
 



Pesan Gembala 

Berharap Hanya Kepada Tuhan 

Shalom, Saudara yang dikasihi Tuhan.  

Pada tanggal 18 Februari 2014 yang lalu Gembala Pembina berada di Hansei University - 

Korea Selatan, mewakili Saudara-saudara semua untuk menerima gelar Doctor of Theology. Ini 

adalah gelar dokter yang kedua yang diterima. Sebelumnya di tahun 2001, Gembala Pembina 

mewakili kita semua mendapatkan gelar Doctor of Divinity dari Church of God Theological 

Seminary, North Cleveland.  Kemudian di tahun 2014 ini, Tuhan juga memberikan gelar Doctor of 

Theology dari Hansei University, Korea Selatan.  

Beberapa bulan yang lalu tepatnya pada tanggal 10 Juli 2013 diadakan acara ‘The Union 

Harp and Bowl”. Cawan dan kecapi disatukan untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran 

sampai setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan.Tuhan mau Harp and 

Bowl itu seperti itu, kalau respon kita benar maka apa yang Tuhan janjikan penuaian jiwa beribu-

ribu laksa itu terjadi.  

Tahun 2014, “Tahun di buka-Nya pintu-pintu mujizat.” Kata ‘Nya’ disini berbicara tentang 

Tuhan Yesus dan ‘pintu’ berbicara juga tentang Tuhan Yesus. Yohanes 10:9 berkata “Akulah pintu; 

barangsiapa masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan 

padang rumput.” Mujizat berbicara juga tentang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang melakukan 

mujizat. Dari kelahiran Tuhan Yesus, pelayanan, kebangkitan sampai Dia naik ke sorga, semua itu 

berbicara tentang mujizat. Oleh sebab itu dikatakan “Tahun 2014 adalah tahun dibuka-Nya 

pintu-pintu mujizat.” Yang membuka pintu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang 

memegang kunci Daud artinya kalau Dia menutup tidak ada seorang pun yang bisa membuka, kalau 

Dia yang membuka tidak ada seorang pun yang bisa menutup. 



BERHARAP HANYA KEPADA TUHAN  

Kita akan melihat beberapa ciri orang yang berharap hanya kepada Tuhan, yaitu: 

1. Taat kepada Firman Tuhan 

Orang yang berharap kepada Tuhan itu taat kepada Firman Tuhan. Karena itu Saudara 

harus membaca Alkitab setiap hari. Kalau Saudara berharap hanya kepada Tuhan, maka Saudara 

perlu membaca Alkitab setiap hari. Bagaimana Saudara tahu kalau cara berharap kepada Tuhan 

kalau Saudara tidak membaca Alkitab setiap hari. Kuncinya adalah Alkitab. 

2. Tidak sombong 

Orang yang berharap kepada Tuhan itu apa yang akan disombongkan? Firman Tuhan 

berkata: 

•“Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.” (Yakobus 4:6) 

•“Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.” (I Ptr 5:5) 

•“Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan.” (Ams 16:18) 

•“Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik, adalah dosa.” (Ams 

21:4) 

•“Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut!” 

(Ams 30:32) 

Kadang-kadang kita suka lupa, tanpa sadar kita telah sombong. Firman Tuhan berkata “Bila 

engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut!”  

Sebuah kesaksian yang dialami oleh Gembala Pembina, dimana Tuhan menegurnya 

mengenai kesombongan. Di awal tahun 2002, tiba-tiba tim profetik menyampaikan satu 

penglihatan mengenai “Change Destination.” Di dalam penglihatan itu, dia melihat Gembala 

Pembina sedang berada di satu stasiun dengan memakai jas. Tiba-tiba ada suara yang berkata 

“Change Destination... change destination...” Gembala Pembina yang semula tidak mengerti apa 

maksud dari semua ini, sekarang sudah mengerti, ternyata ada sesuatu yang mendasar yang harus 

dirubah. Apakah itu? Gembala Pembina mulai berdoa dan di saat dia berdoa ada satu tekanan-

tekanan hebat yang terjadi, dan saat itu Tuhan berkata “Selama ini kamu sombong, kamu arogan.”  

Dari kejadian di atas Tuhan ingatkan tentang 2 hal, yaitu: 

1. Turunkan nama gereja yang kamu bangga-banggakan. 

2.  Kamu datang kepada hamba-hamba Tuhan dan minta ampun kepada mereka. 

Gembala Pembina melakukan kedua hal di atas. Kalau Gembala Pembina tidak melakukan 

ini maka unity tidak akan terjadi. Inilah yang Tuhan mau, agar mereka menjadi satu. Dunia tahu 

bahwa Engkaulah Tuhan dan Juruselamat Dunia. 



 

3. Dia mendapatkan kekuatan yang baru 

“tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka 

seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi 

lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.” (Yesaya 40:31) 

Adakah diantara Saudara yang mengalami letih lesu? Kuncinya hanya satu yaitu berharap 

hanya kepada Tuhan. Kalau Saudara berharap kepada Tuhan, maka Saudara akan mendapatkan 

satu kekuatan yang baru, berlari tidak akan menjadi lesu. berjalan tidak akan menjadi lelah. Orang 

yang hidupnya berkenan kepada Tuhan bisa saja jatuh. Dia boleh saja jatuh tetapi tidak akan 

sampai tergeletak. Berbeda dengan orang fasik, kalau orang fasik jatuh akan tergeletak dan tidak 

bangun lagi. Mengapa orang yang berkenan kepada Tuhan bisa jatuh namun tidak sampai 

tergeletak? Sebab tangan Tuhan menopangnya. 

 

4. Dia ingin lebih peka lagi untuk men-dengar kehendak Tuhan pada zaman ini.  

Orang yang berharap kepada Tuhan, dia ingin lebih peka lagi mendengar suara Tuhan. Dia 

ingin lebih peka lagi terhadap kehendak Tuhan pada zaman ini. Mengenai Daud Tuhan berkata 

demikian “Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati-Ku dan yang 

melakukan segala kehendak-Ku.” (Kisah Para Rasul 13:22) Daud berkenan di hati Tuhan, karena dia 

melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan yang mana? Alkitab katakan, Daud 

melakukan kehendak Tuhan pada zamannya dan bukan pada zaman orang lain. Apa yang Tuhan 

kehendaki pada zaman itu dia lakukan. Kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka 

kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Wahyu 2 dan 3 adalah pesan Tuhan kepada 

7 jemaat dan selalu diakhiri dengan kata-kata “Barangsiapa bertelinga hendaklah mendengarkan 

apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat”. Itu berbicara tentang kehendak Tuhan pada 

zaman ini atau pada zaman itu. 

 PENTAKOSTA YANG KETIGA ADALAH KEHENDAK TUHAN PADA ZAMAN INI 

Mengerti dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini harus menjadi prioritas utama 

dalam kehidupan kita. Matius 7:21-23 berkata “Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: 

Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak 

Bapa-Ku yang di sorga”. Kehendak Bapa yang mana? Kehendak Bapa pada zaman ini. “Pada hari 

terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi 

nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu 

juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah 

mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!” Siapa mereka yang 

bernubuat, mengusir setan dan membuat mujizat? Itu pasti orang yang pernah sungguh-sungguh 

dengan Tuhan, tetapi pada akhirnya Tuhan berkata  kepada mereka, “Aku tidak pernah kenal 

kamu!” Sangat menyedihkan!  



