27 November 2022

Ibadah Minggu

"Raja Damai yang Akan
Datang"

Yesaya 11:1-10

"Kristus adalah tunas dan akar. Yesus adalah tunas dari
tunggul Isai, tunas yang muncul dari tunggul mati dari
garis keturunan Daud. Yesus adalah satu-satunya yang
membawa kehidupan dari kematian. Dari salib dan
kubur, Yesus kita bangkit untuk memberi kita
kehidupan."
www.picindonesia.org

01

Latar belakang:
Yesaya dianggap sebagai penginjil dari
perjanjian lama karena Tuhan memberinya
banyak nubuatan tentang Juruselamat
yang akan datang, Yesus Kristus, dan
bagaimana Dia akan menyelamatkan umatNya dari dosa-dosa mereka.
Yesaya pasal 11 mengajarkan tentang Yesus
Kristus, yang adalah Cabang Kebenaran Raja
Daud.

“Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan
taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan
berbuah.”

Ayat 1

Tuhan telah berjanji kepada Raja Daud bahwa salah satu keturunannya akan duduk di
Tahta Israel selamanya

(“TUHAN telah menyatakan sumpah setia kepada Daud,
Ia tidak akan memungkirinya: "Seorang anak
kandungmu akan Kududukkan di atas takhtamu;
Mazmur 132:11).
Keturunan raja Daud telah dikirim ke pengasingan Babilonia 500 tahun sebelum Yesus
lahir, dan sepertinya nubuat yang diberikan kepada raja Daud tidak terpenuhi. Namun,
500 tahun setelah Pembuangan, keturunan raja Daud yang rendah hati telah lahir di
Betlehem
“Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham.

Matius 1:1

Karena Yesus akan lahir dalam keadaan yang sederhana, Yesaya menubuatkan bahwa
Yesus akan datang dari “tunggul Isai” (bukan tunggul Raja Daud). Isai sang gembala
adalah ayah dari raja Daud

(“Obed memperanakkan Isai dan Isai memperanakkan Daud.”
Rut 4:22).
Ayat 2

“Roh TUHAN akan ada padanya, roh hikmat dan
pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh
pengenalan dan takut akan TUHAN”

www.picindonesia.org

02

Meskipun Yesus berasal dari “tunggul Isai” dan tampak begitu rendah hati dan biasa
saja, namun Ia dipenuhi dengan Roh Tuhan. Harap dicatat bahwa dalam ayat ini, Yesus
memiliki 7 aspek dari roh Tuhan:
1. Roh Tuhan ada padanya.
2. Roh kebijaksanaan.
3. Roh pengertian.
4. Roh menasihati.
5. Roh keperkasaan.
6. Roh pengetahuan.
7. Roh takut akan Tuhan.
Dalam Alkitab, angka 7 biasanya melambangkan kepenuhan atau kelengkapan. Dengan
kata lain, Yesus, sebagai manusia, dipenuhi dengan kepenuhan roh kudus.
Tidak ada perbedaan antara sifat Yesus dan sifat roh kudus. Ketika kita melihat Yesus
kita melihat Allah Bapa (Yohanes 14:9). Ketika kita melihat roh Tuhan bekerja, maka
harus terlihat seperti pelayanan dan sifat Yesus.

Ayat 3-5

“ya, kesenangannya ialah takut akan TUHAN. Ia tidak akan
menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan
keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi
orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan
keputusan terhadap orang- orang yang tertindas di negeri
dengan kejujuran; ia akan menghajar bumi dengan
perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas
mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan
menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat
pinggang tetap terikat pada pinggang.”

Ketiga ayat ini menggambarkan sifat Yesus yang sempurna.
“kesenangan-Nya ialah takut akan TUHAN
“. Tidak ada yang lebih menyenangkan
Yesus daripada melakukan kehendak Allah
bapa (“Kata Yesus kepada mereka:
"Makanan-Ku ialah melakukan kehendak
Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan
pekerjaan-Nya.” Yohanes 4:34).
“Ia akan menghakimi dengan keadilan”
tidak seperti hakim-hakim yang tidak
sempurna di bumi.
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"Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat ".
“perkataannya seperti tongkat” mengacu pada kekuatan kata-kata yang dia
ucapkan.
“Kebenaran dan Kesetiaan akan menjadi ikat pinggang-Nya” berarti bahwa
kebenaran dan kesetiaan begitu dekat dengan Yesus sehingga seperti ikat
pinggang yang melingkari pinggang-Nya. Dengan kata lain, segala sesuatu yang
Yesus lakukan dilakukan dengan kebenaran dan kesetiaan.

