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Jika anda membawa Alkitab, dan saya yakin anda membawanya, saya mengundang anda 

untuk membuka Yohanes pasal 1 ayat 4. Dalam seri pelajaran ini kita sudah memulai setiap 

minggu dengan mendengarkan cerita-cerita yang berbeda tentang bagaimana Allah kita telah 

membawa transformasi dalam kehidupan kita dan orang-orang yang berbeda yang 

membagikan tentang apa yang Kristus telah kerjakan, dan sejak itu bagaimana Allah sedang 

bekerja di dalam dan melalui kita. Kita telah berbicara tentang bagaimana  Allah senantiasa 

bekerja di sekitar kita dan kita mempunyai hak istimewa untuk bergabung dalam pekerjaanNya. 

Pagi ini saya ingin membagikan beberapa cerita yang menunjukkan bahwa Allah bahkan tidak 

membatasi pekerjaanNya dalam kehidupan orang-orang yang ada dalam ruangan ini dan di 

Birmingham minggu lepas minggu, bahwa Ia sedang memakai apa yang kita sedang pelajari di 

sini untuk membawa pengaruh bagi orang-orang di banyak tempat yang berbeda.  

 

Cerita yang pertama adalah satu surat sepanjang empat halaman. Saya tidak akan membaca 

semuanya. Saya akan sedikit menyingkatkannya. Inilah surat yang saya terima minggu yang 

lalu dari seorang pria di Phoenix yang pernah mengunjungi kita beberapa minggu yang lalu. Dia 

berada di sini pada tanggal 3 Juni yang lalu ketika kita berbicara tentang Yohanes pasal 5  

tentang bergabung bersama Allah di mana Ia bekerja. Inilah yang ditulis dalam surat dari 

Phoenix. 

 

“Saya menulis untuk membagikan kepada anda satu pengalaman saya dalam penerbangan 

dari Birmingham ke Phoenix pada hari Senin setelah saya mengikuti kebaktian bersama kalian 

semua.  Sebelum saya naik pesawat, saya berdoa agar Allah mau membawa seseorang untuk 

duduk di sampingku yang perlu mengetahui betapa besar Ia mengasihi mereka.” Ia terus 

bercerita dan mulai menggambarkan dengan meyakinkan tentang seorang pria yang duduk di 

sampingnya. Ia katakan bahwa ia tertidur selama kira-kira satu jam. Tetapi ketika ia terbangun 

ia hanya berdoa dan memulai percakapan dengan pria yang duduk di sebelahnya. Ia menulis, 

“Saya mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya dan ia mengatakan bahwa ia ke 



Birmingham untuk mengunjungi keluarganya tetapi ia tinggal di Phoenix. Ia adalah seorang  

koki di sebuah country club di sana. Ia menjelaskan bahwa ia sedang mencari pekerjaan baru. 

Saya membagikan cerita saya dengannya dan tiba-tiba ia menangis dan membukakan isi 

hatinya kepadaku. Ia telah menerima Kristus ketika masih muda walaupun ia merasakan bahwa 

hatinya tidak benar di hadadapan Allah. Dan ia meminta saya untuk mendoakannya. Saat kami 

mendekati Phoenix saya memegang bahunya dan kami bersama menangis dan kami berterima 

kasih kepada Allah untuk kasih yang Ia berikan bagi kami.” Allah menggunakan apa yang kita 

pelajari di sini untuk membawa pengaruh bagi pria ini yang tinggal di Phoenix. 

 

Cerita berikutnya. Saya menduga bahwa anda sudah mengenal dengan baik Rick dan Bubba. 

Ini adalah cerita yang dikirim Bubba melalui email kepada saya. Sebenarnya cerita ini 

dikirimkan oleh seseorang kepada mereka melalui program radio mereka. “Saya telah 

menceritakan tentang apa yang baru saja terjadi padaku.” Ini adalah yang ditulis seseorang 

kepada Rick dan Bubba. “Pagi ini dalam perjalanan ke tempat kerja saya sedang 

mendengarkan radio dan karena saya dalam kecepatan tinggi saya dihentikan oleh seorang 

State Trooper atau polisi negara bagian. Ia bertanya apakah saya tahu mengapa ia harus 

menghentikan mobilku. Pertanyaan macam apakah itu? Mengapa mereka melakukannya? 

Bukan karena hal ini terjadi padaku, tapi saya sudah mendengar bahwa mereka biasa 

menanyakan itu. Saya menjawab bahwa mungkin karena saya mengebut. Saya katakan 

padanya bahwa saat itu saya sedang mendengarkan Rick dan Bubba. Harapan saya bahwa 

jawaban itu akan menolong saya, lalu saya tersenyum. Namun ia tidak menganggapnya lucu. 

Trooper itu lalu mulai menjelaskan kepadaku bahwa ia telah mendengar Rick dan Bubba dan ia 

membenci hal itu ketika mereka mulai berbicara tentang Allah dan tentang apa yang Ia perbuat 

dalam hidup mereka. Saya memakai kesempatan itu untuk bertanya mengapa hal itu 

mengganggunya, lalu ia menjelaskan mengapa ia terganggu dengan siaran itu. Ia katakan 

bahwa tidak peduli apa pun yang ia lakukan, Allah tidak akan melakukan apa pun dalam 

hidupnya. Karena saya tahu bahwa yang dikatakanya tidak benar, saya mulai menyaksikan 

tentang apa yang Allah telah lakukan dan sedang lakukan dalam hidupku. Segera saya tahu 

bahwa ia tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Kristus. Setelah menjelaskan hal ini 

kepadanya saya turun dari mobil saya, kami berjalan ke belakang, dan saya memperoleh hak 

istimewa untuk membawa State Trooper ini untuk menyerahkan hatinya kepada Kristus.” Anda 

harus hati-hati. Teologi yang buruk akan mengambil cerita ini sebagai pembenaran untuk 

mengebut di jalan raya. Tentu itu bukan yang dimaksudkan. Jangan sampai anda mengatakan, 

“Sungguh suatu yang bagus untuk memulai hari ini. Bukan saja saya tidak ditilang, melainkan 



juag saya membawa orang itu kepada Kristus.” Kemudian orang yang menulis surat ini 

mengakhiri suratnya dengan mengatakan, “Terima kasih, karena anda menjadi begitu berani 

untuk berbicara tentang imanmu. Hal itu memberi kesempatan kepadaku untuk menyaksikan 

imanku.” Bisakah anda melihat bahwa mungkin Allah menggunakan kita, mungkin dengan cara-

cara yang kita sendiri tidak memahaminya? Satu cerita lagi, kali ini dari keluarga orang percaya 

di sini. 

 

“Setiap hari saya mendapat kesempatan untuk melayani para pasien yang sedang menghadapi 

krisis penyakit kanker dalam hidup mereka. Pada hari ini seorang pasien yang sudah saya 

layani setiap bulan selama beberapa tahun masuk ke ruangan pemeriksaan.  Pria ini biasanya 

masuk dengan menggunakan kursi roda, tetapi hari ini ia masuk ke ruangan dengan berjalan. 

Saya begitu gembira melihatnya berjalan dan saya katakan kepadanya bahwa sungguh 

merupakan satu berkat bahwa Allah menolongnya menjadi lebih baik dan lebih kuat. Ia katakan 

bahwa ia telah banyak melakukan hal-hal yang buruk dalam hidupnya dan ia merasa bahwa 

Allah tidak mungkin pernah mengasihinya. Sungguh suatu kesempatan dari Allah. Saya 

membagikan kepadanya tentang bagaimana Yesus menutupi segala dosa dan rasa bersalah 

kita. Saya akan terus membangun hubungan ini dan berharap dapat membawanya untuk 

melihat kasih Allah kepadanya. Saya telah banyak kehilangan kesempatan untuk bersaksi 

kepada orang-orang yang sedang menghadapi krisis dalam hidup mereka dan saya tidak mau 

terus seperti itu.” 

