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Jika anda membawa Alkitab, dan saya harap demikian, saya mengundang anda untuk bersama saya 

membuka Injil Matius pasal 1. Anda tentu tahu bahwa jika kita membaca keempat Injil secara kronologis 

dengan menempatkan satu Injil di samping yang lain, maka kita akan melihat bahwa masing-masing 

penulis Injil memiliki pendekatan tersendiri tentang Yesus berdasarkan sudut pandang yang berbeda. 

Markus menulis kepada orang-orang percaya yang sedang berada dalam penganiayaan untuk mendorong 

mereka agar bertekun dalam penderitaan mereka. Lukas menulis kepada Theopilus untuk memberikan 

kepadanya satu catatan sejarah tentang Yesus yang kemudian ditindaklanjuti dalam kitab Kisah Para 

Rasul yang berisi catatan tentang pekerjaan para pengikut Yesus atau jemaat mula-mula. Yohanes dengan 

jelas menyatakan tujuan Injilnya dalam Yohanes 20:31, yakni agar para pembacanya percaya bahwa 

Yesus adalah Anak Allah.  

Sedangkan Matius menulis secara khusus kepada pembaca yang kebanyakannya berlatar belakang 

Yahudi, yakni mereka yang sangat akrab dengan Perjanjian Lama yang kita pelajari sepanjang tahun ini. 
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Itu sebabnya Matius banyak mengambil kutipan dari Perjanjian Lama. Ia menulis kepada orang-orang 

Kristen Yahudi yang telah percaya kepada Kristus dan telah keluar dari Yudaisme yang tradisional dan 

sekarang mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias atau Kristus, dan yang mungkin sedang 

diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-keraguan. Dalam menghadapi kesukaran 

bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk mengambil keputusan. Matius menulis juga untuk orang-

orang Yahudi lainnya yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk percaya kepada Yesus sebagai 

Mesias, dan karena itu Matius berusaha menekankan dengan jelas di seluruh Injilnya bahwa Yesus adalah 

satu-satunya Mesias yang selama ini mereka harapkan dan rindukan. Bahwa Yesus telah menampilkan 

diriNya dan memecahkan keheningan Allah sebagaimana yang kita bicarakan pada minggu yang lalu. 

Jadi apa yang ingin saya lakukan adalah memberikan pandangan sekilas tentang Injil Matius yang kita 

telah mulai membacanya pada minggu yang lalu. Dan saya ingin agar kita melihat pernyataan-pernyataan 

yang berisi dukungan, platform-platform untuk peristiwa-peristiwa tertentu, dan janji-janji yang Matius 

beberkan di hadapan kita, yang semuanya bertujuan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Raja, 

bukan hanya atas bangsa Yahudi pada masa itu, tetapi juga atas semua bangsa pada segala masa dan atas 

semua orang yang berada dalam ruangan ini. Pertanyaan ini, "Apakah Yesus itu Raja?," merupakan satu 

pertanyaan penting pada masa kini. Apakah Yesus adalah Raja? Umat Perjanjian Lama merindukan 

datangnya seorang pembebas yang juga adalah seorang raja yang akan membawa kehidupan dan 

keamanan dan sukacita dan kemenangan kepada umat Allah. Apakah Yesus adalah Raja yang dinanti-

nantikan itu? Ini adalah satu pertanyaan historis. Secara harfiah semua sejarah berputar pada Pribadi ini. 

Seluruh sistem penanggalan didasarkan pada kehidupanNya. Seluruh kesadaran kita akan kekekalan 

didasarkan pada kematian dan kebangkitanNya. Ini adalah satu pertanyaan penting dan satu pertanyaan 

historis, dan pada akhirnya ini merupakan satu pertanyaan pribadi. 

Mari kita hadapi itu. Yesus bukanlah raja dalam arti yang persis sebagaimana yang diharapkan oleh 

sebagian besar orang Yahudi. Dia bukanlah yang dinantikan sebagaimana yang mereka bayangkan. Dan 

jika kita benar-benar jujur terhadap diri kita sendiri, Yesus juga bukanlah raja sebagaimana yang kita 

bayangkan. Segala hal yang tampak dalam diriNya bertentangan dengan segala sesuatu di dalam diri kita, 

baik itu yang menyangkut kehidupanNya, sikapNya, pendekatanNya, gaya hidupNya, pandanganNya 

tentang uang dan harta dan kesenangan, maupun kegiatanNya di dunia ini. Jadi pertanyaan utamanya 

bagi kita adalah satu pertanyaan pribadi. Dalam kehidupan anda ini apakah anda telah menerima dan 

mengakui Yesus sebagai Raja, dan jika memang demikian, apa makna pengakuan anda tersebut? Jadi apa 

yang ingin saya lakukan adalah memperlihatkan secara sekilas pokok ini dengan memperhatikan sisi-sisi 

yang berbeda. 
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Kita akan mulai dengan pernyataan-pernyataan dukungan terhadap Sang Raja. Pertama, satu dukungan 

yang cukup menonjol dari orang-orang Yahudi terhadap raja Daud. Kita telah melihat bahwa dalam 

Perjanjian Lama silsilah dan garis keluarga merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena itu tidak 

mengherankan bahwa dalam kitab yang ditulis oleh Matius kepada orang-orang Yahudi ini ia memulainya 

dengan sekelompok nama orang. Saya berharap bahwa daftar silsilah pada awal Injil Matius ini, yakni 

Matius pasal 1, dapat memberikan kepada kita satu pemahaman yang baru setelah kita membaca dan 

mempelajari Perjanjian Lama. Dan pasal ini bukan hanya berisi daftar nama-nama, melainkan juga 

mengandung cerita, karena kalimat pembukaannya ialah "Inilah kitab silsilah Yesus Kristus, anak Daud." 

Anda dapat memberi satu catatan kecil di sini dengan menuliskan 2  Samuel 7. Mungkin anda ingat 

bahwa kita pernah mempelajari tentang perjanjian Allah dengan Daud, tentang janji Allah untuk 

memelihara garis keturunan Daud. 

Dikatakan lagi dalam bagian pendahuluan ini bahwa Yesus adalah anak Abraham. Anda dapat membuat 

catatan kecil dengan menuliskan Kejadian 12 dan 15 dan 17. Saya teringat pada satu hari Minggu ketika 

saya berada di India dan pada waktu itu kita berbicara tentang perjanjian yang Allah buat dengan 

Abraham dan tentang janji Allah untuk memberkati Abraham dan untuk menjadikan keturunannya 

sebagai berkat bagi semua bangsa di bumi. Karena itu apa yang Matius lakukan di sini adalah membawa 

silsilah Yesus kembali sampai ke Abraham. Yesus adalah anak Abraham, Ia adalah anak Daud. Ia adalah 

Orang yang berada dalam garis yang dijanjikan.  Kemudian Matius mulai memberikan kepada kita semua 

nama-nama ini  -- Ishak, dan Yakub, dan Yehuda, dan anda juga melihat nama Boaz, dan Rahab si pelacur, 

dan Ruth orang Moab, dan Isai, dan Daud, seorang raja sekaligus seorang prajurit yang tidak diharapkan 

sebelumnya.  

Lalu anda juga melihat nama istri Uria yang dibunuh oleh Daud, Rehabeam, Yosafat, Uzia yang adalah 

seorang raja yang meninggal pada masa Yesaya ketika Yesaya mendapat penglihatan tentang Allah. Hizkia 

adalah raja yang memanggil orang-orang untuk percaya pada Allah ketika mereka dikelilingi oleh tentara 

Asyur. Yosia adalah raja yang membawa reformasi dan kemudian dideportasi ke Babel, lalu dalam ayat 12 

kita melihat nama Jachoniah, Sealtiel, Zerubabel yang menjadi gubernur setelah masa pembuangan 

sebagaimana yang telah kita lihat pada beberapa minggu yang lalu dalam kitab Hagai dan Zakaria. Lalu 

dalam ayat 16 kita melihat Yakub yang adalah ayah Yusuf, suami Maria, yang darinya Yesus lahir, yang 

disebut Kristus, Mesias. 

