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

membuka kitab Hagai pasal 1. Anda dapat menggunakan daftar isi untuk menemukan letak kitab Hagai. 

Kitab Hagai adalah kitab kedua yang terpendek dalam seluruh Perjanjian Lama. Bayangkan saja, kita telah 

berjalan melalui kitab nabi-nabi, kita telah bertekun dalam mempelajari kitab nabi-nabi selama beberapa 

bulan terakhir. Bayangkan bahwa kita berada dalam masa nabi-nabi tersebut selama 200 tahun. 

Yehezkiel masih akan berbaring di sisinya sekarang dan ia hanya baru akan memulainya. Kita telah 

melihat dalam kitab nabi-nabi tentang ketidaksetiaan umat Allah yang terjadi berulang-ulang, dan kita 

juga melihat dalam kitab nabi-nabi tentang kesetiaan Allah yang konstan terhadap umatNya secara 

berulang-ulang. Apakah ada dari antara kita yang bersyukur bahwa Allah memberikan kesempatan kedua 

dan ketiga dan keempat dan kelima dan seterusnya dan seterusnya? Kita tidak setia dan Allah kita adalah 

tetap setia. 

Pada minggu yang lalu kita telah melihat bagaimana Daniel dan teman-temannya tinggal di tengah-

tengah tempat pengasingan di kerajaan Babel. Sekitar 70 tahun kemudian Babel dikejutkan. dalam 

kedaulatan Allah, ketika kerajaan mereka diambil alih oleh bangsa Persia, oleh raja Cyrus atau Koresy dari 

Persia. Apa yang terjadi pada waktu itu adalah bahwa segera setelah ia mengambil alih kerajaan Babel, 
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raja Koresy mengeluarkan satu keputusan yang isinya ialah bahwa setiap orang Israel, setiap umat Allah 

yang ingin kembali ke Yerusalem, dapat melakukannya. Beberapa dari mereka, tidak semua dari mereka, 

beberapa dari mereka tetap menetap di mana mereka berada. Beberapa dari mereka mengatakan, “Kami 

akan kembali.” Diperkirakan sekitar 50.000 orang yang kembali ke Yerusalem pada waktu itu, dan ini 

merupakan satu jumlah yang jauh lebih sedikit dari tiga juta orang yang pernah masuk ke Tanah 

Perjanjian. Ini adalah kelompok orang yang relatif sedikit jumlahnya yang datang kembali dan menetap di 

tanah yang terisolasi di tengah-tengah Yerusalem, jauh dari kemegahan kerajaan Salomo sebelumnya.  

Pada waktu itu mereka berada di bawah kekuasaan Persia sehingga penempatan mereka dibatasi hanya 

pada daerah-daerah yang ditentukan oleh pemerintah Persia. Kita melihat bahwa mereka berjuang untuk 

tetap eksis di tanah tersebut, dan ini yang menjadi latar belakang yang menentukan apa yang terjadi 

kemudian dalam kehidupan seluruh umat Allah di Yerusalem pada masa nabi-nabi Hagai dan Zakharia. 

Nabi-nabi ini hidup pada zaman yang sama, dan pada dasarnya mereka bernubuat pada waktu yang 

sama. Kitab Hagai adalah kitab kedua yang terpendek dalam Perjanjian Lama, dan kitab Zakharia adalah 

kitab yang terpanjang dari kelompok kitab nabi-nabi kecil dalam Perjanjian Lama dan merupakan satu 

kitab yang cukup sulit untuk dipahami, yang cukup kompleks. 

Seorang pakar Perjanjian Lama mengatakan bahwa kitab Zakaria secara khusus memang sulit dipahami. 

Anda tentu tahu bahwa bilamana seorang pakar Perjanjian Lama mengalami kesulitan untuk memahami 

kitab ini, itu berarti jauh lebih sulit bagi kita untuk memahaminya. Ada beberapa hal yang kompleks di 

dalam kitab ini,  jadi apa yang ingin saya lakukan adalah menunjukkan tiga tema utama yang menonjol 

dalam kedua kitab ini. Saya ingin berbicara tentang Firman Allah kepada umatNya, Bait Suci yang berada 

di tengah-tengah umat Allah, dan para pemimpin umat Allah. Apa yang saya ingin anda pahami adalah 

bagaimana gambaran yang kita lihat pada masa Hagai dan Zakaria  ini menunjuk ke satu gambaran  yang 

jauh lebih besar di masa yang akan datang, kepada penebusan umat Allah, dan bagaimana Yesus 

menggenapi cerita-cerita ini. Kita akan melihat bagaimana teks yang kita baca ini mempunyai kaitan 

langsung dengan kehidupan kita karena kita menemukan diri kita sebagai bagian dari cerita ini di masa 

depan. 

Apa yang saya ingin kita lakukan adalah membaca kitab Hagai dan kemudian kita akan beralih untuk 

membaca kitab Zakharia. Nabi Hagai sebenarnya menuliskan tanggal pada nubuat-nubuatnya sehingga 

kebanyakan penafsir dapat menentukan kapan nubuatnya disampaikan, dan Hagai memiliki beberapa 

nubuat dalam dua pasal yang pendek. Kebanyakan pakar menempatkan nubuat Hagai yang kedua pada 

tanggal 21 September, tahun 520 Sebelum Masehi. Jadi, mungkin anda tidak menyadari bahwa pada 

minggu yang lalu ketika anda sedang membaca kitab nabi Hagai, sebenarnya anda sedang merayakan 
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ulang tahun yang ke-2530 dari nubuat Hagai. Untuk menghormati momen bersejarah ini, saya 

mengundang anda untuk membacanya bersama saya. 

Pada tahun yang kedua zaman raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama 

bulan itu, datanglah firman TUHAN dengan perantaraan nabi Hagai kepada Zerubabel bin 

Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya: "Beginilah 

firman TUHAN semesta alam: Bangsa ini berkata: Sekarang belum tiba waktunya untuk 

membangun kembali rumah TUHAN!" Maka datanglah firman TUHAN dengan perantaraan 

nabi Hagai, bunyinya: "Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-

rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang Rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh 

sebab itu, beginilah firman TUHAN semesta alam: Perhatikanlah keadaanmu! Kamu menabur 

banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit; kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang; 

kamu minum, tetapi tidak sampai puas; kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai 

panas; dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-

pundi yang berlobang!  

Beginilah firman TUHAN semesta alam: Perhatikanlah keadaanmu! Jadi naiklah ke gunung, 

bawalah kayu dan bangunlah Rumah itu; maka Aku akan berkenan kepadanya dan akan 

menyatakan kemuliaan-Ku di situ, firman TUHAN. Kamu mengharapkan banyak, tetapi 

hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, Aku menghembuskannya. Oleh 

karena apa? demikianlah firman TUHAN semesta alam. Oleh karena rumah-Ku yang tetap 

menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. 

Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan Aku memanggil 

kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, 

ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan dan ke atas 

segala hasil usaha."  

Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa 

itu mendengarkan suara TUHAN, Allah mereka, dan juga perkataan nabi Hagai, sesuai 

dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh TUHAN, Allah mereka; lalu takutlah bangsa itu 

kepada TUHAN. Maka berkatalah Hagai, utusan TUHAN itu, menurut pesan TUHAN kepada 

bangsa itu, demikian: "Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman TUHAN." TUHAN 

menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin 

Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka, 

lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah TUHAN semesta alam, Allah mereka, pada 
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hari yang kedua puluh empat dalam bulan yang keenam. (2-1b) Pada tahun yang kedua 

zaman raja Darius." 

Hal pertama dan yang terutama yang kita temukan dalam kitab Hagai dan kitab Zakharia adalah tentang 

apa yang telah kita lihat dalam semua kitab nabi lainnya, tentang berita yang berulang-ulang mereka 

sampaikan, tentang pentingnya pertobatan dari dosa, pentingnya perpalingan dari dosa. Dosa mendasar 

yang disoroti oleh Hagai dan Zakharia adalah penolakan umat untuk bekerja membangun kembali Bait 

Suci. Apa yang mereka lakukan adalah bahwa ketika mereka pada awalnya kembali ke Yerusalem, mereka 

mulai bekerja dalam pembangunan Bait Suci, tetapi itu tidak berlangsung lama. Mereka menjadi takut 

akan beberapa hal yang berbeda, terganggu oleh beberapa hal lain, dan sebaliknya mereka mulai 

memberikan perhatian mereka, waktu mereka, sumber daya mereka untuk membangun rumah mereka 

sendiri dan memantapkan kehidupan mereka sendiri dan mengabaikan Bait Suci yang telah menjadi 

reruntuhan. 

Apa yang Hagai sampaikan dalam pemberitaannya ialah tentang membangun kembali Bait Suci. Anda 

perlu membangun kembali Bait Suci. Berpalinglah dari diri anda sendiri dan mulailah bekerja untuk 

membangun kembali Bait Suci. Kata-kata pertama yang keluar dari mulut Zakaria dalam Zakaria 1:3 ialah 

tentang kembali kepada Allah, dan ia berbicara tentang pembangunan kembali Bait Suci dan 

pembangunan kembali kota Yerusalem. Ia mengatakan, "Bertobatlah dari dosa-dosamu dalam takutlah 

akan Allah." Anda dapat melihat hal ini dalam ayat 12 tentang orang-orang yang takut akan Allah. Saya 

ingin agar anda melihat hubungan antara takut akan Allah dengan ketaatan kepada Allah. Bilamana kita 

memiliki rasa hormat yang tepat, penghormatan, kekaguman, dan ketakutan yang kudus akan Allah, 

maka itu akan membangkitkan ketaatan kepada Allah. Jadi bertobatlah dari dosa dalam takut akan Allah 

dan oleh Roh Allah. Kita melihat penekanan pada Roh Kudus dan kehadiran Allah di seluruh kitab Hagai 

dan Zakharia.  

Di sini dalam ayat 13 dan 14, Allah memberikan janjiNya tentang kehadiranNya, "Aku bersamamu." 

Dikatakan dalam ayat 14, "TUHAN menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan 

semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah 

mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah TUHAN semesta alam, Allah mereka." Allah 

sedang melakukan hal ini dari dalam hati yang kemudian mengalir keluar dalam bekerja membangun Bait 

Suci. Ia sedang mengerjakan kesadaran ini dalam diri mereka. Itulah caranya terjadi pertobatan dan takut 

akan Allah oleh Roh Allah. Hagai dan Zakharia mengatakan agar umat bertobat kepada Allah oleh Roh 

Allah dan memperbaharui kekuatan mereka. 
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Sudah sekitar 15 atau 16 tahun sejak mereka bekerja dalam pembangunan Bait Suci, dan mereka 

mengatakan bahwa inilah saatnya untuk memperbaharui kekuatan mereka untuk membangun kembali 

Bait Suci. Dan persis inilah yang terjadi, sebagaimana yang kita baru saja baca. Umat Allah menanggapi 

nubuat Hagai dan mereka segera bekerja. Setelah Hagai dan Zakharia menyampaikan nubuat mereka, 

Bait Suci dibangun kembali. Umat Allah akhirnya mematuhi Allah. Mereka telah melakukan apa yang 

Tuhan katakan kepada mereka untuk melakukannya. Bukankah itu sesuatu yang menyegarkan? Mereka 

melakukannya. Mereka mulai bekerja dan tidak lama kemudian Bait Suci telah dibangun kembali. Takut 

akan Allah hanya bisa terjadi oleh pekerjaan Roh Allah. Zakharia 4 berisi salah satu ayat yang mungkin 

paling terkenal dalam kitab Zakharia, "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, 

melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta alam."  

Mengapa membangun Bait Suci begitu penting? Pikirkan tentang hal ini, terutama dalam terang apa yang 

telah kita pelajari dalam beberapa minggu terakhir ini. Pikirkan kembali tentang nabi Yehezkiel. Ingat 

bahwa dalam Yehezkiel pasal 1, kita membaca bahwa ia berada di tempat pengasingan dan Yehezkiel 

mendapat penglihatan tentang kemuliaan Allah, Allah yang maha kuasa yang kemuliaanNya tidak 

terbatas pada satu lokasi saja. Yehezkiel sedang berada di tempat pengasingan dan ia melihat kemuliaan 

Allah. Dalam Yehezkiel pasal 11 Allah berkata kepada umatNya, "Aku adalah Bait Suci di tengah-tengah 

kamu. KeberadaanKu bukan hanya berkaitan dengan bangunan Bait Suci ini di Yerusalem, kehadiranKu 

berada di dalam dirimu di tengah-tengah tempat pengasingan." Pada akhir kitab Yehezkiel, pasal 40-48, 

Yehezkiel meninggalkan kita dengan penglihatan  tentang satu Bait Suci yang jauh lebih besar daripada 

yang dapat dibangun oleh tangan manusia. Mengapa begitu penting bagi mereka untuk membangun 

kembali Bait Suci ini setelah semua yang telah kita lihat dan apa yang Tuhan telah ajarkan kepada 

mereka? Di sinilah saya ingin agar anda memahami pentingnya Bait Suci bagi umat Allah. 