 

Allah menempatkan kita dalam berbagai situasi. Ia menempatkan kita di mana kita berada 

dalam setiap kehidupan kita  dengan satu alas an, dan kita memperoleh hak istimewa untuk 

menjadi bagian dari misi ini bersamaNya. Kita sedang berada dalam seri pelajaran ini dan kita 

sedang berbicara tentang bagaimana menyaksikan Injil. Pada dasarnya yang kita sudah 

bicarakan ialah tentang cerita-cerita kita tentang apa yang Kristus telah lakukan dalam setiap 

kehidupan kita, dan minggu yang lalu kita mulai melihat berbagai budaya yang berbeda dalam 

dunia ini. Kita berbicara tentang bagaimana menyaksikan Injil dalam pengertian lintas budaya. 

Kita telah melihat dalam Kejadian pasal 3 bahwa ada tiga akibat dosa yang utama, yaitu rasa 

bersalah, rasa malu, dan rasa takut. Dan Injil mempunyai jawaban untuk setiap akibat ini. 

Minggu yang lalu kita sudah memulai dengan membicarakan rasa bersalah. Walaupun akibat-

akibat dosa yang berbeda ini merata di semua budaya, ada banyak budanya yang di dalamnya 

salah satu akibat dosa ini terlihat lebih menonjol daripada yang lain. Kita sudah melihat, 

mislanya, bahwa dalam budaya Barat kita lebih banyak didominasi oleh gagasan tentang apa 



yang benar dan yang salah, rasah bersalah dan tidak bersalah. Tempat yang paling nyaman 

bagi kita ialah jika saya puas dan anda puas. Kita tidak ingin menjadi salah. Kita tidak ingin 

ditemukan pada pihak yang salah tentang ini atau itu. Kita hidup dalam paradigma rasa 

bersalah dan tidak bersalah. Kita mungkin terkejut ketika kita tahu bahwa ada orang-orang lain 

di dunia yang tidak berpikir seperti kita. Walaupun tentunya rasa bersalah dan tidak bersalah 

merupakan bagian dari pemberitaan Injil dalam semua budaya, ada banyak orang di dunia ini 

yang hidupnya lebih berakar dalam paradigma ketakutan dan kuasa. 

 

Saya ingin memberi kepada anda beberapa contoh. Ini adalah beberapa catatan langsung dari 

beberapa misionaris yang melayani di negara-negara lain. Seorang misionaris menulis, “Pada 

waktu kamu mendekati salah satu desa kami dapat mendengar bunyi tambur. Ketika kami 

makin dekat kami dapat melihat orang-orang menari dan jatuh lemas di tanah. Seseorang 

menghampiri kami dan mengatakan  bahwa kami tidak boleh masuk lebih dekat lagi. Orang-

orang di kampung itu sedang melakukan satu ritual yang sakral dengan tujuan memperbaiki 

ekonomi dan mendatangkan lebih banyak perdagangan ke wilayah itu. Jadi kami dibawa keluar 

dan tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan Injil. Kemudian kami mendengar bahwa 

satu kurban manusia telah dipersembahkan kepada roh-roh pada hari itu. “ Sorang misionaris  

yang lain menulis, “Kami tiba di satu desa di mana satu upacara untuk mendatangkan hujan 

akan segera dimulai. Mereka mengundang kami untuk menontonnya. Seekor banteng hitam 

dibawa ke pinggiran desa itu di mana banteng itu dibuat menghadap ke arah mana hujan 

diharapkan akan datang. Tenggorokan banteng itu dipotong dan binatang itu jatuh ke sisi 

kirinya. Semua yang hadir bergembeira sebagai tanda bahwa kurban itu diterima. Para pria lalu 

memotong daging banteng itu dan memasakanya. Pada waktu daging itu dimasak seorang laki-

laki yang tua mulai menyampaikan doa kepada roh-roh hujan. Segera setiap orang bergabung. 

Setelah daging itu dimakan teriakan mereka berubah menjadi tarian. Orang-orang desa itu 

menari sepanjang sore sampai hujan turun. Hujan turun begitu lebat sehingga setiap orang 

harus berlari untuk berlindung. Apakah ritual-ritual itu mendatangkan hujan? Bagi orang-orang 

asli di situ jelas demikian dan tidak ada cara apa pun yang dapat kami lakukan untuk 

mengatakan yang sebaliknya.” 

 

Mungkin bagi kebanyakan kita cerita-cerita itu sepertinya sudah kuno. Mungkin cerita-cerita itu 

terjadi pada masa lampau tetapi tentu tidak terjadi pada masa kini. Sebaliknya, dalam banyak 

budaya, khususnya dalam konteks Amerika Latin, Asia, dan Afrika, gambaran dalam cerita-

cerita ini sering terjadi setiap hari. Inilah budaya di mana kepercayaan kepada hal-hal 



supernatural sangat nyata. Mereka tidak mengenal paham rasionalisme zaman pencerahan 

yang mengajarkan bahwa tidak ada hal-hal supernatural tersebut. Sebaliknya mereka melihat 

roh-roh dan dewa-dewa dan bahkan para leluhur dan hantu sedang bekerja di sekitar kita. Roh-

roh dan dewa-dewa itu dapat bekerja secara berbeda melalui orang-orang. Mereka bekerja 

melalui benda-benda mati seperti batu, pohon, atau bukit. Dan jika terjadi kegagalan dalam 

panen maka hal itu dikaitkan dengan pekerjaan dewa-dewa dan roh-roh, dan tentunya dewa-

dewa dan roh-roh tersebut tidak merasa senang. Jika hal-hal tidak berjalan baik dalam 

hudupku, itu berarti saya telah melakukan sesuatu yang salah. Jika saya sakit saya harus bisa 

menenagkan para dewa karena mereka bisa marah, dan mereka dapat ditenangkan dengan 

cara melakukan ritual-ritual tertentu. Saya telah menyaksikan hal ini secara langsung dalam 

banyak budaya di dunia ini di mana orang-orang berpartisipasi dalam ritual-ritual tertentu pada 

waktu-waktu tertentu dalam satu tahun supaya mereka dapat menenangkan para dewa atau 

supaya mereka dapat berpaling kepada dewa-dewa tersebut ketika mereka membutuhkan 

pertolongan. 

 

Kita mungkin menyebutnya takhayul tetapi hal ini sangat nyata dalam budaya-budaya ini. 

Sebagai hasilnya siapa yang memiliki kekuasaan bersama dewa-dewa akan memiliki 

kekuasaan dalam budaya itu. Itulah sebabnya mengapa dalam budaya tertentu, apakah mereka 

disebut imam atau dukun atau penyihir, mereka adalah orang-orang yang memiliki genggaman 

yang sangat kuat atas orang-orang dalam budaya itu, karena mereka adalah orang-orang yang 

memiliki kekuatan dan yang memiliki kekuasaan bersama para dewa, untuk memiliki damai 

atau kekuasaan bersama para dewa. Hal ini sangat nyata di Inonesia dan wilayah-wilayah yang 

lain di Asia. Saya telah menyaksikan hal ini dalam budaya-budaya di Afrika, dan bahkan dalam 

beberapa budaya di Amerika Latin. Jadi, dalam terang gambaran ini, bagaimana Injil memberi 

jawaban, bukan hanya terhadap rasa bersalah kita, tetapi juga terhadap ketakutan kita? Dan 

mungkin dengan mengetahui bagaimana Injil memberi jawaban terhadap ketakutan kita 

merupakan titik tolak yang lebih baik untuk menyaksikan Injil dalam budaya seperti ini. Hal ini 

kelihatannya asing bagi kita, tetapi marilah kita jujur. Bukankah kita juga mempunyai semacam 

pergumulan dengan ketakutan?  