Jadi ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, lalu ada 14 keturunan dari Daud sampai saat 

pembuangan ke Babel, dan ada 14 keturunan dari saat pembuangan kepada Kristus. Apa yang Matius 

lakukan dengan sengaja sejak awal Injilnya ialah menghubungkan Yesus dengan garis keturunan Daud, 
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dan ia melakukan hal ini di seluruh kitab ini. Kita tidak mempunyai waktu untuk mendalami semua bagian 

tersebut. Anda mungkin dapat menuliskannya dalam catatan anda, atau di suatu tempat di sini dalam 

pasal 1 ayat 1, di samping “anak Daud.” Tetapi tuliskan juga Matius 9:27, yang berisi cerita tentang dua 

orang buta yang berseru kepada Yesus, "Kasihanilah kami." Yang mereka ucapkan bukanlah, "Kasihanilah 

kami, Yesus," melainkan, "Kasihanilah kami, Anak Daud." Kemudian anda dapat melihat Matius 12: 22 

dan 23. Saat itu Yesus menyembuhkan seorang yang menderita karena kerasukan setan, yang juga buta 

dan bisu. Dan orang banyak memberikan respon dengan mengatakan, "Mungkinkah ini Anak Daud?" Lalu 

lihat lagi Matius 15:22 di mana seorang perempuan Kanaan mengatakan kepada Yesus, "Engkaulah Anak 

Daud." Kemudian dalam Matius 20:30 sekali lagi seorang yang buta berkata, "Kasihanilah kami, Anak 

Daud." Ini benar-benar menarik bahwa orang-orang yang buta ini melihat apa yang tidak dapat dilihat 

oleh orang lain. Kemudian dalam Matius 21:9 ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, orang banyak 

berseru, "Hosana bagi Anak Daud." Dan dalam  Matius 21:15 kita membaca tentang sekelompok anak-

anak yang berseru di Bait Allah, "Hosana bagi Anak Daud." Apa yang Matius lakukan di seluruh Injilnya 

ialah terus membawa kita kembali ke kenyataan bahwa Yesus berada dalam garis yang dijanjikan yang 

berasal dari Daud, garis keturunan raja. Jadi itulah dukungan yang pertama dari orang-orang Yahudi, 

bahwa Yesus berasal dari raja Daud. 

Dukungan yang kedua yang berasal dari semua orang adalah yang diberikan oleh sekelompok orang bijak 

atau orang majus. Bukankah ini menarik bahwa tepat setelah kelahiran Raja umat Allah, yakni Raja orang-

orang Yahudi, dengan segera adegan bergeser ke Timur dan kita melihat gambaran tentang orang-orang 

majus, orang-orang bijak dari bangsa-bangsa lain. Mereka telah menyimpulkan berdasarkan pergerakan 

bintang dan mendengar berita tentang kelahiran seorang raja, lalu mereka datang dan membawa 

persembahan yang biasanya diberikan bagi seorang raja, yakni emas, kemenyan, dan mur, yang 

merupakan beberapa persembahan yang digunakan dalam prosesi kerajaan. Orang-orang bijak ini 

mengabaikan permintaan Raja Herodes, lalu mereka datang dan melihat Raja yang benar dan 

memberikan persembahan-persembahan tersebut di kaki Sang Raja, di kaki seorang anak. Dari bangsa 

Israel ke Raja Daud, kemudian dari semua bangsa ke orang-orang majus, dukungan dibrikan. Lalu 

dukungan juga datang dari nabi-nabi Perjanjian Lama. Kita telah mengutip dari tulisan-tulisan para nabi 

ini. 

Apakah anda menyadari bahwa dalam Perjanjian Lama, dan dalam semua bagiannya yang telah kita baca 

pada tahun ini, kita telah melihat lebih dari 300 rujukan khusus tentang kedatangan Kristus, dan lebih 

dari 300 rujukan tersebut telah tergenapi dalam Kristus dalam Perjanjian Baru? Ini bukanlah satu 

kebetulan semata-mata. Beberapa orang telah bertanya, "Apakah hal itu sengaja dibuat? Mungkin saja 
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penulis-penulis Perjanjian Baru hanya mencocok-cocokan atau mengarang-ngarang fakta tentang kisah 

Yesus dalam usaha untuk menyesuaikannya dengan apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama. Tetapi 

kenyataannya adalah bahwa kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, telah beredar ketika 

para penulis ini masih hidup bersama dengan orang-orang yang telah melihat Yesus, yang bisa dengan 

mudah mengatakan kepada para penulis Injil, "Tidak, anda salah, itu keliru, itu keliru." Ini adalah 

dokumen-dokumen historis yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. Kemudian ada juga 

beberapa orang yang berkata, "Apakah hal itu telah dimanipulasi? Mungkin telah dimanipulasi. Mungkin 

Yesus secara strategis mengatur langkah-langkah dalam kehidupanNya dan merencanakan peristiwa-

peristiwa dalam kehidupanNya untuk menyesuaikan dengan nubuat-nubuat Perjanjian Lama, dan itulah 

sebabnya kita menemukan hal sedemikian dalam kitab Injil."  

Mari kita untuk sesaat berpikir tentang itu. Lihatlah ayat di mana Matius untuk pertama kalinya mengutip 

dari Perjanjian Lama, yakni Matius 1:22 dan23. Di sini Matius mengatakan, "Semua ini terjadi untuk 

menggenapi apa yang Allah telah katakan melalui nabi: Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung 

dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel -- yang berarti: Allah 

menyertai kita." Ini adalah kutipan dari Yesaya 7:14. Ini adalah janji atau nubuat bahwa seorang perawan 

akan melahirkan seorang anak. Lalu perhatikan Matius 2:5 yang berisi kutipan yang berikutnya. Orang-

orang majus berkata kepada raja Herodes, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis 

dalam kitab nabi: Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di 

antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin, yang 

akan menggembalakan umat-Ku Israel." Dalam Mikha 5:2 telah dinubuatkan bahwa Yesus akan lahir di 

Betlehem. Dapatkah anda bayangkan bahwa Yesus yang sedang berada dalam rahim Maria berkata, 

"Cepat, kita harus pergi ke Betlehem. Itu adalah tempat di mana saya harus dilahirkan."  

Lalu lihat lagi Matius 2:15, yaitu seteelah Yusuf dan Maria mengungsikan Yesus ke Mesir, dan tinggal di 

sana sampai kematian Herodes. Dikatakan dalam ayat tersebut, “Hal itu terjadi supaya genaplah yang 

difirmankan Tuhan oleh nabi: ‘Dari Mesir Kupanggil Anak-Ku,’" yang merupakan kutipan dari Hosea 

11:1 di mana dinubuatkan bahwa keluarga Yesus akan pergi ke Mesir.  Anda dapat melihat lagi Matius 

2:17 dan 18, di mana dikatakan, "Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yeremia: 

'Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih; Rahel menangisi anak-anaknya dan ia 

tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi.'" Ini adalah acuan tentang bagaimana Herodes telah 

memutuskan bahwa semua anak laki-laki di Betlehem harus dibunuh. Ini jelas menunjukkan bahwa 

bukanlah anak yang bernama Yesus itu yang secara langsung menyebabkan, membawa, atau 

memanipulasi fakta tentang kisah hidupNya. 
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Saudara-saudara, apa yang tertulis ini tidak dikarang-karang, dan tidak dimanipulasi. Ini adalah satu 

keajaiban. Semua sejarah yang telah kita pelajari menunjuk kepada kenyataan ini yang tergenapi dalam 

Kristus. Dan bukan hanya bahwa nabi-nabi Perjanjian Lama berbicara tentang Kristus, tetapi juga kita kita 

telah melihat bahwa nabi-nabi Perjanjian Lama menjanjikan datangnya seorang nabi Perjanjian Baru. 