Bait Suci adalah satu gambaran dari kehadiran Allah bersama umatNya. Ini adalah cara yang telah 

dirancang oleh Allah, yakni bahwa kehadiranNya akan menjadi jelas dalam cara yang dapat dilihat melalui 

Bait Suci ini. Dengan tidak membangun kembali Bait Suci, umat Allah akan menunjukkan keterpisahan 

mereka dari kehadiran Allah. Saya harus berhati-hati di sini, karena penerapan makna teks ini sama sekali 

tidak dimaksudkan bahwa kita harus pergi dan membangun gedung-gedung yang besar bagi Allah. Hal ini 

telah dijadikan pembenaran oleh beberapa pihak untuk membuat proyek yang bernilai jutaan dollar 

untuk membangun gedung-gedung gereja, namun pandangan seperti ini tidak sesuai dengan makna 

sebenarnya yang Alkitab ajarkan. Apa yang harus kita lakukan adalah menempatkan diri pada posisi para 

pemimpin Perjanjian Lama ini, di mana bagi mereka Bait Suci merupakan satu gambaran yang dapat 

dilihat dari kehadiran Allah, dan Allah telah merancang seperti itu. Apa yang telah mereka lakukan adalah 
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bahwa mereka menghabiskan waktu di rumah mereka sendiri, rumah-rumah yang bagus, bahkan rumah-

rumah yang mewah, dan mengabaikan bangunan yang menyatakan kehadiran Allah. 

Keadaan ini adalah kebalikan dari apa yang dikatakan Pemazmur dalam Mazmur 63:1 dan 2, "Ya Allah, 

Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepada-Mu, tubuhku rindu kepada-Mu, seperti 

tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepada-Mu di tempat kudus, 

sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu." Orang-orang pada masa Hagai dan Zakharia telah 

menjadi puas ketika mereka terpisah dari kehadiran Allah, dan mereka menganggap sebagai hal yang 

biasa ketika mereka terpisah dari kehadiran Allah. Mereka perlu membangun kembali Bait Suci karena 

Bait Suci adalah satu gambaran yang menunjukkan kehadiran Allah. Bait Suci harus dibangun kembali 

karena itu adalah satu gambaran tentang janji-janji Allah. Allah telah berjanji dalam perjanjianNya untuk 

tinggal bersama umatNya. Bait Suci ini merupakan bagian dari janji-janji Allah di tanah di mana umatNya 

tinggal, tetapi mereka mengabaikan firman Allah.  

Bait Suci ini adalah satu gambaran tentang damai Allah. Bait Suci ini adalah satu tanda yang dapat dilihat 

tentang Allah dalam persekutuanNya dengan umatNya. Oleh karena itu, Bait Suci yang telah menjadi 

reruntuhan ini merupakan satu gambaran tentang adanya ketidakharmonisan antara manusia dengan 

Allah. Bait Suci yang telah rusak ini merupakan satu gambaran tentang adanya hubungan yang rusak 

antara manusia dengan Allah. Inilah yang kita temukan dalam kitab Hagai pasal 2, di mana dikatakan 

bahwa mereka tidak murni karena terpisah dari Allah, mereka tidak bersih karena terlepas dari Allah. 

Meskipun demikian, Bait Suci adalah satu gambaran tentang tujuan Allah dan ini adalah yang paling 

penting. Ini adalah yang kita lihat dalam kitab Yehezkiel ketika Allah berkata kepada umatNya, "Aku akan 

mengembalikan kamu, tetapi bukan karena kamu, melainkan Aku akan mengembalikan kamu demi Aku." 

Ini adalah alasan utama mengapa mereka harus membangun kembali Bait Suci karena Bait ini dibuat oleh 

Allah untuk menjadi satu deklarasi tentang kemuliaanNya di dalam umatNya kepada semua bangsa di 

sekitarnya.  

Ketika bangsa-bangsa di sekitarnya memandang Bait Suci yang telah menjadi reruntuhan di tengah-

tengah umat Allah, mereka tidak akan menghormati Allah Israel. Umat Allah telah menjadi acuh tak acuh 

terhadap kemuliaan Allah, dan hal demikian mempengaruhi pemahaman bangsa-bangsa di sekitar 

mereka tentang Allah. Demi kemuliaan Allah, demi perdamaian dengan Allah, demi janji-janji Allah, 

sebagai gambaran dari kehadiran Allah, Hagai dan Zakharia menyerukan kepada umat Allah untuk 

membangun kembali Bait Suci. 

Hagai dan Zakharia berbicara kepada semua orang sebagai umat Allah, tetapi ada dua pemimpin yang 

muncul ke permukaan. Salah satunya adalah Yosua, imam besar. Ia disebutkan di sini dalam ayat 
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pertama, Yosua, anak Jehozadak, imam besar. Yosua mengepalai keseluruhan sistem kurban dan karena 

itu ia bertanggung jawab untuk kemurnian umat Allah. Ia bertanggung jawab untuk ibadah kurban, untuk 

penyucian dan kemurnian umat di hadapan Tuhan. Hagai 2:14 mengatakan bahwa mereka tidak murni di 

hadapan Allah, mereka tidak suci di hadapan Allah dan karena itu mereka perlu disucikan. Yosua 

memainkan peran yang besar dalam dua kitab ini, demikian juga dengan Zerubabel yang adalah gubernur 

atau raja pada saat itu. Alasan saya untuk menekankan bahwa Zerubabel adalah gubernur atau raja 

adalah karena dalam kitab ini ia disebutkan sebagai gubernur, disebutkan pada awal kitab Hagai, yakni 

dalam Hagai 1:1. Ada satu gambaran yang lebih dalam yang terlihat di sini. Bahkan anda dapat 

membandingkannya dengan apa yang dikatakan dalam kitab 1 Tawarikh pasal 3. Saya ingin mengingatkan 

anda tentang berbagai silsilah yang terdapat dalam bagian ini, di mana dikatakan bahwa orang ini 

melahirkan orang ini, orang ini adalah anak orang itu, dan seterusnya. Saya ingin menekankan mengapa 

silsilah-silsilah ini penting dalam Alkitab. 

Saya ingin agar kita melihat silsilah Daud yang dicatat dalam 1 Tawarikh pasal 3. Ini adalah kisah Daud. 

Pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa ini adalah anak-anak Daud dan kemudian penulis mendaftarkan nama-

nama mereka. Lihat ayat 17. Dikatakan dalam ayat tersebut, "Anak-anak Yekhonya, orang kurungan itu, 

ialah Sealtiel, anaknya," Inilah mereka yang berada di tempat pengasingan, anak-anak Daud yang berada 

di tempat pengasingan. Lalu lihat ayat 19 yang mengatakan, "Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel dan 

Simei, dan anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hananya; Selomit ialah saudara perempuan mereka," 

lalu kemudian penulis mendaftarkan nama-nama mereka. Lingkari nama Zerubabel. Lalu di sampingnya 

tuliskan nama Hagai dan Zakaria agar menjadi semacam pengingat bagi anda. Zerubabel memainkan 

peran yang penting dalam kitab Hagai dan Zakaria. Inilah sebabnya mengapa hal ini menjadi penting. 

Zerubabel ditunjuk sebagai gubernur atas umat Allah di Yerusalem pada masa Hagai dan Zakharia. 

Kenyataannya adalah bahwa Zerubabel berasal dari garis keturunan raja Daud. Ia bukanlah raja pada saat 

itu karena mereka sedang berada di bawah kekuasaan pemerintah Persia dan raja Persia. Namun 

kenyataannya adalah bahwa Zerubabel berada dalam garis keturunan raja dari umat Allah, dan hal ini 

menjadi penting karena raja yang bertanggung jawab untuk pembangunan Bait Suci. Raja yang 

bertanggung jawab untuk pembangunan Bait Suci. 

Sebelumnya kita melihat bahwa pembangunan Kemah Pertemuan merupakan tanggung jawab yang 

dipercayakan Allah kepada Musa. Sedangkan untuk pembangunan Bait Suci, raja Daud yang ingin 

melakukannya, namun Tuhan berkata, "Tidak, Aku akan memberikan tanggung jawab ini kepada anakmu 

Salomo," dan Salomo adalah orang yang membangun Bait Suci. Jika anda memperhatikan Zakharia pasal 

4 ayat 8 dan 9, dikatakan, "Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku, demikian: 'Tangan Zerubabel 

telah meletakkan dasar Rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan 
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mengetahui, bahwa TUHAN semesta alam yang mengutus aku kepadamu.'" Jadi, ini adalah gambaran 

umum tentang pelayanan Hagai dan Zakharia.. Anda melihat mereka dengan firman Allah di mulut 

mereka yang melaluinya mereka memanggil orang-orang untuk bertobat dan membangun kembali Bait 

Suci karena Bait Suci adalah satu gambaran tentang kehadiran Allah dan janji Allah, satu gambaran 

tentang damai Allah dan tujuan Allah. Orang yang memimpin di depan ialah Imam Besar Yosua dan 

gubernur Zerubabel, keduanya berasal dari garis keturunan raja. Itulah gambaran secara umum. 

Sekarang saya ingin menunjukkan kepada anda bagaimana nabi-nabi yang melayani dalam masa sejarah 

penebusan ini mengarahkan kita kepada sesuatu yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan 

membangun satu Bait Suci dengan batu bata dan mortir dan kayu. Dalam kitab nabi-nabi ini kita 

menemukan beberapa janji yang luar biasa tentang penebusan Allah yang akan digenapi dalam Yesus. 

Mari kita melihat Zakharia pasal 3. Kita melewati bagian-bagian dalam kitab Hagai yang menunjuk kepada 

Kristus, karena kita tidak punya waktu untuk melihat semuanya. Saya ingin agar anda memperhatikan 

Zakharia pasal 3. Kitab Zakharia telah disebut-sebut sebagai kitab yang paling bernada mesianik di 

seluruh Perjanjian Lama, karena kitab ini menunjuk kepada Kristus di hampir semua bagiannya. Kitab ini 

dipenuhi dengan rujukan tentang kedatangan Kristus yang pertama dan kedatanganNya yang kedua. 

Kitab Zakharia ini dikutip lebih banyak bila dibandingkan dengan kitab-kitab Perjanjian Lama lainnya pada 

peristiwa penderitaan dan penyaliban Yesus, dan kemudian anda bisa melihat kitab Wahyu di mana 

terdapat kutipan-kutipan dan rujukan dari kitab Zakharia di seluruh bagian kitab Wahyu. Pada 

kenyataannya, kita tidak akan punya waktu yang cukup untuk beralih ke semua bagian dalam Perjanjian 

Baru di mana kitab Zakharia dikutip. Jadi apa yang saya akan lakukan ialah menunjukkan kepada anda 

ayat-ayat dalam kitab Zakharia yang dikutip dalam Perjanjian Baru. Anda dapat membuat catatan atau 

menggarisbawahi ayat-ayat yang menunjuk ke Perjanjian Baru di mana kita melihat penggenapannya di 

dalam Yesus. 

Saya ingin menampilkan potret Kristus pada masa Hagai dan Zakharia. Kristus sebagai pemimpin yang 

datang untuk umat Allah, sebagai Bait Suci yang hadir di antara umat Allah. Dialah yang membawa firman 

Allah kepada umat Allah, termasuk kepada setiap orang dari antara kita dalam ruangan ini. Kita akan 

mulai dengan Yesus sebagai pemimpin umat Allah. Saya ingin menunjukkan kepada anda bagaimana 

Zakharia menunjukkan kepada kita tentang Yesus sebagai Imam yang telah datang. Yesus adalah Imam 

yang telah datang, Kristus adalam Imam kita. Lihatlah Zakharia pasal 3. Bacalah cerita ini yang berisi salah 

satu penglihatan Zakharia. Bayangkan apa yang terjadi dalam penglihatan ini. 

Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan Malaikat 

TUHAN sedang Iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah 
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Malaikat TUHAN kepada Iblis itu: "TUHAN kiranya menghardik engkau, hai Iblis! TUHAN, 

yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau! Bukankah dia ini puntung yang telah 

ditarik dari api?" Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, waktu dia berdiri di 

hadapan Malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya: 

"Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu dari padanya." Dan kepada Yosua ia berkata: "Lihat, 

dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu dari padamu! Aku akan mengenakan 

kepadamu pakaian pesta." Kemudian ia berkata: "Taruhlah serban tahir pada kepalanya!" 

Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, 

sedang Malaikat TUHAN berdiri di situ. Lalu Malaikat TUHAN itu memberi jaminan kepada 

Yosua, katanya: "Beginilah firman TUHAN semesta alam: Apabila engkau hidup menurut 

jalan yang Kutunjukkan dan melakukan tugas yang Kuberikan kepadamu, maka engkau akan 

memerintah rumah-Ku dan mengurus pelataran-Ku, dan Aku akan mengizinkan engkau 

masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini.  