Kita harus mengerti apa kehendak 

Tuhan pada zaman ini! Karena itu kita harus 

minta, “Tuhan, berikan pengertian...” Tuhan 

memberikan tuntunannya melalui Gembala 

Pembina yaitu: Pentakosta yang ketiga.  

Kalau Saudara mendengar tentang 

pentakosta yang ketiga maka ada 5 hal yang 

perlu Saudara perhatikan, yaitu: 

1. Roh Kudus akan dicurahkan secara luar 

biasa. Sebab bumi akan penuh dengan 

kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi 

dasar laut.  Seperti pada waktu murid-murid 

menanti-nantikan pentakosta yang pertama, 

mereka bertekun dengan sehati dalam doa 

bersama-sama. Ini berbicara tentang Menara 

Doa Banyak berada di dalam menara doa.  

2. Tiga generasi akan dipakai Tuhan secara 

luar biasa (anak-anak, pemuda dan orang 

tua) akan dipakai Tuhan secara luar biasa dan mereka akan mentransformasikan 7 gunung. Karena 

itu perlakuan terhadap anak-anak, pemuda dan orang tua itu harus sama.  

3. Goncangan-goncangan akan terjadi lebih dahsyat 

4.  Penuaian jiwa besar-besaran akan terjadi.  

5. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua sudah diambang pintu.  

SORGA DAN NERAKA ITU NYATA 

“Masuklah melalui pintu yang sesak itu, 

karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang 

menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang 

yang masuk melaluinya; karena sesaklah pintu 

dan sempitlah jalan yang menuju kepada 

kehidupan, dan sedikit orang yang 

mendapatinya.” (Matius 7:13-14)  

Saudara, masuklah melalui pintu yang 

sempit karena sedikit orang yang 

mendapatinya. Kata ‘Sedikit’ itu bukan hanya 

relatif dibandingkan dengan penduduk dunia. 

Jadi kalau kita melihat kekristenan di dunia itu 

30%, tetapi dari 30% itu menurut data yang 



lahir baru ada 25%, padahal persyaratan untuk masuk Kerajaan Sorga itu nomor satu adalah 

menjadi Kristen yang lahir baru. Pastikan Saudara semua adalah orang Kristen lahir baru. Bahkan 

orang Kristen lahir baru pun harus hati-hati jangan sampai murtad atau sengaja berbuat dosa. 

Ibrani 10 dengan jelas berkata bahwa orang-orang seperti itu akan masuk neraka! 

Gembala Pembina bersaksi di mana beberapa waktu yang lalu ketika Gembala Pembina 

sedang membongkar-bongkar buku, tiba-tiba muncul buku “Heaven is so real” (Sorga itu nyata) 

yang ditulis oleh Choo Thomas, seorang Korea yang bermukim di Amerika. Buku ini sudah lama 

dimilikinya, dan Gembala Pembina hanya melihat-lihat bahwa isinya hampir sama dengan buku-

buku yang pernah dibacanya tentang pengalaman orang-orang yang pernah dibawa ke sorga 

sehingga Gembala Pembina tidak membacanya dengan serius.  

Tiba-tiba Gembala Pembina melihat di halaman depan buku itu ada kata pengantar dari 

Rev. Dr. David Yonggi Cho. Di ‘Kata Pengantar’ -nya dia menulis 

begini, “Saya membaca sampai 3x dan saya sangat 

merekomendasikan supaya diterjemahkan ke dalam bahasa Korea 

supaya tahu apa yang disediakan Tuhan kepada anak-Nya yang 

sungguh-sungguh tentang sorga dan apa yang terjadi kalau sampai 

tidak taat.” Dalam buku tersebut Choo Thomas menuliskan 

pengalaman-nya, di mana dia 17x diajak oleh Tuhan Yesus melihat 

sorga dan 2x melihat neraka. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus 

sudah berpesan kepada Choo Thomas, “Kamu catat baik-baik dan 

buat menjadi buku. Nanti Aku akan memberikan kata-kata 

kepadamu tentang buku ini.” Akhirnya buku itu selesai dalam 7 

tahun. 

Ketika Gembala Pembina mulai membaca buku itu, tiba-tiba Tuhan berkata kepada beliau, 

“Kalau kamu membaca buku itu, kamu jangan membaca dengan pikiran saja, tetapi dengan hati.” 

Ternyata Yonggi Cho juga mengalami hal yang seperti itu dimana dia juga membaca dengan hati. 

Jangan bicara tentang teologianya atau tentang doktrinnya. Ini bukan seperti itu, tetapi ini adalah 

pengalamannya. Dan kalau kita baca buku tersebut, ini tentang dialog antara Choo Thomas dengan 

Tuhan Yesus. Dia ceritakan tentang sorga dan sorga itu sangat luar biasa! Jika Saudara  sudah 

melihat sorga maka kita tidak ingin kembali ke dunia lagi. Tetapi kalau belum saatnya maka tidak 

boleh masuk ke sana. Sorga itu sungguh luar biasa! Apakah Saudara mau masuk sorga? Amin! 

Gembala Pembina tidak mau berbicara tentang sorga tetapi neraka. Choo Thomas berkata, 

“Suatu hari dia dituntun oleh Tuhan Yesus diajak masuk daerah yang lain di luar gerbang Kerajaan 

Sorga. Setelah berada di puncak gunung, Dia memandang dari puncak gunung itu, saya dapat melihat 

uap dan asap yang hitam yang keluar dari sebuah lubang yang dalam. Bentuknya seperti kawah 

sebuah gunung berapi dan di dalamnya saya melihat nyala api sebuah lubang yang dalam. Bentuknya 

seperti kawah sebuah gunung berapi dan di dalamnya saya melihat nyala yang sedang membakar 

banyak orang yang menjerit-jerit dan menangis seperti dalam kesakitan yang amat sangat. Hanya 

yang merasakan terbakar hangus sendiri yang dapat mengeluarkan jeritan dan tangisan seperti itu. 

Orang-orang itu telanjang tanpa rambut dan berdiri berdekatan satu sama lain, bergeliat-geliat 

seperti cacing sementara nyala api sedang membakar tubuh mereka. Tidak ada jalan keluar bagi  



 

mereka yang terperangkap dalam lubang itu. Dinding-dindingnya terlalu tinggi untuk dipanjat dan 

bara api yang panas mengelilingi tepinya. Nyala api akan memercik keluar sehingga dengan tidak 

terduga dari semua jurusan. Orang-orang itu mencoba menghindarkan diri dan pada saat mereka 

mengira bahwa mereka selamat, nyala api lain tiba-tiba muncul. Tidak ada istirahat sama sekali bagi 

korban dosa yang malang ini. Mereka dihukum untuk menghabiskan waktu mereka dengan dibakar 

dan hangus ketika mereka mencoba menyelamatkan diri dari api neraka untuk selama-lamanya.” 

Kemudian dalam kengerian itu Choo Thomas bertanya, “Itu siapa Tuhan?” dan Tuhan menjawab, 

“Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal-ku!” Kemudian dia diajak pergi lagi dan kali ini 

masih berada di luar pintu gerbang sorga. Diajak ke suatu tempat dipinggirnya lubang yang 

menganga tadi  diperlihatkan ke daerah sekitar daripada lubang tadi. Ketika kami sampai di 

puncaknya, saya memandang sebuah lembah berwarna coklat dan mati. Semuanya serba coklat, 

seluruh kawasan seolah-olah dipenuhi oleh rumput mati. Saya melihat banyak orang memakai 

jubah berwarna pasir berjalan-jalan tak tentu arah dekat lubang neraka yang menganga. Kepala 

mereka tertunduk dan mereka kelihatan sedih dan tiada pengharapan. Siapakah orang-orang ini, 

Tuhan? “Mereka adalah orang-orang Kristen yang tidak taat!”. “Berapa lama lagi mereka harus 

tinggal di tempat yang tandus dan mati ini?” “Selamanya, putriKu. Mereka yang akan masuk 

Kerajaan-Ku adalah yang murni hati, anak-anak-Ku yang taat.” 

Perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam buku ini dan merupakan dialog: 

“Banyak yang menamakan diri mereka Kristen tetapi tidak hidup menurut firman-Ku, dan beberapa 

di antaranya mereka mengira bahwa pergi ke gereja seminggu sekali sudah cukup. Mereka tidak 

pernah membaca firman-Ku, dan mereka mengejar hal-hal duniawi. Beberapa yang meskipun tahu 

firman-Ku, hati mereka tidak pernah bersama-Ku. Putri-Ku, firman-Ku mengatakan bahwa adalah 

susah untuk masuk Kerajaan Sorga, tetapi sedikit sekali yang mempercayainya dan mengerti 

betapa pentingnya ini. Aku memperlihatkan ini kepadamu supaya engkau dapat memperingatkan 

mereka.”  



Lalu Choo Thomas dibawa ke sebuah gunung 

tinggi yang lain sehingga dari situ dia dapat melihat 

ke bawah, ke suatu lembah tanpa ujung dimana 

banyak sekali orang berjubah warna kelabu sedang 

berjalan kian kemari tak tentu arah dalam keadaan 

jelas sedang patah hati. Jubah mereka mengingatkan 

pakaian yang dipakai oleh pasien-pasien rumah 

sakit. Orang-orang ini kelihatan lemah dan putus asa 

dan wajah-wajah kelabu mereka cocok dengan 

warna jubah-jubah yang mereka pakai. Mereka memandang ke tanah di depan kaki mereka, ketika 

mereka berjalan keliling tanpa tujuan dan pengharapan. Tempat ini kebanyakan kaum lelaki 

dengan sedikit saja wanitanya. “Siapa orang-orang ini, Tuhan?” “Mereka adalah orang Kristen yang 

berdosa.” “Apa yang akan terjadi kepada mereka?” “Kebanyakan mereka akan masuk danau api 

setelah pengadilan.”  

Saudara, jangan ditipu Iblis! 

Sekarang ini dunia menjanjikan, “Mau 

Sukses?” dan semua itu diperhadapkan 

dengan uang, harta, kekayaan dan 

kekuasaan. Semua itulah yang 

diperhadapkan iblis, tapi itu hanya 

sementara, hanya sebentar dibandingkan 

dengan yang selama-lamanya yaitu sorga 

atau neraka. Banyak orang mengira 

mudah masuk surga, tetapi sebenarnya 

masuk surga itu susah, dan sedikit orang 

yang mengerti dan biarlah kita termasuk 

yang sedikit itu. Amin (Sh) 

 

Pesan Gembala, Pdt. DR. Ir. Niko 

Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 



10 Tahap Penderitaan Tuhan Yesus 

Wahyu 12:11 “Dan mereka (kita) mengalahkan dia (iblis) oleh darah Anak Domba, dan oleh 

perkataan kesaksian mereka (kita). Karena mereka (kita) tidak mengasihi nyawa mereka (kita) 

sampai ke dalam maut.” Banyak penderitaan yang Tuhan Yesus alami sampai Dia tidak 

menyayangkan nyawanya untuk menebus dosa Saudara dan saya.  

Mari kita melihat kembali penderitaan apa saja yang telah Tuhan Yesus alami.  

 

10 TAHAP PENDERITAAN TUHAN YESUS 

Ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai ke Golgota. 

1. Tuhan Yesus berdoa dan berserah kepada kehendak Bapa. 

Setelah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam bersama dengan murid-murid-Nya. 

Dia mengajak 3 murid yang dikasihi-Nya yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus pergi ke taman 

Getsemani untuk berdoa.  

Tuhan Yesus berkata: “Hati-Ku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan 

berjaga-jagalah dengan Aku.” (Matius 26:38).  



Katakan bahwa Tuhan Yesus merasa takut dan gentar. Pada saat itulah Yesus adalah 100% 

manusia. Dia itu seperti kita, bisa merasa takut dan gentar. Saat itu Tuhan Yesus mulai berdoa: “Ya 

Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti 

yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.” Dia begitu ketakutan sampai-

sampai “… seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada-Nya untuk memberi kekuatan 

kepada-Nya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh-Nya menjadi seperti 

titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.” (Lukas 22:44). Di dalam doa-Nya Dia berkata: “Ya Bapa-

Ku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila Aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu!” 

(Matius 26:42). Setelah Dia begitu lelah berdoa, Dia melihat ketiga murid-Nya dan ternyata mereka 

telah tertidur. Yesus membangunkan mereka dan berkata: “Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 

satu jam dengan Aku?” Ternyata murid-murid-Nya tidak kuat berjaga-jaga, sehingga Tuhan Yesus 

membiarkan mereka tertidur kembali. 

Pelajaran yang Tuhan Yesus berikan: Dia mengajarkan kepada kita, apabila kita menghadapi 

satu masalah yang begitu besar, yang menekan kehidupan kita, mungkin kita dalam keadaan takut 

dan gentar, yang harus kita lakukan adalah jangan melakukan apa-apa selain berdoa kepada Tuhan. 

Pada saat menghadapi masalah, janganlah Saudara bergerak ke yang lain, tetapi marilah kita belajar 

seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia datang kepada Bapa, Dia berdoa dan berdoa. Saudara 

perhatikan, Tuhan Yesus juga bisa saja menawar kepada Bapa dengan mengatakan, “jikalau 

sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku.” Saudara juga boleh menawar kepada 

Tuhan, tetapi jika Tuhan tidak menjawab berarti Saudara harus mengalami apa yang Tuhan Yesus 

alami. Jangan mengeraskan hati, tetapi biarlah kita berkata “Tuhan, kehendak-Mulah yang terjadi.” 

Pada saat Saudara berkata “Kehendak-Mu yang jadi” berarti Saudara mengalami 

kemenangan di dalam doamu itu. Dan Saudara akan keluar menjadi seorang pemenang. Mengapa 

banyak orang tidak keluar sebagai pemenang? Karena mempertahankan kemauannya sendiri. 

Apapun yang terjadi, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita semua. “Sebab Aku ini 

mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman 

TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan 

kepadamu hari depan yang penuh harapan.” (Yeremia 29:11). 

2.Tuhan Yesus ditangkap 

Kemudian Tuhan Yesus 

dibawa ke rumah imam besar 

Kayafas. Di situ telah berkumpul 

ahli Taurat dan tua-tua, mereka 

bertanya kepada Yesus, tetapi Dia 

diam saja. Akhirnya Yesus diludahi, 

ditinju dan dipukul.  

Pelajaran yang Yesus 

berikan: Ketika Dia diludahi, ditinju 

dan dipukul, Dia diam saja dan 

tidak membalas. Pernahkan 



Saudara diludahi, ditinju dan dipukul gara-gara melakukan kebenaran? Pada saat kita mengalami 

aniaya, penghinaan seperti itu, kita dapat belajar dari Yesus, Dia tidak membalas. Apa yang Tuhan 

Yesus katakan? Lukas 6:27-35 “Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci 

kamu; mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu; berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. 

Barangsiapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan 

barangsiapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap 

orang yang meminta kepadamu; dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil 

kepunyaanmu.”  

Tuhan Yesus pernah berkata “Tidak ada upah/ jasa bagi seseorang yang mengasihi orang 

yang mengasihi Dia. Tetapi kalau kita mengasihi orang yang justru memusuhi kita, itu ada 

upahnya.” Mana yang akan Saudara pilih? Tentu kita semua memilih untuk diberkati oleh Tuhan. 

 

3. Yesus dibelenggu dan diserahkan kepada wali negeri Pilatus  

Pilatus pada waktu itu tidak menemukan kesalahan pada Tuhan Yesus, tetapi Dia harus 

tetap dihukum mati. Ada satu kebiasaan yang orang-orang lakukan di sana, yaitu setiap hari raya, 

mereka harus membebaskan seorang hukuman berdasarkan suara terbanyak. Waktu itu, ada 

seorang penjahat yang begitu luar biasa kejamnya bernama Barabas. Tapi orang banyak lebih 

memilih Barabas untuk dibebaskan, bahkan sebaliknya mereka berkata: “Salibkan Dia… salibkan 

Dia…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan dalam keadaan bingung, isterinya 

mengirim pesan kepadanya: “Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena 

Dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam.” (Matius 27:19). Setelah membaca surat dari 

istrinya, Pilatus mencari jalan bagaimana cara membebaskan Tuhan Yesus, tetapi orang banyak 

semua berkata “Salibkan Dia…. Salibkan Dia…”  

Akhirnya Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa, dia mengambil air dan membasuh tangannya 

di hadapan orang banyak dan berkata: "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini; itu urusan 

kamu sendiri!" Dan seluruh rakyat itu menjawab: "Biarlah darah-Nya ditanggungkan atas kami dan 

atas anak-anak kami!" Luar biasa beraninya mereka. Saat itu mereka tidak mengerti apa yang telah 

mereka katakan. Akibat dari perkataan mereka sendiri, bangsa Yahudi mengalami hukuman yang 

berat, orang-orang Yahudi memang orang pilihan Tuhan, Tuhan memberkati pada sekelompok 

orang, tetapi secara keseluruhan, mereka itu diceraiberaikan oleh Tuhan sampai hari ini. Seperti 

apa yang terjadi waktu perang salib, mereka dibunuh diperkosa, belum lagi peristiwa Holocaust 

pada zamannya Nazi Hitler, mereka mengalami pembantaian, di mana 6 juta orang Yahudi mati 

terbunuh. 

Pelajaran yang Yesus berikan: Tuhan Yesus pernah dibelenggu, maka Dia bisa 

membebaskan kita yang terbelenggu. Walaupun kita rajin ke gereja dan kelihatannya sudah 

sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi kehidupan kita masih terbelenggu dengan: rokok, shabu, 

kebiasaan buruk menonton film porno, sakit hati dsb. Tuhan Yesus mampu dan mau membebaskan 

kita dari belenggu itu dan menanggung semua itu. 

Daud adalah orang yang mengerti isi hatinya Tuhan. Dia pernah diperhadapkan 2 kali 

kesempatan di mana kalau dia mau, dia bisa saja membunuh Saul. Pada waktu Saul mengejar-ngejar 

Daud, seolah-olah Tuhan membuka satu kesempatan bagi Daud, tapi dia tidak mau mengusik orang 

yang diurapi Tuhan. Simei adalah orang yang pernah memaki-maki Daud, sampai Yoab hendak 

membunuh Simei. Tapi Daud berkata: “Jangan!!” Siapa tahu Tuhan izinkan dia untuk memaki-maki 

Daud. Berhati-hatilah!!! Sepertinya kita diberikan kesempatan untuk 'membalas' tapi ingat kita 

tidak boleh melakukan hal seperti itu.  

4. Tuhan Yesus disesah/ dicambuk 

Tindakan pertama bagi seseorang 

yang akan disalibkan adalah dia disesah. Kita 

sudah melihat bagaimana penderitaan Yesus. 

Alat yang digunakan sangat mengerikan, 

ujungnya dari cemeti, dari potongan-

potongan tulang dan besi, begitu dihujam ke 

punggung, ke tangan, begitu ditarik, 

dagingnya akan tercabik keluar. Itu harus 

dilakukan sebanyak 39 kali dan banyak orang 

yang mengalami seperti ini, pada akhirnya 

mati sebelum disalibkan. Yesaya 

menggambarkan bagaimana keadaan Yesus 



pada waktu itu “Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditang-gungnya, dan kesengsaraan kita 

yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia 

tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran 

yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita 

menjadi sembuh” (Yesaya 53:4-5).  

Pelajaran yang Yesus berikan: Dia mau mengorbankan apapun untuk Saudara dan saya. Dia 

menanggung penyakit, kesusahan kita dan oleh bilur-bilur-Nya kita menjadi sembuh.    

   

5. Tuhan Yesus diberikan jubah ungu dan mahkota duri  

Pada waktu mahkota duri ditaruh di atas kepada Yesus dan 

kemudian ditancapkan dengan buluh, maka duri itu masuk ke 

kepala Yesus.   Darah tercurah dari kepala-Nya. Tuhan Yesus 

diolok-olok, katanya: "Salam, hai Raja orang Yahudi!” (Matius 

27:29) 

Pelajaran yang Yesus berikan: Yesus pernah mengalami 

penderitaan sampai darah-Nya tercurah, Dia pernah diolok-olok 

dan mendapat hinaan dari semua orang. Tuhan Yesus telah 

menebus kita dari pikiran-pikiran dan rencana-rencana yang tidak 

baik. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami hal 

yang seperti ini. Dan Dia telah menanggung ini untuk kita semua.  

 

6. Tuhan Yesus memikul salib 

Tuhan Yesus jatuh bangun saat memikul salib, sehingga darahNya keluar begitu banyak 

sampai Dia tidak kuat lagi. Akhirnya para prajurit memanggil seorang Kirene untuk menggantikan 

Tuhan Yesus.  

Pelajaran yang Yesus berikan: Tuhan Yesus pernah menanggung beban yang begitu berat 

yaitu salib, sebagai pengganti beban berat kita.  Adakah di antara Saudara yang menanggung beban 

berat hari ini? Mungkin itu dalam keluarga, masalah kesehatan, kerjaan, pelayanan, tetapi Tuhan 

Yesus pernah berkata: “Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan 

memberi kelegaan kepadamu.” (Mat 11:28). Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia telah menanggung 

semua ini supaya Saudara dan saya disegarkan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku 

Sesampainya di Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, Yesus mulai disalibkan. Paku dihantam ke 

kaki dan tangan Yesus, betapa sakitnya Yesus pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus rela mengalami itu 

semua untuk Saudara dan saya. Dia menanggung tangan kita, kaki kita yang mungkin kita perbuat 



untuk hal-hal yang tidak benar, mungkin tangan untuk menampar, memukul, pegang pena untuk 

cek kosong, atau hal-hal yang tidak baik. Tuhan Yesus telah menanggung ini semua. Mari kita 

serahkan itu semua kepada Tuhan.  

Pelajaran yang Yesus berikan: Dia telah menanggung dosa tangan dan kaki kita yang selama 

ini melakukan hal yang tidak benar.  