Selanjutnya kita melihat dukungan dari Yohanes Pembaptis. Anda bisa melihat Matius 3:1-3 di mana 

dikatakan, "Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan: 

'Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!' Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan nabi Yesaya 

ketika ia berkata: 'Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, 

luruskanlah jalan bagi-Nya.'" Dan kita telah melihat hal ini pada minggu yang lalu dalam kitab Maleakhi. 

Anda ingat bahwa kita telah berbicara tentang utusan yang datang dan mempersiapkan jalan bagi 

kedatangan Tuhan. Yohanes Pembaptis di sini menunjuk kepada Yesus sebagai Raja. 

Jadi anda telah melihat dukungan dari Raja Daud, dari orang-orang majus, dari nabi-nabi Perjanjian Lama, 

dan dari nabi Perjanjian Baru. Dan kemudian yang paling utama ialah pengesahan ilahi dari Allah Bapa 

pada akhir Matius pasal 3, yakni Matius 3:16 dan 17, ketika Yesus dibaptis. Dikatakan bahwa, "Sesudah 

dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah 

seperti burung merpati turun ke atas-Nya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: 'Inilah 

Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.'" Ini adalah gambaran tentang penobatan seorang 

raja. Langit terbuka dan Allah berkata, "Ini adalah AnakKu yang Kukasihi." Yesus sangat dikasihi oleh 

Allah. Perkataan yang dipakai di sini mempunyai makna yang dalam, yang menunjukkan satu relasi yang 

sangat intim. Yesus sangat dikasihi oleh Allah dan Ia sepenuhnya berkenan di hadapan Allah. KepadaNya 

Aku berkenan. Apakah kata-kata tersebut hanya merupakan semacam salep untuk jiwa kita?  

Anda telah melihat bagaimana dalam Perjanjian Lama berkali-kali terjadi bahwa laki-laki demi laki-laki, 

perempuan demi perempuan, pemimpin demi pemimpin, penguasa demi penguasa, raja demi raja, 

mereka semua tidak menaati Allah, mereka berbalik melawan Allah, mereka tidak menghormati Allah, 

dan mereka mencemarkan nama Allah. Dan kemudian anda datang ke Perjanjian Baru dan anda 

membaca tentang langit yang terbuka dan terdengar suara Allah yang mengatakan, "KepadaNya Aku 

berkenan." Tentunya ini menunjukkan bahwa Yesus memenuhi syarat sebagai seorang raja. Sebaliknya 

sada bukanlah raja, karena Bapa tidak berkenan kepada anda dan Ia tidak berkenan atas dosa anda dan 

pemberontakan anda, dan saya juga bukanlah raja anda karena Bapa tidak berkenan kepada saya dalam 

keberdosaan saya dan pemberontakan saya. Yesus adalah Raja karena Bapa benar-benar dan 

sepenuhnya berkenan kepadaNya, berkenan atas ketidakberdosaanNya. Ia sepenuhnya berkenan di 

hadapan Allah. 
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Jadi kita melihat bahwa sejarah Perjanjian Lama memimpin kita kepada Injil Matius, dan itu membawa 

kita kepada Kristus. Setelah semua dukungan ini, kemudian kita melihat bagaimana sejarah 

membuktikannya. Anda dapat memikirkan tentang bagaimana orang-orang telah berbicara tentang 

Yesus, misalnya yang dikatakan oleh penguasa kafir seperti Napoleon yang mengatakan, "Segala sesuatu 

di dalam Kristus membuat saya takjub. RohNya membuat saya terheran-heran, kehendakNya menggugah 

saya. Antara Dia dengan siapa pun di dunia tidak ada kemungkinan untuk dibuat perbandingan. Ia benar-

benar adalah seseorang yang unik. Saya mencari dengan sia-sia dalam sejarah untuk menemukan orang 

yang serupa dengan Yesus Kristus atau apa pun yang dapat mendekati Injil. Baik sejarah, maupun 

kemanusiaan, baik zaman, maupun alam, tidak dapat memberikan kepada saya sesuatu yang dapat saya 

gunakan untuk membandingkan hal itu atau untuk menjelaskannya. Di sini semuanya adalah luar biasa." 

Penulis-penulis berbakat seperti Dostoyevsky mengatakan demikian, "Saya percaya bahwa tidak ada yang 

lebih indah, yang lebih dalam, yang lebih simpatik, dan yang lebih sempurna daripada Sang Juruselamat. 

Saya berkata kepada diriku sendiri dengan cinta kecemburuan bahwa bukan hanya bahwa tidak ada 

orang lain yang seperti Dia, tetapi juga tidak mungkin ada orang lain yang seperti Dia. Di dunia ini hanya 

ada satu sosok yang memiliki keindahan yang mutlak, yaitu Kristus, bahwa Ia adalah sosok yang 

keindahannya tidak terhingga, yang membawa kepada ketakjuban yang tidak terbatas." Semua 

pandangan ini dirangkum dengan baik dalam kutipan yang terkenal dari C.S. Lewis yang mengatakan, 

"Seseorang yang hanyalah seorang manusia biasa dapat mengatakan hal-hal semacam itu. Yesus tidak 

akan menjadi seorang guru moral yang besar. Ia dapat dianggap sebagai seorang gila yang berada pada 

tingkat yang sama dengan seseorang yang mengatakan bahwa ia adalah semacam telur rebus, ataukah Ia 

dianggap sebagai Setan yang datang dari neraka. Anda harus membuat pilihan anda. Apakah orang ini 

adalah Anak Allah, ataukah Ia adalah seorang gila atau yang lebih buruk daripada itu, tetapi jangan 

biarkan diri kita untuk mengambil kesimpulan secara sembarangan tentang pribadiNya sebagai seorang 

guru kemanusiaan yang agung. Ia tidak memberikan kemungkinan yang terbuka untuk itu bagi kita. Ia 

tidak berniat untuk melakukannya." 

Yesus adalah Raja. Lihat dukungan-dukungan yang diberikan bagiNya. Lihat penampilanNya. Bagaimana 

Matius menggambarkan Yesus sebagai Raja? Bagaimana Yesus menunjukkan bahwa Ia adalah Raja? Hal 

pertama yang kita lihat adalah bahwa Ia mengasihi yang orang-orang yang tidak mungkin dikasihi. Kita 

dapat melihat pelayanan Yesus, yang dimulai ketika Ia dicobai dipadang gurun, satu peristiwa yang luar 

biasa yang menunjukkan kedudukanNya sebagai Raja sebagaimana yang kita baca dalam Matius pasal 4. 

Jika anda melihat ayat 12 anda melihat bagaimana Yesus memulai pelayananNya di depan umum. 

Dengarkan apa yang dikatakan dalam Matus 4:12-17, "Tetapi waktu Yesus mendengar, bahwa Yohanes 
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telah ditangkap, menyingkirlah Ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi 

danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya: 

'Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-

bangsa lain, -- bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat Terang yang besar dan bagi mereka yang 

diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit Terang.'" Sejak waktu itulah Yesus memberitakan: 

'Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!'"   

Mari kita merenungkan hal ini. Seandainya anda sedang menulis kisah ini untuk orang-orang Yahudi, di 

wilayah mana anda harapkan Yesus untuk memulai pelayananNya? Pasti anda mengharapkan bahwa Ia 

memulai pelayananNya di Yerusalem, pusat sejarah orang Yahudi, lokasi Bait Suci, tempat di mana semua 

orang yang paling saleh dalam Yudaisme biaanya berkumpul. Biarkan saya menjelaskan kepada anda 

sedikit tentang Galilea yang didiami oleh bangsa-bangsa bukan-Yahudi. Wilayah ini terletak persis di 

sebelah utara Yerusalem, di persimpangan jalan-jalan utama, semacam wilayah metropolitan yang 

terletak pada rute perdagangan. Ini adalah wilayah di mana segala macam orang yang berbeda dengan 

ide-ide keagamaan yang berbeda dan filosofi keagamaan yang berbeda berkumpul. Orang-orang Yahudi 

di daerah ini termasuk kelompok yang kehidupan religiusnya biasa-biasa saja. Mereka bukannya 

kelompok elit religius yang anda temukan di Yerusalem, mereka adalah orang-orang religius yang 

terpinggirkan. Mereka bukanlah orang-orang penting dalam Yudaisme, mereka adalah orang-orang di 

luar kelompok Yudaisme yang utama. Karena itu perjalanan Yesus ke wilayah tersebut mempunyai makna 

yang amat penting. Kenyataannya adalah bahwa mereka yang dianggap hina dalam kegelapan dan 

bayang-bayang kematian, mereka yang dianggap paling tidak mungkin untuk dicapai, yang paling tidak 

diperhitungkan, mereka yang tidak dikasihi, dan yang tidak dianggap sebagai orang-orang yang paling 

religius, bagi merekalah cahaya Kristus telah datang. 