Dengarkanlah, hai imam besar Yosua! Engkau dan teman-temanmu yang duduk di 

hadapanmu--sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab, sesungguhnya Aku akan 

mendatangkan hamba-Ku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah 

Kuserahkan kepada Yosua--satu permata yang bermata tujuh--sesungguhnya Aku akan 

mengukirkan ukiran di atasnya, demikianlah firman TUHAN semesta alam, dan Aku akan 

menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman 

TUHAN semesta alam, setiap orang dari padamu akan mengundang temannya duduk di 

bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara." 

Dalam penglihatan ini kita melihat satu pengadilan ilahi yang sedang berlangsung. Yosua, imam besar, 

sedang berdiri di sana dengan mengenakan pakaian yang kotor. Lalu anda melihat Setan, sang penuduh, 

yang menuduh Yosua dengan dosanya. Lalu hal pertama yang Allah lakukan adalah Ia mendiamkan Setan 

dan kemudian Ia berbicara kepada Yosua dan Ia memberikan kepada Yosua pakaian yang baru, dan  

berbicara tentang bagaimana Ia akan menutupi kesalahan anaknya. Ia mulai berbicara kepada Yosua 

tentang pentingnya berjalan di jalanNya dan menjaga kepercayaan yang Ia telah berikan kepadanya. 

Allah memberikan kepada Yosua akses ke Dewan Penasehat SurgawiNya, ke pemerintahanNya yang 

bebas, dan kemudian Ia berkata, "Dari antara kamu, Aku akan membawa hambaKu yang adalah Tunas." 

Anda dapat melingkari perkataan "Tunas" dan buatlah catatan kecil di situ dan tuliskan Yeremia 23:5 dan 

Yesaya 11:1. Ada banyak tempat di mana kita dapat melihat rujukan tentang Tunas, dan inilah dua teks 

yang menonjol dalam Perjanjian Lama.  
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Kita telah melihat bagaimana Yeremia berbicara tentang satu Tunas yang berasal dari garis keturunan 

Daud. Di sini kita melihat satu pohon silsilah keluarga, di mana terdapat Tunas yang berasal dari garis 

keturunan Daud. Yesaya 11:1 juga berisi hal yang sama, yaitu tentang seorang yang diurapi, yang akan 

datang dari garis keturunan Daud. Ini adalah yang dimaksudkan di sini dalam kitab Zakharia. Apa yang 

Allah katakan di sini adalah bahwa Ia akan memunculkan Tunas ini dan Ia akan menghapuskan kesalahan 

negeri ini dalam satu hari saja. Ini adalah satu pernyataan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, hari 

demi hari, tahun demi tahun, dan generasi demi generasi, para imam telah mempersembahkan kurban 

untuk penebusan umatNya dari dosa-dosa mereka. Dan Allah, berbicara kepada imam besar Yosua 

tentang orang yang akan datang dari garis keturunannya, dan yang dalam satu waktu saja akan 

menghapus semua dosa mereka. Bagaimana mungkin itu terjadi? Orang tersebut akan hidup tanpa dosa. 

Allah berbicara tentang seorang imam yang akan berjalan di jalanNya, akan melakukan tanggung 

jawabNya, akan mengenakan pakaian yang bersih, memiliki akses total ke Dewan Penasehat Surgawi, dan 

yang murni di hadapan Allah. Bagaimana Ia akan menghapus kesalahan manusia? Ia akan hidup tanpa 

dosa dan Ia akan mati sebagai kurban.  

Mari bersama saya melihat Zakharia 12:10. Bagaimana Ia mengadakan penebusan dan menghapus 

kesalahan karena dosa hanya dalam satu hari? Dalam ayat ini kita berada di tengah-tengah situasi ketika 

Allah berbicara tentang bagaimana Ia akan menyelamatkan umatNya dan bagaimana Ia akan menarik 

mereka kepadaNya. Dengarkan apa yang dikatakan, "Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh 

permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada 

dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan 

menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung." Tuliskan Yohanes 19:37 di 

sampingnya. Pada waktu seorang prajurit mengambil tombak dan menusuk lambung Yesus ketika Ia 

disalibkan, Yohanes mengatakan bahwa hal ini terjadi untuk menggenapi apa yang ditulis oleh nabi 

Zakharia. Mereka akan memandang kepadaKu yaitu Orang yang telah mereka tikam. Pandanglah kepada 

saya. Siapa saya? Di sini Allah yang berbicara tentang Yesus yang akan mereka tikam. 

Lihat lagi Zakharia 13:7, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembala-Ku, terhadap orang yang paling karib 

kepada-Ku!", demikianlah firman TUHAN semesta alam. "Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba 

tercerai-berai! Aku akan mengenakan tangan-Ku terhadap yang lemah." Garisbawahi kalimat ini. Ia akan 

memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Tuliskan Matius 26:31 di sampingnya. 

Tepat sebelum Yesus pergi ke kayu salib, Ia berpaling kepada murid-murid-Nya dan berkata, "Malam ini 

kamu semua akan tergoncang imanmu karena Aku. Sebab ada tertulis: Aku akan membunuh gembala 

dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Kemudian Petrus mengatakan, "Tidak Tuhan, aku tidak 

akan pernah tercerai dari Anda." Ini dikatakannya ketika Yesus memprediksi bahwa Petrus akan 
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menyangkaliNya sebanyak tiga kali. Bahkan semua orang yang akan diselamatkan oleh Yesus sebagai 

gembala akan tercerai dariNya, dan Ia akan dipukuli dan dbunuh agar kejahatan umat Allah dapat 

dihapuskan. 

Di tengah-tengah bagian ini kita menemukan salah satu ayat yang paling indah di seluruh kitab Zakharia, 

yakni Zakharia 13:1, "Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk 

Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran." Jangan lewatkan itu. Satu sumber rahmat yang 

mengalir untuk menutupi dosa-dosa. Apa makna sumber ini? Ini adalah lambung orang yang ditusuk, 

gembala yang dipukuli. Yesus akan mengambil tanggung jawab untuk menyucikan umat Allah, bahkan 

menyucikan mereka yang membunuhNya. Ini adalah rahmat Allah yang tidak dapat diukur, anugerah 

yang tidak dapat dibayangkan. Inilah realitas yang sebenarnya. Pikirkan tentang hal ini. Tanpa 

sepengetahuan mereka yang telah menusuk lambung Yesus, ternyata bagi mereka disediakan sumber 

untuk menyucikan mereka dari dosa, sehingga untuk setiap pria dan wanita sumber pengampunan ini 

terbuka lebar. Dan sumber ini tidak mengalir dari leher hewan kurban, melainkan mengalir dari lambung 

Juruselamat yang ditikam. 

