menerima Injil  Kerajaan Surga memberi reaksi dengan
cara  yang  berbeda-beda.  Beberapa  menerimanya  dengan  gembira
namun  terpengaruh  atau  tersesat  dan  kembali  ke  cara-cara  dunia,
yang lain masuk ke dalam penganiayaan atau masalah, yang lama-
kelamaan  melemah  dalam  keputusan  sikap  mereka  dan  akhirnya
mundur.  Beberapa  di  tanah  yang  subur.  Mereka  menerima  Injil
Kerajaan  Surga  dengan  rendah  hati  mereka  mampu  mengatasi
penganiayaan, menolak hal duniawi dan melakukan Injil dalam hidup
mereka. Maka kehidupan mereka akan menghasilkan buah yang baik.
Buah yang baik  yang dimaksud berarti  melakukan suatu  pelayanan
seperti  yang Yesus lakukan. Memanifestasikan urapan surga melalui
perkataan  dan  perbuatan,  menjadikan  dan  memuridkan  petobat-
petobat baru.

Yesus juga berbicara mengenai suatu perumpamaan tentang musuh
yang menabur benih yang tidak baik (Mat 13:4-20) diantara yang baik.
Benih yang baik dan yang tidak baik itu dibiarkan berbulir dan bertum-
buh  bersama-sama sampai  tiba  musim menuai.  Yesus  menjelaskan
kepada murid-muridNya bahwa Anak Manusia (yaitu diriNya sendiri)
menabur benih yang baik dalam dunia, iblis menabur benih yang tidak
baik.  Benih  yang  baik  menggambarkan  Injil  Kerajaan  Surga,
menyatakan  dan  melakukan  perkara  yang  Yesus  pernah  lakukan,
mendengar perintah Bapa dan mematuhi semuanya itu seperti Yesus.

Benih yang tidak baik ditabur oleh setan dan kawanannya menggam-
barkan  setiap  ajaran  yang  bertentangan  dengan  ajaran  Yesus  atau
yang  tidak  menghasilkan  buah  seperti  yang  Yesus  hasilkan.  Yang
dimaksud dengan benih yang tidak baik itu bukan saja keinginan dan
tindakan jahat seperti sihir, percabulan atau pembunuhan tetapi setiap
usaha  untuk  membatasi  kuasa  Allah,  misalnya  menolak  untuk
melakukan  pekerjaan  Yesus,  merendahkan  atau  meremehkan
pekerjaan Roh Kudus dan mujizat Injil  pada masa sebelumnya atau
tempat  yang lain pun termasuk ke dalam kategori  benih yang tidak
baik.

Penuaian  terjadi  di  akhir  zaman.  Para  malaikat  akan  datang  dan
mengumpulkan tuaian (Mat. 13:39-43). Tuaian akan dipisahkan yang
baik disimpan, yang buruk dibuang.  Saat  yang baik  untuk penuaian
adalah ketika Tuhan disembah dan diagungkan di seluruh dunia oleh



semua orang,  suku dan bahasa dan pemerintahan Allah dinyatakan
penuh atas seluruh makhluk.

Dua  dari  perumpamaan  Yesus  tentang  Kerajaan  Allah  nampak
sederhana dilihat dari dua pengertian yang bertolak belakang:

Perumpamaan dari  biji  sesawi  menceritakan  tentang  tanaman yang
awalnya sangat kecil, yang kemudian bertumbuh menjadi semak yang
sangat lebat atau pohon dimana burung-burung dapat bersarang (Mat.
13 :31 ,32) ini bisa sebagai gambaran kerajaan Allah yang menyebar
secara  ajaib  keseluruh  dunia  dan  memberikan  kenyamanan  dan
tempat perteduhan bagi banyak orang.

Tafsiran lain adalah perumpamaan ini berbicara tentang pertumbuhan
yang tidak normal (biji sesawi tidak secara wajar menjadi suatu pohon).
Burung-burung diartikan sebagai hal asing yang masuk dan tinggal di
dalam  tempat  yang  tidak  wajar.  Mungkin  ada  beberapa  kebenaran
dalam setiap pengertian ini, walapun yang pertama nampaknya lebih
tepat dalam menggambarkan Kerajaan Surga, dimana yang kedua ini
dalam  beberapa  kasus  dapat  ditujukan  kepada  gereja-gerejaNya
(termasuk  kita  pribadi  lepas  pribadi)  yang  mengalami  pertumbuhan
dengan tidak  benar,  contohnya  dalam seputar  doktrin  tertentu,  atau
pertentangan  pada  satu  sisi  atau  disebut  kepemimpinan  manusia
karismatik.

Perumpamaan tentang ragi yang tidak diaduk dalam 3 sukat tepung
terigu.  "Hal Kerajaan Surga itu seumpama ragi yang diambil seorang
perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai
khamir  seluruhnya." (Mat  13:33)  dapat  diartikan  sebagai  rahasia
tersebarnya  Kerajaan  Surga  yang  awalnya  tersembunyi,  tapi  pada
akhirnya  mempengaruhi  seluruh  dunia.  Ragi  bekerja  dengan  diam-
diam, yaitu dengan misterius tanpa usaha dari si pembuat roti atau roti
itu  sendiri.  Maka  dapat  ditarik  suatu  pengertian  bahwa  Roh  Kudus
bekerja dengan tak bersuara dan hampir-hampir tak terduga. Hal ini
juga yang terjadi di dalam diri seseorang atau satu persekutuan untuk
dapat mengubah dan membangun tanpa adanya usaha tertentu dari si
penerima, sepenuhnya Roh yang bekerja dengan caranya yang unik
dan ajaib.

Ragi dapat juga dimaksud sebagai kekuatan yang terselubung namun
membahayakan,  karena Yesus memperingatkan kita untuk menghin-
dari ragi orang farisi yang sering Ia gambarkan sebagai korupsi dan
kemunafikan.  Ajaran sesat  atau sikap,  yang bekerja  diam-diam dan
berbahaya  dalam  diri  orang-orang  atau  persekutuan  yang  dapat



menyebabkan  kerusakan  yang  parah  bahkan  tidak  dapat  lagi
diperbaharui. Ketidakpercayaan, percabulan, kepentingan diri  sendiri,
dengki  atau  kepahitan  bila  hal-hal  tersebut  diijinkan  masuk  dalam
persekutuan  atau  gereja  akan  membawa  pengaruh  yang  merusak
terhadap  keseluruhan.  Jadi  perumpamaan  tersebut  dapat  diartikan
untuk menggambarkan Bom Kerajaan Surga bekerja dan juga sebagai
peringatan terhadap kerusakan atau kejahatan di dalam Tubuh Kristus.

 

Tiga perumpamaan diungkapkan khususnya kepada para murid:

Perumpamaan tentang harta terpendam (Mat.  13:44)  dan perumpa-
maan tentang mutiara (Mat. 3:45) keduanya memiliki pengertian yang
sama.  Pada  kedua  perumpamaan  tersebut  ada  seseorang  yang
menjual  segala  harta  miliknya  untuk  memperoleh  hadiah.  Demikian
juga Kerajaan Surga diumpamakan seperti harta yang terpendam atau
mutiara.  Yesus mengajarkan bahwa Kerajaan Surga itu  layak untuk
diperjuangkan,layak  untuk  dimiliki  dan  diperlukan  suatu  komitmen
penuh untuk dapat mencapainya.

Perumpamaan tentang pukat yang mengambarkan hal Kerajaan Allah
yang  mengumpulkan  banyak  macam ikan yang  akan dipilih  saat  di
pantai  (Mat.  13:47).  lni menceritakan tentang kumpulan orang tanpa
dibeda-bedakan dan malaikat yang memisahkan yang jahat dari yang
baik saat  penghakiman. Perumpamaan ini  serupa dengan perumpa-
maan tentang gandum yang baik dan yang tidak baik di ladang.

Yesus  menyimpulkan  setiap  perumpamaan  tentang  Kerajaan  Surga
dengan beberapa hal yang samar atau tersirat sehingga membingung-
kan bagi murid-muridNya.

"Mengertikah  kamu  semuanya  itu?"  Mereka  menjawab:  "Ya,  kami
mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka : "Karena itu setiap
ahli  taurat  yang  menerima  pelajaran  dari  hal  Kerajaan  Surga  itu
seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang
lama dari perbendaharaannya." Mat 13:51-52.

Kata  ahli  taurat  yang  dalam bahasa KJV  "Scribe"  biasanya  dipakai
untuk  menyatakan  ahli  taurat,  orang  Farisi  atau  imam  kepala.  Ahli
taurat  adalah  orang  yang  mempelajari  hukum  taurat  dan  orang
mengajarkan  hukum  taurat  tersebut.  karena  mereka  adalah  orang-
orang yang sudah terlatih akan isi  dari  hukum taurat,  maka mereka
diperbolehkan untuk membantu imam kepala dan orang-orang farisi
dalam hal memberikan pendapat. Mereka juga memiliki otoritas untuk
berbicara  kepada  masyarakat  biasa  sehubungan  dengan  hukum



taurat. Ketika Yesus muncul pada waktu itu, mereka bersatu bersama-
sama dengan orang Farisi  dan para imam kepala untuk menentang
Yesus.  Mereka  menganggap  Yesus  sebagai  suatu  kehinaan  yang
besar. Karena la tidak sesuai dengan pengertian mereka akan Firman
Tuhan atau ego (kepentingan) diri mereka sendiri. Yesuspun memiliki
sikap yang sama-sama tidak antusias terhadap mereka 

Kata ahli taurat di dalam ayat ini bukanlah suatu arti kata yang buruk.
Pada  kenyataannya  Yesus  menggunakan  kata  ini  kepada  murid-
muridNya,  karena  mereka  sendiri  yang  menyatakan  bahwa  mereka
mengerti akan arti dari perumpamaan yang Yesus katakan mengenai
Kerajaan.  Surga.  Murid-murid Yesus juga adalah pelajar  hukum tapi
hukum  dari  perjanjian  baru  hal  Kerajaan  Surga  dan  mereka  dilatih
untuk dapat mengajar dan menyebarkan Injil Kerajaan Surga kepada
generasi mereka dan juga generasi seterusnya.

Kemudian  Yesus  membandingkan  mereka  seumpama  tuan  rumah
yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari  perbenda-
haraannya. Tuan rumah ini adalah seorang yang sudah lama tinggal di
dalam  rumah  tersebut  dan  memiliki  banyak  sekali  harta  untuk
dikeluarkan  dan  ditunjukkan  kepada  para  tamu  dan  pendatang.
Beberapa hal tentang Kerajaan Surga adalah hal yang sangat langka
dan  berharga  seperti  hembusan  Roh  Kudus  yang  menggambarkan
kekacauan yang mula-mula (saat pencurahan Roh Kudus mula-mula)
yang  menghasilkan  hidup  dan  keberadaan.  Beberapa  juga  adalah
harta yang isinya tentang pewahyuan akan pribadi  Tuhan sendiri  di
dalam sejarah dunia, dalam. hukum taurat dan secara khususnya di
dalam nubuatan Perjanjian Lama. Beberapa lagi adalah harta benda
yang terlahir dari penderitaan atau tindakan yang benar yang sesuai
menurut  rencana  Tuhan,  beberapa  dari  perbendaharaan  ini  dapat
dikatakan juga cukup baru dan dapat diistilahkan sebagai "pencerahan
baru"  di  dalam  hal-hal  yang  lama  dan  juga  merupakan  suatu
pewahyuan baru tentang Kerajaan Surga yang telah diterima oleh para
murid di dalam kehidupan mereka bersama dengan Yesus dan sama
juga dengan apa yang telah kita terima sewaktu kita berjalan bersama
dengan Dia hari demi hari.

Tujuan yang terutama di dalam hidup dan pelayanan kita adalah untuk
menjadi ahli taurat seperti murid-murid Yesus, yaitu yang belajar dan
melakukan kehidupan Kerajaan Surga.

Apakah Yesus berbicara tentang Kerajaan Surga di waktu sekarang ini
atau  di  waktu  yang  akan  datang?  Jawabannya  adalah  keduanya!
Yesus berkata,  "Kerajaan Surga ada ditengah-tengahmu" tapi  Yesus



juga berbicara tentang kegenapan untuk masa yang akan datang itu.
Yesus mengajar kita agar berdoa untuk kedatangan Kerajaan Surga.
Kita  memasuki  Kerajaan  Surga  ketika  Roh  Kudus  membaptis  kita
masuk ke dalam tubuh Kristus. Kita belajar untuk melakukan kehidu-
pan  Kerajaan Allah  itu  hari  demi  hari.  Kita  berdoa dan  merindukan
tergenapinya hal  Kerajaan Surga itu  di  dalam langit  yang baru dan
bumi yang baru. Seperti halnya beberapa perumpamaan mengajarkan
bahwa  Kerajaan  Surga  itu  ditanam  dan  bertumbuh  dan  akhimya
nampak nyata pada saatnya yaitu waktu penuaian akhir.

Roh dan mempelai  wanita berkata:  "Datanglah! Dan biarlah mereka
yang mendengar berkata: "datanglah!"

Daftar Isi

 



BAB V
Pelayanan Dalam Kerajaan Allah

Persekutuan  setiap  hari  dengan  Yesus  merupakan  suatu  persiapan
untuk melakukan pelayanan.  Para  murid mengamati  banyak mujizat
kesembuhan dan kelepasan yang telah Yesus kerjakan. Demikian juga
dengan kuasa otoritas-Nya atas alam semesta, semuanya ini ditujukan
sebagai  "Pekerjaan-Nya".  Mereka mengamati  bahwa Yesus memiliki
pengertian yang luar biasa sampai kepada kondisi kehidupan orang-
orang  dan  bahkan  cara  pikir  mereka.  Murid-murid  melihat  adanya
suatu  hubungan  antara  mujizat  yang  dilakukan  Yesus  dengan
pemyataan-Nya tentang Kerajaan Allah. Dalam Matius 8-9, Lukas 5-7;
banyak  diceritakan  tentang  mujizat  kesembuhan  dan  kelepasan.
Mengamati  apa  yang  Yesus  kerjakan merupakan salah  satu  prinsip
agar  mereka  dapat  mengerti  yang  Yesus  maksudkan  mengenai
Kerajaan Allah. di dalam cerita mujizat kita dapat belajar siapa Yesus,
seperti apa bentuknya Kerajaan Allah dan pelayanan seperti apa yang
dikerjakan di Kerajaan.

Di pasal ini, kita akan membuat beberapa analisa laporan singkat dari
apa yang telah Yesus kerjakan selama awal pelayanan-Nya di Galilea.
Setelah  melihat  beberapa  peristiwa,  kita  akan  menarik  beberapa
kesimpulan. Di akhir Bab ini kita akan memperlihatkan ringkasan dari
pengajaran tentang Kerajaan.

Setelah Yesus berkhotbah di bukit, Ia turun dan Ia bertemu seorang
yang  sakit  kusta  yang  me  miliki  iman  bahwa  Yesus  mampu  untuk
menyembuhkan  bila  memang  dikehendaki-Nya  (Mat  8:1-4).  Yesus
meyakinkan orang itu bahwa memang itu niat-Nya. Yesus mengulurkan
tangan dan menjamahnya (di dalam jamahan-Nya ada suatu tindakan
iman dan kasih) dan Yesus berkata; "Aku mau, jadilah engkau tahir"
seketika itu juga orang itu sembuh. Yesus berkata kepadanya untuk
tidak  memberitahukan ke siapapun kecuali  kepada imam dan untuk
mempersembahkan  persembahan  sesuai  dengan  hukum  Musa
sebagai pengakuan secara resmi bahwa telah ditahirkan dari penyakit
kusta.

Tetapi orang ini tidak dapat diam, ia menceritakan kesembuhannya itu
sehingga banyak orang datang untuk melihat mujizat-mujizat lainnya.

Pengajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini:

1. Orang kusta itu telah hidup lama sebagai orang yang diasingkan



dan  tidak  mudah  baginya  untuk  percaya  bahwa  Yesus  mau
memperhatikannya.

2.  Yesus  memiliki  belas  kasihan  pada  orang  sakit  dan  yang
menderita.  Belas  kasihan  Yesus  ini  selalu  mengarah  kepada
pertolongan yang disertai dengan mujizat.

3. Kesembuhan adalah kehendak Tuhan dan merupakan bagian yang
mencolok  dalam  pelayanan-Nya,  seperti  yang  telah  Yesus
sampaikan di sinagoga di Nazaret (Yes. 61:1 ,2; Luk 4:18, 19).

4.  Yesus  taat  kepada  peraturan  para  imam  untuk  memberikan
persembahan  sebagai  pengakuan  secara  resmi  bahwa  telah
ditahirkan dari sakit kusta.

5. Sangat sulit  untuk menyembunyikan mujizat agar tidak diketahui
oleh orang banyak di  zaman itu.  oleh karena itu  dengan cepat
Yesus  menjadi  berita  besar  yang  tersebar  merata,  sehingga
menarik banyak orang.