Bilamana anda berpikir tentang hal ini, dan jika anda membaca apa yang dikatakan dalam Matius 9:9, apa 

yang akan anda temukan adalah bahwa di Galilea ini Yesus datang ke satu bilik pajak dan Ia bertemu 

dengan seorang pria bernama Matius. Dan Ia memanggil Matius si pemungut cukai untuk mengikutNya. 

Kemudian Ia pergi dan makan bersama dengan para pemungut cukai lainnya dan orang-orang berdosa 

lainnya, dan para pemimpin agama mengatakan kepadaNya, "Apa yang Engkau lakukan dan mengapa 

Engkau makan dengan mereka?" Dan Ia berkata kepada mereka, "Aku menghendaki belas kasihan, bukan 

korban sembelihan, dan Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar. Aku datang untuk 

memanggil orang berdosa." Ini benar-benar merupakan kabar baik jika anda menyadari apa maknanya, 

bilamana anda menyadari bahwa tidak peduli bagaimana kehidupan anda atau gaya hidup anda terlihat, 

tidak peduli bagaimana masa lalu anda atau masa kini anda terlihat, kenyataannya adalah bahwa anda 
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tidak berada di luar dari batas-batas kasih Yesus Kristus. Ia mengasihi orang-orang paling tidak 

diperhitungkan dan yang paling tidak diperhatikan. Ia mengasihi orang-orang yang paling tidak mungkin 

dikasihi. Ia menaklukkan yang tidak dapat dikendalikan. 

Anda telah melihat awal pelayanan Yesus di sini dalam Matius pasal 4. Kita akan kembali ke ayat 18 

dalam beberapa saat, tetapi dalam permulaan pelayananNya ini anda menemukan satu interaksi, bolak-

balik, antara ajaran Yesus, kata-kata Yesus, dengan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, antara kata-

kataNya dengan perbuatanNya. Jadi dalam Matius 5, 6, dan 7 anda dapat melihat ucapan-ucapanNya, 

pengajaranNya, yang akan kita pelajari pada minggu depan. Kita melewati bagian itu dan sekarang kita 

masuk ke Matius pasal 8, untuk melihat perbuatan-perbuatan Yesus, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda 

yang dilakukanNya, dan di sini anda mulai melihat potret seorang Raja yang menaklukkan apa yang tidak 

mungkin dikendalikan. Dalam ayat 8 kita membaca bagaimana Yesus menyembuhkan seorang penderita 

kusta yang karena penyakitnya ia bahkan tidak akan bisa mendekati orang lain, dan Yesus 

menyembuhkannya. Hal yang sama terjadi ketika Yesus menyembuhkan hamba kepala pasukan Romawi, 

dan apa yang kita mulai lihat adalah bagaimana Raja ini memiliki otoritas atas penyakit. Ia berbicara, lalu 

penyakit itu lenyap.  

Dan kemudian anda bisa melihat Matus 8:16 dan 17 di mana setelah Yesus menyembuhkan ibu mertua 

Petrus, dikatakan, "Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan 

dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. 

Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya: 'Dialah yang memikul 

kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.'" Yesus tidak hanya memiliki otoritas atas penyakit, Ia 

juga memiliki otoritas atas setan-setan. Ia berbicara dan setan-setan lari, roh jahat pun melarikan diri. 

Dan kemudian dalam Matius 8:23-27 anda melihat Yesus sedang tidur di perahu di tengah-tengah badai 

yang mengamuk. Para murid datang kepadaNya dan membangunkanNya sambil berkata, "Apa yang 

sedang Engkau lakukan? Bangunlah. Tidakkah Engkau peduli bahwa kami akan binasa?" Dan Yesus 

menguap dan Ia menyeka matanya, lalu bangun dari tidurnya, berbicara kepada angin dan laut, dan badai 

itu taat kepadaNya dan danau itu menjadi teduh. Yesus memiliki otoritas atas penyakit, dan setan, dan 

alam. "Siapa gerangan orang ini", kata mereka, "bahkan angin dan laut pun taat kepadaNya." 

Kemudian anda bisa melihat lagi Matius pasal 9 di mana diceritakan tentang seorang lumpuh yang 

dibawa kepada Yesus. Namun Yesus tidak langsung menyembuhkan orang itu pada awalnya, melainkan 

apa yang Yesus katakan? Dalam Matius 9:2 Ia mengatakan, "Kuatkanlah hatimu, dosamu sudah 

diampuni." Yesus memiliki otoritas atas dosa, otoritas untuk mengampuni dosa. Inilah yang 

menyebabkan C.S. Lewis terkejut dan membawanya ke pengakuan tentang keilahian Yesus. Di sini kita 
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melihat bagaimana Yesus mengklaim otoritas atas dosa dan kemudian otoritas atas penderitaan. Yesus 

mengatakan kepada orang lumpuh itu untuk bangun dan mengambil tempat tidurnya dan pulang ke 

rumahnya, dan orang lumpuh itu mulai berjalan. Ia memiliki otoritas atas penyakit dan setan, alam, dosa, 

dan penderitaan. Dan kemudian di tengah-tengah pasal 9 anda melihat seorang gadis muda yang telah 

meninggal dan Yesus datang ke tempat kejadian. Anda tahu bahwa setiap kali Yesus datang ke acara 

pemakaman Ia melakukan sesuatu yang tidak terlalu baik. Setiap kali Yesus muncul di pemakaman Ia 

mulai berbicara bahwa kematian akan berakhir karena orang yang mati itu akan hidup kembali. Jadi Ia 

datang dan berbicara kepada gadis ini, dan Ia mengambil tangannya lalu gadis tersebut bangkit dari 

kematian ketika ia mendengar suara Yesus. Yesus memiliki otoritas atas kematian. 

Dan kemudian anda tiba pada akhir dari kedua pasal ini. Kedua pasal ini berisi peristiwa demi peristiwa 

yang luar biasa tentang otoritas Yesus. Ini seperti ketika anda sedang menonton pertandingan bisbol di 

mana anda menyaksikan bagaimana poin demi poin demi poin yang diperoleh secara berurutan oleh tim 

yang bertanding. Demikian juga kita menyaksikan berulang-ulang tentang otoritas Yesus dalam semua 

peristiwa ini, dan kemudian anda tiba pada kesimpulannya dalam Matius 9:35 dan 36. Dikatakan dalam 

ayat-ayat tersebut, "Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa; Ia mengajar dalam rumah-

rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta menyembuhkan orang-orang dari 

segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan 

kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala." 

Yesus menaklukkan apa yang tidak dapat dikendalikan. Namun jangan kita lupakan bahwa Yesus 

menaklukkannya dengan belas kasihan. 