Sebagaimana yang dikatakan dalam lagu There Is A Fountain Filled With Blood, “Ada satu sumber yang 

penuh dengan darah yang mengalir dari tubuh Sang Imanuel, dan orang-orang berdosa yang 

menjatuhkan diri di bawah sumber darah tersebut akan menerima penyucian dari segala noda dosa 

mereka. Penyamun yang sedang sekarat pun bersukacita melihat sumber itu dan walaupun ia penuh 

dengan noda oleh karena dosanya, ia dibasuh menjadi suci. Ya Anak Domba, darahMu yang mulia tak 

akan pernah kehilangan kuasanya sampai umat tebusanMu diselamatkan dari dosa.  Sejak kupandang 

curahan darah yang mengalir dari tubuhMu, kasih penebusanMu menjadi pujianku seumur hidupku.” 

Dosa-dosa anda, semua dosa kita, dihapus dalam satu hari. Yesus, Imam yang datang itu, tidak hanya 

mempersembahkan kurban untuk dosa umatNya, tetapi juga Ia sendiri adalah kurban untuk dosa 

umatNya. Yesus, Imam kita yang datang, Ia juga Raja kita yang datang. 

Kita melihat bahwa bahkan dalam Zakharia 3, nubuat-nubuat itu terfokus pada imam besar, di mana 

bahasa yang digunakan di sini menunjuk pada jabatan raja, yakni tunas yang berasal dari garis keturunan 

raja Daud. Kenyataannya adalah bahwa ini adalah dua garis keturunan yang terpisah satu dari yang lain 

dalam Perjanjian Lama. Ada garis keturunan imam dan ada garis keturunan raja. Apa yang kita lihat di sini 

adalah penggabungan kedua garis keturunan ini bersama-sama. Perhatikan Zakharia pasal 6, saya akan 

menunjukkan hal ini dengan lebih jelas. Dalam ayat 9 kita melihat lagi imam besar Yosua berada di depan 

dan di pusat nubuat, namun perhatikan apa yang dikatakan, 
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Datanglah firman TUHAN kepadaku, bunyinya: "Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia 

bin Zefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, 

Tobia dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel, pungutlah 

perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin 

Yozadak; katakanlah kepadanya: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Inilah orang yang 

bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait TUHAN. Dialah 

yang akan mendirikan bait TUHAN, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan 

duduk memerintah di atas takhtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan 

permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua."  

Dapatkah anda melihat apa yang terjadi dalam penglihatan ini? Di sini kita melihat bagaimana mahkota 

raja diletakkan di atas kepala imam. Dua jabatan yang sama sekali terpisah dalam Perjanjian Lama 

digabungkan bersama-sama di sini. Tunas yang berasal dari garis keturunan raja adalah imam yang 

dimahkotai sebagai raja dan dialah yang akan membangun Bait Suci. Siapa yang bertanggung jawab untuk 

membangun kembali Bait Suci? Raja yang bertanggung jawab untuk membangun kembali Bait Suci. Jadi 

mengapa dalam penglihatan ini ternyata imam yang membangun kembali Bait Suci? Itu adalah karena 

jabatan imam dan raja digabungkan menjadi satu. Bahkan dalam ayat 13 dikatakan, "Dialah yang akan 

mendirikan bait TUHAN, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas 

takhtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di 

antara mereka berdua."  

Di dalam Bait Suci kita melihat bahwa ruangan takhta Allah adalah ruangan maha kudus. Itulah tempat di 

mana terdapat tutup pendamaian, dan sekali setahun imam besar akan masuk ke ruangan mahakudus ini 

untuk mempersembahkan kurban pada Hari Pendamaian. Ia akan masuk dengan lonceng yang diikatkan 

pada jubahnya untuk memastikan bahwa ia masih bergerak di sekitar tempat tersebut, dan juga tali yang 

dikaittkan pada kakinya sehingga orang-orang dapat menariknya ketika ia akan terjatuh. Ia akan masuk 

dan keluar dengan secepat mungkin. Ia tidak di sana berlama-lama sambil mengirim pesan lewat Twitter 

tentang apa yang dilihatnya. Ia masuk dan keluar dengan cepat. 

Nubuat ini adalah tentang seorang imam yang akan masuk ke ruangan tahta Allah dan duduk di sana. 

Anda tidak boleh duduk jika anda adalah seorang imam. Anda tidak boleh duduk di takhta Allah kecuali 

anda adalah Allah. Perhatikan apa yang dikatakan dalam Ibrani 10:11 dan 12. Setiap imam harus berdiri 

setiap hari ketika menjalankan tugasnya untuk mempersembahkan kurban yang tidak pernah dapat 

menghapus dosa, tetapi ketika Kristus mempersembahkan diriNya sebagai kurban yang dilakukanNya 

satu kali saja, Ia kemudian duduk di sebelah kanan Allah. Ibrani 1:3 mengatakan, "Dan setelah Ia selesai 
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mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi." Jadi 

imam itu adalah juga raja.  Apa yang kita lihat di sini dalam kitab Zakharia adalah satu gambaran bawa 

imam dan raja disatukan bersama-sama. 

Ini menjadi lebih indah jika kita melihat Zakharia 9:9 dan 10. Bukankah ini luar biasa? Anda tidak menulis 

naskah semacam ini kecuali anda adalah Allah. Pada tahun 520 Sebelum Masehi  Zakharia mengatakan, 

"Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem! Lihat, rajamu 

datang kepadamu; ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai 

beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem; busur 

perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah 

kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung 

bumi." Bukankah teks ini sudah kita kenal dengan baik? Lingkari ayat 9. Tuliskan Matius 21:4-5 di 

sampingnya. Yesus berkata kepada murid-muridNya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di 

situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. 

Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepada-Ku. Dan jikalau ada orang menegor kamu, 

katakanlah: ‘Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya.’ Hal itu terjadi supaya genaplah 

firman yang disampaikan oleh nabi: ‘Katakanlah kepada puteri Sion: Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia 

lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda.’" Bukankah ini sesuatu 

yang indah? 

Apakah pada saat itu para murid yakin bahwa mereka akan mendapatkan seekor keledai di tempat yang 

tepat sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus? Saudara-saudara, kira-kira 500 tahun sebelumnya Allah 

telah mengatakan melalui Zakharia bahwa keledai itu akan berada di tempat yang ditentukan. Bagaimana 

kalau orang yang memiliki keledai itu tidak mengizinkan keledainya diambil? Kita akan mengatakan 

kepada orang tersebut bahwa lima abad sebelumnya Allah semesta alam telah memerintahkan kepada 

anda untuk memberikan keledai itu kepada kita. Dan ternyata benar, mereka menemukan seekor keledai 

betina bersama anaknya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah. Lalu Yesus mengendarai keledai 

itu dan masuk ke kota Yerusalem.  