Singkatnya  setelah  kejadian  diatas,  Yesus  datang  ke  Kapernaum
dimana Yesus bertemu dengan seorang perwira Roma (Mat  8:5-13;
Luk  7:1-10),  hamba  dari  perwira  ini  lumpuh  dan  sudah  mendekati
kematian.  Yesus  menawarkan  untuk  datang  dan  menyembuhkan
hamba perwira  tersebut,  tetapi  perwira  tersebut  mengatakan bahwa
tidak perlu Yesus datang cukup dengan mengatakan sepatah kata saja
maka  hamba-nya  itu  akan  sembuh.  Perwira  tersebut  menjelaskan
bahwa dia mengerti hal ini karena ia mengepalai banyak prajurit dan
apabila ia memerintahkan sesuatu kepada prajurit itu, maka prajurit itu
akan melakukannya. Asumsinya adalah bahwa Yesus dapat melaku-
kan hal yang serupa dalam alam roh. Yesus melihat hal ini  sebagai
suatu pengertian yang menakjubkan di dalam pelayanan-Nya. Yesus
memuji perwira tinggi itu atas imannya dan menyuruh perwira tersebut
pulang  dan jadilah  sesuai  dengan imannya,  maka seketika  itu  juga
hamba perwira itu sembuh.

Kemudian  Yesus  menggunakan  kesempatan  ini  untuk  mengatakan
kepada  orang  banyak  bahwa  banyak  orang  dari  bangsa  lain  dapat
masuk kerajaan Allah dan banyak juga dari  umat pilihan Allah yang
tidak dapat masuk karena ketidak percayaannya.

Beberapa kesimpulan nyata dari cerita ini:

1. Yesus tidak harus hadir secara fisik untuk melakukan mujizat.

2.  Perwira  itu  mengekspresikan  pengertian  yang  dalam akan  cara
kerja Kerajaan Allah dan latihan dari otoritas Ilahi. Sebagai perwira



militer, ia mampu untuk melihat apa yang Yesus kerjakan dalam
kaitannya dengan disiplin militer.

3.  Yesus membuat pengertian pokok bahwa jalan masuk ke dalam
Kerajaan Allah dasarnya adalah menerima Yesus sebagai  anak
Allah, tunduk kepada-Nya, dengan rendah hati mau mempelajari
kehendakNya,  dari  pada  mempertahankan  kesukuan  atau  latar
belakang agama atau juga mengikuti hukum yang tertulis.

Di  kota Nain,  banyak orang menyertai  Yesus,  di  kota itu  ada acara
penguburan anak laki-laki tunggal yang ibunya sudah janda (Luk 7:11-
17). Tergerak hati Yesus melihat ibu tersebut dan atas perintah Yesus,
anak laki-laki yang sudah mati itu bangun kemudian duduk dan mulai
berkata-kata,  Yesus  mengembalikan  anak  tersebut  kepada  ibunya.
Peristiwa  ini  membuat  mereka  yang  melihat  dipenuhi  dengan
ketakutan  dan  kemudian  mereka  memuliakan  Tuhan  dan  berkata
"Seorang nabi besar telah muncul ditengah-tengah kita! dan Allah telah
melawat umat-Nya"

Kesimpulan:

1. Yesus didorong oleh belas kasihan kepada sang ibu. Belas kasihan
adalah  salah  satu  prinsip  yang  memotivasi  Yesus  melakukan
mujizat.

2.  Yesus memiliki  murid-murid yang ada disekitarnya tetapi Ia juga
disertai  oleh  banyak  orang  yang  tertarik  dengan  segala
kegemparan dari pelayanan yang dilakukan-Nya.

3. Kita semua menyadari bahwa membangkitkan orang mati adalah
mujizat yang dianggap lebih penting diantara mujizat lainnya. Hal
ini membuat mereka dipenuhi dengan ketakutan atau kegentaran
tetapi disertai juga dengan pujian kekaguman.

4.  Orang  banyak  mengenali  Yesus  sebagai  seorang  nabi  (mereka
belum mengenalinya  sebagai  Juru  Selamat  ataupun  Raja)  dan
perbuatan-Nya  itu  sebagai  manifestasi  dari  kehadiran  Tuhan.
Yesus memiliki otoritas atas kehidupan maupun kematian.

Peristiwa Yesus meredakan angin ribut, yang telah diuraikan di pasal 2,
memberikan murid-murid-Nya beberapa pengajaran penting (Mat. 
8:23-27):

1.  Para  murid  memperoleh pengertian  yang  lebih  luas  akan siapa
Yesus.

2.  Mereka  mempelajari  bahwa  pribadi  yang  mengkhotbahkan  hal
kehadiran Kerajaan Allah di  dunia adalah pribadi  yang memiliki



otoritas dan kuasa untuk memerintah angin dan badai. Kekuatan
alam tunduk pada-Nya.

3. Mereka mempelajari bahwa iman berarti mampu untuk melakukan
perbuatan  yang  telah  Yesus  lakukan.  Mereka  diperhadapkan
dengan  pengharapan  bahwa  mereka  mampu  untuk  melakukan
hal-hal yang serupa.

Orang Gerasa yang kesurupan adalah orang yang liar  dan memiliki
kekuatan yang tidak dapat di kekang dengan rantai, ia tinggal diantara
kuburan-kuburan orang mati  (Marle  5:1-20;  Mat  8:28-34).  Roh jahat
yang ada di dalam orang itu dengan segera mengenali siapa Yesus.
Roh jahat itu berteriak "Apa urusan-Mu dengan aku, hai Yesus Anak
Allah yang Maha Tinggi? Apakah Engkau datang untuk menghukum
kami sebelum waktunya? Yesus bertanya "Siapa namamu?" mereka
menjawab "Legion" karena mereka banyak jumlahnya. Roh-roh jahat
itu  meminta  supaya.  mereka  tidak  diusir  keluar  dari  area,  mereka
meminta diijinkan untuk masuk ke kawanan babi yang ada di lereng
bukit dan Yesus berkata "Pergi!" kawanan babi yang telah dirasuk oleh
roh  jahat  itu  mereka  berlari  dan  terjun  ke  dalam  danau.  Dapat
dimengerti,  mengapa  petemak  babi  itu  marah  dan  penduduk  pun
dengan segera menuntut agar Yesus secepatnya meninggalkan kota
itu. sedangkan orang yang tadinya kerasukan telah dibebaskan total,
firman Tuhan menuliskan "orang yang kerasukan sudah  berpakaian
dan sudah waras pikirannya" ia hendak mengikut  Yesus, tapi Yesus
berkata  agar  ia  kembali  ke  keluarga  dan  teman-temannya  untuk
menceritakan apa yang telah dialaminya.  Ia dengan segera menjadi
pemberita injil yang aktif di kotanya.

1.  Ini  merupakan  cerita  yang  sangat  nyata  dan  dramatis  yang
menceritakan konfrontasi  serius  antara  Yesus dengan kekuatan
jahat yang dapat menguasai manusia.

2. Yesus memiliki teologi pembebasan dengan caranya.

3.  Kehadiran  Yesus  menyebabkan  roh-roh  jahat  itu  membongkar
kedoknya.  Mereka  berteriak,  mereka  bersungut-sungut,  mereka
melakukan tawar-menawar. Dalam kekalahannya, di saat mereka
diusir  keluar  mereka membuat sebanyak mungkin masalah dan
kerugian yang mereka bisa.

4. Umat Tuhan tidak seharusnya berdagang dengan beternak babi,
bagaimanapun  juga  itu  melanggar  aturan.  Yesus  menggosok
sedikit hal ini dengan mengijinkan kawanan babi itu dibawa oleh
roh-roh jahat kepada kehancuran.



5.  Kerajaan  Allah  memiliki  Otoritas  untuk  mengalahkan  kekuatan
jahat.

Beberapa dari teman-teman membantu menurunkan orang lumpuh itu
dari atap rumah agar ia dapat melewati kerumunan orang banyak yang
berkumpul di luar. Yesus menghargai iman dari teman-temannya (Mat
9:1-8; Mark 2:1-12; Luk 5:12-26). Yesus berkata kepada orang yang
lumpuh itu "dosamu telah dihapuskan" beberapa dari ahli  taurat dan
orang Farisi yang ada di tengah-tengah kerumunan itu sangat kaget.
Karena setahu mereka hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa.
Mereka  pikir  Yesus  telah  melakukan  penghujatan,  mereka  mulai
berbisik-bisik satu dengan yang lain. Oleh karena Roh Kudus Yesus
mengetahui apa yang mereka pertanyakan.  Yesus.  pun mengajukan
pertanyaan  kepada  mereka,  "Mana  yang  lebih  mudah,  mengatakan
kepada orang lumpuh itu dosamu telah diampuni, atau bangkitlah dan
berjalanlah?"  kemudian  Yesus  pun  mengatakannya  kepada  orang
lumpuh  itu,  sehingga  ia  bangun  dan  berjalan.  Banyak  orang  yang
dipenuhi dengan rasa kagum dan memuliakan Tuhan.

Kesimpulan:

1.  Yesus  seringkali  memerlukan  calon-calon  untuk  disembuhkan
untuk menyatakan iman. Dalam peristiwa ini, Yesus menghargai
iman dari teman-teman yang membawa orang lumpuh itu datang
kepada-Nya.

2. Yesus selalu mengetahui di dalam Roh, apa yang harus dikatakan
dan pelayanan apa yang harus diberikan.  Dalam hal  ini,  Yesus
mengerti  bahwa  hal  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah
pengampunan.  Pengampunan  diberikan  sebagai  hadiah  cuma-
cuma tanpa harus melakukan pengakuan dosa. Tentunya, orang
lumpuh itu sudah merasa bahwa Yesus telah mengetahui tanpa
harus ia ceritakan untuk apa Yesus menyampaikan pengampunan.

3. Ada suatu pemisahan yang jelas antara mereka yang meresponi
dengan  kekaguman  dan  pujian  atas  perbuatan-Nya  dengan
mereka yang berkomentar  penuh dengan kritikan.  Mujizat  yang
Yesus kerjakan selalu menyebabkan timbulnya 2 reaksi.  Mujizat
juga selalu menyebabkan 2 hal, yaitu mereka memutuskan untuk
menerima Yesus atau menolak-Nya.

4.  Pengampunan  seringkali  berhubungan  dengan  kesembuhan,
kadang-kadang  pengampunan  itu  seperti  sebuah  syarat  untuk
dapat menerima kesembuhan. 

Yairus, kepala rumah ibadat, yang apabila dipikir secara normal tidak



mungkin ia  datang kepada Yesus.  Tetapi  sejak anak perempuannya
sakit dan hampir mati, ia kemudian datang kepada Yesus dan meren-
dahkan diri meminta pertolongan (Mat 9:18-24). Ketika Yesus sedang
berjalan  dengan  Yairus  untuk  melayani  anak  perempuannya  itu,
datanglah berita yang mengatakan bahwa anak itu telah mati. Dalam
peristiwa  ini  Yesus  hanya  membawa  ketiga  orang  murid-Nya,  yaitu
Yakobus, Yohanes dan Petrus, mereka adalah murid-murid terdekat-
Nya. Ketika mereka sampai di rumah Yairus, mereka melihat banyak
dari teman-teman dan keluarga mereka sedang meratap dan menan-
gis.  Yesus berkata bahwa anak perempuan itu tidak mati  melainkan
hanya tertidur dan mereka yang mendengarnya menertawakan Yesus.
Yesus menyuruh mereka semua keluar, hanya memperbolehkan Yairus
serta  istrinya  dan  ketiga  murid-Nya.  Yesus  berkata  kepada  anak
perempuan  itu  "Bangunlah!"  kemudian  anak  perempuan  itu  bangun
dan berjalan, mereka semua terkagum-kagum. Yesus menyuruh untuk
memberi anak itu makan dan berjanji untuk merahasiakan hal ini.

Kesimpulan:

1.  Yairus adalah salah satu kepala rumah ibadat,  entah itu karena
situasi yang menekan atau karena hatinya yang terbuka, sehingga
Yairus datang kepada Yesus dan percaya.

2.  Yesus  mengatakan  bahwa  anak  perempuan  itu  hanya  tertidur,
supaya:

a. Orang tuanya lebih mudah untuk percaya akan adanya kesem-
buhan.

b. Memperkecil dampak luas dari mujizat itu, oleh karena Yesus
tidak mau dipublikasikan dengan berlebihan.

c. Menetralisir kekuatan dari mereka yang tidak percaya.

3.  Yesus mengetahui  bahwa Ia mendekati  suatu peperangan yang
serius.  Yesus membawa 3 orang murid yang paling la percaya.
Yesus  sedang  memasuki  situasi  yang  tidak  menyenangkan,
dengan konsentrasi yang tinggi dari mereka yang tidak percaya
dan mungkin juga musuh.

4. Kerumunan dari teman-teman dan kerabat yang sedang meratap
dan menangis tidak menciptakan atmosfer yang mendukung dari
apa yang hendak Yesus kerjakan.

5.  Ketiga murid Yesus memperoleh pengajaran yang berharga dan
penuh kuasa tentang peperangan rohani.

6.  Pada  periode  di  dalam  sejarah  (antara  masa  kejatuhan  dan



kedatangan Yesus kedua kali) aktivitas utama dari Kerajaan Allah
adalah peperangan.

Ketika  Yesus  sedang  dalam  perjalanan  menuju  ke  rumah  Yairus,
seorang  wanita  yang  mengalami  pendarahan  selama  12  tahun
menjamah  ujung  jubah-Nya  dan  ia  disembuhkan.  Yesus  menyadari
bahwa  seseorang  telah  menyentuh-Nya  dan  Yesus  merasakan  ada
kuasa kesembuhan yang mengalir keluar dari diri-Nya. Ketika wanita
itu  mengakui  bahwa  Ia  yang  telah  menjamah  Yesus,  maka  Yesus
berkata kepadanya "Imanmu telah menyelamatkanmu."

Kesimpulan:

1. Wanita itu bertindak dalam iman, ketika ia menjamah jubah Yesus.
Wanita itu tidak perlu membuat permohonan secara lisan.

2.  Iman  mengerakkan  kuasa  kesembuhan  dari  Yesus,  meskipun
Yesus tidak melayani wanita itu secara khusus.

3. Ketika Yesus menyadari apa yang telah terjadi, Ia memerintahkan
iman wanita itu dan memastikan kepadanya bahwa imannya telah
menyelamatkan.

Bartimeus,  seorang  pengemis  yang  buta  mendengar  bahwa  Yesus
lewat.  dan segera  Bartimeus  berteriak  kepada  Yesus:  "Yesus,  anak
Daud, kasihanilah aku!" (Mat 9:27-31; Mark 10:46-52; Luk 18:35-43).
Orang  banyak  yang  ada  disekitarnya  mencoba  untuk  mematahkan
imannya, tetapi Bartimeus tidak berhenti. Dan ketika Yesus memang-
gilnya,  ia  melemparkan  mantelnya  dan  menghampiri  Yesus.  Yesus
bertanya kepadanya "Apa yang kamu ingin untuk Ku lakukan?" jawab
Bartimeus, "Biarkanlah saya melihat." Yesus berkata "Pergilah! Jadilah
kepadamu menurut imanmu." Seketika itu juga ia dapat melihat dan
mengikuti Yesus. Orang banyak itu memuji Tuhan.

Kesimpulan:

1. Orang banyak mungkin dapat melemahkan iman Bartimeus karena
mereka  berpikir  bahwa  Bartimeus  hanyalah  seorang  pengemis
yang tidak berguna dan seharusnya ia tidak menganggu Yesus,
Sang Penyembuh Besar.

2. Bartimeus tidak terpengaruh dengan perkataan-perkataan orang-
orang di  sekelilingnya.  Bartimeus memiliki  keteguhan hati  untuk
mencari  pertolongan yang dari Yesus. Yesus meresponi dengan
senang  hati  hasrat  dari  Bartimeus  dan  memperhitungkannya
sebagai iman.

3. Ketika Yesus memanggilnya, Bartimeus melepaskan mantelnya. lni



berarti  bahwa ia telah siap melepaskan hidup lamanya sebagai
seorang  pengemis  dan  masuk  kedalam  suatu  arah  yang  baru
yang belum diketahuinya.

4.  Ketika  Bartimeus  menjawab "Saya  mau melihat"  sebenarnya  ia
sedang  membuat  suatu  keputusan  yang  dapat  membawa  dia
masuk kedalam kehidupan (gaya hidup) yang berbeda total. Hari-
harinya sebagai pengemis telah berakhir; sekarang ia mengambil
tanggung jawab untuk dapat hidup lebih produktif sebagai pribadi
seutuhnya.

Dibawanyalah kepada Yesus seorang laki-laki yang kerasukan setan
dan  sangat  kotor  (Mat  12:22-30;9:32-34;  Mark  3:22;  Luk  11:14,15),
Yesus mengusir roh-roh jahat dan laki-laki itu dapat kembali berbicara.
Orang banyak itu terkagum-kagum; tetapi ahli taurat dan orang-orang
farisi  mengklaim  bahwa  Yesus  melakukan  mujizat  dengan  kuasa
beelzebul, pangeran kegelapan. Perkataan mereka memberikan Yesus
kesempatan  untuk  memberi  penjelasan  mengenai  kerajaan  setan
dengan Kerajaan  Allah.  Yesus memberikan  penjelasan  secara  garis
besar  bahwa  tidak  mungkin  iblis  melawan  iblis.  Yesus  mengakhiri
dengan  mengatakan  "Jika  Aku  mengusir  setan  dengan  kuasa  Roh
Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu."