 

Jadi mungkin ketakutan bukan hanya terbatas pada budaya-budaya yang lain. Mungkin 

terdapat rasa ketakutan yang jelas dalam kehidupan kita sebagai akibat dosa. Bahkan saya 

telah melakukan satu penelitian singkat tentang berbagai phobia atau ketakutan dalam budaya 

kita. Ada ratusan phobia yang dapat didiagnosa yang menunjukkan bahwa kita mungkin sedang 



berjuang dengan ketakutan. Mungkin anda mengetahui beberapa di antaranya. Arachnophobia 

adalah ketakutan akan laba-laba. Aerophobia adalah ketakutan untuk terbang, claustrophobia 

adalah ketakutan untuk berada dalam ruang yang terbatas, dentophobia adalah ketakutan 

terhadap dokter gigi, ecclesiophobia ialah ketakutan akan gereja, glossophobia ialah ketakutan 

untuk berbicara di depan umum, pteronophobia ialah takut diganggu oleh bulu-bulu, 

hamartophobia ialah takut berdosa, pentheraphobia ialah takut akan ibu mertua, luposliphobia 

ialah takut dikejar serigala disekitar meja makan ketika memakai kaus kaki di atas lantai yang 

baru dilicinkan. 

 

Jadi kalau anda berpikir bahwa anda tidak takut pada apa pun, anda dapat menemukan 

sesuatu yang akan membuat anda takut. Ketakutan ada di seluruh budaya kita. Jadi bagaimana 

Injil memberi jawaban terhadap ketakutan?  Bagaimana Injil berbicara kepada katakutan kita? 

Kita akan memakai pola yang sama dengan yang kita gunakan minggu yang lalu. Kita akan 

melihat satu ayat dan membiarkanya membawa kita ke empat cerita. Tujuan yang ingin kita 

capai melalui seri pelajaran ini untuk setiap minggu ialah supaya kita bukan hanya mengetahui 

cerita kita, tetapi juga sekurang-kurangnya satu cerita tentang bagaimana cerita Allah 

berhubungan dengan budaya yang berbasis rasa bersalah, budaya yang berbasis rasa takut, 

dan budaya yang berbasis rasa malu, sehingga kita dapat membagikan cerita Allah sebagai 

satu titik tolak dalam budaya apa pun di mana kita berada. Jadi sekarang kita akan melihat 1 

Yohanes pasal 4 di mana Yohanes berbicara tentang ketakutan. Kita mulai dengan ayat 16 dan 

kita akan fokus pada ayat 18. Ayat 16-19 mengatakan, “Kita telah mengenal dan telah percaya 

akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barangsiapa tetap berada di dalam kasih, 

ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di 

dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena 

sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan: kasih 

yang sempurna melenyapkan ketakutan; sebab ketakutan mengandung hukuman dan 

barangsiapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu 

mengasihi kita.” 

 

Saya ingin kita fokus pada ayat 18. Ayat itu mengatakan, “Di dalam kasih tidak ada ketakutan: 

kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.” Kata yang dipakai Yohanes untuk ketakutan 

ialah Phobos yang darinya kita mendapat kata phobia. Dan pada dasarnya di seluruh Kitab Suci 

kita melihat adanya jenis ketakutan yang baik, takut akan Allah dalam satu cara yang sehat. 

Tetapi juga kita melihat jenis ketakutan yang buruk, kengerian, dan itulah yang Yohanes sedang 



bicarakan di sini. Bahkan dalam ayat 18 dalam bahasa asli Perjanjian Baru “ketakutan” adalah 

kata pertama dalam ayat tersebut. Secara hurufiah ayat itu mengatakan, ketakutan tidak ada di 

dalam kasih. Dan yang Yohanes bicarakan ialah bahwa ada banyak pengikut Kristus yang 

sedang bergumul dengan ketakutan. Pada dasarnya ia membicarakan dua hal, dan ini tidak ada 

dalam catatan anda tetapi sebagai tambahan. Pertama, Yohanes mengatakan bahwa kasih 

tidak tidak mungkin sejalan dengan ketakutan. Kasih dan ketakutan tidak mungkin hidup 

bersama. Jika anda mempunyai kasih, maka tidak ada ketakutan. Keduanya tidak mungkin 

sejalan. Kedua, kasih tidak dapat dikalahkan oleh ketakutan. “Kasih yang sempurna 

melenyapkan ketakutan.” Bilamana anda memiliki kasih, ketakutan tidak dapat 

mengalahkannya. 

 

Kasih tampil ke depan. Ketakutan telah lenyap. Ketika kita memikirkan tentang ketakutan, 

terdapat kecenderungan yang nyata untuk mengatakan, “Saya tidak mempunyainya – saya 

tidak mempunyai ketakutan yang buruk terhadap Allah.” Mungkin saya takut kepada pribadi ini 

atau saya takut akan situasi ini, atau mungkin saya takut bahwa hal itu akan terjadi dalam 

hidupku. Ketakutan bukanlah suatu masalah yang terlalu besar, namun saya ingin kita melihat 

bagaimana ketakutan dan kasih akan Allah berjalan bersama, karena kalau kita percaya bahwa 

Allah penguasa alam semesta ini mengasihi kita dengan sempurna, maka tidak ada alasan 

sama sekali bagi kita untuk takut kepada orang ini atau situasi ini atau takut akan sesuatu yang 

mungkin akan terjadi dalam hidup kita. Perhatikan bahwa ketakutan dan kasih datang bersama. 

Ketakutan dilenyapkan oleh kasih yang sempurna, dan saya ingin kita melihat ilustrasinya 

dalam Injil Markus. Jadi mari kita membuka Markus pasal 4. Yang akan kita lihat ialah empat 

cerita yang ditulis secara berurutan, pada dasarnya kita akan melihat satu gambaran yang 

dimulai dari Markus 4 sampai ke akhir Markus 8 yang di dalamnya terdapat 10 mujizat secara 

berurutan. Markus memberi kepada kita satu rangkaian mujizat, yang walaupun terpisah satu 

dengan yang lain dalam beberapa hal namun merupakan satu rentetan mujizat demi mujizat. 

Sebenarnya kita akan melihat Markus 4:35 sampai Markus 5:43 di mana kita akan melihat 

empat mujizat yang ditulis secara berturut-turut. 

 

Suasananya sangat menggembirakan. Ini seperti ketika anda menonton pertandingan baseball 

di mana anda menyaksikan salah satu tim mencatat angka kemenangan secara berturut-turut. 

Lalu anda berkata, “Sungguh luar biasa!” Inilah gambaran yang kita dapatkan dalam Injil 

Markus ini. Kita sepertinya menyaksikan angka kemenangan demi angka kemenangan yang 

dibuat oleh Yesus di mana satu angka kemenangan membawa ke angka kemenangan yang 



lain, yang akhirnya membawa ke angka kemenangan yang keempat yang merupakan 

gambaran utama yang kita lihat di sini tentang kasih dan ketakutan. Yang saya ingin kita lihat 

dalam setiap gambaran di sini ialah cerita-cerita. Saya ingin kita melihat kuasa Kristus yang 

ditunjukkan dalam empat cara yang berbeda. Lalu kita akan melihat satu ciri penting atau atribut 

Yesus yang menonjol dalam teks tersebut. Lalu berdasarkan kuasa dan atribut ini kita akan 

melihat bagaimana kasihNya melenyapkan ketakutan dengan satu janji yang ditunjukkan dalam 

cerita-cerita ini yang sangat nyata bagi setiap kehidupan kita. Jadi mari kita mulai dengan 

Markus pasal 4 ayat 35. Perhatikan gambarannya. 

 

“Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka: ‘Marilah kita bertolak 

ke seberang.’ Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus 

beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga 

menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk 

ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang 

tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid-Nya membangunkan Dia dan berkata 

kepada-Nya: ‘Guru, Engkau tidak perduli kalau kita binasa?’ Ia pun bangun, menghardik angin 

itu dan berkata kepada danau itu: ‘Diam! Tenanglah!’ Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi 

teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka: ‘Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu 

tidak percaya?’ Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain: ‘Siapa 

gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepada-Nya?’” 