Demikian juga, kira-kira 500 tahun sebelumnya sudah ditetapan bahwa orang-orang yang akan mengelu-

elukan Yesus ketika Ia memasuki Yerusalem akan berseru, "Bersukacitalah, berserulah dengan keras, hai 

puteri Yerusalem, karena Rajamu datang kepadamu, dan Ia datang, sebagai imam dan raja." Setelah 

kegagalan raja demi raja sebelumnya, Zakharia mengatakan, "Bergembiralah, berserulah dengan keras, 

bersukacitalah."  Raja ini akan datang dan Ia adalah benar, Ia bukanlah raja yang fasik sebagaimana raja-

raja yang lain. Ia akan bertindak adil dan Ia akan membawa keselamatan dalam kemenanganNya. Ia 
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adalah lemah lembut, rendah hati, tidak sombong atau memaksa. Ia akan menjadi unik. Ia akan 

membawa damai kepada bangsa-bangsa. 

Dikatakan juga dalam Zakharia 9:10, "Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa." Tuliskan 

Lukas 19:38 di sampingnya. Ini adalah catatan Lukas tentang bagaimana Yesus datang ke kota Yerusalem. 

Maksud saya agar anda menuliskan Lukas 19:38 adalah karena dalam catatan Lukas, ketika Yesus datang 

dengan menunggang keledai, kita melihat sesuatu yang signifikan. Adalah hal yang biasa bagi seorang 

raja untuk menunggang seekor keledai. Masalahnya adalah menyangkut waktunya, kapan seorang raja 

akan menunggang keledai. Ketika negara dan raja sedang berperang maka raja tidak akan menggunakan 

keledai, raja akan berada di atas kuda perang. Ketika masa damai, raja akan berada di atas keledai. Ketika 

Yesus sang raja datang ke kota Yerusalem, ini merupakan satu gambaran tentang perdamaian, dan Lukas 

mencatat bagaimana orang banyak yang membungkuk sambil membawa daun-daun palem. Hosanna, 

Tuhan selamatkanlah kami, damai di surga dan kemuliaan di tempat yang tertinggi.  

Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem Ia berhenti dan sambil memandang kota itu Ia menangis. Dan 

Yesus berkata dalam Lukas 19:42, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa 

yang perlu untuk damai sejahteramu!" Orang-orang yang mendengar ini tidak menyadari sedikit pun 

bahwa melalui pemberontakan mereka melawan Yesus yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan 

akan memberikan kepada mereka satu-satunya cara bagi terwujudnya perdamaian antara Allah dengan 

manusia, yakni melalui pengorbanan Anak Allah. Mereka tidak menyadari bahwa bahwa Yesus akan 

membuka jalan bagi mereka untuk memperoleh damai dengan Allah dan damai dengan sesama, karena 

bilamana kita berdamai dengan Allah maka kita akan memiliki damai dengan sesama.  

Ia akan membawa damai bagi bangsa-bangsa dan Ia akan mempunyai kuasa atas segala bangsa. 

PemerintahanNya akan meliputi seluruh dunia, dari laut ke laut dan dari sungai ke ujung-ujung bumi. Di 

sinilah teks ini menjadi penting bagi anda saat anda duduk saat ini dalam ruangan ini. Apa hubungannya 

Hagai dan Zakharai dengan kehidupan anda dan saya? Kenyataannya adalah bahwa raja ini, yang 

dinubuatkan dan dijanjikan kira-kira 2.500 tahun yang lalu, yang kemudian datang ke dunia kira-kira 

2.000 tahun yang lalu, Dia adalah raja atas kehidupan anda saat anda sedang duduk pada saat ini di tahun 

2010. Ia memerintah atas anda. Ia memerintah atas anda. Anda mungkin berkata, "Saya tidak tahu 

apakah Yesus adalah raja saya." Ke-raja-anNya tidak perlu dipertanyakan. Satu-satunya pertanyaan 

adalah apakah anda telah menyerahkan hidup anda untuk ke-raja-anNya, dan pertanyaan inilah yang 

menentukan hidup anda di masa kekekalan. Segala sesuatu di dalam kekalan bergantung pada 

pertanyaan tersebut. 
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Di sinilah kita semua di ruangan ini menemukan diri kita pada tingkatan yang sama. Siapapun kita, yang 

terkuat, terkaya, yang paling cerdas, semua kita pada kenyataannya berada di bawah kekuasaan dan 

otoritas Yesus sang Raja dalam semua kehidupan kita. Semua kehidupan kita dimaksudkan untuk 

diserahkan di bawah ke-raja-anNya. Pertanyaannya adalah apakah kita akan menyerahkan kehidupan kita 

sekarang ataukah kita baru akan melakukan itu ketika sudah terlambat? Ini adalah satu realitas yang 

membuat kita merasa rendah. Ia memiliki kuasa atas semua bangsa. Semua pemimpin yang berkumpul di 

markas PBB, setiap presiden, setiap perdana menteri, setip diktator, setiap orang dari antara mereka, 

berada di bawah kekuasaan Yesus Kristus sebagai Raja, dan Ia memegang mereka di tanganNya. Ia adalah 

Raja yang memiliki kekuasaan atas semua bangsa. Yesus mengambil tanggung jawab sebagai Raja untuk 

memerintah umat Allah, bahkan memerintah mereka yang menentangNya. Bahkan bagi orang-orang 

yang menentangNya, Ia memegang pemerintahan atas mereka. 

Anda mungkin berkata bahwa adalah tanggung jawab raja untuk membangun Bait Suci. Di sinilah hal ini 

menjadi lebih indah. Yesus bukan hanya pembangun Bait Suci, Ia juga adalah penanggung Bait Suci itu. 

Melalui kedatanganNya kita dapat melihat Bait Suci yang hadir di antara umat Allah. Saya ingin agar anda 

membuka Matius pasal 1. Injil Matius ditulis kepada para pembaca yang berlatar belakang Yahudi. Dari 

ayat pertama sampai ayat terakhir dalam kitab ini Matius berniat untuk menunjukkan kepada 

pembacanya bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi dan raja dari semua bangsa. Pada awal Injilnya 

Matius menulis bahwa ini adalah kitab silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, yang berarti 

bahwa silsilah ini dapat ditarik sampai ke Abraham sebagai bapa umat Allah,  dan bahwa Yesus berasal 

dari garis keturunan raja Daud.  Lalu Matius mulai mendaftarkan silsilah Yesus. Dalam Matius 1:12 ia 

mengatakan, "Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel 

memperanakkan Zerubabel."  