1. Yesus mengusir setan dengan sepatah kata.

2. Seperti biasanya, orang banyak menghargai sedangkan ahli taurat
dan  orang  Farisi  mengeluarkan  penghinaan.  Kali  ini
pertentangannya  semakin  meruncing,  dengan  menuduh  Yesus
melakukan mujizat dengan kuasa setan.

3.  Hal  ini  berubah menjadi  konfrontasi  yang semakin  nyata  antara
kerajaan  setan  dengan  Kerajaan  Allah.  Yesus  membuatnya
menjadi  semakin  jelas  bahwa memang hanya  ada dua macam
kerajaan dan Kerajaan Allah adalah pemenangnya.

4. Yesus menambahkan bahwa menghujat Roh Kudus adalah dosa
yang  tidak  termaafkan.  Karena  inilah  yang  dilakukan  oleh  ahli
taurat dan orang-orang farisi, implikasinya sudah jelas.

5.  Yesus  dengan  jelas  mengidentifikasikan  pelayanan  kelepasan
sebagai manifestasi dari kehadiran Kerajaan Allah.

 

Mukjizat dan Injil Kerajaan Allah

Yesus sangat mengandalkan mujizat yang Ia nyatakan untuk menun-
jukkan siapa Dia. Yesus mengajarkan melalui kehidupan-Nya apa yang



mereka tidak dapat mengerti dari perkataan-Nya. Yesus dapat melaku-
kannya oleh karena Yesus-lah Firman itu sendiri.

Setiap kali Yesus atau penulis Injil menuliskan suatu pernyataan yang
meringkaskan  mengenai  pelayanan  Yesus  mereka  selalu  menghu-
bungkan  antara  khotbah-Nya,  pengajaranNya  dengan  kesembuhan,
kelepasan dan mujizat lainnya. Meskipun kebanyakan dari mujizat-Nya
itu tidak memberi petunjuk yang spesifik akan hal Kerajaan Allah tetapi
justru  ringkasan  tentang  pelayanan-Nya  itu  yang  menunjukkan  hal
Kerajaan Allah. Yesus menyebut mujizat-mujizat yang dikerjakan-Nya
itu  sebagai  "Perbuatan-Nya"  dan  bersikeras  bahwa  "Perbuatan"'  itu
adalah  suatu  konfirmasi  yang  kuat  dari  setiap  perkataan  yang
diucapkan-Nya.

Setelah  murid-muridNya  mempunyai  kesempatan  untuk  mengamati
semua mujizat-mujizat, Yesus mengutus mereka untuk pertama kalinya
melakukan perjalanan sebagai misionaris. Yesus telah mempersiapkan
mereka dengan cara membiarkan mereka untuk mengamati  pelaya-
nan-Nya,  sekarang  mereka  diutus  supaya  mereka  melakukan  apa
yang telah mereka pelajari. Yesus mengarahkan mereka, "Kotbahkan-
lah di  manapun kamu pergi,  katakan bahwa,  "Kerajaan Allah sudah
dekat,  sembuhkanlah  yang  sakit,  bangkitkan  yang  mati,  tahirkan
mereka yang sakit lepra, mengusir roh-roh jahat." Memproklamasikan
Kerajaan Allah termasuk mendemonstrasikan kuasa itu sendiri, kuasa
untuk merubah. Para murid telah dilatih untuk melakukan pelayanan
sesuai dengan apa yang telah mereka lihat Yesus lakukan.

Ketika  Yohanes  pembaptis  ada  di  dalam  penjara,  ia  menyuruh
seseorang untuk menanyakan apakah benar Yesus adalah Mesias itu?
Yesus  menjawabnya,  "Pergilah,  dan  katakan  kepada  Yohanes  apa
yang kamu dengar dan lihat,  yaitu;  yang buta melihat,  yang lumpuh
berjalan, penderita lepra ditahirkan dan yang tuli mendengar, yang mati
dibangkitkan dan yang miskin mendapatkan kabar baik.

Pekerjaan Yesus yang besar dimaksudkan untuk membawa pertobatan
ke seluruh kota. Yesus mulai memarahi kota-kota dimana mujizat telah
dilakukan namun mereka tidak mau bertobat.

"Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida karena jika di
Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang terjadi ditengah-tengah
kamu,  sudah  lama  mereka  bertobat  dan  berkabung.  Tetapi  Aku
berkata  kepadamu:  Pada  hari  penghakiman  tanggungan  Tirus  dan
Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kaper-
naum apakah engkau akan di naikkan sampai ke langit? Tidak. engkau



akan di turunkan sampai ke dunia orang mati! karena jika di Sodom
terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi ditengah-tengah kamu, kota
itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi Aku berkata kepadamu
pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan
daripada tanggunganmu.” (Mat 11:21-24).

Yesus melihat  hal mengusir kuasa iblis sebagai bukti  dari kehadiran
Kerajaan Allah, ketika orang-orang farisi menuduh Yesus mengusir iblis
dengan kuasa iblis,  Yesus berkata kepada mereka,  "Tetapi jika,  Aku
mengusir  setan  dengan  kuasa  Roh  Allah,  maka  sesungguhnya
kerajaan Allah sudah datang kepadamu." (Mat 12:28).

Bentuk pelayanan Yesus lengkap dengan tanda-tanda ajaib dan heran,
hal itu merupakan bagian penting dari Proklamasi Injil Kerajaan Allah.
Karena dengan adanya tanda-tanda ini, maka proklamasi yang Yesus
ucapkan itu terbukti sebab disertai dengan demonstrasi. Adalah suatu
kemunafikan  apabila  hanya  memproklamasikan  bahwa  Allah  adalah
Allah yang Maha Kuasa tanpa ada bukti nyata dari apa yang diucap-
kannya atau mengatakan bahwa Ia adalah Allah yang hidup dan tiada
berubah dan bahwa kita adalah tubuh-Nya, tetapi kita tidak memani-
festasikan kehidupan dan pelayanan-Nya dalam hidup kita.

Kita diperhadapkan dengan pertanyaan:  mana lebih sulit  melakukan
mujizat  yang  Yesus  katakan  adalah  tanda  dan  Kerajaan  Allah  atau
untuk melakukan tuntutan moral seperti khotbah di bukit dan penga-
jaran  Yesus  lainnya  tentang  kehidupan  di  dalam  Kerajaan  Allah?
kesemuanya  itu  mustahil  dilakukan  oleh  kita  orang  yang  telah
mengalami  kejatuhan.  Rasul  Paulus  memiliki  indikasi  yang  jelas
mengenai solusi duri hal ini:

"Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,  melainkan
Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang sekarang kuhidupi
di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam. Anak Allah yang telah
mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku." Gal 2:20.

Mustahil  bagi  manusia,  tetapi  tidak ada yang mustahil  bagi  Kristus.
Bukan lagi aku yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalamku.

 

Pelatihan untuk melayani

Aspek  utama  dari  pelayanan  Yesus  adalah  untuk  mengajar  murid-
muridNya melakukan apa yang telah mereka lihat Yesus lakukan.

Yesus  lebih  sering  berhadapan  dengan  situasi  yang  berbeda-beda,
ketimbang membangun suatu bentuk pola pelayanan.



Keduanya baik orang yang sakit  lepra ataupun pengemis yang buta
adalah orang yang diusir secara sosial. Orang yang sakit lepra mem-
punya: sejarah yang panjang karena diasingkan sebagai orang yang
tidak tahir. Sekalipun ia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan-
nya, tetap dengan takut-takut ia menghampiri Yesus, kemudian berkata
"Tuan dapat menyembuhkanku, apabila Tuan mau" Yesus menerima
imannya  dan  memberikan  kekuatan,  semangat  untuk  menerima
kesembuhan.  Yesus  menasehati  dia  langkah  selanjutnya  untuk
dilakukan:  Pergilah  katakan  kepada  imam-mu  dan  penuhi  prosedur
yang telah ditentukan.

Bartimeus, pengemis yang buta, memiliki pendekatan yang berbeda.
sekalipun  orang-orang  melemahkan  imannya,  ia  tetap  berseru
meminta pertolongan kepada Yesus. Yesus meresponi keberaniannya,
tapi dilihat dari tingkat perubahan, Bartimeus telah siap. Ketika Yesus
bertanya "Apa yang kamu ingin tuk Ku perbuat?" Bartimeus memberi-
kan jawaban yang dapat merubah seluruh kehidupannya, "saya mau
melihat"  Yesus  mengetahui  dalam  beberapa  perkara  yang  khusus
keputusan seperti ini diperlukan.

Mujizat  Dua  orang  yang  dibangkitkan  menyatakan  bahwa  kedua
mujizat itu dilakukan dengan cara yang berbeda. dalam perkara anak
seorang janda di  Nain, yang Yesus temui di  sepanjang jalan, Yesus
hanya menjamah usungannya dan berkata kepada anak laki-laki  itu
untuk  bangun.  Semua  murid  Yesus  hadir  disana,  juga  kerumunan
orang  banyak  yang  mengikuti  Yesus  dan  kerumunan  yang  ada  di
penguburan semua hadir disana.

Dalam  perkara  anak  perempuan  dari  kepala  rumah  ibadat,  Yesus
mengurangi  beberapa  dari  murid-Nya,  juga  orang  banyak  yang
mengikuti-Nya  dan juga orang-orang yang berkabung.  Hanya  orang
tua dari anak perempuan itu dan ketiga murid-Nya (Yakobus, Yohanes
dan  Petrus)  yang  diijinkan  masuk  ke  dalam  bersama  dengan-Nya.
Perbedaannya terletak pada kekuatan gerak dan situasi yang ada. Di
tempat Yairus ini, Yesus sedang diserbu di daerah lawan-Nya. Yairus
mungkin  datang  kepada  Yesus  lebih  banyak  disebabkan  karena
keputusasaan daripada kesadaran dari hatinya akan Yesus. Tentunya
diantara mereka yang berkabung ada orang-orang yang sangat-sangat
memperhatikan  Yesus,  yaitu  musuh-musuhNya  mereka  sedang
mencari sesuatu untuk dikritik dan dipersoalkan. Peristiwa ini menjadi
bukti  bagi  mereka yang menertawakanNya.  Yesus telah mengetahui
apa yang akan dihadapi-Nya sebelum Ia pergi ke rumah Yairus dan
Yesus mengetahui bagaimana menghadapi situasi itu.



Biasanya Yesus mengharapkan adanya suatu tingkatan iman di dalam
pribadi  orang  yang  mengharapkan  mujizat  itu.  tingkatan  iman  itu
berbeda-beda  antara  orang  yang  satu  dengan  yang  lain.  Yesus
berusaha  untuk  membangun  dan  menumbuhkan  apapun  tingkatan
iman  dari  orang-orang  yang  ditemui-Nya.  Orang  yang  sakit  lepra
percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Perwira Roma juga
memiliki keyakinan bahwa Yesus dapat melakukan mujizat dari jauh. Ia
juga memiliki  pengertian akan cara kerja dari  Kerajaan Allah.  Yairus
memiliki kepercayaan untuk datang menghampiri Yesus dengan resiko
diasingkan dari rekan-rekannya. Orang yang lumpuh memenuhi syarat
atas  dasar  iman  dari  teman-temannya.  Bartimeus  memperlihatkan
kemauan untuk menerima kehidupan baru.

Yesus  membedakan  dengan  jelas  antara  kesembuhan  dari  sakit
penyakit dan kelepasan dari kuasa iblis. Dalam peristiwa yang terakhir.
Ia berbicara langsung kepada iblis dan berbicara kepada orang yang
kerasukan itu setelah ia dibebaskan.

Biasanya  untuk  mujizat  yang  berhubungan  dengan  kekuatan  alam,
seperti;  meredakan  badai  atau  mengutuk  pohon  zaitun,  Yesus
memerintahkan dengan tegas.

Untuk  menghasilkan  makanan  dalam  jumlah  yang  banyak,  Yesus
berdoa mengucap syukur dari apa yang sudah tersedia. Yesus tidak
mengikuti  sekumpulan  prosedur.  Ia  langsung  berhadapan  dengan
setiap  individu  yang  ditemui  sesuai  dengan  situasi  dan  iman  dari
orang-orang yang bersangkutan.

 

Penebusan

Tuhan adalah pemerintah tunggal atas semuanya, Yesus adalah 
Raja!

Ia  menciptakan  manusia  untuk  memerintah  semua  ciptaan-Nya  di
bawah  penguasaan-Nya  (Kej.  1:28-30;  serta  8:4-8).  Kuasa  untuk
memerintah itu memiliki syarat yaitu penundukan total pada kehendak
Tuhan. ketika manusia mengalami kejatuhan akibat dari ketidaktaatan
atau tidak tunduk pada perintah Tuhan, maka kuasa untuk memimpin
itu  hilang.  Setan  menjadi  "Penguasa  di  bumi"  timbullah  kekacauan,
"Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan
oleh  kehendaknya  sendiri  tetapi  oleh  kehendak  Dia  yang  telah
menaklukkannya" (Roma 8:20). Dosa dan penderitaan menjadi suatu
gaya hidup, bencana alam bermunculan. Orang-orang yang seharus-
nya memerintah malah dapat dikalahkan oleh keadaan, bahkan kuman



kecil  pun  tidak  dapat  mereka  lihat,  emosi  mereka  atau  kerusakan
akibat perang. Dikeluarkan dari hadirat dan kesatuan dengan Tuhan,
mereka menjadi saling bermusuhan dan bertengkar satu dengan yang
lain.

Penebusan menjadi sangat penting setelah adanya kejatuhan. Yesus
datang untuk mengembalikan semua dampak kerugian dari kejatuhan
itu, untuk memulihkan pemerintahan Tuhan di bumi, untuk membawa
manusia kepada suatu tingkat kedewasaan rohani.

Mujizat atau "Perbuatan" Yesus menunjukkan bagaimana penebusan
itu  dapat  diwujudkan.  Yesus menunjukkan hak otoritas yang dimiliki
oleh  orang-orang  benar  untuk  memerintah  atas  alam  ini  dengan
disertai  tanda-tanda mujizat.  Yesus  membuktikan kuasa  Tuhan  atas
dosa  dengan  cara  memberikan  pengampunan  atas  dosa  manusia.
Yesus memperlihatkan kuasa Tuhan untuk memulihkan manusia dalam
hal kesehatan dengan memberikan kesembuhan bagi setiap mereka
yang  datang  kepada-Nya.  Yesus  juga  memperlihatkan  Kuasa-Nya
untuk melawan kuasa musuh dengan cara mengusir setali, meredakan
badai dan melawan pemimpin-pemimpin agama yang munafIk.

Pelayanan penebusan telah dipercayakan kepada para pengikut-Nya.
Yesus  menghabiskan  sebagian  dari  pelayanan-Nya  khusus  untuk
melatih sekelompok murid pertama-Nya untuk dapat meneruskan hal
penebusan. Penebusan atas dunia telah sepantasnya menjadi fungsi
dari  Gereja.  Hal  penebusan  ini  di  dalamnya  terdapat  peperangan
rohani,  menghancurkan pemerintahan /  kuasa setan dan melakukan
pekerjaan Kristus.

Setelah Kristus naik, tugas penebusan bagi dunia telah dipercayakan
kepada gereja-Nya. Tujuan akhir dan gereja-Nya adalah pemerintahan,
yaitu menegakkan Kerajaan Allah. hal ini menyebabkan gereja berada
dalam perebutan. Kerajaan dunia ini harus menjadi Kerajaan Allah. kita
semua terlibat di dalam peperangan ini, melakukan pekerjaan Kristus
(berbicara mengenai melakukan mujizat  /  tanda-tanda ajaib),  adalah
penting untuk mengalahkan musuh dan menegakkan Kerajaan Allah.

Beberapa  sebab  mengapa  mujizat  tidak  lagi  menonjol  atau  diperli-
hatkan hari-hari ini:

1.  Kebudayaan kita  secara  umum sebagian besar  dengan adanya
pertolongan media,  telah menutupi  hal-hal  yang Tuhan lakukan
dan hal ini  telah melemahkan iman kita dan melihat  mujizat  itu
sebagai hal yang merupakan suatu kemungkinan saja. Komunitas
kita  adalah tempat  dari  paham pencerahan,  paham dewa-dewa



dan pada dasamya adalah tempat kekristenan.

2.  Gereja-gereja  sekarang  ini  pada  umumnya,  mencerminkan
kebudayaan  lazimnya  dimana  mereka  berada.  Oleh  sebab  itu
mata  mereka  tertutup  kepada  suatu  kenyataan  bahwa  mujizat
merupakan bagian yang paling menonjol dalam pelayanan Yesus
dan bagian penting dalam pengabaran Injil Kerajaan Allah. Mereka
cenderung  beranggapan  bahwa  mujizat  adalah  suatu  hal  yang
terjadi  pada  zaman  dulu  dan  bukan  lagi  merupakan  rencana
Tuhan  dalam  masa  ini.  Pengertian  ini  memberikan  dampak
terciptanya beberapa doktrin.