Ia mengasihi orang-orang yang tidak mungkin dikasihi. Ia menaklukkan orang-orang yang tidak dapat 

dikendalikan, dan Ia melayani orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkannya. Setelah itu Yesus 

mulai mengutus murid-muridNya keluar untuk memasuki dunia yang tidak terlalu senang dengan apa 

yang Yesus katakan dan lakukan. Ia mengatakan, "Kamu akan dianiaya." Kemudian anda bisa melihat 

Matius 12. Kita akan mulai dengan ayat 13. Pada saat itu Yesus menyembuhkan seorang yang mati 

tangan sebelah. Ia berkata kepada orang itu dalam Matius 12:13, "'Ulurkanlah tanganmu!' Orang itu pun 

mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain." Lalu 

perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 14, "Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan membuat 

rencana untuk membunuh Dia." Di sini kita melihat dimulainya penolakan para pemimpin agama 

terhadap Yesus. Namun meskipun adanya ancaman, Raja ini terus menyembuhkan orang. Anda bisa 

melihat Matius 13:57 di mana Ia ditolak di kota asalnya sendiri. Tetapi meskipun adanya penolakan, Ia 

terus mengajar. Semua ini mengarah ke suatu hari, sebagaimana yang dikisahkan dalam Matius pasal 26, 
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ketika sahabat-sahabat Yesus akan mengkhianatiNya kepada pihak yang berwewenang dan 

menyerahkanNya untuk dibunuh. Namun, meskipun adanya pengkhianatan, Raja ini terus mengasihi. Ia 

mengasihi mereka yang tidak mungkin dikasihi. Ia menaklukkan yang mereka tidak dapat dikendalikan, 

dan Ia melayani mereka yang tidak pantas mendapatkannya. 

Ini adalah platform yang kita lihat di mana Yesus menunjukkan diriNya sebagai Raja, dan ini mengarahkan 

kita kepada janji Sang Raja. Di sinilah apa yang akan terjadi benar-benar menarik. Mari bersama saya 

melihat Matius pasal 16. Kita akan memperhatikan Matius 16:21. Setelah Yesus menyelesaikan 

percakapan dengan para muridNya, dan khususnya dengan Petrus, tentang siapa diriNya dan bagaimana 

Ia akan membangun gerejaNya, dengarkan apa yang Ia janjikan. Yesus berkata, "Sejak itu Yesus mulai 

menyatakan kepada murid-murid-Nya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak 

penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan 

pada hari ketiga."  Sekarang saya ingin agar anda berpikir sejenak tentang hal ini. Apakah kalimat ini yang 

anda harapkan untuk mendengarkannya dari mulut seorang raja? Aku akan pergi dan akan mengalami 

penderitaan dan dibunuh oleh para pemimpin agama. Ini sepertinya bukanlah satu janji kampanye yang 

mengesankan. Karena itu Petrus, manajer kampanye, mengambil langkah dalam ayat 22 dan membawa 

Yesus ke samping dan menegurNya dengan berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu! Hal itu 

sekali-kali tidak akan menimpa Engkau." Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah Iblis. 

Engkau menjadi suatu batu sandungan bagi-Ku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan 

Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 

Anda melihat pasal selanjutnya, Matius 17:22, dan anda mungkin dapat menggarisbawahi untuk kedua 

kalinya. Dikatakan dalam ayat tersebut, "Pada waktu Yesus dan murid-murid-Nya bersama-sama di 

Galilea, Ia berkata kepada mereka, 'Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka 

akan membunuh Dia dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Hati murid-murid-Nya itu pun sedih 

sekali.' Di sini Yesus membuat janji yang sama. Kemudian anda tiba pada Matius 20:17, dan untuk ketiga 

kalinya Matius mengingatkan kita tentang apa yang Yesus telah katakan kepada murid-muridNya 

sebelumnya. Dikatakan dalam ayat 17-19, "Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil kedua 

belas murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, 'Sekarang kita pergi ke Yerusalem 

dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan 

menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa lain, supaya Ia 

diolok-olokkan, dicambuk dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan.'" Dapatkah anda 

mendengar lagi janji kampanye di sini? Yesus mengatakan bahwa nyawaNya akan diambil. NyawaNya 

akan diambil dengan cara yang paling brutal yang pernah dibayangkan. Ia akan diejek, dicambuk, dan 
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disalibkan dengan memakukanNya ke kayu salib, satu bentuk hukuman yang paling keji yang hanya 

diperuntukkan bagi para kriminal dalam kekaisaran Romawi, di mana para kriminal bukan-Yahudi tidak 

akan dipaksa untuk menanggungnya. 

Dan Yesus menjanjikan bahwa Ia akan menanggungnya. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan, "Apakah 

ini caranya seorang raja berkuasa? Apakah ini caranya seorang raja memerintah? Yaitu melalui 

penderitaan dan kemudian dibunuh dalam penghinaan?" Ini bukanlah apa yang kita harapkan dari 

seorang raja. Ini bukanlah apa yang mereka harapkan dari seorang raja. Itulah sebabnya mengapa murid-

murid merasa sedih setelah mendengar ucapan Yesus. Yesus memang berjanji bahwa nyawaNya akan 

diambil, namun perhatikan apa lagi yang Ia katakan setelah itu. Ia mengatakan bahwa nyawanya akan 

diambil tetapi kematianNya hanya bersifat sementara. Di sinilah janji kampanye ini akan benar-benar 

indah. Ia akan diolok-olok, dan dicambuk, dan disalibkan, tetapi Ia akan dibangkitkan pada hari yang 

ketiga. Dalam ketiga ucapanNya tersebut Yesus mengatakan bahwa Ia akan dibangkitkan pada hari yang 

ketiga. Yesus adalah satu-satunya raja yang mampu menaklukkan kematian. Dan hal ini mempunyai 

makna yang sangat penting. Kita tentu memahaminya. Seandainya Yesus datang dan hidup dan kemudian 

mati, tetapi tidak bangkit dari kubur, seandainya kebangkitan tidak terjadi, maka Kekristenan benar-

benar berantakan, dan jabatan Yesus sebagai Raja benar-benar berantakan. Ini adalah yang dikatakan 

Paulus dalam I Korintus 15, "Jika kebangkitan Kristus tidak terjadi, maka kita adalah orang-orang yang 

harus dikasihani di antara semua manusia." Dunia akan merasa kasihan terhadap orang-orang Kristen 

seandainya Yesus tidak bangkit dari kematian. 

Semuanya bergantung pada kebangkitan. Kedudukan Yesus sebagai Raja bergantung pada 

kebangkitanNya, dan itu memang masuk akal. Pikirkan tentang hal ini. Saya telah menghabiskan 

kebanyakan waktu hidup saya di bangku sekolah. Mungkin sedikit terlalu banyak waktu yang saya 

habiskan di bangku sekolah. Tetapi saya cepat belajar bahwa ketika tiba waktunya bagi saya untuk 

mempersiapkan diri menghadapi ujian, tentu saya tidak akan pergi belajar dengan orang yang selalu 

gagal dalam ujian. Kalau orang itu bertanya, "Anda ingin belajar?" Saya akan mengatakan, "Tidak." Tetapi 

jika anda bertemu dengan orang yang selalu melewati ujian dengan berhasil, anda akan pergi kepadanya 

dan berkata, "Anda ingin belajar?" Anda akan pergi dengan orang yang akan membantu anda agar lulus 

dalam ujian, bukan? Menurut saya, itulah caranya bilamana kita tiba pada ujian akhir tentang kematian. 

Buddha mengatakan beberapa hal yang menarik, mengajarkan beberapa hal yang menarik, tetapi 

berhadapan dengan ujian kematian, ia gagal total. Konfusius, memiliki beberapa pemikiran yang 

provokatif, tetapi ketika berhadapan dengan ujian kematian, ia juga gagal. Muhammad, ketika 
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berhadapan dengan ujian kematian, ia gagal, ia mati, dan ia masih mati. Di sisi lain, Yesus menghadapi 

ujian kematian dengan nilai A plus. Ia lulus dengan gemilang. Ia menaklukkan ujian itu. 