 

Perhatikan gambarannya. Yesus membawa murid-muridNya. Mereka mengikutiNya ke dalam 

satu badai. Perhatikan baik-baik. Para murid menaati Yesus dan ketaatan itu membawa mereka 

ke dalam badai tersebut. Mereka masuk ke dalam badai, angin, dan ombak. Ayat 37 berbicara 

tentang sebuah badai. Perkataan itu secara hurufiah dapat berarti satu badai sejenis topan, dan  

merupakan satu badai besar di danau Galilea. Dan mereka diterpa ombak yang besar yang 

masuk ke dalam perahu. Angin yang kencang bertiup. Wajah mereka terpercik oleh air danau 

itu. Dan Pencipta alam ini sedang tidur di perahu. 

 

Ini benar-benar agak lucu bahwa, dalam kitab-kitab Injil, satu-satunya saat di mana kita melihat 

Yesus tidur adalah di tengah-tengah badai. Ia sedang tidur di perahu itu dan murid-murid 

berpikir, “Apa sebenarnya yang Ia sedang lakukan?” Dialah Guru mereka. Dialah Orang yang 

selama ini mempedulikan mereka, yang mengajar mereka, yang melewatkan seluruh waktuNya 

bersama mereka. Lalu mereka membangunkan Yesus dan pada dasarnya berkata, “Apa 



Engkau tidak peduli? Kami akan segera tenggelam. Kita akan kehilangan nyawa kita dan 

Engkau tertidur.” Jadi Yesus bangun. Ia menguap, Ia merentangkan tangan, lalu Ia katakan 

kepada angin dan ombak seolah-olah Ia mengenal mereka, “Diam, tenaglah!” Terjemahan 

hurufiahnya ialah “Tutup mulutmu! Jangan bicara lagi. Kamu sudah tamat!” Dan semuanya 

menjadi benar-benar diam. Yesus mempunyai kuasa atas alam. Hal itu jelas dalam Markus 

4:35-41. Ia berbicara kepada angin dan ombak dan mereka menjadi teduh. Dalam ayat 40 

Yesus menjelaskan bagaimana keadaan murid-murid ketika badai itu datang. Mereka begitu 

takut dan gentar. Secara hurufiah, dalam bahasa asli Perjanjian Baru, mereka adalah pengecut. 

Benar-benar mereka akan menjadi gila di tengah badai. Dan mungkin dapat dibenarkan bahwa 

itulah yang mereka harus alami. 

 

Tetapi setelah Yesus melakukan ini – sekarang kita sudah maju selangkah lagi. Ini bukan hanya 

tentang Yesus yang mempunyai kuasa atas alam. Setelah Ia melakukan ini, dalam ayat 41 

dikatakan bahwa murid-murid menjadi takut. Di sini Markus memakai kata yang berbeda. Inilah 

jenis ketakutan yang sehat. Mereka menjadi takut dan memandang satu kepada yang lain dan 

berkata, “Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepada-Nya?” Di sinilah 

saya ingin anda melihat ciri-ciri Yesus yang tampil menonjol dalam cerita ini. Itu adalah 

kehadiran Kristus. Apa yang terjadi dalam diri murid-murid ini ketika mereka menyaksikan 

Yesus meneduhkan angin dan ombak dengan bunyi suaraNya, maka dengan segera mereka 

sadar. Coba anda tempatkan dirimu dalam cara berpikir orang-orang Yahudi. Mereka tahu dari 

Perjanjian Lama bahwa hanya ada satu pribadi yang mempunyai kuasa untuk meneduhkan 

angin dan ombak, hanya ada satu pribadi yang mepunyai otoritas seperti ini, dan Dialah 

Yahweh, Jehovah, Allah. Hanya Allah yang dapat melakukannya. Jadi mengapa mereka 

menjadi takut dan berkata satu kepada yang lain, “Siapa Dia? Bahkan angin dan ombak pun 

menaatiNYa.” Mereka menjadi takut karena mereka menyadari bahwa tepat di depan mereka 

dalam perahu itu adalah Allah penguasa alam semesta yang sekarang menjadi manusia. Dia 

bukan hanya manusia biasa, melainkan Allah penguasa alam semesta yang telah menjadi 

manusia yang tepat berada di depan mereka. 

 

Seluruh cerita ini diceritakan dari sudut pandang para murid dengan maksud agar kita pun tiba 

pada kesadaran sama seperti mereka, yaitu bahwa ini bukan hanya tentang badai besar yang 

dating. Ini juga bukan hanya tentang masalah besar di mana bereka berada dan bagaimana 

mereka dilepaskan dari ketakutan mereka. Apa yang paling membuat mereka takut ialah ketika 

mereka sadar bahwa Allah penguasa alam semesta sedang berada bersama mereka dalam 



perahu itu. Ini merupakan satu pelajaran besar bagi mereka tentang iman, karena mereka mulai 

menyadari bahwa tidak peduli betapa besar sekalipun badai itu, tidak peduli betapa besar 

sekalipun bahaya dari situasi tersebut, Allah penguasa alam semesta berada tepat di tengah-

tengah mereka, dan bahwa Ia bukannya acuh-tak-acuh terhadap mereka, dengan tertidur 

seolah-olah tidak peduli terhadap mereka. Ia tepat berada bersama mereka dalah perahu. Saya 

telah mendengarkan banyak khotbah tentang teks ini, dan kita sering kehilangan apa yang 

seharusnya ditekankan dalam khotbah-khotbah itu.  Pengkhotbah sering langsung menuju ke 

hal seperti “Bersama Kristus anda tidak akan menghadapi badai apa pun dalam kehidupan. 

Bersama Kristus anda dapat mengandalkanNya dan badai-badai kehidupanmum akan berlalu 

besok.” Ini bukanlah yang diajarkan oleh teks ini kepada kita, juga yang diajarkan Markus pada 

abad pertama. 

 

Ingat konteksnya di sini. Markus menulis kepada satu kelompok orang percaya yang sedang 

mengalami penganiayaan karena iman mereka, suatu penganiayaan yang berat bagi 

Kekristenan mereka. Dan di tengah-tengah penganiayaan itu mereka dicobai untuk berpikir 

bahwa Allah tidak bersama mereka, bahwa Allah acuh-tak-acuh terhadapat pergumulan 

mereka, dan Markus mengingatkan mereka bahwa walaupun mereka sedang berada dalam 

pergumulan-pergumulan yang berat, dalam penganiayaan, Allah penguasa alam semesta 

bukannya acuh-tak-acuh. Ia benar-benar ada bersama mereka. Dan Markus sedang mengajar 

mereka tentang iman – jangan lupa itu. Iman bukanlah keyakinan bahwa hal-hal buruk tidak 

akan terjadi. Iman bukanlah keyakinan bahwa badai akan berakhir besok. Iman adalah 

keyakinan bahwa bagaimana pun besarnya badai, Allah pasti ada di situ, di tengah-tengah 

badai bersama anda. Dan di sinilah kita melihat bahwa kasih melenyapkan ketakutan. Yesus 

mempunyai kuasa atas alam. Kita melihat kehadiranNya. Ia ada bersama mereka, dan inilah 

janji yang Ia berikan kepada murid-muridNya dan kepada semua yang mengikuti dan 

mengandalkanNya. Ia berkata, “Anda tidak sendirian.” Anda tidak sendirian. Jangan sampai kita 

melupakan itu. 