8.  Tuhan Yesus disalib 

Rasa sakit yang luar biasa akibat cairan yang mulai menekan jantung, membuat Tuhan 

Yesus berlumuran darah. Dia ditonton oleh banyak orang dan itu tidak cukup bagi Tuhan Yesus. 

Semua orang yang melewati-Nya, menghujat Tuhan Yesus. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-

tua, semua menghujat Tuhan Yesus. Bahkan salah satu dari penyamun yang ada di sebelah Tuhan 

Yesus juga ikut menghujat Tuhan Yesus. 

Pelajaran yang Yesus berikan: Dalam keadaan seperti ini, seharusnya keinginan sebagai 

manusia pasti ingin dihibur, tapi justru yang Dia dapatkan adalah cemoohan, cercaan dan hujatan. 

Mungkin Saudara pernah mengalami keadaan seperti ini, ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah 

menanggung itu semua dua ribu tahun yang lalu.   

9.  Tuhan Yesus ditinggal Bapa 

Dikatakan antara jam dua belas sampai tiga siang tiba-tiba keadaan di Golgota menjadi 

gelap. Tuhan Yesus gelisah, Dia 

merasakan bahwa Dia telah 

ditinggalkan oleh Bapa. Dia berteriak 

"Eli, Eli, lama sabakhtani?" Artinya: 

Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau 

meninggalkan Aku? 

Pelajaran yang Yesus berikan: 

Sebenarnya Tuhan Yesus 

menggantikan tempat orang-orang 

berdosa, dimana pada hakekatnya 

orang-orang berdosa itu terpisah dari 

Bapa. Apakah Saudara pernah 

mengalami hal yang demikian? 

Ingatlah!!! Tuhan Yesus sudah pernah 

menang-gung itu semua buat Saudara 

dan saya. 

10.Tuhan Yesus menyerahkan nyawa-Nya 

Tuhan Yesus terengah-engah, dan dengan suara nyaring Tuhan Yesus berseru, “Ya Bapa, ke 

dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku.” Dan setelah Yesus berkata demikian, Dia menyerah-kan 

nyawa-Nya. Apa yang terjadi setelah itu? Dikatakan bahwa yang pertama: tabir Bait suci terbelah 



dua dari atas sampai ke bawah. Yang kedua: bukit-bukit batu terbelah. Yang ketiga: kuburan-

kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Prajurit-prajurit yang 

menjaga tempat itu ketakutan melihat gempa bumi dan melihat segala yang terjadi lalu mereka 

berkata: “Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah.” 

Pelajaran yang Yesus berikan: Tuhan Yesus mati, Dia memberikan nyawa-Nya bagi Saudara 

dan saya, padahal seharusnya kita yang kehilangan nyawa. Dia memberikan nyawa-Nya supaya kita 

hidup kekal selama-lamanya. Pada saat Yesus menyerahkan nyawa-Nya, orang-orang menjadi 

percaya dan berkata: “Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah.”       

 

YANG HARUS KITA LAKUKAN UNTUK MEMBALAS KEBAIKAN TUHAN. 

Mari kita renungkan kembali segala kebaikan Tuhan, kesengsaraan-Nya dan apa yang telah 

Dia perbuat bagi kita. Tuhan Yesus mati bagi kita, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dari 

kematian. Tuhan Yesus melakukan semuanya itu untuk kita, apa yang harus kita perbuat untuk 

membalas segala kebaikan-Nya?  

1. “Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, 

Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab 

kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan 

tubuhmu!” (I Korintus 6:19-20 ) 

Bagaimana Tuhan Yesus membeli kita dari tangan iblis. Dia datang kepada iblis dengan darah-

Nya. Sekarang kita bukan lagi milik iblis maupun milik diri kita sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus 

sendiri. Karena itu Dia hidup di dalam kita, tingkah laku kita, supaya kita hidup sesuai dengan 

Firman Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah Saudara meminta izin kepada yang punya 

yaitu Tuhan Yesus? Ingat tubuhmu bukan milikmu sendiri, tapi itu adalah milik Tuhan. Karena itu 

muliakanlah Allah dengan tubuhmu! Biarlah orang-orang yang melihat kita akan melihat Yesus 

Kristus. Kita harus menjadi garam dan terang di tengah mereka. Itulah yang harus kita lakukan 

untuk membalas semua kebaikan Tuhan itu. 

 

2. “Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi 

hamba manusia.” (I Kor 7:23 )  

Kita ini adalah hambanya Tuhan bukan hamba manusia. Artinya yang pertama, kalau misalnya 

atasan Saudara menyuruh Saudara melakukan hal yang tidak sesuai dengan Firman Tuhan. Apakah 

Saudara akan lakukan? Tidak!! Kalau itu tidak sesuai dengan Firman Tuhan.  

 

Yang Kedua, Kol 3:23 “Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu 

seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu, bahwa dari Tuhanlah kamu akan 

menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah tuan dan kamu hamba-



Nya.” Berarti kalau Saudara bekerja untuk seseorang, tidak perlu orang itu mengontrol dan melihat 

dengan ketat, Saudara akan bekerja dengan baik dan dengan tanggung jawab.  

 Ingat setiap upah kita yang kita lakukan, Tuhanlah yang memberinya. Kadang-kadang itu bisa 

melalui manusia. Jadi janganlah kita mengeluarkan maki-makian kepada atasan kita, karena itu 

akan menghambat berkat Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi upah, tidak akan ada yang bisa 

menahannya. Mungkin ada orang yang berusaha untuk menahan, tapi Dia yang akan memakai 

berbagai jalan, sehingga upah itu sampai di Saudara. Semuanya akan menjadi baik. Yang penting 

dari pihak kita adalah apapun yang kita perbuat, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan 

bukan untuk manusia, karena kita adalah hamba Tuhan, Yesus Kristus. Amin. 
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MEMPELAI KRISTUS BERSIAPLAH 
Gambaran tentang sebuah pernikahan sering digunakan dalam Alkitab. Tuhan Yesus juga 

banyak menggunakan istilah pernikahan, pengantin, perjamuan kawin,  bahkan menyebut kita 

Gereja-Nya sebagai mempelai wanita, sedangkan Ia digambarkan sebagai Mempelai Pria. Alkitab 

banyak menggunakan pernikahan sebagai ilustrasi untuk menjelaskan sesuatu maksud Allah. 

Namun demikian, jika kita pelajari lebih lagi, ternyata bukan hanya pernikahan, tapi hampir semua 

kehidupan umat pilihan-Nya, yaitu Israel, mengandung unsur nubuat dan pengajaran. Banyak hal 

yang dapat kita pelajari dari kehidupan orang Israel tentang nubuatan Mesias. Sebab disadari atau 

tidak oleh orang Israel sendiri, adat istiadat dan segala aspek kehidupan keagamawian mereka 

diturunkan langsung dari Allah dan selalu menyimpan arti nubuatan. Hukum-hukum di dalam kitab 

Taurat, ketetapan hari raya, pola ibadah, upacara pengorbanan, bahkan upacara pernikahan orang 

Yahudi tradisional mengambarkan kebenaran rohani tentang Mesias. Demikian juga di dalam setiap 

detail pernikahan tradisional orang Yahudi memiliki arti nubuatan tentang karya keselamatan Allah 

terhadap umat manusia, bahkan tentang akhir jaman yang sangat jauh di depan saat Taurat ditulis.  

Kali ini kita akan mempelajari unsur nubuatan yang terkandung di dalam proses 

pernikahan orang Yahudi yang ternyata mengambarkan hubungan antara umat pilihan-Nya, Gereja-

Nya dan Kristus. 