Jadi itulah cara saya melihatnya, karena saya tahu bahwa suatu hari nanti saya akan menghadapi ujian 

kematian ini, dan pada saat itu saya tidak ingin bersama dengan orang-orang yang gagal. Saya ingin 

bergabung bersama orang yang telah lulus ujian itu dengan gemilang, dan tidak hanya lulus, tetapi 

bersama orang yang menulis ujian itu, dan orang yang akan berjalan bersama saya melalui ujian tersebut 

dan yang dapat memastikan bahwa saya akan lulus dengan gemilang. Raja ini adalah raja yang mampu 

menaklukkan kematian, dan sebagai hasilnya, Ia adalah Raja yang mampu memberikan kehidupan. 

Sungguh indah untuk tetap bersamaNya. Ia adalah Raja. Ia telah mengalahkan maut. KematianNya 

hanyalah sementara sehingga semua orang yang percaya kepadaNya dapat mengetahui bahwa bahkan 

ketika mereka mati, mereka akan hidup. Dengan demikian, setiap laki-laki atau perempuan dalam 

ruangan ini, jika anda telah percaya kepada Kristus untuk keselamatan anda, dan setiap kali anda harus 

berpikir dan bergumul tentang kematian anda dan anda mulai memiliki rasa takut dalam diri anda, anda 

tidak perlu takut lagi, karena Dia yang kepadaNya anda telah percaya telah menaklukkan kematian. 

Bahkan ketika anda mati, anda akan hidup. Karena itu anda tidak perlu takut . 

Ini adalah satu janji yang indah. NyawaNya akan diambil, kematianNya akan bersifat sementara, dan pada 

akhirnya kemenanganNya adalah untuk selama-lamanya. Karena setelah anda mengalahkan kematian, 

Paulus mengatakan dalam Roma 6 bahwa anda tidak akan mati lagi. Kematian tidak lagi berkuasa atas 

anda. Ia berkata, “Karena kita tahu bahwa sesudah bangkit dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi: 

Maut tidak berkuasa lagi atas Dia.  Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-

lamanya; namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah.” Kenyataannya adalah bahwa setelah anda 

mengalahkan kematian, anda akan tetap hidup. Itu saja. Anda hidup untuk selama-lamanya. Mari 

bersama saya melihat apa yang Yesus katakana dalam Matius pasal 24. Yesus melihat ke depan, melewati 

bahkan kematian dan kebangkitanNya, dan Ia mengatakan dalam ayat 29-31, "Segera sesudah siksaan 

pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan 

berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak 

Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu 

datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. Ia akan menyuruh 

keluar malaikat-malaikat-Nya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan 

mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung 

langit yang lain." Saudara-Saudara, kampanye Raja ini belum berakhir. Kampanye Raja ini belum berakhir, 

karena Raja ini mengatakan bahwa Ia akan datang kembali. 
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Dan pada satu hari nanti dengan diiringi oleh bunyi sangkakala dari surga Ia akan kembali dan 

mengumpulkan umatNya untuk bersamaNya dan untuk memerintah bersamaNya dalam seluruh 

kekekalan. Ini adalah gambaran yang Matius perlihatkan tentang Yesus sebagai Raja. Dengan dukungan 

dari Raja Daud, dari orang-orang majus, dari nabi-nabi Perjanjian Lama, dari nabi Perjanjian Baru, dan 

dari Bapa di tempat yang tinggi, Yesus adalah seorang Raja yang mengasihi yang orang-orang yang tidak 

mungkin dikasihi, menaklukkan orang-orang yang tidak dapat dikendalikan, dan melayani orang-orang 

yang tidak layak mendapatkannya. Ia adalah Raja yang nyawaNya akan diambil, yang kematiannya akan 

bersifat sementara, dan yang kemenanganNya adalah untuk selama-lamanya. Terhadap potret Raja Yesus 

ini, hanya ada dua tanggapan yang dapat terjadi, hanya ada dua tanggapan yang dapat diberikan. Ini 

berarti bahwa hanya ada dua cara untuk hidup. Tanggapan yang pertama, kita dapat menolak Yesus 

sebagai Raja kita. Anda dapat memilih untuk menghadapi dosa, hidup, penghakiman, dan kematian anda 

dengan kekuatan anda sendiri. Apakah anda akan melalui rute pemanjaan diri ataukah mungkin melalui 

rute pembenaran diri. Anda dapat memilih untuk menolak Yesus sebagai Raja, menolakNya sebagai Raja 

anda. Itu adalah salah satu pilihan. Dan itu adalah pilihan yang akan menuntun anda untuk menghadapi 

dosa, penghakiman, dan kematian, seorang diri saja. 

Tanggapan yang kedua adalah mengikut Yesus sebagai Raja. Di sinilah saya ingin agar anda kembali 

melihat Matius 4:18. Sebelum anda berpikir dalam pikiran anda bahwa pilihan ini akan membuat anda 

baik-baik saja, bahwa baiklah saya akan memilih opsi yang kedua. Opsi yang  pertama jelas tidak 

terdengar sangat baik, sehingga secara alamiah kita akan memilih opsi yang kedua. Namun sebelum anda 

mengambil langkah ke situ, saya ingin agar kita menyadari tentang apa saja yang terkait dengan opsi yang 

kedua ini, karena menurut saya kita mungkin kehilangan maknanya jika kita tidak berhati-hati. Dikatakan 

dalam Matius 4:18-22, "Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang 

bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala 

di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, 'Mari, ikutlah Aku dan kamu akan 

Kujadikan penjala manusia.' Mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Setelah Yesus 

pergi dari sana, dilihat-Nya dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan 

Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus 

memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia." 

Perhatikan apa yang saya maksudkan di sini. Jika Yesus adalah Raja sebagaimana yang diberitakan oleh 

Matius, jika Yesus adalah Raja sebagaimana yang Ia sendiri katakan dan tunjukkan tentang siapa diriNya, 

maka bukanlah satu pilihan bagi anda untuk mengucapkan doa kepadaNya dan kemudian hidup menurut 

apa yang anda inginkan. 
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Jika Yesus adalah Raja sebagaimana yang Matius telah tunjukkan kepada kita, maka tidak mungkin bagi 

kita untuk mengklaim namaNya dan kemudian menjalani dan mempertahankan satu kehidupan Kristen 

yang acuh tak acuh. Jika Yesus adalah Raja alam semesta yang padaNya semua sejarah berputar, maka 

jelas bahwa tidak mungkin untuk mengikutNya tetapi kemudian kehidupan anda atau kehidupan saya 

tidak terlihat berbeda secara drastis dengan kehidupan semua orang dan segala sesuatu di dunia ini. 

Mengikut Yesus sebagai Raja melibatkan satu penolakan secara radikal terhadap keinginan diri sendiri 

demi kemuliaanNya, melibatkan satu penyangkalan atas diri kita sendiri. Dapatkah anda memahami hal 

ini? Sebagaimana yang terungkap dalam ayat-ayat yang dalam maknanya ini, yakni ayat 20 dan 22, 

"Segera mereka meninggalkan jala mereka dan mengikut Yesus,” dan “Segera mereka meninggalkan 

perahu dan ayah mereka dan mengikut Yesus." Apakah kita menyadari apa yang terjadi di sini? Hal 

apakah yang ditunjukkan kepada kita oleh murid-murid yang pertama ini? Mengikut Yesus sebagai Raja 

berarti bahwa kita menyerahkan seluruh hidup kita. Kita menyerahkan kenyamanan kita dan karir kita. 

Mereka meninggalkan semua yang selama ini akrab dengan kehidupan mereka, semua yang alamiah 

dalam kehidupan mereka, semua yang nyaman bagi mereka. Bahkan mereka meninggalkan karir mereka, 

mereka meninggalkan jala dan perahu mereka. 