 

Berdasarkan teks ini, saya tidak dapat menjamin untuk anda pagi ini bahwa anda tidak akan 

menghadapi ujian dan kesusahan dan pergumulan dalam hidup ini. Saya tidak dapat menjamin 

bahwa badai yang sedang menerpa anda saat ini akan berakhir besok jika anda mengandalkan 

Yesus. Saya tidak dapat menjamin bagi anda hal-hal tersebut, namun saya dapat menjamin hal 

ini. Kristus yang sama yang berbicara kepada danau Galilea,  di mana angin dan ombak 

menaatiNya, adalah Allah yang sama yang menempatkan setiap atom pada tempatnya dalam 



alam semesta. Ia adalah Allah yang sama yang memberi nama untuk bintang-bintang, dan Ia 

adalah Allah yang sama dalam Kristus yang mengatakan kepada kita bahwa Ia akan menyertai 

kita senantiasa sampai kesudahan alam. Jangan lupa itu. Kuasa Allah ditunjukkan dengan 

paling jelas bukan pada waktu Ia menjaga kita dari berbagai badai melainkan ketika Ia bersama 

kita melewati badai-badai itu. Apakah hal itu masuk akal? Mungkin kuasaNya dan 

kehadiranNya ditunjukkan dengan paling jelas bukan ketika Ia melindungi kita dari berbagai 

badai melainkan ketika Ia berjalan bersama kita melalui badai-badai itu. Saya memberi kepada 

anda satu gambaran tentang Salib. Jika hal itu  tampak belum jelas, saya memberi kepada 

anda satu gambaran tentang Salib ketika Kristus menuju ke Salib untuk mengalami penderitaan 

yang terbesar, kesakitan yang terbesar, agar anda dan saya dapat mengalami keselamatan. 

 

Dan Ia berkata, “Aku bukannya tidak mengenal dengan baik penderitaanmu. Sebaliknya Aku 

mengenal dengan baik, lebih baik daripada yang kamu bayangkan. Dan pada waktu kamu 

berjalan melalui penderitaan itu, Aku sungguh ada di sana bersamamu. Kamu tidak sendirian.” 

Saya berharap bahwa hal ini dapat menjadi dorongan bagi anda semua yang ada dalam 

ruangan ini yang sedang berjalan melalui beberapa badai dalam hidup anda pada saat ini, 

bahwa Allah penguasa alam semesta berada dalam perahu ini, bahwa Ia tidak akan 

meninggalkan anda. Ini membawa kita ke cerita yang kedua, dalam Markus 5:1. Kita akan 

membacanya sampai ayat 20. Ini adalah cerita terpanjang yang kita akan bacakan di sini, dan 

saya ingin anda membacanya untuk memahami dan melihat gambarannya dengan detail.  

 

Demikian ceritanya: “Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. 

Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan 

menemui Dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup 

mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi 

rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun 

yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-

bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari 

jauh, berlarilah ia mendapatkan-Nya lalu menyembah-Nya, dan dengan keras ia berteriak: ‘Apa 

urusan-Mu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah Yang Mahatinggi? Demi Allah, jangan siksa aku!’ 

Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya: ‘Hai engkau roh jahat! Keluar dari orang 

ini!’ Kemudian Ia bertanya kepada orang itu: ‘Siapa namamu?’ Jawabnya: ‘Namaku Legion, 

karena kami banyak.’ Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu 

keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari 



makan, lalu roh-roh itu meminta kepada-Nya, katanya: ‘Suruhlah kami pindah ke dalam babi-

babi itu, biarkanlah kami memasukinya!’ Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu 

keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira dua ribu 

jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah 

penjaga-penjaga babi itu dan menceriterakan hal itu di kota dan di kampung-kampung 

sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus 

dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang 

tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal 

itu menceriterakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan 

setan itu, dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya Ia meninggalkan 

daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan 

setan itu meminta, supaya ia diperkenankan menyertai Dia. Yesus tidak memperkenankannya, 

tetapi Ia berkata kepada orang itu: ‘Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang 

sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh 

Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau!’ Orang itu pun pergilah dan mulai 

memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan 

mereka semua menjadi heran.” 

 

Di sini kita memperoleh satu gambaran yang, jujur saja, kelihatannya tidak mengena pada 

keadaan kita, sesuatu yang tidak nyata bagi kita. Apakah peristiwa itu benar-benar terjadi? Dan 

saya ingin mengingatkan anda, berdasarkan apa yang sudah mulai kita bicarakan pagi ini, 

bahwa ada budaya-budaya di dunia ini di mana jenis gambaran serperti ini merupakan sesuatu 

yang nyata, satu gambaran tentang ha-hal supernatural. Pada dasarnya, yang kita lihat dalam 

Markus 5:1-20 ialah tentang bagaimana Yesus berhadapan langsung dengan setan-setan, dan 

bahwa kita melihat mereka takluk kepada Yesus. Saya ingin kita melihat kuasa Yesus atas 

setan-setan dalam teks ini. Pertama, Yesus mempunyai kuasa atas alam. Kedua, Ia 

mempunyai kuasa atas setan-setan. Ini sesuatu yang indah. Saya suka teks ini. Bahkan 

sebelum Ia mengusir setan-setan, kita melihat bahwa mereka sudah takluk kepadaNya. Lihat 

apa yang setan-setan itu lakukan. Mereka datang dan berlari menuju Yesus. Sebelumnya 

mereka, ribuan jumlahnya, tinggal dalam orang yang dirasuk itu. Mereka berlari dari orang itu 

menuju Yesus dan mereka menyembahNya. Saya menyukai gambaran ini. Bukankah sesuatu 

yang baik untuk mengetahui bahwa walaupun Iblis dan semua setannya membenci dan tidak 

suka akan segala sesuatu tentang Allah, namun ketika mereka datang ke hadapan Yesus 

mereka tidak bisa berbuat yang lain selain jatuh tersungkur di hadapanNya. Bukankah ini suatu 



gambaran yang bagus? Jadi mereka jatuh tersungkur dan orang itu berkata, “Yesus, Engkaulah 

Anak Allah yang mahatinggi.” 

 

Istilah atau gelar “Allah yang mahatinggi” adalah yang dugunakan untuk Allah di seluruh 

Perjanjian Lama, yang paling banyak dipakai oleh orang-bangsa-bangsa bukan-Yahudi, 

merujuk kepada kebesaran dari Allah yang mahakuasa, Allah Israel. Orang yang dirasuk itu 

mengetahui siapa Yesus, lalu mulai memohon padaNya agar tidak mengusirnya keluar daerah 

itu. Ia memohon hal itu kepada Yesus karena ia tidak dapat melakukan apa pun. Dapatkah 

anda menangkap maksud kalimat “Yesus mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam babi-

babi”? Ia tidak dapat berbuat apa pun tanpa izin dari Yesus. Kita melihat bahwa seluruh 

gambaran cerita itu sudah lengkap bahkan sebelum Yesus mengusir setan itu. Inferioritas 

setan-setan itu, superiortas Yesus. Yesus mempunyai kuasa atas setan-setan. Yang saya ingin 

kita lakukan ialah mengambil gambaran tersebut dan melihat bagaimana gambaran itu memberi 

pengertian tentang kehidupan orang yang kerasukan itu. Dan sebagaimana kita telah melihat 

kehadiran Kristus tampil menonjol dalam cerita yang pertama, saya ingin anda melihat damai 

Kristus tampil menonjol dalam cerita ini, dalam kehidupan orang ini. Dalam ayat 3 dan 4 kita 

membaca bahwa “tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya.” Tidak ada seorang pun. 

Mereka bahkan mencoba merantainya namun itu tidak berhasil. Tidak ada seorang pun yang 

dapat menolongnya. 

 

Tempatkan diri anda pada posisi orang ini. Ia telah kehilangan segala sesuatu. Ia kehilangan 

seluruh pengharapan dalam hubungannya dengan keluarga dan teman-temannya. Anda tidak 

akan mengundang orang ini ke pesta anda. Ia telah kehilangan pengharapan dalam berinteraksi 

dengan orang lain yang ia kasihi atau yang mungkin mengasihinya. Ia telah kehilangan semua 

kesopanan. Ia berlari kesana kemari tanpa pakaian di kuburan. Ia telah kehilangan semua 

penguasaan diri. Ia mencelakakan dirinya sendiri. Ia menyakiti dirinya sendiri. Ia telah 

kehilangan semua tujuan untuk hidup, seluruh damai dalam kehidupannya telah lenyap. Ayat 3 

dan 4 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Namun kemudian 

ia berhadapan muka dengan Yesus, Yesus yang mempunyai kuasa atas setan-setan.  