Umumnya, sebuah pernikahan Yahudi kuno dibagi dalam dua tahap:  

Tahap pertama adalah pertunangan, di mana mempelai wanita dan mempelai pria 

disatukan secara legal, namun mereka tidak tinggal bersama. Perjanjian tertulis pertunangan 

disebut ketubah, dan tidak dapat diputus tanpa perceraian yang sah secara agama (get). Saudara 

pasti ingat pada kisah natal di mana Maria dan Yusuf sedang bertunangan ketika Maria 

mengandung Yesus. Khawatir Maria mengandung anak dari laki-laki lain, Yusuf sebenarnya sempat 

berencana melakukan “get” terhadap Maria hingga seorang malaikat berbicara kepadanya dalam 

sebuah mimpi dan memberitahunya bahwa Maria mengandung Anak Allah. 

Tahap kedua dari sebuah pernikahan Ibrani adalah penyempurnaan pernikahan. Mempelai 

pria mempersiapkan sebuah tempat bagi mempelai wanitanya, dan kemudian pergi ke rumah ayah 

mempelai wanita untuk menjemputnya. Di tengah-tengah sukacita yang besar, mempelai pria 

kembali bersama mempelai wanitanya, memanggil sahabat-sahabatnya, dan mengadakan sebuah 

perayaan perjamuan malam pernikahan. 

Berikut rangkaian upacara pernikahan orang Yahudi dan arti rohani bagi Gereja-Nya: 

 

 

 

 



Pertunangan  

Dalam upacara pernikahan tradisional Yahudi, mempelai pria atau seorang wakil dari ayah 

mempelai pria pergi untuk mencari seorang mempelai wanita. Contoh adalah pada saat Abraham 

mengirim pelayannya untuk mendapatkan seorang mempelai wanita bagi Ishak. Seorang mempelai 

wanita sering kali setuju dengan pernikahan tersebut tanpa melihat terlebih dahulu siapa calon 

mempelai prianya. 

Kemudian, harga mempelai wanita akan ditentukan, entah mungkin dua puluh unta, selusin 

gelang perak atau apapun yang dimiliki oleh mempelai pria, yang terpenting orang tua wanita 

menyetujuinya. Harga yang telah disetujui disebut mohar. Mempelai wanita dan mempelai pria 

kemudian bertunangan dan secara sah terikat satu sama lain, walaupun mereka belum tinggal 

bersama. Seorang juru tulis akan menyusun ketubah, atau perjanjian pernikahan, yang akan 



mencatat semua yang telah disetujui, seperti: harga mempelai wanita, janji-janji mempelai pria 

(untuk menghormati, menolong, dan hidup bersama mempelai wanita), serta hak-hak mempelai 

wanita. 

Akhirnya, mempelai pria akan memberi-kan hadiah kepada mempelai wanita. Kebanyakan 

mempelai pria sekarang ini memberikan sebuah cincin kepada mempelai wanitanya sebagai bukti 

cinta dan komitmen, namun pada zaman kuno pemberian tersebut bisa berupa apa saja. Jika 

mempelai wanita menerima pemberian mempelai pria, mereka berdua akan berbagi secawan 

anggur, cawan perjanjian, dan lengkaplah sudah pertunangan tersebut. 

Kemudian mempelai pria pergi ke rumah ayahnya untuk mempersiapkan chupah1, atau 

kanopi pernikahan. Chupah adalah kanopi atau tenda untuk pernikahan simbol dari “rumah” yang 

akan didiami kelak oleh kedua mempelai dalam membangun bahtera kehidupan mereka kelak. Jadi 

mempersiapkan chupah oleh mempelai pria adalah simbol namun sebenarnya sang mempelai pria 

sedang mempersiapkan rumah bagi mereka kelak setelah menikah. Jika Saudara berkesempatan ke 

tanah perjanjian/Israel, Saudara akan melihat rumah-rumah yang terlihat sedikit aneh. Di sana 

banyak terlihat sebuah rumah utama, yang umurnya sudah bertahun-tahun/tua; kemudian, akan 

terlihat ada bagian lain atau bangunan tambahan dari rumah utama yang tampak lebih baru atau 

lebih muda umurnya. Kemudian akan ada lagi bagian lain yang masih dibangun, sehingga rumah 

utama itu semakin besar saja karena banyak menerima tambahan pembangunan ruang-ruang baru. 

Saudara, itu adalah bagian dari tradisi panjang orang Yahudi.  

Bangunan baru yang telah dibangun atau sedang dibangun menandakan sang ayah dari 

rumah tersebut memiliki seorang putra yang sedang bertunangan dengan seorang wanita. 

Pertunangan yang lazim biasanya berlangsung paling sedikit setahun. Selama waktu tersebut, 

pasangan itu sama sekali terpisah. Pengantin pria tetap ada di rumah bapanya mempersiapkan 

“rumah” — salah satu rumah tambahan yang aneh itu. Sementara itu, pengantin perempuan harus 

membawa kehormatan bagi keluarga dengan tetap mejadi perawan. Selama pemisahan ini, ayah 

pengantin pria dapat mengirimkan mata-mata untuk mengamati wanita itu. Jika ia berubah setia di 

waktu-waktu itu, sang ayah berhak melarang putranya untuk menjemput pengantin perempuan.  

Sementara itu di rumah mempelai wanita, selama masa pertunangan tersebut, mempelai 

wanita disucikan dan dipingit selama ia menunggu mempelai prianya. Ia menikmati mikvah, atau 

mandi pembersihan, untuk membersihkan diri bagi pernikahan yang akan datang. Ia harus 

mempersiapkan diri dan harus sudah siap, karena ia tidak tahu kapan mempelai prianya akan 

kembali. Sering kali mempelai wanita menyalakan pelita di jendela dan membiarkannya tetap 

menyala dan memper-siapkan minyak tambahan, untuk berjaga-jaga supaya jika sang mempelai 

pria datang di malam hari dan mendapatkannya tidak siap. 

Tidak ada undangan tertulis yang dikirim untuk pernikahan tersebut. Jika orang yang 

menyiapkan sebuah tanggal ingin memesan satu hari untuk perayaan, mereka menghadapi 

masalah. Ketika seorang mempelai pria muda ditanya tanggal pernikahannya, ia hanya dapat 

menjawab, “Tidak seorang pun tahu kecuali ayahku.” Mengapa? Karena ia tidak dapat menjemput 

mempelai wanita sebelum ayahnya menyetujui persiapannya. 



Ingatkah ketika para murid menghampiri Yesus dan bertanya, “Tuhan, kapan Engkau akan 

kembali?” Jawab Yesus adalah. “Aku tidak tahu.”  

“Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga 

tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa saja.” (Mrk 13:32) 

Perkataan ini benar, Tuhan Yesus tidak sedang merahasiakan sesuatu, Tuhan Yesus tidak 

bisa berbohong. Ia benar-benar tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Saudara mungkin berkata, 

“Saya kira Yesus mengetahui segalanya.”  Ia tahu segalanya kecuali yang satu itu. Hanya Allah saja 

yang mengetahui waktunya. Sementara itu Yesus sibuk mempersiapkan tempat bagi mempelai 

wanitanya di surga. 

“Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. 

Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya 

kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk 

menyediakan tempat bagimu.” (Yoh 14:2) 

Arti rohani pertunangan, Mempelai wanita 

adalah Israel yang diperbudak oleh Mesir lebih 

dari 400 tahun. Seperti halnya sang ayah mempelai 

pria yang “mencari” mempelai wanita adalah 

gambaran dari Allah yang memiliki inisiatif untuk 

“mencari” Israel sebagai mempelai-Nya bukan 

sebaliknya. Sebagai perjanjian pertunangan, Allah 

memberikan Israel Taurat (yang artinya 

“pengajaran”) di gunung Sinai sebagai ketubah. 

Pertemuan Allah dengan Israel di gunung Sinai 

adalah perjanjian pertunangan. Sebagaimana pernikahan adalah sebuah perjanjian, atau sebuah 

persetujuan di antara dua orang, demikian juga perkataan-perkataan Allah ditulis-Nya di dalam dua 

loh batu membentuk ketubah atau perjanjian 

pernikahan diantara Allah dan Israel (Kel 24:4,7-

8). 

Namun proses pertunangan ini tidaklah 

berjalan lancar, sebab ketika Musa turun dari 

gunung, bangsa Israel yang baru saja bertunangan 

telah meninggalkan kasih mula-mulanya. Para 

pemimpinnya menari mengelilingi patung anak 

lembu emas; kasihnya telah terkikis menjadi 

ketidaksetiaan. Dalam sebuah ledakan kemarahan 

yang benar, Musa membanting dua loh batu yang 

di atasnya Allah sendiri telah menulisnya, dan 

hancurlah dokumen perjanjian (ketubah) 

pertunangan antara Allah dan Israel.  



Kemudian Allah memperbaharui ketubah tersebut, namun kini Musa-lah yang menulis 

kedua loh batu tersebut, bukan Allah. Hati mempelai wanita yang berubah-ubah selama ratusan 

tahun kemudian menjadikan proses pertunangan antara Allah dan Israel terganggu, tapi rencana 

pernikahan tersebut masih berlaku, hanya saja untuk menggenapkan jumlah pengantin wanita dari 

bangsa Israel yang telah menghianati-Nya kini Allah mencari mempelai-mempelai lain dari bangsa-

bangsa lain, yaitu Saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen. 

Orang Kristen bertunangan dengan Kristus melalui sebuah perjanjian yang baru, yang 

ditulis di dalam hati kita (II Kor 3:3) dan dikuduskan oleh darah Kristus. Mempelai wanita adalah 

kita, yaitu Saudara dan saya yang telah terhilang karena dosa, namun seperti sang ayah mempelai 

pria “mencari” mempelai wanita adalah gambaran dari Allah yang memiliki inisiatif untuk 

“mencari” kita sebagai mempelaiNya bukan sebaliknya. 

“Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah 

menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa 

yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu.” (Yoh 15:16) 

Kita mengasihi Seorang Mempelai Pria surgawi yang belum pernah kita lihat, namun Ia 

adalah pribadi yang telah membeli kita dengan harga yang lunas dari iblis yang menguasai kita, 

bahkan Ia membayar kita dengan darah-Nya sendiri pada waktu Ia disalibkan dan menanggung 

segala dosa, kelemahan dan penyakit kita (I Kor 6:20). Ini adalah mohar paling mahal yang pernah 

diberikan seseorang untuk “mengambil” mempelai wanita. 

Hari ini Anak Allah, Yesus Kristus, menunggu saat-saat kedatangan-Nya untuk menjemput 

mempelai wanita-Nya, dan kita percaya bahwa Ia mungkin datang setiap saat. Ketika Ia datang 

untuk menjemputnya, semua orang yang telah percaya kepada-Nya, baik orang Israel maupun 

orang Kristen, akan pergi bersama-Nya ke sebuah tempat yang telah disiapkan-Nya. Jika Saudara 

adalah pemercaya di dalam Kristus, sebuah tempat di pesta perjamuan malam pernikahan telah 

dipesan untuk Saudara. 

  

Pesta perjamuan pernikahan 

telah disiapkan. Segalanya 

sudah siap! 

 

 

 

 

 



Pernikahan 

Ketika ayah mempelai pria memutuskan bahwa semuanya sudah pada tempatnya dan 

sudah waktunya melepaskan anaknya untuk menjemput mempelai wanitanya, mempelai pria akan 

datang dengan diiringi sebuah seruan dan peniupan shofar. Dengan demikian diumumkan, 

mempelai pria mengambil perjanjian pernikahan untuk diajukan kepada ayah calon mempelai 

wanitanya. Ia mengklaimnya sebagai miliknya dan membawa ke rumah ayahnya. Ayahnya akan 

menunggu untuk menerima pasangan tersebut, dan kemudian ayah mempelai pria akan meraih 

tangan mempelai wanita dan meletakkannya di atas tangan anak laki-lakinya. Pada saat itu, ia 

menjadi istrinya. Tindakan tersebut disebut presentasi. 

Setelah presentasi, mempelai pria akan membawa mempelai wanitanya ke dalam ruang 

pernikahannya. Di sana ia akan memperkenal-kannya kepada semua sahabat-sahabatnya yang 

telah mendengar bunyi nafiri dan datang untuk merayakan pernikahan. Dalam II Kor 11:2, Paulus 

menulis kepada jemaat:  



“Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah 

mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada 

Kristus.” 

Betapa sebuah gambaran yang hebat tentang apa yang Allah siapkan bagi kita! Kita adalah 

mempelai wanita Kristus yang telah dipertunangkan, dicari oleh Roh Kudus, dan dibeli di Kalvari 

oleh darah Yesus yang berharga. Paulus berkata:  

“Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar:...” (I Kor 6:20) 

Bapa yang Mahakuasa melihat ke bawah dari surga dan menerima harga penyelamatan kita. 

Kita, mempelai wanita, menerima Mempelai Pria dan bukti cinta-Nya kepada kita. Perjanjian 

pertunanganl/ ketubah kita adalah firman Allah, karena di dalammya terdapat semua janji yang 

telah dibuat oleh Mempelai Pria kita yang penuh kasih demi kepentingan kita. 

 

Kita saling menukarkan pemberian pada hari pertunangan kita. Ketika kita menerima-Nya, 

Yesus memberi kita kasih karunia, komitmen dan kesetiaan. Allah sendiri telah memberi kita Roh 

Kudus, yang telah mencurahkan karunia kehidupan kekal-Nya, anugerah, kesetiaan, kasih, sukacita, 

damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasa-an 



diri. Sebagaimana mempelai wanita dalam mikvah-nya yang membersihkan, kita telah dibaptis 

dengan air dan oleh kuasa Roh Kudus yang menyucikan (Kis 3:16, Kis 1:5) 

Untuk sementara waktu, selama kita menunggu waktu antara pengangkatan, Yesus Kristus, 

Mempelai Pria kita, kembali ke rumah Bapa-Nya untuk mempersiapkan semuanya untuk 

menyambut kedatangan kita.  

 

Bagaimana kita menunjukkan penerimaan kita terhadap Kristus di depan umum? 

Sebagaimana sang mempelai wanita, setiap saat kita mengambil cawan perjamuan dan meminum 

anggur kita menyerukan janji pernikahan kita kepada Tuhan yang kita Kasihi. Kita menunjukkan 

bahwa kita menantikan-Nya. Sebagaimana mempelai wanita dipenuhi hasrat untuk bertemu 

mempelai Pria dengan tetap menjaga pelitanya menyala, kita juga sudah seharusnya menjaga agar 

lampu kita tetap menyala dan berusaha untuk siap sedia karena kita tidak tahu kapan Ia akan 

datang.  