3.  Sementara  kebanyakan  umat  kristen  menjadi  segan  untuk
mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat melakukan mujizat, apabila
kita bertanya "mengapa?" kepada mereka, mereka mungkin akan
menjawab "Ia memilih untuk tidak melakukannya" sesungguhnya
adalah Ia tidak dapat melakukannya karena Ia tidak mempunyai
alat-alat yang mau untuk melakukan.

4. Akhirnya hal ini memimpin mereka untuk lebih menaruh percaya
pada  pekerjaan  para  medis  (dokter),  pada  program  rehabilitasi
duniawi  atau  dalam  beberapa  kasus  mereka  lebih  menaruh
percaya pada hal-hal okultisme.

5. Orang kristen, pada umumnya, baik yang belum pernah berjalan
dalam Roh Tuhan atau yang belum pemah melatih dirinya untuk
mendengar suara Tuhan dan mentaatinya.

Kelima  hal  diatas  hanyalah  beberapa  sebab  mengapa  mujizat
tidak  lagi  menonjol,  tetapi  kelima  hal  tersebut  menunjukkan
pertobatan  dan  pelatihan  ulang  merupakan  hal  yang  penting
apabila kita hendak berbalik kepada pola perjanjian baru.

Daftar Isi

 



BAB VI
Mempersiapkan Para Murid Untuk "Babak Terakhir"

Pada awal  pelayanan Yesus,  banyak orang yang berkumpul  karena
tertarik kepada mujizat-mujizat yang Ia lakukan. Tetapi sejalan dengan
berlalunya waktu, banyak diantara murid-muridNya yang mulai merasa
tersinggung dan tidak bisa menerima perkataan-Nya sehingga mereka
pergi meningalkan Yesus. Kejadian ini tercatat di dalam Injil Yohanes
dimana Yesus mengeluarkan perkataan yang keras tentang Tubuh dan
Darah-Nya (Yoh. 6:60-66).  Pada rangkaian kisah Injil  yang lain lebih
mengaitkannya kepada tuntutan Yesus yang radikal dalam pemuridan
dan pertobatan.

Yang menarik dari kisah injil adalah sebagian besar mengarah kepada
ajaran yang Yesus berikan kepada murid-muridNya untuk mempersiap-
kan  mereka  sebelum  kepergian-Nya.  Penderitaan,  kematian  dan
kebangkitan  adalah  bagian  yang  terpenting  dari  pelayanan-Nya,
karena dalam hal itulah Yesus menyatakan dua hal yaitu pengorbanan
melalui penyerahan diri-Nya dan kemenangan-Nya secara total. Ketika
Yesus  sedang  mempersiapkan  diri-Nya  menghadapi  kematian,  Ia
berkata,  "Telah  tiba  waktunya  Anak  Manusia  dipermuliakan."  (Yoh.
12:23-24).

Beberapa saat sebelum Yesus menyatakan pemberitahuan-Nya yang
pertama  tentang  penderitaan-Nya,  Yesus  bertanya  kepada  murid-
muridNya tentang identitas diri-Nya dan mereka mengatakan tentang
sejumlah perkiraan mengenai diri-Nya yang tersebar waktu itu. Petrus
secara tepat mengakui Yesus sebagai "Mesias", Anak Allah yang hidup
(Mat.  16:13-20).  Kemudian  Yesus  melarang  mereka  supaya  jangan
memberitahukan  hal  ini  kepada  siapapun.  Mengapa  hal  ini  harus
disembunyikan?  karena  Yesus  tidak  ingin  kebenaran  ini  dijadikan
sebagai  perkiraan atau bahan perdebatan.  Orang-orang seharusnya
dapat melihat kebenaran itu melalui segala perbuatan hebat yang Ia
lakukan.  Yesus  menghendaki  pendapat  tersebut  berdasarkan hanya
kepada kenyataan hidup-Nya sehari-hari dan pekerjaan-Nya. Puncak
dari  setiap  pernyataan-Nya  adalah  saat  kebangkitan-Nya  yang
meneguhkan dan memberi makna pada setiap mujizat yang pernah Ia
kerjakan.

Berdasarkan  pengakuan  Petrus  tentang  Yesus  sebagai  Anak  Allah,
Yesus menyatakan empat perkara:



1. Gereja akan dibangun diatas dasar kebenaran tersebut. Kebenaran
tentang siapa pribadi Yesus. Yesus sendirilah yang menjelaskan
keberadaan dari gereja.

2. Yesus yang akan menjadi kepala dari Gereja, yang adalah tubuh-
Nya, manifestasi diri-Nya dalam dunia. 

3. Kerajaan Iblis tidak akan mampu menghalangi Gereja dan rencana-
Nya bagi Gereja. Gereja akan selalu menjadi pemenang di dalam
pergumulannya  melawan  setiap  musuh.  Gereja  dapat  melucuti
kekuatan musuh. Ia bahkan dapat menyerang kekuasaan setan.
Gerbang neraka tidak dapat bertahan melawan gereja.

4.  Para murid akan menerima kunci  Kerajaan-Nya.  Ini  berarti  para
murid atau lebih  luas lagi,  Gereja Tuhan akan memiliki  otoritas
untuk mengikat dan melepaskan (Mat. 16:19). Kuasa ini didasari
dari otoritas untuk mengampuni. Yesus mempercayakan kuasa ini
kepada murid-muridNya yang pertama dan diteruskan kepada kita
(Mat. 16:19; 18:18). Pada perikop yang sama, Yohanes mendasari
otoritas ini  atas kasih karunia yang Roh Kudus berikan kepada
para murid (Yoh. 20:22, 23). Roh yang sama yang bekerja dalam
pelayanan Yesus juga bekerja dalam diri kita.

Yesus memastikan tentang pemberian kuasa yang penuh ini kepada
Gereja di dalam amanat terakhir-Nya kepada murid-murid: "Kepada-Ku
telah diberikan segala kuasa di Surga dan di bumi. Karena itu pergilah,
jadikanlah semua bangsa murid-Ku" (Mat. 28:18, 19a). Kata "Karena
itu" dalam janji ini hanya akan berarti bila kuasa-Nya dan kemampuan-
Nya telah diberikan kepada kita.

Setelah para  murid  mengenali  siapa diri  Yesus,  Ia  memberitahukan
kepada mereka tentang penderitaan dan kematian yang akan diha-
dapi-Nya.  "Kemudian  mulailah  Yesus  mengajarkan  kepada  mereka,
bahwa  Anak  Manusia  harus  menanggung  banyak  penderitaan  dan
ditolak  oleh  tua-tua,  imam-imam  kepala  dan  ahli-ahli  taurat,  lalu
dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari." (Mark 8:31-33).

Pemberitahuan ini  dikatakan-Nya sebanyak tiga kali  dengan kalimat
yang sama. Para murid-Nya tidak dapat mengerti apa yang dimaksud-
kan-Nya Pernyataan-Nya itu terlalu sulit untuk dipahami dan diterima
sebelum  hal  tersebut  sungguh-sungguh  terjadi  dan  bahkan  sampai
waktunya hari Pentakosta.

Setelah  pemberitahuan  ini  Yesus  mulai  mengajar  murid-muridNya
tentang banyak hal untuk mempersiapkan mereka sebelum kepergian-
Nya. Yesus berbicara tentang penyangkalan diri, dan tentang kehilan-



gan nyawa demi Kristus dan pemberitaan Injil. Ia menyatakan syarat-
syarat bahwa mereka harus kehilangan nyawa mereka supaya beroleh
kehidupan.

Dia berkata bahwa Anak Manusia diiringi  para malaikat-malaikatNya
akan  datang  di  dalam  kemuliaan  untuk  menghakimi  setiap  orang
menurut perbuatan mereka. Dasar dari penghakiman adalah apakah
manusia hidup untuk Tuhan dan bagi Kerajaan-Nya atau hidup untuk
dirinya sendiri dan perkara-perkara dunia ini (Mat 16:24-28; Mrk 8:34;
Luk 9:23-27).

Kemudian Yesus berkata bahwa sesungguhnya beberapa orang dari
mereka tidak akan mati sebelum mereka melihat KerajaanNya datang
dengan  kuasa  (Mrk  9:1),  hal  ini  berarti  bahwa  kita  dapat  berharap
untuk  mencapai  kepenuhan.  Kerajaan  Surga  itu  dalam  hidup  ini.
Kemuliaan  Kerajaan-Nya  nyata  bagi  kita  disini.  Hal  ini  juga  sesuai
dengan Yoh 14:12, yang menuliskan bahwa barangsiapa percaya pada
Yesus akan melakukan pekerjaan-Nya bahkan yang lebih besar lagi
dan juga sesuai dengan isi Doa Yesus pada Yoh 17 yang menuliskan
bahwa kemuliaan yang telah Dia terima akan diberikan kepada murid-
muridNya.

Ketiga murid yang terdekat dengan Yesus mendapatkan hak khusus,
yaitu melihat Yesus dimuliakan di atas gunung (Mat 17:1-9). Mereka,
tentu mengetahui bahwa setiap pagi Yesus selalu naik ke atas gunung
untuk berdoa, tapi kali  ini adalah saatnya mereka dapat melihat apa
yang  terjadi  di  sana.  Kemuliaan  yang  nampak  jauh  lebih  besar
dibanding dengan kemuliaan yang bersinar pada wajah Musa ketika Ia
bersekutu dengan Tuhan di atas gunung.

Musa dan Elia datang berbicara tentang kematian Yesus di Yerusalem
yang sebentar lagi akan terjadi. Meskipun Yesus telah memilih Petrus,
Yakobus dan Yohanes untuk tugas tersebut, mereka tetap mengalami
kesulitan ketika memandang kemuliaan yang begitu besar. Beberapa
tahun kemudian Petrus mengaitkan peristiwa ini yang telah mempen-
garuhi kehidupannya dan yang memampukan dirinya untuk memper-
katakan Firman Tuhan.

"Sebab  kami  tidak  mengikuti  dongeng-dongeng  isapan  jempol
manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatan-
gan Tuhan kita. Yesus Kristus sebagai raja, tetapi kami adalah saksi
mata dari kebesaran-Nya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima
kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepada-Nya
suara  dari  yang  Maha  Mulia,  yang  mengatakan:  "Inilah  Anak  yang



Kukasihi,  kepada-Nyalah  Aku  berkenan.  "Suara  itu  kami  dengar
darang  dari  Surga.  ketika  kami  bersama-sama dengan  Dia  di  atas
gunung yang kudus.  Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh
Firman  yang  telah  disampaikan  oleh  para  nabi.  Alangkah  baiknya
kalau kami memperhatikan sama seperti  memperhatikan pelita yang
bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang
timur terbit bersinar dalam hatimu" (2 Pet 1:16-19).

Petrus mengetahui bahwa perkataan yang Dia ucapkan mengandung
kuasa penuh karena dirinya telah melihat Yesus sebagaimana Ia pada
waktu itu. Perkataan nubuat yang diucapkan Petrus mampu menerangi
hati pembaca dan pendengarnya sesuai dengan penyingkapan yang
sama.

Sekali lagi Yesus melarang para murid-Nya untuk mengatakan tentang
hal itu sampai hari kebangkitanNya tiba sebab kejadian ini hanya dapat
dimengerti  oleh  yang  lain  bila  Yesus  sungguh-sungguh  telah
dibangkitkan.

Ketika  Yesus  dan  ketiga  muridNya  menuruni  gunung  itu,  mereka
bertemu  dengan  para  murid-murid  lainnya  yang  tidak  berhasil
mengusir setan dari seorang anak muda yang sakit ayan (Mat 17:14-2;
Mrk 9:14-29; Luk 9:37-43a). Yesus sepertinya jengkel terhadap para
murid-Nya  yang  tidak  bisa  mengusir  setan  tersebut.  Dia  berkata,
"Segala sesuatu dapat terjadi bagi mereka yang percaya." Kejadian ini
menunjukkan  bahwa  Yesus  tidak  senang  terhadap  iman  mereka.
Mereka  bertanya  kepadaNya,  "Mengapa kami  tidak  dapat  mengusir
setan itu?" jawabNya "Jenis ini memerlukan doa!" maksudnya adalah
jenis  doa  yang  Ia  lakukan  di  pegunungan  tadi.  Jenis  doa  yang
menembus dalam kemuliaan hadirat Tuhan adalah yang terutama bagi
Yesus "dalam pelayanan mujizat-Nya".

Sebuah  pertanyaan  muncul  diantara  para  murid-Nya  tentang  mem-
bayar  bea  untuk  Bait  Allah.  Ketika  itu  hubungan  antara  Yesus  dan
murid-muridNya  terhadap  pihak  penguasa  Bait  Allah  cukup  tegang.
Dipihak lain jika mereka tidak membayar bea, maka para penguasa
akan lebih mudah lagi untuk mengadakan tuduhan terhadap Yesus dan
kumpulan-Nya. Yesus memutuskan cara yang ajaib dalam menghadapi
situasi tersebut:

Ia  menyuruh  murid-muridNya  untuk  menangkap  seekor  ikan  dan
mengambil mata uang dari  mulut ikan tersebut agar bisa membayar
bea (Mat 17:24-27). Cara ini memberi jalan keluar buat mereka untuk
tetap  tunduk  kepada  otoritas  keagamaan  dan  menunjukkan  bahwa



Yesus taat terhadap hukum. Lagipula, Ia pernah berkata bahwa taurat
akan  digenapi  dalam  Kerajaan  Surga.  Pada  saat  bersamaan,  Ia
sedang  menunjuk  kepada  kuasa  Ilahi-Nya  atas  segala  makhluk.  Ini
adalah cara yang menyenangkan dalam memenuhi hukum taurat.

Pada waktu itu, para murid-murid mulai bertengkar tentang siapa yang
terbesar  dalam  Kerajaan  Surga  (Mrk  9:33-37).  Yesus  memakai
kesempatan itu untuk menunjukkan bagaimana caranya menjadi yang
terbesar dalam Kerajaan Surga. Ia mengambil seorang anak kecil dan
mulai  mengajar  bahwa seseorang harus menjadi polos seperti  anak
kecil,  untuk  dapat  masuk  kedalam  Kerajaan  Surga  (Mat  17:1-4).
Beberapa hari sesudah itu, Yesus memakai istilah "anak kecil" kepada
murid-muridNya.

Ia menyatakan konsekuensi yang buruk bila seseorang menyesatkan
para  "anak-anak  kecil"  ini  ke  dalam  dosa  (Mat  18:5-7).  Ia  bahkan
menentang bila ada bagian tubuh yang menyesatkan dan berkata jika
tangan atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah itu, (Mat 18:8-9)
yang  dimaksud  bukanlah  tentang  tujuanNya  untuk  melakukannya
secara  drastis  dan  harafiah,  yang  Ia  maksud  secara  jelas  adalah
tubuh-Nya  secara  rohani.  Anggota  yang  secara  konsisten  membuat
anggota lainnya tersesat harus dipisahkan dari tubuh.

Yesus mengatakan kepada para murid suatu perumpamaan tentang
seorang pemilik tanah yang menyewa orang-orang pada jam-jam yang
berbeda  dalam  sehari  namun  memberi  upah  yang  sarna  pada
akhirnya. Ia menjawab beberapa pekerja yang mulai bekerja sejak pagi
dan bersungut-sungut, "Aku telah membayarmu sesuai kesepakatan.
Bukankah Aku berhak untuk membayar mereka yang datang sesudah-
mu, menurut kehendak hati-Ku?" Dua kesimpulan diatas terlihat jelas.
Pertama, pada hari  penghakiman keuntungan kita bukan tergantung
pada  berapa  lama  kita  mengikut  Tuhan,  melainkan  semata-mata
karena kita telah mengikuti Dia. Kesimpulan yang lain adalah bahwa
penghakiman terakhir adalah kedaulatan-Nya dan untuk mempertan-
yakan hal tersebut adalah sia-sia.

Di dalam konteks yang menyangkut para 'anak kecil', Yesus mengak-
hiri  perintah-Nya kepada para murid dengan suatu perintah tentang
persekutuan antara orang-orang percaya dan bahwa hal itu ditujukan
kepada fungsi dalam kesatuan. Pertama Ia berbicara tentang perhatian
Bapa kepada anak-anak, lalu Ia mulai memakai perumpamaan tentang
seorang  gembala  yang  pergi  menyelamatkan  satu  dombanya  yang
hilang dan Ia menganjurkan agar mereka dapat memberikan perhatian
yang demikian kepada anggota persekutuan yang tersesat atau lemah.



Yesus mengajarkan bagaimana menangani permasalahan di dalam 
gereja:

"Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata.
Jika  ia  mendengarkan  nasihatmu,  engkau  telah  mendapatkannya
kembali.  Jika ia tidak mendengarkan engkau,  bawalah seorang atau
dua orang lagi,  supaya  atas keterangan dua atau tiga  orang saksi,
perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka,
sampaikanlah  soalnya  kepada  jemaat  dan  jika  ia  tidak  mau  juga
mendengarkan  jemaat,  pandanglah  dia  sebagai  seorang  yang  tidak
mengenal Allah atau seorang pemungut cukai (Mat 18:15-17).