Itu tidak berarti bahwa setiap orang dalam ruangan ini harus meninggalkan pekerjaan anda jika anda 

akan mengikut Yesus, namun ini berarti bahwa Yesus yang menentukan karir anda atau karir saya, dan Ia 

yang menentukan bagaimana karir kita harus digunakan. Itu berarti bahwa kita tidak lagi berusaha untuk 

memiliki lebih dan lebih banyak barang di dunia ini, untuk memperoleh lebih dan lebih banyak hal di 

dunia ini, dan untuk memperoleh pujian dari dunia ini. Tidak, karir kita digunakan, dan dimaksudkan 

untuk digunakan olehNya sebagai platform untuk kemajuan kerajaanNya sampai ke ujung bumi. Yang 

saya maksudkan ialah bahwa kita tidak memiliki pekerjaan demi pekerjaan itu sendiri agar kita hidup 

sesuai apa yang kita mimpikan di sini. Tidak, kita memiliki pekerjaan tersebut demi kemajuan kerajaan 

Allah. Kita menyerahkan kenyamanan kita dan karir kita, harta kita, dan posisi kita. Mereka meninggalkan 

jala mereka, mereka meninggalkan perahu mereka. Adalah tidak mungkin bagi kita untuk mengikut Yesus 

dan sekaligus mengasihi hal-hal di dalam dunia. Adalah tidak mungkin bagi kita untuk mengikut Yesus 

sebagai Raja dan sekaligus menghabiskan hidup kita untuk mengejar lebih banyak hal dari dunia ini. 

Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayah mereka begitu saja. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Ini 

mempunyai makna yang sangat penting. Sekali lagi ini tidak berarti bahwa untuk mengikut Yesus anda 

harus meninggalkan istri dan anak-anak. Apa yang dimaksudkan di sini ialah yang Yesus sendiri katakan 

dalam Matius pasal 10, "Siapa pun yang mengasihi ayahnya, ibunya, istrinya, atau anak-anaknya, saudara 

laki-lakinya atau saudara perempuannya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiKu." Ia memanggil setiap 
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orang dari antara kita dalam ruangan ini untuk menempatkan kasih yang lebih besar bagiNya, yang jauh 

melampaui siapa pun atau apa pun di dunia ini. Apakah keluarga kita telah menjadi milikNya yang dapat 

Ia gunakan untuk kemajuan kerajaanNya? Apakah kita dapat mengatakan bahwa tujuan pernikahan kita 

dan keluarga kita adalah untuk pemashuran namaNya, untuk kemajuan kerajaanNya? Kita menyerahkan 

kenyamanan, karir, harta, jabatan, keluarga dan teman-teman, keamanan kita, dan diri kita sendiri.  

Di mana keamanan kita ketika mengikut Yesus? Sebagaimana yang kita baca dalam bagian yang lain, 

Yesus akan mengutus murid-murid keluar seperti domba di antara serigala dan mereka akan dibenci oleh 

semua orang karena Yesus. Yakinlah bahwa anda akan menjadi seperti domba di antara serigala. 

Pengikut-pengikut Kristus, kita telah menyerahkan keamanan kita ketika kita mengikut Yesus. Apa yang 

mendorong kita bukanlah apa yang dapat membuat kita merasa sangat aman dan nyaman di dunia ini. 

Jika itu yang terjadi maka kita akan terus melakukan apa yang telah kita lakukan, yaitu membiarkan 6.000 

kelompok orang di bumi ini tetap tidak terjangkau dengan Injil. Kita akan mengabaikan tempat-tempat 

yang berbahaya dan yang sulit di dunia. Itu berarti bahwa walaupun kita telah mengorbankan hak untuk 

menentukan arah hidup kita tetapi kita mengabaikan tempat-tempat seperti itu. Mereka yang mengikut 

Kristus akan masuk ke tempat-tempat seperti itu. 

Anda melihat bahwa kita tidak boleh mengabaikan tempat-tempat seperti itu. Itu bukanlah cara yang 

bertanggung jawab untuk memperhatikan diri sendiri. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kemudian 

dalam Matius 16:24, "Kamu harus menyangkal diri untuk mengikut Aku." Anda tidak mempromosikan 

diri, tidak memajukan diri sendiri. Anda membunuh diri, anda menyalibkan diri. Anda telah mati bagi diri 

sendiri. Ini adalah yang dimaksudkan dengan mengikut Yesus sebagai Raja. Bahaya dalam kehidupan kita 

akan meningkat seiring dengan kedalaman hubungan kita dengan Yesus sebagai Raja. Apakah kita benar-

benar ingin mengikutNya? Kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk mengikut Dia sebagai Raja. Kita 

menghabiskan seluruh hidup kita untuk satu tujuan, yakni untuk menghormati Raja kita. Ini merupakan 

satu penolakan yang radikal terhadap keinginan kita sendiri, satu penolakan yang total demi 

kemuliaanNya. Tentu jangan lewatkan hal ini dalam prosesnya. Ini merupakan satu ketergantungan 

secara radikal pada anugerahNya. Jangan lewatkan itu. Yesus di sini sedang memberikan undangan, 

"Ikutlah Aku," dan apa yang Yesus lalukan ini begitu berbeda dengan kebiasaan pada masa itu. Sudah 

menjadi satu kebiasaan pada masa itu bahwa anda mengikat diri dengan seorang guru agama yang anda 

hormati. Sering demi mengembangkan diri, anda akan pergi dan mencari seorang guru yang darinya anda 

dapat belajar sesuatu. Di sini kita melihat bahwa Yesuslah yang pergi dan mencari orang-orang ini.  

Yesus yang mengambil inisiatif untuk memilih kita. Ini adalah yang telah kita lihat di seluruh Kitab Suci, 

bukan? Allah memilih Nuh. Allah memilih Abraham, bukan karena Abraham adalah seorang yang 
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terkenal. Tidak, Allah memilih Abraham untuk memberkatinya, dan juga mereka yang akan datang 

setelah dia, seperti Musa dan Daud. Dan jika anda tiba di Perjanjian Baru,  dalam Yohanes 15 Yesus 

berkata kepada murid-muridNya, "Bukan kamu yang memilih Aku. Akulah yang memilih kamu. Akulah 

yang menetapkan kamu." Kenyataannya adalah bahwa setiap orang yang mengikut Raja ini hanya bisa 

mengikutNya karena ada undanganNya yang penuh anugerah dalam hati mereka. Kalau tidak maka kita 

akan melakukan apa yang alamiah bagi kita, dan apa yang alamiah bagi orang-orang pada waktu itu dan 

bagi kita pada hari ini ialah menolak Dia sebagai Raja. Ini yang sering menjadi penekanan dalam khotbah-

khotbah tentang Matius 4:18 sampai 22 dan dalam tafsiran-tafsiran tentang teks ini, di mana 

pengkhotbah dan penafsir mulai mengometari bahwa Yesus memilih para nelayan ini karena hal tertentu 

atau karena mereka memiliki sesuatu. Atau bahwa Yesus memilih orang-orang tertentu karena ini dan itu 

di dalam diri mereka. Pandangan sedemikian telah menyimpang dari makna yang sebenarnya. 

Yesus memilih orang-orang ini bukan karena mereka merupakan alat-alat yang paling tajam yang tersedia 

di gudang. Mari kita jujur. Petrus, seorang murid yang suka mengobral kata-katanya, juga murid-murid 

lainnya, adalah orang-orang yang sombong, penuh prasangka, arogan, berpikiran sempit, dari pedesaan, 

dan mereka adalah orang-orang Galilea yang tidak berpendidikan. Yesus memilih mereka bukan karena 

apa yang mereka dapat sumbangkan atau tunjukkan di meja. Dengan cara yang sama saya mau 

mengingatkan kita bahwa Yesus memilih setiap orang di antara kita bukan karena apa yang dapat kita 

sumbangkan atau tunjukkan di meja. Tidak ada sesuatu pun di dalam diri anda yang akan menarik Yesus 

untuk datang kepada anda. Biasanya orang tidak akan merasa terdorong kalau mendengar kata-kata 

seperti itu. Anda dipilih oleh Kristus karena anda adalah orang tanpa pengharapan. Kita dipilih bukan 

karena apa yang dapat kita bawa dan tunjukkan di meja. Sebagaimana  Paulus katakan dalam 1 Korintus 

pasal 1, Allah telah memilih untuk memberkati dan menggunakan orang yang lemah untuk 

mempermalukan orang yang kuat, dan memilih dan menggunakan orang yang bodoh untuk 

mempermalukan orang yang berhikmat. Ia memilih untuk memanggil orang yang tidak berarti. Dan itulah 

kita. Kita seperti sesuatu yang bahkan tidak ada. Inilah yang kita miliki untuk dibawa ke meja: tidak ada 

apa pun. 