Mempelai pria kita akan segera datang menemui kita. Jangan salah, kita harus menunggu 

dengan telinga kita yang terbuka lebar untuk mendengar suara sangkakala.  

Apa yang terjadi dalam pernikahan Ibrani kuno setelah mempelai pria membawa pulang 

mempelai wanitanya? Mempelai wanita berdiri di hadapan mempelai pria dan menantikan 

penilaiannya. Jika ia bijak, ia pasti telah mempersiapkan sebuah peti di mana ia menyimpan gaun 

pengantinnya, dan mendandani dirinya dengan gaun yang indah yang telah disiapkannya karena 

kasihnya kepada mempelai prianya. 

Pada masa Alkitab, perayaan pernikahan adalah sebuah perayaan yang tidak ditunjukkan 

untuk menyanjung mempelai wanita, sebagaimana dalam budaya kita, namun sebaliknya, untuk 

menyanjung mempelai pria. Semua tamu yang berkumpul di perjamuan malam pernikahan 



diharapkan untuk menyusun sebuah puisi dan menyanyikan lagu untuk menyanjung sang 

mempelai pria karena mereka menghargai kecantikan dan keanggunan mempelai wanitanya.  

Mempelai Pria yang diberkati telah mendapatkan seorang mempelai wanita, dan sekarang 

Ia akan memperlihatkan mempelai wanita-Nya kepada semua sahabat-Nya, namun bukan supaya 

mereka menyanjung mempelai wanita, melainkan supaya mereka menyanjung Mempelai Pria 

karena kecantikan mempelai wanita. Yesus akan disanjung, bukan karena siapa kita, melainkan 

karena bagaimana Ia telah menciptakan kita. Dalam surat kepada jemaat di Efesus, Paulus mengacu 

pada analogi ini ketika Ia menulis bahwa Kristus memberikan diri-Nya bagi gereja supaya “Ia 

menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang 

serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.” (Ef 5:27) 

Secara alami, kita tidak kudus. Kita tidak akan menjadi kudus dengan berlatih. Namun 

mempelai wanita adalah pemberian kasih Bapa kepada Anak untuk meninggikan Anak karena 

ketaatan-Nya pada kehendak Bapa. Ketika kepada Yesus, Sang Mempelai Pria, diberikan mempelai 

wanita-Nya, Ia akan berkata, “Ia cantik, tanpa cacat atau kerut,” Ia akan bersukacita untuk 

membawanya ke pesta perjamuan pernikahan. 

“Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena hari perkawinan Anak 

Domba telah tiba, dan pengantin-Nya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya 

memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih!" (Lenan halus itu adalah 

perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.) Lalu ia berkata kepadaku: "Tuliskanlah: 

Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin Anak Domba...” (Why 19:7-9) 

Bayangkan ini, jika Saudara mau: Mempelai pria membawa mempelai wanitanya ke dalam 

kamarnya, memandang matanya, dan berkata, “Sekarang aku akan membawamu masuk untuk 

menemui semua sahabatku. Mereka akan memujimu dan berseru dengan gembira karena 

kecantikanmu. Oleh karena itu, bukalah petimu dan ambillah gaun yang telah kau siapkan bagi 

perayaan pernikahan kita.” Apa yang akan Saudara lakukan jika Saudara melihat ke dalam peti dan 

tidak menemukan apa-apa? Atau jika Saudara hanya menemukan gaun kotor dan tidak terurus 

yang tidak disiapkan dengan baik? Saudara akan sangat malu di hadapan mempelai pria Saudara 

yang penuh kasih, dihadapan ayahnya, dan para saksi yang telah berkumpul. 

Segera setelah pengangkatan, kita orang-orang Kristen akan berdiri di hadapan kursi 

penghakiman Kristus (kursi bema). Sementara Yesus melaksanakan seluruh bagian dari 

penghakiman Allah terhadap dosa, kita harus berdiri teguh di hadapan Allah untuk pemeriksaan 

terakhir terhadap kesetiaan kita. Sementara bangsa-bangsa dan dunia bangkit dan jatuh karena 

moralitas mereka, keputusan dan tindakan pribadi kita sedang menciptakan bukti bagi 

penghakiman kita yang akan datang. Kita akan menerima mahkota dan pujian atau teguran dan 

cercaan. Gaun kita akan dirancang entah untuk memuliakan Mempelai Pria kita, atau akan muncul 

seperti kain usang. Masalahnya bukanlah keselamatan, sebab penghakiman ini dilaksanakan di 

surga bersama orang-orang yang telah ditebus/ diselamatkan. Kualitas yang akan diperiksa adalah 

karakter dan kesetiaan kita. 



Di kursi bema akan dipamerkan lima mahkota yang hebat bagi pelayanan Kristus yang setia 

dan dapat dipercaya. Kepada pemercaya yang tabah dan setia yang diuji oleh penjara dan aniaya 

bahkan sampai titik penghabisan, Allah akan memberikan mahkota kehidupan (Why 2:10). 

Mahkota yang tidak akan pernah layu dan pudar menunggu para pendeta-gembala jemaat yang 

mengorbankan dirinya sendiri bagi kepentingan para dombanya (I Pet 5:2-4). Semua orang yang 

menjalani hidup dengan kesabaran dan ketekunan akan menerima mahkota kebenaran (II Tim 4:8). 

Para penginjil dan pemenang jiwa dapat menantikan dengan penuh harap untuk menerima 

mahkota sukacita (I Tes 2:19:20). Akhirnya, kepada semua yang menang akan menerima mahkota 

kemenangan yang sangat indah (I Kor 9:25). 

“Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan 

menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang 

akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. 

Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi 

seperti dari dalam api.” (I Kor 13-15) 

Para mempelai Kristus, mahkota mana yang Saudara akan kenakan? Karya Saudara yang 

mana yang akan terbakar, dan yang mana yang akan bertahan? Apakah Saudara akan meng-

gandeng tangan Mempelai Pria Saudara dengan bau asap? Atau Saudara akan bersama-Nya, 

mengenakan gaun putih, dengan sebuah mahkota yang berkilau di atas kepada Anda? 



Mempelai Kristus bersiaplah! 

Saudara, saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ia telah membayar Saudara dan saya dari 

cengkraman iblis dan dosa dengan harga yang mahal sekali, bahkan tak ternilai sama sekali, sebab 

ia membayarnya dengan nyawa-Nya sendiri. Kini Ia berada di rumah Bapa untuk melakukan tugas-

Nya sebagai Mempelai Pria dalam menpersiapkan rumah yang indah bagi kita mempelai wanita-

Nya. Tugas kita, menjaga kekudusan dan berbagai hal yang dapat mengecewakan baik Mempelai 

Pria maupun Bapa. 

“Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamupun akan menyatakan diri 

bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang 

duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama 

dengan penyembahan berhala, ... Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di 

dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-

kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah 

menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-

menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya.” 

(Kol 3:10) 

Mempelai Kristus bersiaplah, Ia datang segera untuk menjemput kita mempelai wanita-Nya. 

Segalanya sudah siap, oleh sebab itu kita pun harus bersiap-siap. Supaya saat Ia datang kelak kita 

kedapatan tak bercacat, tak bernoda dan selalu siap sedia seperti lima gadis bijaksana dalam 

perumpamaan Tuhan Yesus tentang mempelai. Ia bisa datang kapan saja... 

“Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorangpun mengambil 

mahkotamu.” (Why 3:11) 
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