Sekarang kita perhatikan ayat 15. Perhatikanlah gambaran cerita ini dalam ayat 15: “Mereka 

datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan 

sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu.” Lalu mereka menjadi takut. Seluruh 

kehidupan orang ini telah ditransformasikan. Segala sesuatu telah berubah ketika ia datang 

berhadapan muka dengan Yesus. Gambaran dalam cerita yang kedua Ini persis sejajar dengan 



apa yang telah kita lihat dalam cerita yang pertama. Yesus berdiri dan menantang angin yang 

mengamuk dan ombak yang mengganas, lalu ia meneduhkannya dan membawa ketenangan 

hanya melalui suaraNya. Sekarang Ia melakukan hal yang sama dalam kehdupan orang ini. 

Keganasan yang ada dirinya sekarang telah lenyap dan damai Kristus sekarang menguasainya. 

 

Saya ingin anda melihat janji-janji di sini, kasih yang melenyapkan ketakutan. Apakah Yesus 

mengatakan, “Kamu bukan hanya tidak sendirian, tetapi kamu aman di dalam Aku”? Perhatikan 

apa yang saya katakan. “Kamu aman di dalam Aku.” Aman bukan dalam arti anda dilindungi 

dari pergumulan, aman bukan dalam arti bahwa tidak suatu hal buruk pun yang akan terjadi 

pada anda, melainkan aman dalam fakta bahwa sama sekali tidak sesuatu pun yang dapat 

dilakukan oleh si musuh terhadap pengikut-pengikut Kristus tanpa izin dari Kristus sendiri. 

Dapatkah anda memahaminya? Sama sekali tidak ada sesuatu pun. Saya pikir kita mempunyai 

satu kecenderungan untuk memberi pujian kepada Iblis lebih daripada apa yang layak ia terima. 

“Iblis yang melakukan ini,” atau “Iblis yang melakukan itu.” Jangan lupa bawa Iblis sedang 

diikat, dan walaupun Alkitab menyebutnya penguasa dunia ini, ia bukanlah raja di atas segala 

raja juga ia bukanlah tuan di atas semua tuan. Yesus memiliki segala kuasa atasnya. Sebagai 

akibatnya Ia mengatakan kepada anak-anakNya, “Sama sekali tidak sesuatu pun yang Iblis 

dapat lakukan untuk mengambil warisan yang Aku berikan padamu dalam hatimu, dalam 

jiwamu, dalam rohmu. Kamu aman dengan sempurna, akhirnya aman di dalam Aku.” Mungkin 

beberapa dari antara kita berkata, “Dave, ini kedengarannya asing bagi kita. Anda sudah 

menyimpang terlalu jauh. Anda bicara tentang makhluk-makhluk supernatural, tapi sudahkah 

anda dengar tentang rasionalisme zaman pencerahan? Hal-hal supernatural itu hanyalah hasil 

ciptaan kita.” 

 

Sebaliknya, Alkitab berbicara tentang bagaimana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan 

daging tetapi melawan penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa kegelapan, melawan roh-roh 

jahat di udara, dan saya mempunyai kabar baik. Yesus Kristus memiliki keunggulan atas 

mereka semua. Dan sebagai akibatnya, kita aman di dalamNya. Damai Kristus terbit dalam 

kehidupan orang ini, damai yang melenyapkan ketakutan. Angka kemenangan berikutnya 

terlihat dalam ayat 21. Sebenarnya kedua angka kemenangan ini seperti terjepit di antara satu 

dengan yang lain sehingga kita seharusnya membaca sampai ke akhir pasal ini, dan kita akan 

melihat bagaimana satu cerita mulai dan kembali lagi pada akhir pasal ini dan cerita yang lain 

terjepit di tengah-tengah. Perhatikan ayat 21. 

 



“Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang 

lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat 

yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki-Nyadan 

memohon dengan sangat kepada-Nya: "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, 

datanglah kiranya dan letakkanlah tangan-Mu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." 

Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan 

berdesak-desakan di dekat-Nya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah dua belas 

tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, 

sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada 

faedahnya malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita 

tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan 

menjamah jubah-Nya. Sebab katanya: "Asal kujamah saja jubah-Nya, aku akan sembuh." 

Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa, bahwa badannya sudah sembuh 

dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui, bahwa ada tenaga yang keluar dari 

diri-Nya, lalu Ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya: "Siapa yang menjamah jubah-

Ku?" Murid-murid-Nya menjawab: "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-

desakan dekat-Mu, dan Engkau bertanya: Siapa yang menjamah Aku?" Lalu Ia memandang 

sekeliling-Nya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu, yang menjadi 

takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur 

di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada-Nya. Maka kata-Nya 

kepada perempuan itu: "Hai anak-Ku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan 

selamat dan sembuhlah dari penyakitmu!" Ketika Yesus masih berbicara datanglah orang dari 

keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata: "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau 

menyusah-nyusahkan Guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata 

kepada kepala rumah ibadat: "Jangan takut, percaya saja!" Lalu Yesus tidak memperbolehkan 

seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di 

rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihat-Nya orang-orang ribut, menangis dan meratap 

dengan suara nyaring. Sesudah Ia masuk Ia berkata kepada orang-orang itu: "Mengapa kamu 

ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur!" Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka 

diusir-Nya semua orang itu, lalu dibawa-Nya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-

sama dengan Dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegang-Nya tangan anak itu, kata-Nya: 

"Talita kum," yang berarti: "Hai anak, Aku berkata kepadamu, bangunlah!" Seketika itu juga 

anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah dua belas tahun. Semua orang 



yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang 

pun mengetahui hal itu, lalu Ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. 

 

Dua cerita, yang satu terjepit di tengah-tengah yang lain. Mari kita mulai dengan cerita yang 

terjepit di tengah itu. Perempuan ini telah mengidap sakit pendarahan selama 12 tahun telah 

berjuang secara fisik dalam cerita ini. Kerumunan orang banyak sedang berada di sekitar 

Yesus. Ini adalah satu gambaran yang indah. Dapat dikatakan bahwa perempuan ini secara 

hurufiah melihat gambaran ini dan terus menerus berkata kepada dirinya, “Jika saja saya 

menjamah jubahNya. Jika saja saya menjamah jubaNya. Jika saja saya menjamah jubahNya .” 

Dan ia lalu menjamah jubah Yesus. Ia maju dan meraih jubahNya dan menjamahnya. Dan 

kemudian ia berlari pergi. Ia mencoba bersembunyi di antara kerumunan orang banyak, namun 

segera ia menyadari bahwa sesuatu terjadi dan ia tahu bahwa ia sembuh. Saya ingin anda 

melihat bahwa bukan hanya Yesusu memiliki kuasa atas alam dan kuasa atas seta-setan, tetapi 

juga Ia memiliki kuasa atas penyakit. Ia memiliki kuasa atas penyakit. Namun kita tidak boleh 

berhenti di situ karena kalau kita berhenti di situ dan hanya melihat bahwa Yesus memiliki 

kuasa atas penyakit, kita akan kehilangan maksud seluruh teks tersebut. Teks ini tidak berakhir 

dengan kenyataan bahwa perempuan ini sembuh lalu berlari pergi lalu Yesus meneruskan 

perjalananNya. Maksud seluruh teks ini masih akan datang. Yesus segera berhenti dan 

bertanya, “Siapa yang menjamahKu?” Dan murid-murid sepertinya berkata, “Menurut Engkau 

siapa yang menjamahMu? Engkau dapat melihat seluruh orang banyak ini ada di sekitarMu.” 

Dan Ia berkata, “Tidak, seseorang telah menjamah Aku. Seseorang telah disembuhkan. Ada 

kuasa yang keluar dari diriKu.” Lalu Ia memanggil dan akhirnya perempuan itu dating kepada 

Yesus, tersungkur dan gemetar di kakiNya.  