Inilah Zerubabel yang kita temukan dalam kitab Hagai dan Zakharia. Lalu dikatakan dalam ayat 17, "Jadi 

seluruhnya ada: empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud, empat belas keturunan dari Daud 

sampai pembuangan ke Babel, dan empat belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus." 

Lalu perhatikan ayat 21, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, 

karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah 

yang difirmankan Tuhan oleh nabi: ‘Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan 

seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel’ --yang berarti: Allah menyertai kita." 

Pahamilah apa yang terjadi di sini. Yesus adalah Allah yang bersama kita. Ia menyatakan kehadiran Allah 

yang beserta kita. Yesus secara harfiah dalam kemanusiaanNya merupakan perwujudan kehadiran Allah 

bersama umatNya.  
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Hal ini begitu penting karena sebagaimana anda baca dalam kitab Hagai, dikatakan bahwa kemuliaan Bait 

Suci yang akan datang akan jauh lebih besar daripada kemuliaan Bait Suci sebelumnya. Kenyataannya 

adalah bahwa ketika Bait Suci ini dibangun kembali, orang-orang menangis karena mereka menyadari 

bahwa lokasi Bait Suci ini sama sekali bukan terletak dekat Bait Suci yang dbangun oleh Salomo dan 

kemuliaannya tidak sebesar kemuliaan yang terdapat dalam Bait Suci yang dibangun Salomo. Jadi 

bagaimana mungkin Allah mengatakan melalui para nabiNya bahwa kemuliaan Bait Suci ini akan lebih 

besar daripada yang sebelumnya padahal kelihatannya tidak seperti itu? Jelas bahwa para nabi berbicara 

tentang sesuatu yang lain, yakni tentang saat ketika Allah akan menyatakan kemuliaanNya dalam wajah 

Kristus. Dengan menggunakan kata-kata Paulus dalam surat 2 Korintus pasal 4, Yohanes dalam Injilnya 

mengatakan bahwa kita telah melihat kemuliaan satu-satunya Allah di dalam Kristus. Ia adalah penyataan 

kehadiran Allah. Ia adalah Bait Suci itu. Ia menggenapi janji-janji Allah. 

Jika anda membaca Injil Matius, anda akan melihat banyak kutipan dari Perjanjian Lama. Pada akhr 

Matius pasal 1, terdapat kutipan dari kitab nabi Yesaya. Anda bisa melihat banyak rujukan ke Perjanjian 

Lama, bahkan dari Zakharia 9:2. Kemudian dalam Matius 2:6 anda melihat kutipan dari kitab nabi Mikah, 

lalu dalam ayat 15 ada kutipan dari kitab Yesaya, dan dalam ayat 18 ada kutipan dari kitab Yeremia. 

Dalam Matius 3:2 terdapat kutipan lagi dari kitab Yesaya. Matius sepertinya menumpuk banyak ayat 

Perjanjian Lama di sini. Dengan mengutip dari nabi ini dan nabi itu, Matius ingin menunjukkan bahwa 

kedatangan Yesus telah membuktikan kesetiaan Allah. Lihatlah Yesus dan anda dapat melihat janji-janji 

Allah secara pribadi. Yesus menyatakan kehadiran Allah, menggenapi janji Allah, dan membawa damai 

Allah. Jika anda memperhatikan akhir pasal 3, anda melihat Yesus dibaptis dan ketika itu langit terbuka, 

lalu Roh Allah turun ke atas Yesus dalam rupa seperti burung merpati, satu gambaran perdamaian yang 

ditunjukkan di sini, dan terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Ini adalah Anakku yang Kukasihi, 

kepadaNya Aku berkenan." Yesus menunjukkan perkenanan Allah. dan jelas bahwa jika manusia ingin 

berdamai dengan Allah, maka mereka harus datang melalui Yesus. Ia membawa damai Allah dan akhirnya 

Ia menggenapi tujuan Allah. 

Tepat setelah itu, dalam Matius 4:15-16, Matius mengutip lagi dari Yesaya yang mengatakan, "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." Yesus telah datang dan menjadi penyataan kemuliaan 

Allah bagi orang-orang Yahudi dan bagi semua orang. Yesus adalah penggenapan dari apa yang 

merupakan bayangan sebelumnya dalam Bait Suci. Ia adalah pemimpin umat Allah, Ia adalah Bait Suci di 

antara umat Allah. Dan ini membawa kita kepada Firman untuk umat Allah pada waktu itu dan pada 

masa kini melalui Kristus. Apa yang merupakan kata-kata pertama yang Yesus sampaikan kepada orang-
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orang di sekelilingNya? Mengingat apa yang telah kita pelajari dari semua sejarah Perjanjian Lama, kata-

kata tersebut adalah "bertobat dan kembali kepada Allah." Anda bisa melihat Matius 4:17 yang 

mengatakan, "Sejak waktu itu Yesus mulai memberitakan, ‘Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah 

dekat.'" Yesus sebagai Raja dan Imam ilahi, sebagai Bait Suci tempat kediaman Allah dalam daging, 

mencari mereka pada waktu itu dan mencari kita pada masa kini, dan berkata, "Larilah diri dari dosa-

dosamu. Bertobatlah, berpaling dari dosa-dosamu, bertobatlah dalam takut akan kekudusan Allah, 

karena Kerajaan Sorga, Kerajaan Allah, sudah dekat. Berpalinglah, jangan buang waktu lagi, larilah diri 

dari dosa-dosamu dan takutlah akan  kekudusan Allah, dan dengan kuasa Roh Allah, bukan dengan 

pikiran anda sendiri, bukan dengan kekuatan anda sendiri, melainkan oleh Roh Allah. Oh Tuhan, 

bangkitkanlah dalam hati kami yang berada dalam ruangan ini roh pertobatan agar kami melarikan diri 

dari setiap bentuk pencobaan dan dosa dalam kehidupan kami. Berita dari Kristus adalah jelas, larilah dari 

dari dosa anda dan ikutlah Juru Selamat anda. 

Kata-kata yang berikutnya dapat dilihat dalam Matius 4:19, "Ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan 

penjala manusia." Bertobatlah, berpalinglah kepada Kristus, dan ikutlah Dia. Bertobatlah dan tidak perlu 

lagi untuk membangun Bait Suci. Kita sedang membangun sebuah kerajaan. Yesus berkata, "Aku akan 

menjadikan kamu penjala manusia. Larilah dari dosa-dosamu, ikutlah Juru Selamatmu untuk kemajuan 

kerajaan Allah sampai ke ujung-ujung bumi. Beritakanlah kepada semua orang di Birmingham dan di 

semua bangsa bahwa Kristus Imam kita dan Kristus Raja kita telah mati di kayu salib dan memerintah di 

tempat yang tertinggi. 

 