Jika gereja-gereja mengikuti perintah ini, maka banyak permasalahan
dapat  diatasi  dan  gereja-gereja  akan  bebas  melakukan  pekerjaan
Tuhan.  Yesus  juga  menekankan  pentingnya  kesatuan  dan  kesepa-
katan di dalam tubuh Kristus bagi nama Yesus.

"Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apa pun
juga, permintaan mereka itu akan di dikabulkan oleh BapaKu di Surga.
Sebab dimana ada dua atau tiga orang berkumpul  dalam namaKu,
disitu Aku ada ditengah-tengah mereka." (Mat 18:19-20).

Kesatuan di dalam suatu persekutuan menghasilkan pelayanan yang
efektif  Saat  berkumpul  di  dalam  nama-Nya,  menandakan  adanya
hubungan yang intim dengan Dia dan Tubuh-Nya yang ada di bumi,
yang mengandung kuasa penuh dalam namaNya.

Suatu pertanyaan diangkat  oleh Petrus mengenai pengajaran dalam
hal  mengampuni  (Mat  18:21-22).  Petrus  berpikir  apakah  seorang
saudara harus diampuni sampai tujuh kau. Yesus menjawab, "Bukan
sampai tujuh kali melainkan sampai tujuh puluh kau tujuh kau." Hal ini
bukan dimaksud untuk menghitung sampai 490. Tujuh adalah angka
kepenuhan Ilahi. "Tujuh puluh kali tujuh" memberikan penekanan yang
lebih lagi. Pengampunan harus dijadikan suatu gaya hidup yang tiada
terukur dan terbatas. Pengampunan adalah perkara Ilahi, yang sesuai
dengan segala sesuatu yang Yesus kehendaki.

Secara  perkiraan alami,  kita  dapat  berbicara  tentang pengampunan
dan berkata, "Tidak apa-apa, itu bukan masalah." Tapi kenyataannya
hal ini merupakan masalah dan tidak mudah dilupakan. Pengampunan
menurut  caranya  Allah,  ialah  mengakui  bahwa  itu  adalah  suatu
masalah, namun dengan kasih dan rasa sakit  dapat diubah menjadi
hubungan  yang  lebih  intim  dan  kasih  yang  lebih  mendalam.  Yesus
memberi  otoritas  kepada  murid-muridNya  untuk  mengikat  dan
melepaskan.  Pengampunan  berarti  melepaskan,  tidak  mengampuni



berarti mengikat.

Berbicara masalah pengampunan, Yesus menggunakan perumpamaan
tentang  seorang  hamba  yang  tidak  mengampuni.  Ia  memulainya
dengan kalimat : "Hal Kerajaan Surga seumpama seorang Raja yang
hendak  mengadakan  perhitungan  dengan  hamba-hambaNya."
Selanjutnya Ia mengisahkan tentang hamba yang banyak berhutang
namun beroleh kebebasan dari hutang-hutangnya, namun ia menolak
untuk memberi pembebasan kepada sesama hamba. Ketika tuannya
mengetahui hal itu, tuannya menjadi sangat marah dan melemparkan
hamba itu ke penjara (Mat 18:21,22; Luk 17:3b-4).

Inti  dari  perumpamaan  tersebut  adalah  Tuhan  sangat  menentang
orang-orang yang tidak mampu mengampuni  satu sama lain.  Yesus
mengatakan  hal  yang  serupa  setelah  Ia  memberikan  pada  murid-
muridNya "Doa Bapa Kami" karena doa itu adalah doa yang penting
untuk kedatangan Kerajaan Surga, pengampunan menjadi bagian dari
kehidupan Kerajaan Surga.

Pada saat itu di samping murid-muridNya, Yesus memberikan kepada
mereka pewahyuan yang lebih  intim tentang siapa pribadiNya  yang
sesungguhnya.  Yang  memperdalam  pengertian  mereka  tentang
Kerajaan Surga dan memperkuat  serta mengarahkan mereka untuk
pelayananNya.  Ia  juga  mulai  menyuruh  mereka  untuk  mengerjakan
gereja sebagai TubuhNya di bumi dalam beberapa tahun selanjutnya.

 

Gereja

Allah  memanggil  Abraham  sebagai  bapa  nenek  moyang  dari  suatu
bangsa yang besar yang akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di
dunia.  Ketika  umat  Tuhan  kehilangan  gairahnya  dalam  mengikut
panggilan Tuhan, Allah selalu menemukan 'sebagian kecil' yang mau
sungguh-sungguh  menerima  dan  mengikuti  panggilan-Nya.  Ketika
bangsa  Israel  secara  keseluruhan  menjauh  dari  jalan-Nya,  Allah
memilih suku Lewi untuk menjadi imam-imam bagi-Nya.  Pada masa
Yesus,  keimamatan  saat  itu  secara  umum  telah  menjadi  angkuh,
melindungi diri dan membesarkan diri. Yesus memilih sekelompok kecil
yang terdiri dari beragam tipe orang-orang yang memiliki kemauan dan
kerelaan untuk mengikutiNya, yaitu mereka yang bisa diajak berbagi
mengenai maksud keselamatan.

Yesus melatih mereka dalam dasar-dasar kehidupan Kerajaan Surga
dan pelayanan. Ia mengajar mereka untuk hidup dengan rendah hati,
memiliki  kasih yang mau berkorban di  dalam lingkungan mereka.  Ia



mengajar mereka bagaimana untuk melayani kaum miskin dan yang
membutuhkan, yang sakit, yang dikuasai roh jahat, yang terhilang dan
tersesat. Ia menunjukkan pada murid-muridNya keberanian, cara-cara
untuk  menghadapi  mereka  yang  keras  hati  dan  sombong  dan
bagaimana untuk mengambil kendali atas kekuatan alam.

Menuju akhir  dari  pelayanan Yesus di  bumi,  Dia mendapatkan satu
kesempatan untuk menyendiri bersama-sama dengan murid-muridNya
guna  mempersiapkan  mereka  sebelum  hari  kenaikanNya  dan
melanjutkan pelayanan-Nya.

Dia berkata pada mereka bahwa Gereja akan dapat terwujud setelah
kenaikan-Nya, dengan pengertian bahwa murid-muridNya yang akan
menjadi awal dari gereja.

Ia tidak memberikan petunjuk tentang pelayanan kepada janda-janda,
penjualan  harta  milik,  susunan  struktur  dari  gereja,  atau  bahkan  Ia
tidak menetapkan hari apa untuk melakukan pelayanan. Tapi Ia secara
jelas mengatakan bahwa mereka harus melakukan misi Abraham ke
seluruh dunia. Mereka harus melanjutkan pelayanan yang telah Yesus
mulai,  melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Ia ajarkan bahkan
yang lebih besar lagi.

Ia  memberikan kepada mereka petunjuk  praktis  tentang bagaimana
menjalankan  gereja:  bagaimana  menghadapi  dosa,  bagaimana
mengampuni,  bagaimana  menghadapi  perselisihan,  pentingnya
menjadi  seperti  seorang anak kecil,  mudah diajar,  peka dan mudah
dibentuk. Ia mengatakan pada mereka bahwa Ia perlu pergi supaya
Roh  Kudus  turun  atas  mereka  dan  menggantikan-Nya  dalam
memimpin  mereka  kepada  seluruh  kebenaran  dan  memampukan
mereka  untuk  menjadi  saksiNya  dan  melakukan  pekerjaanNya.  la
memperlihatkan  diri-Nya  dimuliakan  di  atas  gunung  supaya  mereka
dapat  mengetahui  kemuliaan-Nya  dan  kedalaman  hubungan
persekutuan-Nya  dengan  Bapa  yang  memampukan  mereka  untuk
melakukan tugasNya.

Daftar Isi

 



BAB VII 
Konflik Dan Konfrontasi

Pada  awal  pelayanan-Nya,  sebagian  dari  upaya  Yesus  ditujukan
langsung untuk mengajar murid-muridNya dasar-dasar dari kehidupan
Kerajaan Allah dan pelayanannya. Sejalan dengan waktu, Ia menjadi
semakin sibuk menghadapi konflik dengan para ahli taurat dan orang-
orang farisi. Dari awal proklamasi mengenai kabar baik dan kejadian-
kejadian  ajaib  yang  menyertainya  menarik  banyak  orang  untuk
mendengar  dan mengamati  dan juga mengubah murid-murid  Yesus
untuk menjadi seperti-Nya. Tetapi tanda-tanda dan keajaiban ini juga
mendatangkan  konflik  dan  kontroversi,  terutama  dengan  pemimpin-
pemimpin agama orang Yahudi. Jelas sekali Yesus merupakan suatu
ancaman  bagi  posisi  dan  kenyamanan  mereka  begitu  juga  dengan
pendapat  dan  pengajaran-pengajaran  yang  sudah  terbentuk
sebelumnya.  Pengajaran  Yesus  mengenai  hal  Kerajaan  Allah  tidak
hanya membawa revolusi  tetapi juga ancaman terhadap gaya hidup
mereka.

Konfrontasi  dengan  para  ahli  taurat  dan  orang  farisi  dimulai  di
Kapemaum di awal pelayanan Yesus. Ketika ke-empat orang teman
membawa orang lumpuh itu turun dari atas atap di depan Yesus. Yesus
berkata  "dosamu  telah  diampuni"  para  ahli  taurat  dan  orang  farisi
menganggap  ini  sebagai  penghujatan  kepada  Allah  karena  mereka
tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa (dan mereka
tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan). Yesus membuat mereka
bingung  dengan  menyembuhkan  yang  lumpuh  dan  menjelaskan
bahwa  kesembuhan  itu  merupakan  bukti  dari  otoritas-Nya  untuk
mengampuni  dosa.  Kemudian  Yesus  menghubungkan  hal  pengam-
punan dengan kesembuhan dengan bertanya kepada mereka "Mana
lebih  mudah  berkata  dosamu  telah  diampuni'  atau  'bangun  dan
berjalanlah'?"  Perkataan Yesus tidak menjawab tuduhan orang farisi
dan  tidak  memuaskan  mereka,  sebab  mereka  tidak  percaya  siapa
Yesus, mereka tidak percaya bahwa Yesus datang dari Allah.

 

Melanggar Peraturan

Yesus dan para murid-Nya mendapat banyak masalah karena bekerja
di  hari  sabat.  Orang  Farisi  mempermasalahkan  karena  murid-murid
memetik bulir-bulir  gandum pada hari  sabat  (Mark 2:23-28).  Mereka



lapar  karena  perjalanan  panjang  yang  mereka  tempuh  (hal  inipun
melanggar peraturan). Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah
tangannya  di  rumah  ibadat  pada  hari  sabat  (Mark  3:1-6).  Rupanya
orang-orang farisi berfikir bahwa diperbolehkan untuk berbicara pada
hari sabat di rumah ibadat tetapi tidak diperbolehkan untuk memberi-
kan  pertolongan.  Rupanya  mereka  memegang  suatu  pemahaman
yang kuat  (yang diterapkan oleh banyak orang kristen sekarang ini)
bahwa pengajaran harus dilakukan melalui  cara ceramah dan kata-
kata nasehat bukan demonstrasi perbuatan mujizat atau tanda-tanda
ajaib.  Di  rumah  ibadat  yang  lain  dimana  Yesus  mengajar,  Ia
menyembuhkan seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk oleh roh
(Luk 13:1  0-17).  Pada suatu  hari  sabat  di  rurnah salah  satu  orang
farisi, Yesus menyembuhkan seorang laki-laki yang menderita busung
air.  Hal  ini  cukup  buruk  menurut  pandangan  orang-orang  farisi,
kemudian Yesus menyinggung semua yang hadir di tempat itu dengan
suatu cerita yang Ia sampaikan kepada tamu-tamuNya: 

"Apabila  engkau  mengadakan  perjamuan  siang  atau  perjamuan
malam,  janganlah  engkau  mengundang  sahabat-sahubatmu  atau
saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu
yang kaya. karena mereka akan membalasnya dengan mengundang
engkau  pula  dengan  demikian  engkau  mendapat  balasnya.  Tetapi
apabila  engkau  mengadakan  perjamuan,  undanglah  orang-orang
miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta.
Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-
apa untuk membalasnya kepadamu." (Luk 14:12-14).

Yesus tidak pernah belajar untuk menjadi seorang politik yang benar.
Orang buta yang disembuhkan pada hari sabat merasa sangat tersiksa
oleh peraturan rumah ibadat oleh karena ia mengangkat tilamnya pada
hari sabat dan karena ia mengaku bahwa Yesus datang dari Allah (Yoh
9).

Kelihatannya seolah-olah setiap kali Yesus berjalan untuk melakukan
sesuatu  pada  hari  sabat  hal  ini  hanyalah  untuk  menyerang  orang-
orang  farisi;  atau  apakah  perbuatan-perbuatanNya  di  hari  sabat  itu
disebutkan  karena  merupakan  perbuatan  yang  besar  atau  karena
banyak masalah yang berasal  dari  hal  itu? Yesus menerima semua
pertentangan  sebab  hal  itu  memberi  Yesus  kesempatan  untuk
mengurangi cara pandang mereka secara taurat mengenai hari sabat
dan  memberikan  pengertian  yang  lebih  luas.  Yesus  bermaksud
mengajar mereka bahwa memenuhi kebutuhan manusia adalah lebih
penting daripada ketaatan pada hukum yang kaku;  suara hati  yang



paling dalam lebih penting daripada ketaatan yang hanya terlihat  di
luarnya  saja.  Penulis  kitab  Ibrani  memberikan  kita  pandangan  dan
pengertian  yang  dalam  mengenai  hari  sabat  dengan  mengatakan;
Perhentian pada hari  sabat  bagi  orang kristen sesungguhnya meru-
pakan suatu pengalaman setiap hari dimana mereka telah berhenti dari
semua pekerjaannya dan hanya melakukan apa yang Tuhan katakan
kepada  mereka,  sama  seperti  yang  Yesus  katakan  dan  hanya
melakukan apa yang menjadi kehendak dan Bapa-Nya di surga (Ibr.
4:9-11).

Ketika orang farisi menyebarkan berita mengenai peraturan mencuci
tangan  sebelum  makan,  Yesus  memberikan  pengajaran  dari  sikap
mereka  yang  munafik;  mereka  mengabaikan  perintah  Tuhan  demi
melakukan  adat  istiadat  nenek  moyang.  Ia  juga  berkata  melawan
kenyamanan dengan keras akan ketaatan pada peraturan-peraturan
tersebut; Yesus mengatakan bahwa "Apapun dan luar yang masuk ke
dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar
dan seseorang itu yang menajiskannya."

"Sebab  dari  dalam,  dari  hati  orang,  timbul  segala  pikiran  jahat,
percabulan,  pencurian,  pembunuhan,  perzinahan,  keserakahan,
kejahatan,  kelicikan,  hawa  nafsu,  iri  hati,  hujat,kesombongan,
kebebalan." (Mark 7:20,21).

Yesus berkata kepada murid-muridNya untuk berhati-hati dengan ragi
orang farisi.  Yesus tidak berbicara mengenai ragi yang ada di dalam
roti,  melainkan  hal  pengajaran  orang  farisi  dan  orang  saduki,  yang
bekerja dengan akal busuk di dalam hati dan pikiran manusia untuk
menghalangi mereka mendengar Injil Kerajaan Allah.

Orang-orang  farisi  menuduh  Yesus  mengusir  setan  dengan  kuasa
Beelzebul si raja setan (Luk 11:14-23). Tuduhan mereka memberikan
Yesus kesempatan untuk mengajar mereka Iebih luas mengenai hal
kerajaan setan dan kerajaan Allah. Yesus berkata bahwa hanya ada
dua macam kerajaan: kerajaan setan dan kerajaan Allah dan keduanya
saling  berperang  (Mat  12:22-30).  Hal  ini  sudah  sangat  jelas  bagi
Yesus,  tetapi tidak bagi  orang-orang farisi,  Yesus mewakili  Kerajaan
Allah  begitu  pula  dengan  orang  farisi  mereka  mewakili  kerajaan
lainnya.

Yesus juga berbicara mengenai bahaya besar apabila kita menghujat
Roh Allah dan mengatakan bahwa pekerjaan Roh sebagai pekerjaan
setan.  Yesus  menegaskan  hal  itu  sebagai  dosa  yang  tidak  dapat
diampuni.  Oleh  karena  mereka  telah  melakukannya,  mereka  tidak



menyukai pengajaran tersebut.

 

Tindak Kekerasan

Ketika Yesus dan murid-muridNya menuju ke Yerusalem untuk terakhir
kalinya, pertentangan semakin meningkat. Imam kepala dan ahli taurat
berencana hendak menangkap Yesus. Yesus menghabiskan sebagian
besar waktu dan usaha menentang mereka.