 

Saya ingin anda menempatkan diri pada posisi perempuan itu. Sebagaimana kita telah melihat 

kehadiran Kristus, kita juga melihat damai Kristus. Saya ingin kita melihat penyembuhan Kristus 

dalam teks ini dan saya ingin anda melihatnya secara menyeluruh karena penyembuhan ini 

lebih dalam dari sekedar perjuangan fisiknya. Ini adalah seorang perempuan yang selama 12 

tahun telah berjuang secara fisik dengan pendarahannya. Selama 12 tahun ia telah 

mengunjungi semua dokter dan mereka tidak mampu melakukan apa pun dengan penyakitnya. 

Itu yang dikatakan oleh Markus. Dalam cerita yang sama dalam Injil Lukas tidak disebutkan 

tentang dokter-dokter itu karena Lukas sendiri adalah seorang dokter dan ia tidak mau 

mengatakan sesuatu yang buruk tentang para dokter. Tetapi Markus menulis dengan lebih 

jelas. Para dokter tidak dapat berbuat apa pun terhadap penyakit perempuan ini. Lalu ia datang 



kepada Yesus dan masalah perempuan itu bukan hanya bersifat fisik. Jika ia sudah menderita 

selama 12 tahun, Perjanjian Lama menekankan beberapa hal. Pertama, ia dianggap najis 

karena penyakitnya itu. Dan sebagai akibat ia tidak dizinkan untuk mengikuti ibadah yang 

merupakan kehidupan religius orang-orang Yahudi. Ia tidak dapat masuk ke Bait Allah. Ia 

dianggap najis. Kedua, bukan hanya itu tetapi karena ia dianggap najis, ia bahkan tidak dapat 

berhubungan dengan orang lain di sekelilingnya. Jika ia najis maka ia tidak boleh menyentuh 

orang lain karena itu akan membuat mereka najis. Ia dapat menajiskan mereka.  

 

Jadi di sini kita melihat seorang perempuan yang telah diasingkan secara total dari kehidupan 

religius dan sosial pada masa itu, dan bagaimana sekarang ia mengambil risiko untuk datang 

kepada Yesus. Ia menerobos masuk ke kerumunan orang banyak, berinteraksi dengan mereka, 

bersentuhan dengan mereka, dan kemudian dengan keberanian ia menjamah Yesus, Guru dan 

Pembuat Mujizat, dengan risiko menajiskanNya. Dan ia berpikir ia akan menjamahNya dan 

secepat mungkin pergi meninggalkanNya. Namun Yesus berhenti, berpaling, dan berkata, 

“Siapa yang menjamah Aku?” Lalu perempuan itu datang kepadaNya, dan Yesus menatapnya 

lalu berkata, ”Imanmu telah menyembuhkan engkau.” 

 

Gambaran yang dipakai untuk penyembuhan dalam cerita ini bukan semata-mata tentang 

penyembuhan fisik. Ini adalah gambaran yang dipakai di bagian-bagian lain dalam Perjanjian 

Baru untuk berbicara tentang bagaimana kita diselamatkan dan dilepaskan. Perempuan itu 

dipulihkan secara total. Ini ditekankan dalam apa yang Yesus katakan kemudian, “Pergilah 

dalam damai, shalom.” Gambaran tentang shalom, damai, dalam Perjanjian Lama, mencakup 

keutuhan, kebenaran dalam hubungan dengan Allah. “Pergilah dalam damai. Kamu dibebaskan 

dari penderitaanmu.” Ini berarti bukan hanya disembuhkan dari sakit pendarahan. Seluruh 

kehidupan perempuan itu dibuat menjadi utuh. Dan itulah maksud cerita itu. Maksud ini sama 

dengan yang kita telah lihat minggu yang lalu tentang bagaimana Yesus mengampuni dosa 

orang lumpuh itu dan memberinya kemampuan untuk berjalan. Pengampunan dosa yang Ia 

berikan merupakan maksud utama teks tersebut. Yang terjadi dalam kehidupan perempuan ini 

bukan hanya pengalaman kesembuhan jasmani, melainkan juga pengalaman kesembuhan 

secara utuh melalui pertemuannya dengan Yesus. Jangan lupakan gambaran ini tentang 

bagaimana kasih melenyapkan ketakutan. Di sini kita melihat Pencipta dunia, dalam 

keadaannya sebagai manusia, berjalan melewati kerumunan orang banyak untuk melakukan 

satu mujizat yang luar biasa. 

 



Dan perempuan ini, yang telah dikesampingkan dalam budayanya, menjamah jubah Yesus, dan 

pada saat itu juga Pencipta dunia ini, dalam keadaanNya sebagai manusia, berpaling dan 

menatapnya dan memberi perhatianNya yang penuh kepadanya dan berkata, “Imanmu telah 

menyembuhkan engkau.” Saya ingin anda melihat kasih yang telah melenyapkan ketakutan. 

Yesus berkata, “Aku mempedulikanmu.” Jangan lupa ini. Keindahan teks ini terlihat dalam sikap 

Yesus yang mau merendahkan diriNya di antara kerumunan orang banyak itu, lalu berpaling 

kepada perempuan itu dan menyembuhkan perempuan yang telah dikesampingkan itu secara 

utuh. Dan saya ingin mengingatkan anda semua, bahkan ratusan orang yang berkumpul pagi 

ini di sini, bahwa Allah penguasa alam semesta ini mempedrulikan anda. Ia juga mau berhenti 

untuk menolong anda. Ia memberi perhatianNya yang penuh pada anda, juga memberi belas 

kasihanNya, kuasaNya, anugerahNya, dan rahmatNya.  Jangan lupa ini, baik untuk orang yang 

di samping anda, di belakang anda, di depan, anda, untuk anda di mana pun anda sedang 

duduk. Ia mempedulikan anda dan Ia rindu menjadikan anda utuh. Ia rindu memberikan 

damaiNya bagi anda dan membawa kesembuhan bagi anda. 

 

Apakah itu berarti kesembuhan dari satu penyakit jasamani? Apakah itu berarti kesembuhan 

dari penyakitku? Mungkin, mungkin tidak. Namun itu pasti berarti kesembuhan di tengah-tengah 

keadaan itu. Itu pasti berarti keselamatan yang lengkap dan total yang jauh melebihi penyakit 

apa pun yang dapat menjangkiti kita dalam dunia ini. Ia mempedulikan anda. Dan cerita ini, 

yang merupakan gambaran tentang bagaimana anda dibebaskan dari semua penderitaan, 

mempersiapakan kita untuk melihat cerita berikutnya. Apa maksudnya? Cerita yang berikutnya 

adalah seperti akhir suatu buku, cerita yang satu ada di tengahnya, dan sekarang anda melihat 

Yesus pergi ke rumah Yairus yang anak perempuannya baru saja meninggal. Yairus sedang 

putus asa. Ia adalah seorang pemimpin rumah ibadat. Pada saat itu bukanlah sesuatu yang 

populer bahwa seorang pemimpin rumah ibadat, atau orang-orang Farisi, atau ahli-ahli Taurat, 

atau seseorang seperti mereka, datang meminta pertolongan kepada Yesus. Dalam pandangan 

mereka Yesus adalah seorang yang tidak baik. Yairus datang kepada Yesus dan berkata, 

“Saya ingin Engkau menolongku.” Pada akhir cerita ini kita melihat Yesus menuju ke tempat 

anak perempuan itu. Ia masuk ke dalam dan berkata, “Ia tidak mati, ia hanya tertidur.” Lalu 

setiap orang menertawakannya. Di sini Yesus bukannya melakukan suatu diagnosis medis lalu 

mengatakan bahwa anak itu hanyalah dalam keadaan koma. Ia sudah meninggal, namun 

Yesus mengatakan bahwa kematiannya hanyalah sementara. Yesus masuk dan berkata, “Talita 

kum” dalam bahasa Aram yang adalah bahasa yang dipakai Yesus sehari-hari, lalu dengan 

segera anak perempuan itu bangun dan berjalan keliling. 