Ayat 6-9

“Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul
akan berbaring di samping kambing.
Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersamasama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu
dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya
akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan
jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermainmain dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan
mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada
yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di
seluruh gunung-Ku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh
dengan pengenalan akan TUHAN, seperti air laut yang
menutupi dasarnya.”

Keempat ayat ini menggambarkan dunia baru yang indah yang dipersiapkan Yesus bagi
kita.
Hewan-hewan akan tetap ada di dunia baru ini tetapi mereka akan hidup bersama
dengan damai. Ini sangat berbeda dari dunia hewan saat ini di mana hewan yang lebih
kuat memakan hewan yang lebih lemah.
Di dunia baru ini, manusia dan hewan juga akan hidup bersama dengan damai. Yesus
memang Raja Damai

(“Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putera telah diberikan untuk kita;
lambang pemerintahan ada di atas bahunya,
dan namanya disebutkan orang: Penasihat
Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal,
Raja Damai.”
Yesaya 9:6).
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Dengan kata lain, dunia baru ini sangat mirip dengan taman Eden, di mana semua
ciptaan Tuhan hidup bersama dengan damai.

Ayat 10

" Maka pada waktu itu taruk dari pangkal
Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi
bangsa-bangsa; dia akan dicari oleh sukusuku bangsa dan tempat kediamannya
akan menjadi mulia.”

Yesus bukan hanya Mesias bagi orang Yahudi tetapi untuk semua orang yang ukan
Yahudi, yaitu. untuk seluruh dunia

(“Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang
dari jauh, dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung
bumi; sesungguhnya mereka akan datang dengan segera,
dengan cepat!”
Yesaya 5:26)
Kekristenan adalah agama yang paling tersebar luas di dunia dan ada orang Kristen
dari setiap bagian dunia.
Dan semua orang yang telah percaya kepada
Yesus Kristus sebagai penyelamat mereka telah
menemukan “tempat peristirahatan yang mulia”.
Di dunia sekarang ini kita memiliki kedamaian di
dalam hati kita karena mengetahui bahwa semua
dosa kita telah diampuni ketika kita percaya
kepada Yesus Kristus.

Di dunia masa depan yang dipersiapkan Yesus bagi kita, kita akan
memiliki kedamaian di hati kita dan dalam segala hal di sekitar kita dan
yang terpenting kita akan memiliki kedamaian yang sempurna dengan
Tuhan dan satu sama lain.
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Kesimpulan:
Yesus Kristus memang Raja damai. Dia ingin memberi kita kedamaian di dunia ini dan
di dunia yang akan datang. Damai sejahtera ini dapat segera diterima oleh setiap orang
yang bertobat dari dosanya dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat
pribadinya (seperti Yesus yang 2000 tahun yang lalu membayar hukuman atas segala
dosa kita dan bangkit dari kematian).
Sudahkah Anda secara pribadi bertobat dari dosa-dosa Anda dan memercayai Yesus
Kristus sebagai Dia yang membayar hukuman untuk semua dosa Anda?
Jika Anda belum melakukannya, lakukan sekarang juga di tempat Anda berada. Doakan
doa ini dari hati Anda “Yesus yang terkasih, saya orang berdosa. Mohon ampuni dosadosa saya. Saya percaya bahwa Yesus Kristus membayar hukuman untuk semua dosa
saya. Saya menerima dia sebagai penyelamat pribadi saya. Amin."

KRISTUS ADALAH TUNAS DAN AKAR. YESUS ADALAH TUNAS DARI
TUNGGUL ISAI, TUNAS YANG MUNCUL DARI TUNGGUL MATI DARI
GARIS KETURUNAN DAUD. YESUS ADALAH SATU-SATUNYA YANG
MEMBAWA KEHIDUPAN DARI KEMATIAN. DARI SALIB DAN KUBUR,
YESUS KITA BANGKIT UNTUK MEMBERI KITA KEHIDUPAN.
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