Yesus menentang otoritas dari orang Yahudi yaitu dengan arak-arak
kemenangan Yesus memasuki kota Yerusalem di tengah-tengah puji-
pujian  orang  banyak  (Mat  21:1-11).  Otoritas  itu  benar-benar  salah
sasaran dari apa yang telah terjadi oleh karena mereka cemburu akan
puji-pujian  yang  Yesus  terima.  sesungguhnya,  "barisan  arak-arak
kemenangan"  bukanlah  suatu  hal  yang  lazim,  oleh  karena  Yesus
menunggangi  seekor  keledai.  Seekor  keledai  adalah  binatang  pem-
bawa beban yang paling rendah; hal ini memperlihatkan bahwa Yesus
menunjukkan  kerendahan  hatiNya  dan  juga  dengan  menunggang
keledai menunjukkan suatu perlambang dan pemerintahan-Nya yang
tidak  seperti  biasanya.  Hal  ini  merupakan  suatu  kemenangan  yang
tersembunyi: sekalipun belum pemah ada yang menunggangi keledai
sebelurnnya,  peristiwa  ini  menunjukkan  kemauan  untuk  melakukan
suatu  tugas  (bukanlah  suatu  sifat  keledai  pada  umumnya).  Yesus
dengan  pelan-pelan  sedang  memperlihatkan  kuasa  penebusan-Nya.
Orang banyak memberi sambutan yang meriah atas kerendahan hati
dan  penebusan-Nya  dengan  menghamparkan  pakaian  mereka  dan
ranting-ranting  pohon palem di  sepanjang  jalan yang  hendak  dilalui
Yesus. Paling tidak dari peristiwa itu, mereka pasti merasakan arti yang
dalam  akan  apa  yang  sedang  terjadi.  Peristiwa  Yesus  masuk  ke
Yerusalem ini memiliki makna yang dalam yang mencakup keseluru-
han arti dari hal Kerajaan Allah. Seluruh makhluk di surga dan bumi
bersukacita  hari  itu,  bersama-sama  dengan  orang  banyak  yang
berkata:  "Lihat,  Rajamu  datang  kepadamu,  Ia  lemah  lembut  dan
mengendarai seekor keledai! Hosana di tempat yang maha tinggi."

Yesus membuat suatu pernyataan yang berkuasa dengan mengutuk
pohon ara yang tidak  berbuah (Mat.  21:18-21).  Hal  ini  memberikan
suatu  pengajaran  yang  gamblang  dan  hidup  bagi  murid-muridNya
mengenai melatih iman mereka atas alam. Kejadian ini juga berbicara
mengenai hubungannya dengan menghasilkan buah roh seperti yang
dihasilkan  Yesus  dalam  pelayanan-Nya  dan  memberi  petunjuk
mengenai berapa lama pihak lawan dapat bertahan dalam memenuhi



tujuan Ilahi mereka dengan tidak menghasilkan buah-buah roh.

Yesus  mengamuk  di  Bait  Allah,  Ia  membalikkan  meja-meja  dan
mengusir  para  pedagang  merpati  (Mat  21:12,13).  Lapangan  dari
orang-orang  bukan  Yahudi  merupakan  tempat  di  mana orang-orang
asing  boleh  datang  untuk  dapat  diperkenalkan  pada  agama  yang
sesunguhnya,  juga  sebagai  tempat  doa  untuk  segala  bangsa.
Sesungguhnya  Tuhan  menghendaki  agar  Bangsa  Yahudi  dapat
menjadi terang bagi orang-orang yang bukan Yahudi untuk membawa
penebusan  bagi  seluruh  bumi.  Tetapi  sebaliknya  mereka  telah
menjadikannya sebagai  tempat perdagangan untuk mengisi  kantong
mereka.  Yesus  dengan  jelas  melihat  hal  ini  sebagai  penghinaan
terhadap  Allah  dan  tujuan  Ilahi-Nya.  Yesus  merasa  bahwa  segala
pujian, hormat dan ketaatan harus ditujukan hanya kepada Allah dan
bukan kepada para pemimpin secara lahiriah dan bukan juga untuk
mengumpulkan keuntungan.

Imam kepala dan ahli taurat tidak dapat memilih apakah mereka marah
karena Yesus menganggu keuntungan dari kegiatan jual-beli  mereka
atau karena anak-anak kecil yang berseru "Hosana bagi Anak Daud!"
apakah anak-anak ini hanya mengikuti teriakan-teriakan yang mereka
dengar  sepanjang  jalan  ketika  Yesus  menunggangi  keledai,  atau
mereka merasakannya dari  dalam jiwa mereka arti  yang mendalam
dari apa yang Yesus lakukan dan hubungan antara pembersihan Bait
Allah dengan arak-arakan Yesus. Ilustrasi ini berisi bahwa anak-anak
dapat memiliki suatu hubungan yang khusus dengan Kerajaan Allah.

Semua pertentangan yang ada ini memberikan kesempatan emas bagi
Yesus  untuk  dapat  mengajar  secara  lebih  mendalam mengenai  hal
kebenaran Kerajaan Surga. Akhirnya para ahli taurat dan orang farisi
semakin berketetapan hati mencari cara untuk membunuh Yesus (Mark
11:18).  Namun  yang  menjadi  penghalang  mereka  adalah  seluruh
rakyat  terpikat  dengan  pengajaran  dan  mujizat-mujizat  yang  Yesus
lakukan (Luk. 19:47,48).

Ketika Yesus masuk ke dalam kota dimana saja, di setiap waktu, selalu
terjadi suatu hal pembersihan yang menarik. Hal-hal yang sesat, salah
tiba-tiba  dikembalikan  kepada  tujuan  yang  sebenarnya.  Suatu
tantangan muncul, Raja telah masuk ke dalam wilayahnya. Kerajaan
Allah  sedang  didirikan  dengan  kekerasan.  Peperangan  antara  yang
jahat dan yang baik telah dimulai. Skenario telah dimainkan di banyak
kota di seluruh dunia sekarang ini.

Kita  dapat  belajar  banyak  dari  mengamati,  membandingkan  dan



menyamakan waktu di saat Yesus bersikap lemah lembut dan berbelas
kasihan  dengan  saat  Yesus  keras,  kasar  dan  konfrontasi.  Sesung-
guhnya kedua hal tersebut merupakan karakteristik dari hidup di luar
dari Kerajaan Allah dan tinggal di dalam dunia yang fana. Tips untuk
kita  adalah  untuk  mengetahui  kapan  kita  dapat  memanifestasikan
kedua  hal  itu  dan  bagaimana  mengekspresikannya  dengan  benar.
Oleh karena itu kita sangat perlu dengar-dengaran akan tuntunan dari
Roh Kudus. 

 

Bersilat dengan kata-kata secara lisan

Ketika imam kepala dan ahli  taurat mencoba untuk menjebak Yesus
dengan mengajukan banyak pertanyaan, Yesus memberikan jawaban
yang  cerdik  atau  dengan  menggunakan  metode  mereka  dan
membalikkannya  untuk  mengacaukan  mereka.  Yesus  juga  suka
menjawab  dengan  balik  bertanya  atau  dengan  pemyataan  yang
membuat  lawan-Nya  bingung  dan  membuat  lawan-Nya  bermasalah
dengan orang banyak apabila mereka salah menjawab.

Ketika  imam  kepala  dan  ahli  taurat  menanyakan  tentang  otoritas
Yesus,  Ia menjawab pertanyaan mereka dengan sebuah pertanyaan
mengenai Yohanes Pembaptis, dan mereka tidak berani menjawabnya
karena takut kepada orang banyak (Mark 11:27-33; Mat. 21:23-27; Luk.
20:1-8).

Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? dan siapakah
yang memberikan kuasa itu kepada-Mu, sehingga Engkau melakukan
hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka: Aku akan mengajukan satu
pertanyaan  kepadamu.  Berikanlah  Aku  jawabnya  maka  Aku  akan
mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-
hal itu. Baptisan Yohanes itu, dari surga atau dari manusia? Berikanlah
Aku jawabnya!? Mereka memperbincangkannya diantara mereka, dan
berkata:  "Jikalau  kita  katakan:  dari  surga,  Ia  akan  berkata:  Kalau
begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan
kita katakan dari manusia!" Sebab mereka takut kepada orang banyak,
karena  semua  orang  menganggap  bahwa  Yohanes  betul-betul
seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus: "Kami tidak tahu" maka
kata  Yesus  Kepada  mereka:  ''Jika  demikian,  maka  Aku  juga  tidak
mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-
hal itu." (Mark 11:29-33).

Orang-orang saduki  yang  tidak  percaya adanya  kebangkitan  orang-
orang  mati,  memberikan  sebuah  contoh  mengenai  seorang  laki-laki



yang  memiliki  beberapa  orang  istri  dan  kemudian  mereka  bertanya
yang mana yang akan menjadi istrinya setelah kebangkitan. Mereka
berfikir pertanyaan ini dapat menjebak Yesus, tetapi Yesus menjawab
bahwa pada saat  kebangkitan tidak ada lagi  orang yang kawin dan
dikawinkan. Yesus kemudian memberikan penjelasan yang cerdik dari
kitab suci dengan berkata:

"Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidakkah kamu baca apa
yang difirmankan Allah, ketika Ia bersabda:

Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub? Ia bukanlah Allah
orang mati, melainkan Allah orang hidup." (Mat. 22:31-32).

 

Orang-orang Saduki tidak tahu harus berkata apa?

Kemudian  orang-orang  farisi  mencoba  menjebak  Yesus  dengan
bertanya  "Apa  hukum yang  terutama dalam hukum taurat?  Mereka
menyangka Yesus tidak dapat memberikan jawaban yang tepat atas
pertanyaan mereka.  Mereka mengharapkan jawaban yang memuas-
kan pemikiran mereka yang legalistik dan yang dapat digunakan untuk
menuduh Yesus.  Tetapi  Yesus menjawab mereka:  "Kasihilah Tuhan,
Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan
dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang
pertama.  Dan  hukum  yang  kedua,  yang  sama  dengan  itu  ialah:
kasihilah  sesamamu  manusia  seperti  dirimu  sendiri.  Pada  kedua
hukum inilah tergantung seluruh hukum taurat  dan kitab para nabi."
(Mat. 22:37-40).

lni  merupakan suatu pernyataan Alkitabiah yang sangat  tepat,  yang
tidak  dapat  mereka  sangkali.  Tetapi,  oleh  karena  saat  itu  mereka
dikuasai  dengan  sakit  hati,  maka  jawaban Yesus  tidak  memuaskan
mereka.

Ketika mereka mencoba menjebak Yesus dengan bertanya mengenai
hal  membayar  pajak  kepada  kaisar.  Yesus  memerintahkan  mereka
untuk  memeriksa gambar  dan tulisan yang terdapat  di  koin  itu  dan
menyimpulkan "Berikanlah keada kaisar apa yang wajib kamu berikan
kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada
Allah." (Mat. 22:15-22).

Yesus pun melontarkan pertanyaan yang penuh akal kepada mereka,
"Apa pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah Dia?" kata orang
farisi  kepada-Nya,  "Anak  Daud"  kemudian  Yesus  bertanya  kepada
mereka (Mat. 22:42-44; Mzm. 110:1)



"Jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menye-
but  Dia  Tuannya  ketika  ia  berkata:  Tuhan  telah  berfirman  kepada
Tuanku:  duduklah  di  sebelah  kananKu  sampai  musuh-musuhMu
Kutaruh  dibawah  kaki-Mu.  Jadi  jika  Daud  menyebut  Dia  Tuannya,
bagaimana mungkin ia anaknyu pula?"

Yesus suka sekali membuat kacau imam-imam kepala atau pemimpin
agama.  Semua  peristiwa  ini  memberikan-Nya  kesempatan  untuk
menggagalkan  setiap  jebakan  yang  ditujukan  kepada-Nya  dan  Ia
mengecoh musuh-Nya, tetapi yang lebih penting, adalah Yesus masuk
secara diam-diam melalui pengajaran-pengajaran pokok yang penting.
Akhirnya kepala-kepala pemuka agama itu menyerah tidak lagi meng-
ganguNya tetapi mereka memusatkan perhatian sepenuhnya kepada
rencana untuk membunuh Yesus.

 

Perumpamaan-perumpamaan yang bertentangan

Yesus menyerang para pemimpin agama dengan perumpamaan-
perumpamaan yang bersifat mengingatkan, bahwa mereka memiliki 
kemungkinan untuk tidak masuk ke dalam Kerajaan Allah dan bahwa 
Kerajaan Allah dapat terbuka bagi orang lain.

Yesus  menceritakan  mengenai  seorang  tuan  rumah  yang  mening-
galkan  kebun  anggurnya  dan  menyewakan  kebun  itu  kepada
penggarap-penggarap  dan  meninggalkannya.  (Mat.  21:33-46).
Kemudian  ia  mengirim  hamba-hambanya  dan  terakhir  ia  mengirim
anaknya  untuk  meminta  bagiannya  dari  hasil  kebun  anggurnya  itu,
tetapi  penggarap-penggarap  itu  memukul  dan  membunuh  utusan-
utusannya.  Yesus  mengakhiri  cerita-Nya  dengan  suatu  pertanyaan:
"Apakah yang  akan  dilakukan oleh si  pernilik  anggur?"  sudah  jelas
jawabannya adalah: "Ia akan membinasakan penggarap-penggarap itu
dan menyewakannya kepada yang lain" Imam kepala dan ahli taurat
seharusnya  tidak  melewatkan  aplikasi  ini  melainkan  merefleksikan
pada  diri  mereka.  Mungkin  mereka  merasa  bahwa  Yesus  telah
mengetahui  rencana  jahat  mereka.  Namun  hal  ini  tidak  merubah
ketidaksukaan mereka terhadap Yesus.

Perumpamaan  lainnya  mengenai  seorang  raja  yang  mengadakan
perjamuan kawin untuk anaknya (Mat 22:1-14). Saat tamu-tamu yang
diundangnya tidak datang, raja menjadi sangat marah dan mengum-
pulkan  tamu-tamu  lain  yang  ada  di  sepanjang  jalan.  Tuan  rumah
menjadi marah ketika menjumpai seorang tamu yang tidak mengen-
akan  pakaian  pesta  (yang  telah  disediakan  oleh  tuan  rumah),  dan



menyuruh hambanya untuk mengikat dan mencampakkan tamu itu ke
dalam kegelapan yang paling gelap. Imam kepala dan ahli taurat tidak
dapat  menerima  perumpamaan  yang  Yesus  sampaikan  dengan
senang hati.

"Ketika imam-imam kepala dan orang-orang farisi mendengar perum-
pamaan-perumpamaan Yesus,  mereka mengerti,  bahwa sesungguh-
nya merekalah yang dimaksudkan-Nya. Dan mereka berusaha untuk
menangkap  Dia,  tetapi  mereka  takut  kepada  orang  banyak  karena
orang banyak menganggap Yesus sebagai nabi." (Mat. 21:45, 46).

Akhirnya  Yesus  menyampaikan  kepada  orang  banyak  kata-kata
penghukuman yang panjang untuk ahli taurat dan orang-orang farisi.
Yesus menyebutkan segala keinginan mereka; mereka suka duduk di
tempat terhormat, mengenakan pakaian-pakaian yang indah dan suka
akan pengakuan dan penghormatan dari orang banyak. Kemunafikan
mereka  terlihat  dalam  hal  upacara  atau  ibadah  mereka  memiliki
pengamatan yang sangat rinci tetapi mereka mengabaikan hukum Roh
(Mat 23:1-36).

"Banyak diantara orang-orang yahudi yang datang melawat maria dan
menyaksikan  sendiri  apa  yang  telah  dibuat  Yesus  dan  percaya
kepada-Nya.  Tetapi  ada  yang  pergi  kepada  orang-orang  farisi  dan
menceritakan kepada mereka,  apa yang telah dibuat  Yesus itu,  lalu
imam-imam  kepala  dan  orang-orang  farisi  memanggil  Mahkamah
Agama untuk berkumpul dan mereka berkata: "Apakah yang harus kita
buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan
Dia, maka semua orang akan percaya kepada-Nya dan orang-orang
Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa
kita." (Yoh. 11:45-48).

Ketika imam-imam kepala dan orang-orang farisi meyakinkan dirinya
bahwa  pelayanan  yang  Yesus  lakukan  merupakan  ancaman  bagi
bangsa mereka (dan tidak hanya ego mereka). Kayafas, imam besar
tertinggi pada waktu itu tanpa sadar ia mengatakan kata-kata nubuat.

"Dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu, jika satu orang
mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu
dikatakannya bukan dari  dirinya  sendiri,  tetapi  sebagai  imam besar
pada tahun itu ia bernubuat, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu,
dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan
mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Mulai dari hari itu
mereka sepakat untuk membunuh Dia." (Yoh. 11:50-53).

Bagian penting  dari  proklamasi  injil  adalah konfrontasi  dengan iblis.



Kristus  berperang  dengan  kuasa  kegelapan.  Seharusnya  pemuka-
pemuka agama ada di pihak Yesus, tetapi Yesus tahu bahwa mereka
justru menentang-Nya. Kebanggaan mereka akan otoritas dan posisi
kedua  hal  ini  sangat  bertentangan  dengan  sikap  rendah  hati  dan
penundukan  diri  dari  Yesus.  Kesombongan  dan  kemunafikan  telah
berurat  berakar  di  dalam  mereka,  dan  hal  ini  berlawanan  dengan
kehendak Tuhan. Bahkan mereka membawa banyak orang menyim-
pang,  dengan  mengajar  orang  banyak  tersebut  untuk  menolak
anugerah penebusan yang Tuhan berikan.