 

Yesus memiliki kuasa atas alam. Ia memiliki kuasa atas setan-setan. Ia memiliki kuasa atas 

penyakit. Tetapi Ia juga memiliki kuasa atas kematian. Dan dalam gambaran inilah saya ingin 

anda melihat bukan hanya kehadiran Kristus dan damai Kristus dan penyembuhan Kristus, 

melainkan juga pengharapan Kristus. Perhatikan interaksi antara Yesus dengan Yairus yang 

lagi putus asa.  Dan ketika dalam perjalanan menuju rumah Yairus, mereka diganggu. Anak 

perempuan itu disembuhkan namun kemudian seseorang datang dan berkata, “Maaf Yairus, 

anakmu sudah mati. Sudah terlambat. Jangan menggangu Guru lagi.” Dan ketika semua orang 

yang ada di situ menunduk karena sedih, Yesus menatap Yairus dan berkata, “Jangan takut. 

Percayalah terus.” Dengan kata lain, jangan menyerah. Teruslah percaya. Pengharapan, 

pengharapan yang nyata. Ini tidak berarti mengabaikan keputusasaan yang ada pada situasi 

seperti itu.  Kita tahu bahwa bagi Yesus kepedihan itu nyata. Ketika Yairus mendengar tentang 

berita kematian anak perempuannya, itu adalah gambaran yang sama dengan yang kita lihat 

dalam Yohanes 11 ketika Marta dan Maria menangis pada waktu Lazarus meninggal. Dan apa 

yang dikatakan Yohanes 11:35 tentang sikap Yesus? Ia menangis bersama mereka. Ia tahu air 

mata mereka. Ia tahu air mata anda. Ia tahu kesakitan itu. Ia tahu keputusasaan itu. Ia 

bukannya asing dengan hal itu. Pada waktu yang sama, di tengah-tengah keputusasaan yang 

nyata itu, ia memberikan pengharapan yang nyata. Ini bukanlah pengharapan bahwa semua hal 

akan selalu berjalan baik bagi Yairus. Mungkin timnya akan menang. Mungkin hal-hal akan 

berjalan sesuai rencananya. Ia berharap. Ia menginginkan. Ia merindukan. Namun itu bukanlah 

pengharapan yang alkitabiah. Pengharapan yang alkitabiah berkata, “Kita mempunyai 

keyakinan bahwa hal ini akan terjadi. Jangan takut. Percayalah. Tetaplah percaya.” 

 

Lalu Yesus dan Yairus berjalan masuk lalu Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Ia 

berkata, “Ia tidak mati. Ia hanya tidur. Kematiannya hanya sementara.” Dalam 1 Korintus 15:51 

kita melihat kata yang sama dipakai. Dikatakan bahwa kita semua tidak tidur tetapi kita semua 

akan diubah. Maut, di manakah kemenanganmu? Maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur 

bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan atas maut. Di sini kita melihat kasih 

yang melenyapkan ketakutan. Yesus berkata kepada semua orang yang percaya kepadaNya, 

“Kamu bukan saja tidak sendirian. Kamu bukan saja aman di dalam Aku dan Aku 

mempedulikanmu. Kamu akan hidup selama-lamanya. Kematian hanyalah sementara. Aku 

adalah kebangkitan dan hidup.” Itu yang dikatakanNya dalam Yohanes 11. Ia berkata, “Barang 

siapa yang percaya kepadaKu, walaupun ia mati, ia akan hidup.” Salah satu pengkhotbah 

favorit saya dari masa lalu ialah D.L. Moody, yang kira-kira dua ratus tahun yang lalu bepergian 



keliling Amerika Serikat dan Eropa untuk memberitakan Injil dan menyaksikan begitu banyak 

orang datang kepada Kristus. Pada waktu ia masih muda ia diundang untuk berkhotbah pada 

satu kebaktian pemakaman. Ia mulai mencari salah satu khotbah Yesus tentang pemakaman 

dalam kitab-kitab Injil dan ternyata ia menemukan bahwa Yesus tidak pernah menyampaikan 

khotbah pemakaman. Sebaliknya Moody menemukan bahwa Yesus mengubah setiap acara 

pemakaman yang dihadiriNya dengan cara membangkitkan orang yang mati itu. Pada waktu 

orang-orang mati itu mendengar suaraNya mereka segera bangkit. Bukankah itu luar biasa? 

Setiap kali Yesus mencoba menyampaikan khotbah pemakaman, mereka bangkit dan 

berakhirlah acara pemakaman tersebut. Anda menginginkan Yesus berkhotbah pada hari 

pemakamanmu? Walaupun anda mati anda akan hidup oleh iman kepada Kristus. Dan jika Ia 

telah mengalahkan kematian, jika Ia telah membuang ketakutan akan kematian dari gambaran 

itu, mengapa kita harus takut? Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap kita? Apa yang 

dapat dilakukan alam terhadap kita? Apa yang dapat dilakukan setan-setan terhadap kita? Apa 

yang dapat dilakukan penyakit terhadap kita? Kematian telah dikalahkan. Karena itu kita tidak 

mempunyai alasan untuk takut terhadap apa pun yang diberikan dunia ini bagi kita. Sering kali 

kematian dating menyerang dalam cara yang tidak dapat dijelaskan, yang tragis, dengan 

sungguh sangat kejam. Dan Allah tidak berjanji bahwa Ia akan memberikan kepada kita 

penjelasan tentang bagaimana hal itu bias terjadi. 

 

Hari Ayah merupakan suatu hari yang sangat menggembirakan di mana saya merayakannya 

untuk pertama kalinya. Saya juga saat ini teringat akan ayah saya,  dan saya lebih merasa 

kehilangan daripada sehari setelah ia tanpa terduga meninggal karena serangan jantung. 

Segala sesuatu berjalan baik sampai saat itu. Namun saya ingin mengingatkan anda bahwa 

serangan jantung tidak memiliki kata terakhir. Penyakit kanker tidak memiliki kata terakhir. 

Penyakit alzhemeier dan Parkinson tidak memiliki kata terakhir. Badai tornado tidak memiliki 

kata terakhir. Badai topan tidak memiliki kata terakhir. Dia yang memiliki segala kuasa atas 

alam, segala kuasa atas setan-setan, segala kuasa atas penyakit, dan segala kuasa atas 

kematian, Dialah yang memiliki kata terakhir. Dan ia berkata kepada anda yang percaya 

kepadaNya, “Kamu tidak sendirian. Kamu aman di alam Aku. Aku mempedulikan kamu, dan 

kamu akan hidup selama-lamanya. Karena itu biarkanlah kasihKu melenyapkan segala 

ketakutanmu.”  Ketakutan bukanlah dari atas. Anda tidak perlu lagi. Ketakutan sama sekali tidak 

dapat sejalan dengan kehidupan Kristen.  

 



Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Allah, kami memuji Engkau untuk kelepasan yang 

engkau telah berikan bagi kami, untuk kuasa yang Engkau telah berikan di tengah ketakutan. 

Allah, saya berdoa agar InjilMu dan ceritaMu dan kuasaMu, ciri-ciri Kristus dan janji-janjiNya, 

dapat menjadi nyata. Biarlah kebenaran-kebenaran ini bergema dalam hati dan pikiran kami, 

dan agar Engkau membawa kami keluar dari segala ketakutan. Dan saya berdoa bagi orang-

orang yang belum pernah tiba pada titik di mana mereka mengandalkan Engkau untuk 

menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Engkaulah satu-satunya yang telah 

menaklukkan dosa, menaklukkan kematian, dan menaklukkan kuburan. Saya berdoa agar hal 

itu menjadi kenyataan untuk pertama kali begi mereka yang hadir pagi ini. Dalam nama Yesus 

kami berdoa. Amin. 