Allah memilih orang yang rendah hati dan lemah dan memberdayakan mereka dengan cara yang hanya 

bisa dijelaskan berdasarkan anugerahNya dan demi kemuliaanNya. Anda dapat bayangkan siapa orang-

orang ini pada saat itu. Lihat apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Petrus sedang berdiri 

dan berkhotbah pada saat itu. Ia adalah orang yang tidak pernah selalu mengatakan hal yang benar, 

tetapi sekarang ia berdiri dan berkhotbah, dan kemudian 3.000 orang diselamatkan. Setelah itu anda 

tentu tidak akan berkata, "Saya selalu berpikir bahwa Petrus memang adalah seorang orator yang luar 
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biasa. Ia selalu tahu hal yang benar untuk dikatakan." Tidak, anda mungkin akan mengatakan, "Apakah 

memang itu Petrus? Hanya Allah yang bisa melakukan hal itu." Itulah intinya. Kiranya Allah menjadikan 

hidup saya, menjadikan hidup anda, menjadikan hidup kita bersama sebagai gereja, satu piala anugerah 

Allah, satu demonstrasi dari ketidakmampuan kita yang besar dan dari kemampuan Allah yang berlimpah. 

Itulah gambarannya. Yesus berkata, “Kamu akan Kujadikan penjala manusia.” Apa maknanya? Mengikut 

Yesus sebagai Raja berarti satu ketaatan yang radikal untuk misiNya. Apa itu misiNya? Menjala manusia. 

Jelas bahwa ucapan Yesus ini ditujukan kepada orang-orang yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan, 

orang-orang yang profesinya berkaitan dengan menjala ikan, melemparkan jala, menarik jala, 

mengumpulkan ikan ke dalam jala, dan berusaha memperoleh sebanyak mungkin ikan dengan jala 

mereka. Dan Yesus berkata, "Aku akan memanggil kamu, Aku akan menjadikan kamu, Aku akan 

memampukan kamu, Aku akan memberdayakan kamu untuk melakukan hal yang sama, tetapi bukan lagi 

berkaitan dengan ikan-ikan. Aku akan menyanggupkan kamu untuk menjala laki-laki dan perempuan di 

mana-mana ke dalam kerajaanKu." Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Petrus, "Pada satu hari 

nanti kamu akan berdiri di depan sekelompok orang dan pada saat itu kehadiranKu dalam diri kamu akan 

memberdayakan kamu untuk memberitakan kabar baik tentang kematianKu yang bersifat sementara dan 

tentang kemenanganKu atas dosa untuk selama-lamanya. Dan manakala kamu memberitakan hal itu, itu 

adalah karena kekuatan RohKu yang berada di dalam kamu, sehingga akan ada laki-laki dan perempuan di 

sekitar kamu yang akan ditarik ke dalam kerajaanKu." 

Ini adalah keindahannya. Kita mengikuti Kristus dan Ia membuat kita menjadi umatNya. Kita hidup untuk 

memberitakan KerajaanNya. Itulah intinya. Ketika anda tahu bahwa Yesus adalah Sang Raja, ketika anda 

tahu bahwa Dialah yang berkuasa dan yang memerintah atas segala bangsa, dan bahwa Ia telah 

mengalahkan dosa dan kematian, maka saat itu anda akan memberitakan kerajaanNya. Anda akan 

memiliki sukacita untuk memberitakan kepada orang-orang di tempat anda bekerja dan yang hidup di 

sekitar anda, dan di semua bangsa, bahwa Yesus adalah Raja. Dialah Sang Raja. Dialah Raja atas anda dan 

Raja atas saya, dan Ia memerintah. Ini adalah penginjilan. Ini adalam proklamasi tentang kerajaan Kristus. 

Itulah yang diberitakan Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ia mengatakan bahwa Allah telah 

membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, sebagai Tuhan dan Kristus. Allah membuatNya sebagai Mesias. 

Dialah Sang Raja. 

Itulah sebabnya besok ketika saya akan naik pesawat untuk pergi ke Asia Tenggara selama sepuluh hari 

untuk mengunjungi satu negara yang didominasi oleh masyarakat Muslim, hanya ada satu pesan di bibir 

saya untuk disampaikan kepada setiap orang yang dapat saya temui, yaitu bahwa Yesus adalah Raja. 

Yesus adalah Raja. Dialah Sang Raja. Dialah Sang Raja. Berpalinglah, bertobatlah, dan percayalah kepada 
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Yesus. Dialah Raja. Ia mengasihi mereka yang tidak mungkin dikasihi, dan menaklukkan mereka yang 

tidak dapat dikendalikan, dan melayani mereka yang tidak layak memperolehnya. Ia datang untuk mati di 

kayu salib demi pengampunan dosa-dosa kita, dan Ia bangkit dalam kemenangan untuk selama-lamanya. 

Tidak ada raja yang lain. Yesus adalah Raja. Kita hidup untuk memberitakan Dia sebagai Raja dan kita mati 

untuk memajukan kerajaanNya. Renungkanlah hal itu. Para nelayan ini adalah orang-orang yang telah 

memberikan respon kepada panggilan Yesus, dan akan ada orang-orang lain yang memberikan respon 

pada hari-hari setelah itu. Dan kecuali Yudas yang mengkhianati Yesus, kesebelas murid ini menghabiskan 

hidup mereka untuk memberitakan bahwa Yesus dalah Raja, dan tradisi mengatakan kepada kita bahwa 

sepuluh dari mereka meninggal sebagai martir. Seorang murid yang lain, Yohanes, meninggal dalam 

usianya yang lanjut dan sendirian di sebuah pulau di pengasingan.  

Semua ini merupakan respon terhadap Raja Yesus dan respon ini akan membuat mereka bersedia 

membayar harga apa pun dan mempertaruhkan nyawa mereka sekalipun. Dan kita akan membodohi diri 

kita sendiri pada malam jika kita berpikir bahwa kemungkinan yang sama tidak akan terjadi pada setiap 

orang dari antara kita. Sekarang inilah yang kita hadapi. Jika anda hanya menunjukkan ketaatan yang 

biasa-biasa saja kepada Raja ini dan kemudian anda menjalani kehidupan ini, dan anda tidak 

memberitakan Yesus sebagai Raja, dan anda mengabaikan misiNya, maka pertanyaan yang pertama ialah 

apakah anda benar-benar telah mengikut Sang Raja ataukah anda belum mengikutNya sebagai Raja. 

Tetapi kenyataannya adalah bahwa anda akan jauh lebih aman di dunia ini daripada jika anda 

meninggalkan segala sesuatu untuk kemuliaanNya dan benar-benar bergantung pada anugerahNya dan 

memberikan diri dalam ketaatan kepada misiNya. Karena mengikut Dia berarti anda siap meninggalkan 

kenyamanan anda, mungkin karir, mungkin harta, dan mungkin posisi anda. Ini juga berarti keamanan 

anda dipertaruhkan.  

Meskipun demikian, mari kita menyadari bahwa walaupun mengikut Dia berarti anda mempertaruhkan 

nyawa anda, dan saya mempertaruhkan nyawa saya, namun walaupun kita mati, kita sebenarnya hidup, 

dan kita memandang dan merindukan hal itu bersama-sama ketika kita memberikan hidup kita bagiNya. 

Kita memandang dan merindukan bersama-sama akan hari itu bilamana Anak Manusia akan datang di 

atas awan-awan di langit, bilamana Ia akan datang kembali untuk umatNya, dan bilamana Ia akan 

menghimpunkan kita bersama-sama untuk memerintah bersamaNya untuk selama-lamanya. Datanglah 

Tuhan Yesus. Datanglah segera. 

 