Pengertian  yang  radikal  akan  kebenaran  drastis  diperlukan  untuk
menetralkan  pengajaran  dan  pengaruh  mereka  yang  keliru.  Yesus
menentang pemuka-pemuka agama dengan cara membuat  bingung
pikiran mereka yang kaku dengan pertanyaan yang keras dan Yesus
juga memakai  taurat  namun dengan pewahyuan  yang  baru.  Hal  ini
seringkali menjadi bahan ejekan, tapi sudah sangat jelas bahwa Yesus
mempunyai  maksud  yang  serius.  Sebisa  mungkin  Yesus  mau
menunjukkan kepada mereka siapa diri-Nya dengan sangat jelas dan
dengan kuasa.

Orang banyak tersebut memiliki sikap hati yang tidak stabil dan mudah
sekali  digoyahkan.  Yesus  menggunakan  konflik  ini  untuk  mengajar
murid-muridNya  dan  juga  orang  banyak  bahwa  mengikuti  Dia
diperlukan suatu pengertian yang sesuai dengan kebenaran. Mereka
perlu mengetahui dengan jelas akan pilihannya, yaitu bahwa mereka
yang tidak bersama-sama dengan Dia berarti menentang Dia. Mereka
perlu  mengenali  Yesus  tidak  hanya  sebagai  penyembuh  dan  pem-
bebas,  tetapi  juga  sebagai  Allah  sang  pencipta  dan  sebagai  Raja
diatas segala Raja.

Semua konfrontasi  ini  menolong untuk memberikan gambaran yang
jelas  mengenai  peperangan  rohani  yang  sedang  terjadi  hari-hari  ini
antara Kristus bersama para pengikutNya berlawanan dengan dunia,
kejatuhan dunia baik dalam masyarakat luas atau khususnya di dalam
gereja-gereja yang berjalan dengan sifatnya yang duniawi.

Daftar Isi

 



BAB VIII
Hidup Di Dalam Kerajaan 

Apa hubungannya dari keseluruhan terhadap kita?
Hidup dalam kerajaan Allah adalah sama sekali berbeda dengan hidup
yang  belum  mengalami  kelahiran  baru.  Dalam  perbincangannya
dengan Nikodemus, Yesus menggunakan gambaran adanya kelahiran
baru secara Roh dengan kelahiran secara fisik. Ia menyatakan bahwa
supaya memasuki Kerajaan Allah seorang harus dilahirkan dari air dan
Roh.  Lahir  kembali  dari  air  bersangkutan dengan baptisan air  yang
mana  kuasa  dosa  dihancurkan.  Kita  dikuburkan  bersama  dengan
Kristus dan dibangkitkan ke dalam hidup yang baru (Roma 6:5-11).
Segala  sesuatu  menjadi  baru.  Kita  melihat  hal-hal  dengan  sudut
pandang  yang  berbeda,  seluruh  petunjuk  dan  orientasi  hidup  kita
berubah. Kita berbagi sudut pandang yang objektif dengan Allah dan
mengikuti jalan-jalanNya.
Kehidupan  dalam  Kerajaan  Allah  harus  dikembangkan  dalam
keintiman  yang  terus  menerus  bersama  Yesus.  Inilah  kekuatan
kepribadianNya yang membawa kita masuk ke dalam Kerajaan seperti
halnya  Ia  bertemu  dengan  kita  setiap  hari  dan  setiap  jam.  Yesus
menyelubungi kita dalam kasih-Nya, memberikan hidupNya pada kita,
mengajar kita jalan-jalanNya dan memberikan kepada kita hal-hal yang
harus  diperkatakan  atau  dilakukan.  Memperlihatkan  kepada  kita
pekerjaan-pekerjaanNya. Dan menyatakan kemuliaan-Nya.

Yohanes pembaptis telah menyatakan bahwa Yesus akan membaptis
dengan Roh Kudus. Hal ini ditegaskan oleh Yesus dalam pembicaraan
dengan  Nikodemus:  "Untuk  dapat  masuk  ke  dalam  Kerajaan  Allah
kamu harus dilahirkan dari air dan Roh." Yoh 3:3-5. Yesus menerima
baptisan  dalam  Roh  Kudus  di  sungai  Yordan  segera  setelah  Ia  di
baptis air. Gereja menerima baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta.
Kita menerima Roh Kudus sebagai bagian dari kelahiran baru. Kehidu-
pan  kita  yang  baru  dalam  Roh  Kudus  diperlukan  untuk  perjalanan
kekristenan kita. Paulus berkata bahwa siapa yang dipimpin oleh Roh
Allah  adalah  anak-anak  Allah  (Roma  8:14).  Ia  juga  menyatakan
sebaliknya.  "Jikalau orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik
Kristus."  (Roma  8:9).  Kehadiran  Roh  Kudus  dalam  kehidupan  kita
adalah penting supaya kita dapat mendengar perintah-perintah Tuhan
dengan seksama. Bahwa hanya melalui Roh Kudus kita dapat seperti
Kristus,  untuk  menyatakan  Firman  Allah  dan  melakukan  pekerjaan-
pekerjaan Tuhan.



Kebenaran yang dimiliki oleh warga negara Kerajaan Allah adalah tidak
bercacat cela. Kehidupan suci semacam ini tidak dapat dicapai dengan
cara atau oleh usaha kita  sendiri.  Tidak seorangpun pernah sukses
dalam menyucikan diri. Penyucian adalah pekerjaan dari Roh Kudus.

Sejak dari permulaan sekali Yesus menetapkan prinsip ketaatan pada
murid-murid  pertama-Nya.  ketika  Ia  mendapatkan  calon  untuk
permuridan,  Ia  hanya  berkata,  "Ikut  Aku."  Orang-orang  langsung
menjatuhkan jala mereka atau meninggalkan meja-meja pengumpulan
pajak dan dengan segera mengikuti Yesus. Karena dalam keadaan itu
siapa membuat alasan-alasan dan berkata mereka harus melakukan
sesuatu  yang  lain  dahulu,  maka  Yesus  meninggalkan  mereka.  Ia
berkata bahwa barangsiapa melihat  ke belakang ia  tidak patut  bagi
Kerajaan Allah. (Luk. 9:57-62).

Penulis-penulis  yang  belakangan  khususnya  Paulus,  ia  telah
menggunakan  gambar  tubuh  manusia  untuk  menggambarkan  umat
Tuhan. Yesus adalah kepada dan kita adalah anggota-anggota tubuh-
Nya,  anggota-anggota  tidak  membentuk  panita  atau  komisi  untuk
memutuskan bagaimana dan kapan anggota-anggota akan bergerak
dan  bagaimana  mereka  dapat  bekerjasama.  Sewaktu  kepala  saya
berkata kepada tangan saya untuk terangkat,  hal  ini  terjadi  dengan
segera  tanpa  konsultasi  dengan  anggota-anggota  lain  dan  tidak
menunda. Ini harus menjadi pola bagi kehidupan Kerajaan. Kepatuhan
dan disiplin  total  serta mendadak.  Murid-murid pertama tanpa ragu-
ragu mengikuti panggilan Yesus, karena kehadiran pribadi dan otoritas-
Nya. Kami harapkan untuk memiliki respon atas dasar yang sama.

Kehidupan dalam Kerajaan banyak permintaan-Nya. Kita diharapkan
untuk  dapat  mengeluarkan  hasil-hasil  yang  baik  seperti  buah
pelayanan  dari  Yesus,  menyembuhkan  yang  sakit  mengusir  setan,
memproklamirkan Kerajaan Allah. Tak satupun hal-hal yang Allah minta
untuk kita lakukan merupakan hal-hal yang dapat kita lakukan. Semua
hal itu mustahil  untuk dilakukan oleh usaha manusia.  Semuanya itu
hanya dapat dicapai melalui pekerjaan dari Roh Kudus yang menak-
jubkan dalam diri kita dan melalui kita.

Kita harus datang ke dalam Kerajaan Allah dengan komitmen mutlak 
kepada Yesus dan tujuan-Nya. Kita dipanggil untuk mengasihi Yesus 
lebih dari pada keluarga dan teman-teman, rumah, kehormatan dan 
kemuliaan harta duniawi dan kebiasaan-kebiasaan lama. Kita harus 
siap menerima penganiayaan dan penderitaan demi Yesus dan Injil.

Yesus menjamin kita bahwa jika kita membuat Kerajaan Allah sebagai



yang terutama, kita tidak perlu gelisah mengenai kebutuhan-kebutuhan
seperti  makanan,  pakaian  dan  sebagainya.  Ia  akan  menyediakan
semua yang kita perlukan bahkan berkelimpahan (Mat 6:33). Terutama
sekali pada masa-masa sulit, kita akan dapat melihat pertolongan-Nya
dan penyediaan-Nya dengan cara-cara yang mengagumkan yang tidak
pernah  kita  impikan  atau  bayangkan.  Kita  akan  dilingkupi  dengan
kasih-Nya, kita akan melihat pekerjaan-pekerjaanNya yang menakjub-
kan.  Kita  akan  memiliki  pengalaman-pengalaman  yang  baru  yang
menggairahkan.  Kita  akan  mengenal  kemuliaan-Nya  dalam  perwu-
judan yang semakin meningkat (2 kor 3:18).

Sewaktu tiga dari murid Yesus ikut bersama-Nya ke atas gunung, di
saat  Ia bersama dengan BapaNya, mereka memperoleh pengajaran
yang memiliki pertalian antara kedalaman doa dan keintiman di dalam
kemuliaan dengan pelayanan yang dilakukan di lembah.
 
Gereja
Hidup kerajaan berarti menjadi anggota dalam Tubuh Kristus. Gereja
tidak sama dengan Kerajaan, tapi adanya gereja untuk mengembang-
kan kerajaan, kita semua dibaptis dengan Roh Kudus ke dalam satu
tubuh Kristus (1 Kor. 12:13). Sekalipun ketika beberapa kelompok kecil
bertemu di tempat yang berbeda, kita perlu sadar akan kesatuan kita di
dalam  Dia.  Gereja  harus  berfungsi  bersama  dan  membersihkan
perpecahan sebelum Yesus datang kembali.

Yesus tidak memberikan kepada kita rencana organisasi gereja atau
permintaan  semacam  itu.  Tetapi  Ia  memberi  perintah  secara  tegas
akan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan dan pelayanan gereja. Ia
memberi pengajaran bagaimana mengatasi perselisihan pendapat. Ia
berbicara sungguh-sungguh kepada setiap anggota gereja mengenai
bahaya yang disebabkan oleh pencobaan-pencobaan.

Ia  berbicara  mengenai  kebutuhan  untuk  saling  mengampuni  satu
dengan yang lain. Ia memberi otoritas pada gereja dan perintah untuk
mengikat dan melepaskan, yaitu untuk mengampuni dan tidak men-
gampuni (Yoh 20:23). Ia menyebut hal ini mengikat dan melepaskan
(Mat.  18:18)  karena tidak  dapat  mengampuni  kesalahan orang lain,
maka akan menyebabkan mereka terikat suatu kebiasaan buruk atau
membentuk suatu pola sebab hal itu terjadi secara berulang-ulang. Hal
ini dapat mengikat kita dalam perbudakan sebab tanpa disadari akan
menjadi suatu kebiasaan dalam diri kita untuk tidak dapat mengampuni
dan  hal  lainnya  akan  timbul  keburukan-keburukan  yang  seringkali
menyebabkan kita melakukan hal-hal yang mana kita sendiri tidak suka



dan  tidak  bisa  mengampuni  apabila  orang  lain  yang  melakukannya
pada  kita.  Sikap  tidak  dapat  mengampuni  adalah  suatu  cara  yang
paling mudah untuk kehilangan sahabat-sahabat karib.

Tindakan  memaafkan  sebaliknya  membebaskan  keduanya,  diri  kita
sendiri dan orang-orang yang kita ampuni.

Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik berbicara pada kita
sebagai umat Tuhan mengenai keramah tamahan dan perasaan belas
kasihan kepada orang lain (Luk. 10:29-37). Gereja-gereja perlu belajar
untuk  mengikuti  teladan  Yesus  dalam  menjangkau  mereka  yang
terhilang  dan  menderita  dengan  belas  kasihan,  tindakan  ini  secara
super natural membawa pertolongan dan penyelamatan.

Sebagai gereja prihatin dengan kemajuan kerajaan Allah, dan untuk
mencapai kemajuan pasti menyangkut peperangan rohani. Mayoritas
pelayanan Yesus ada dalam kategori ini. Ia menyatakan bahwa orang-
orang  akan  masuk  ke  dalam  kerajaan  Allah  dengan  hebat.  Hal  ini
berkenaan dengan perubahan radikal  yang terjadi  dalam kehidupan
orang yang baru percaya dan kehebatan yang telah dilakukan dalam
pola  lama-Nya.  Hal  ini  juga berbicara  mengenai  peperangan rohani
yang masuk ke dalam kehidupan orang-orang yang baru percaya (Mat
5:10).  Di  belahan  dunia  saat  ini  banyak  orang-orang  kristen  yang
menderita  aniaya.  Banyak  yang  mati  oleh  karena  iman  mereka.
Mereka  melakukannya  dengan  penuh  keberanian,  seperti  yang
dilakukan Stefanus martir pertama. Dengan sukacita mereka membuat
kesaksian akhir di saat mendekati kematian bagi Allah mereka. Oleh
sebab itu gereja bertumbuh pada tempat-tempat dimana ada banyak
penganiayaan dan semua ini dapat terjadi disini. 

Yesus ,membebaskan orang-orang yang terikat roh jahat. Ia berperang
dengan hebat terhadap mereka yang suka mencobai sesamanya atau
yang  menghalangi  pernyataan  Injil  Kerajaan  Allah.  Melihat  dengan
jelas  adalah  mutlak  dan penting  bagi  kita  ketika  kita  berada  dalam
peperangan rohani. Musuh kita yang sesungguhnya bukanlah manusia
tapi musuh kita adalah roh. Kita harus sangat yakin, ketika kita harus
melawan orang lain, dengan mengikuti petunjuk dari Roh Kudus dan
bukan  karena  kejengkelan  kita  sendiri.  Sewaktu  kita  menemukan
orang-orang  menyerang  kita  atau  menghalangi  pelayanan  kita
biasanya  sangat  baik  jika  kita  tidak  membalas,  kecuali  Roh  Kudus
dengan  jelas  memberi  cara-cara  yang  memiliki  daya  cipta  untuk
melakukannya.

Bagaimanapun sesungguhnya ini bukanlah pelayanan kita tapi pelaya-



nan Dia, Tuhan. Kita yang menghalangi tujuan Tuhan akan memper-
oleh  balasan-Nya.  Jika  kita  membiarkan  situasi  tersebut.  Ia  sendiri
yang akan berurusan dengan mereka melalui cara-Nya yang terbaik.

Yesus mengajarkan kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan
seperti yang dilakukanNya, yaitu dengan cara melatih iman kita. Yesus
mengajar agar iman murid-murid dapat menenangkan badai, menye-
diakan makanan dengan berkelimpahan, mengutuk pohon ara yang tak
berbuah,  memindahkan  gunung,  menyembuhkan  orang  yang  sakit.
melihat  kebutuhan  orang-orang,  membangkitkan  orang  yang  mati,
melepaskan pecandu dan orang-orang yang dikuasai  ilmu gaib dan
menyatakan kuasa Injil sepenuhnya dan efektif.

Gereja  diberikan  otoritas  atas  semua  orang  dan  atas  segala  hal.
Otoritas Allah diberikan pada kita  sebagai  anak-anak dari  Kerajaan.
Kita  dipanggil  untuk  memerintah  atas  prinsip-prinsip  dan  memiliki
kuasa atau kekuatan rohani atas kekuatan alamiah dan pada akhirnya
atas  bangsa-bangsa  di  dunia.  Kita  diberi  kuasa  dan  otoritas  untuk
mengubah  hidup  dan  untuk  melakukan  pekerjaan-pekerjaan  Tuhan.
Semua ini sebagai satu kesatuan dari perjalanan kita dalam roh.

Allah  yang  berkuasa  disini,  Ia  adalah  raja.  Ia  sedang  membuat
peraturan  atas  setiap  orang  dan  segala  sesuatu.  Pada  penciptaan
Allah menunjuk manusia untuk berkuasa atas semua ciptaan Tuhan
(Kej 1:28; Mzm 8:6).  Waktu itu manusia ada dibawah otoritas Allah.
Ketika  terjadi  kejatuhan,  otoritas  manusia  hilang.  Kejatuhan  ini
membuat  segala  hal  menjadi  kacau.  Penyelamatan  yang  datang
melalui Yesus merupakan pemulihan dari otoritas umat manusia yang
hilang akibat  dosa.  Yesus memperlihatkan otoritas itu dan mengajar
murid-muridNya  untuk  berlatih.  Otoritas  yang  dipercayakan  pada
Tubuh Kristus. Kemajuan dari kerajaan Allah tergantung pada penger-
tian  kita  akan  prinsip-prinsip  Kerajaan  Allah  dan  melakukannya,
menjadikan  hal  itu  sebagai  latihan-latihan  dalam  hidup  kita  dan
kehidupan gereja. Ketika hal ini terjadi, gereja akan dibawa ke dalam
satu kesatuan dan bangsa di dunia akan menjadi kerajaan Allah dan
dan Kristus.
 
Mempercepat Kedatangan Kerajaan Allah
Dua  hal  sangat  berkuasa  artinya:  mempercepat  penggenapan
Kerajaan Allah adalah: doa pada Allah dan perjamuan kudus.

Ketika  murid-murid  bertanya;  Yesus  bagaimana kami  harus  berdoa,
Yesus memberi mereka contoh yang sederhana tapi merupakan doa
yang memiliki kuasa bagi pembangunan Kerajaan Allah. Sekarang ini



seringkali kuasa dari doa menjadi tidak terealisasi, hal ini disebabkan
karena doa telah dijadikan sebagai suatu latihan rutin bagi kebanyakan
orang kristen. Apabila kita menyadari besarnya kuasa dari apa yang
kita  katakan  maka  kita  akan  melihat  bahwa  hasilnya  dapat
menggoncangkan bumi.

Kerajaan-Mu datang.

Kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga.

Ini adalah doa secara rutin.  "Bapa kami" ketika kita memperkatakan
doa ini,  maka sesungguhnya ada berjuta-juta  orang diseluruh dunia
yang bergabung bersama-sama dengan kita dalam doa.  Merupakan
suatu  kesatuan  dalam  doa  dan  jika  dilakukan  dengan  sungguh-
sungguh maka akan membawa kita semua pada satu kesatuan tubuh
Kristus dan membawa bangsa-bangsa pada kuasa-Nya.

Kata-kata  "Kerajaan-Mu  datang,  kenendak-Mu  jadilah"  pada
kenyataannya  memiliki  arti  yang  lebih  dari  sebuah  doa,  melainkan
sebuah  pernyataan.  Kalimat  tersebut  merupakan  kata  kerja  dalam
bentuk  perintah.  Perintah yang memiliki  suatu  kekuatan.  Allah  telah
memberitahukan kepada kita untuk memerintah atas segala ciptaan-
Nya.  Dapat  kita  lihat  bahwa  Yesus  melakukan  sebagian  besar  dari
pekerjaanNya  hanya  dengan  sebuah  kata  perintah.  Datangnya
Kerajaan Allah  dan melakukan kehendak-Nya merupakan pekerjaan
Allah yang paling penting. Pernyataan ini merupakan kata-kata ucapan
yang  bersifat  nubuatan  yang  dapat  menghasilkan  sesuatu  dari  apa
yang diperkatakan.

Permintaan  agar  kerajaan  Allah  datang  tidak  hanya  harapan  untuk
masa  depan  yang  jauh.  Kerajaan  Allah  datang  ke  dalam  dunia  ini
dengan  kedatangan  Yesus.  Ini  dilanjutkan  melalui  kehidupan  dari
pengikut-pengikutNya. Kerajaan Allah berbicara mengenai 2 hal, yaitu
kehadiran yang nyata dan perwujudan masa depan. 

Ketika  kita  menyadari  kekuatan  dari  kata-kata  ini,  kita  akan  mene-
mukan kehidupan kita berubah dan dibawa kedalam persesuaian pada
kehendak-Nya  yang  sempurna.  Kita  akan  menemukan  bahwa
kerajaan-Nya  telah  memenuhi  kita  dan  menjadi  hasrat  yang  besar
dalam hidup kita yang pada akhirnya tidak hanya melingkupi kita tetapi
juga dunia.

Pada  saat  makan  malam terakhir  dengan  murid-muridNya  di  ruang
atas Yerusaiem, Yesus mengadakan perjamuan dari tubuh dan darah-
Nya.  Ia mengatakan bahwa roti  yang Ia pecahkan dan cawan yang
atasnya  Ia  ucapkan  syukur  sebagai  tubuh  dan  darahNya.  Ia  juga



memperkenalkan ini  sebagai janji-Janji  yang sungguh-sungguh akan
kedatangan Kerajaan Allah.

Ia berkata kepada murid-murid:

Aku  sangat  rindu  untuk  makan  paskah  ini  bersama-sama  dengan
kamu sebelum Aku menderita.  Sebab,  Aku berkata  kepadamu:  Aku
tidak akan memakannya lagi sampai la beroleh kegenapannya dalam
Kerajaan  Allah  kemudian  Ia  mengambil  sebuah  cawan,  mengucap
syukur, lalu berkata “Ambilah ini dan bagikanlah diantara kamu, sebab
Aku berkata kepada kamu:  bahwa mulai dari sekarang ini Aku tidak
akan  minum  lagi  hasil  pokok  anggur  sampai  kerajaan  Allah  telah
datang.” (Luk. 22:15-18).

Kemudian Ia membuat janji ini kepada murid-murid:

"Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan Aku dalam segala
pencobaan yang Aku alami dan Aku menentukan hak-hak Kerajaan
bagi  kamu  sama  seperti  bapa-Ku,  menentukannya  bagi-Ku  bahwa
kamu akan makan dan minum se-meja dengan Aku di dalam Kerajaan-
Ku. (Luk. 22:28-30).

Pada  setiap  perayaan  dari  Perjamuan  Kudus  sesungguhnya  kita
sedang mengalami kehidupan atau berada dalam Kerajaan Allah, kita
sedang  makan  dan  sedang  minum  bersama-sama  dengan-Nya  di
dalam Kerajaan-Nya. Kita sedang membangun suatu kekuatan yang
luar  biasa  dalam  doa  syafaat  untuk  melengkapi  pembangunan
Kerajaan Allah di seluruh dunia. Kita sedang menyatukan diri  kita di
dalam  kematian-Nya  dan  kebangkitan-Nya  dan  menerima  jaminan
akan kedatangan Kerajaan-Nya yang sempurna di atas dunia.

Doa yang kita naikkan menjelang kedatangan kerajaan-Nya mencakup
dua hal yaitu kehadirannya secara nyata dan masa depan yang penuh
harapan.  Kerajaan-Nya  telah  datang  di  muka  bumi,  dimulai  dari
pelayanan Yesus di Galilea. Kita mengambil bagian dalam kehidupan
kerajaan ketika kita telah menerima panggilan Yesus. Sebagai gereja
Tuhan, kita tinggal dalam kehidupan Kerajaan Allah seperti  doa kita
dan merayakan sakramen-sakramen, sebagaimana kita mengerjakan
pekerjaan-pekerjaan Yesus hari lepas hari, kita melihat kerajaan-Nya
semakin  disingkapkan dan menyebar  serta memenuhi  bumi  dengan
kemuliaan  Tuhan.  Dengan  penuh  keyakinan  kami  berharap  akan
sesuatu yang indah sekali. pengenapan total dari Kerajaan Allah dalam
hal kebangkitan Kristus dan kebangkitan dari orang-orang kudus-Nya
di seluruh bumi pada saat kedatangan-Nya.
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BAB IX
Kerajaan Allah Datang Dalam Kuasa

Waktu  berjalan  dengan  cepat  disaat  kita  hendak  mengalami
kepenuhan dan manifestasi dari kemuliaan Allah serta kedaulatan dari
kuasa pemerintahan-Nya yang Yesus berkata kepada murid-muridNya,
dalam suatu himpunan orang-orang banyak:

Sesungguhnya diantara mereka yang hadir disini ada yang tidak akan
mati  sebelum mereka melihat  Kerajaan Allah datang dengan penuh
kuasa.

Pernyataan yang menakjubkan ini,  dikutip  dalam tiga  ringkasan Injil
(Mat. 16:28; Mark 9:1; Luk 9:27) dan segera sesudah pernyataan itu
ayat  berikutnya  menceritakan  peristiwa  Yesus  berubah  rupa  diatas
gunung.  Kemudian  setelah  mereka  turun  dari  atas  gunung,  Yesus
menyembuhkan anak laki-Iaki yang menderita epilepsi. Peristiwa yang
terjadi secara berturut-turut ini mengandung dua janji, yaitu: janji untuk
masuk ke dalam kemuliaan Allah dan janji untuk memperoleh penger-
tian akan kekuasaan dari Kerajaan Allah yang sempurna. 

Peristiwa  Yesus  berubah  rupa  di  atas  gunung  merupakan  sebagian
dari  penggenapan  yang  pertama  dari  kedua  janji  tersebut  yaitu,
perwujudan dari kemuliaan Allah. Kehadiran Yesus disini menunjukkan
siapa Dia sesungguhnya, yaitu sebagai Raja Kemuliaan, cahaya yang
menyilaukan dan bersinar dalam kemuliaan Bapa-Nya.

Saat Yesus turun dari gunung, Ia diperhadapkan dengan anak laki-laki
yang menderita epilepsi, yang dibawa kepada murid-muridNya untuk
disembuhkan,  tetapi  mereka tidak  dapat  menyembuhkannya.  Kuasa
dan Kemampuan Yesus yang menyembuhkan anak tersebut. Peristiwa
ini menunjukkan manifestasi Kerajaan Allah dalam kuasa dan otoritas.
Hal ini menggambarkan penggenapan sebagian dari janji yang kedua.

Peristiwa Yesus berubah rupa di atas gunung dan peristiwa manifestasi
kuasa-Nya keduanya ini berkaitan dengan kematian dan kebangkitan
Yesus.  Sebagaimana  Yesus  dipersiapkan  untuk  dipermuliakan  di
Yerusalem,  Ia  berkata  "Waktunya  telah  tiba  bagi  Anak  Manusia
dimuliakan"  (Yoh  12:23).  Baik  pengorbanan  Kristus  maupun  juga
kebangkitan-Nya adalah perwujudan dari Kerajaan Allah. Yesus juga
berkata,  "Aku  mempunyai  otoritas  untuk  menentukan  hidup-Ku  dan
juga otoritas unuk menerimanya kembali." (Yoh 10:18).



Walaupun janji-Nya itu dibuat untuk orang banyak, namun hanya tiga
dari murid terdekat-Nya yang dipilih untuk mendaki gunung bersama
dengan-Nya.  Walaupun  mereka  tidak  dapat  sepenuhnya  melihat
perubahan wujud Yesus karena mereka diliputi oleh ketakutan. Namun
penglihatan yang mereka alami lebih dari apa yang selayaknya mereka
dapatkan  ...  karena  pada  kenyataannya.  Yesus  tahu  bahwa  tak
seorangpun yang dapat mengalami pewahyuan penting seperti  yang
Yesus berikan di  atas gunung,  sebab  di  ayat  akhir  Ia  berkata pada
murid-murid  untuk  tidak  mengatakan  apa  yang  telah  mereka  alami
sampai setelah kebangkitan-Nya.

Kemuliaan dan kuasa. manifestasi dari Kerajaan Allah adalah warisan
bagi mereka yang mengenal kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus.
Mereka yang telah mati bersama dengan Kristus dan juga yang bangkit
bersama  dengan  Dia.  Mereka  memahami  penderitaan-Nya  di  kayu
salib sehingga mereka juga memahami sukacita dari kebangkitan-Nya.

Kematian  dan kebangkitan  Yesus  adalah  kunci  untuk  dapat  melihat
kemuliaanNya. Bagi mereka yang telah masuk ke dalam kebangkitan
Yesus,  mereka  tidak  hanya  punya  kemungkinan  untuk  melihat
kemuliaan-Nya,  tapi  lebih  dari  itu  mereka  juga  berbagi  dalam
kemuliaan-Nya.  Dalam doa-Nya  sebagai  imam besar  yang  tertinggi
(Yohanes  17).  Yesus  berdoa  agar  kita  akan  jadi  satu  dengan-Nya
dalam kemuliaan-Nya. 

Dalam 2 Kor. 3:17-18 Paulus menegaskan bahwa:

Sebab Tuhan adalah Roh dan dimana ada Roh Allah disitu ada kemer-
dekaan  dan  kita  semua  mencerminkan  kemuliaan  Tuhan,  dengan
Tuhan yang tidak berselubung dan karena kemuliaan itu  datangnya
dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan
gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar.

Kata Yunani memorphoometha, yang diterjemahkan “berubah" adalah
berasal  dari  akar  yang  sama sebagaimana  digunakan  dalam cerita
Matthian  dan  Marcian.  Peristiwa  dari  Yesus  berubah  rupa  yang
diterjemahkan sebagai "Perubahan".

Sekarang  seperti  selanjutnya,  Tuhan  memilih  mereka  yang  hidup
dalam  keintiman  dengan-Nya  untuk  menerima  manifestasi  dari
kemuliaan-Nya.  lni  adalah  syarat  untuk  masuk  bersama  Yesus  ke
dalam persekutuan yang paling intim dengan Bapa-Nya di surga. Apa
yang  tidak  didapat  sepenuhnya  oleh  ketiga  orang  murid  Yesus dari
peristiwa diatas gunung sekarang tersedia bagi mereka yang benar-
benar memahami pengalaman dari kebangkitan-Nya.
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Telah  tiba  waktunya  bagi  Allah  untuk  membawa  kita  sepenuhnya
masuk dalam hadirat-Nya  di  gunung kudus-Nya  untuk  melihat  Raja
dalam kemuliaan-Nya dan untuk diubah menjadi serupa dengan-Nya.

Mengalami secara pribadi kerajaan-Nya hadir dalam kuasa merupakan
kesatuan dari  doa dan iman. Sewaktu murid-murid bertanya kepada
Yesus mengapa mereka tidak dapat melepaskan anak laki-laki  yang
menderita epilepsi? la menekankan pentingnya untuk berdoa. Tanpa
ragu la menghubungkannya dengan jenis doa yang la lakukan diatas
gunung dimana baru saja dilihat  oleh ketiga murid-Nya.  Pintu untuk
masuk ke dalam hadirat kemuliaan Allah di atas gunung adalah pra-
syarat untuk terjadinya manifestasi kuasa-Nya di dalam lembah.

Yesus mencaci murid-murid karena tidak memiliki  cukup iman. Iman
untuk dapat melayani dalam Roh memerlukan hubungan yang cukup
dekat  dengan-Nya  sehingga  kita  dapat  mendengar  secara  jelas
perintah-perintah-Nya dalam setiap situasi dan kemudian berkata dan
melakukan  dengan  tepat  seperti  apa  yang  Ia  katakan  pada  kita.
Yohanes mengutip  yang Yesus katakan,  ketika  kita  meminta  segala
sesuatu  sesuai  dengan  kehendak-Nya,  Ia  akan  melakukannya.
Mendengar  perintah-Nya  adalah  kunci  atau pra-syaratnya.  Ketaatan
adalah merupakan iman dalam perbuatan.

Dengan  jelas  Yesus  berjanji  untuk  memperlihatkan  kemuliaan  dan
manifestasi dari Kerajaan Allah di dalam kuasa. Sekarang semuanya
itu tersedia bagi kita dan tidak hanya sebatas seperti yang diberikan
kepada mereka ketika berada di  atas gunung atau tidak juga untuk
beberapa waktu yang jauh ke depan.

Sekarang adalah waktu di mana semua ciptaan merintih seperti orang
yang bersalin menunggu terwujudnya anak laki-laki Allah (Roma 8:18-
23). Siapa anak laki-laki Allah? Yesus adalah gambaran anak laki-laki
yang dijadikan sempurna melalui penderitaan, sehingga melalui itu Ia
dapat  membawa  banyak  anak-anak  laki-laki  kepada  kemuliaan  (Ibr
2:10). Semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah
(Roma 8:14).

Perwujudan anak laki-laki Allah adalah mereka yang telah datang ke
hadirat Allah diatas gunung-Nya yang kudus. Mereka telah masuk ke
dalam kemuliaan-Nya dan telah keluar untuk mewujudkan kemuliaan
itu kepada dunia. Kristus tinggal dan hidup di dalam mereka. Mereka
disucikan  seluruhnya  dan  memiliki  komitman  sepenuhnya  kepada
Tuhan  dan  kepada  kehendak-Nya.  Mereka  diperlengkapi  untuk
peperangan di hari-hari terakhir ini dan mereka hendak memperlihat-



kan kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus.

Tetapi  kamu telah  datang  ke bukit  Sion,  ke  kota  Allah  yang  hidup,
Yerusalem surgawi dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan
yang  meriah  dan  kepada  jemaat  anak-anak  sulung  yang  namanya
terdaftar  di  surga dan kepada Allah yang menghakimi semua orang
dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna
dan  kepada  Yesus.  Pengantara  perjanjian  baru  dan  kepada  darah
pemercikan  yang  berbicara  lebih  kuat  dari  pada  darah  Habel.  (Ibr.
12:22-24).

Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah
kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang
berkenan  kepada-Nya,  dengan  hormat  dan  takut.  Sebab  Allah  kita
adalah api yang menghanguskan. (Ibr. 12:28,29)

Allah sedang memanggil kita untuk bersama-sama dengan Dia naik ke
gunung  kudus.  Untuk  dapat  melihat  kemuliaan-Nya  dengan  muka
tanpa  selubung,  dan  untuk  masuk  ke  dalam kemuliaan  hadirat-Nya
diselubungi  dengan kemuliaan sama seperti  Yesus.  Setelah itu,  kita
akan  turun  ke  dalam  lembah-lembah  dan  gurun-gurun  dunia  untuk
menyatakan kemuliaan-Nya, untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya,
sehingga terjadi pemulihan dan pengenapan kehendak-Nya di bumi ini.

 

Pertanyaan terakhir, Apakah kita sudah siap meresponi panggilan 
Tuhan?
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