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Hari ini kita akan mendeskripsikan peristiwa terbesar yang pernah terjadi di dunia ini. Peristiwa ini

terjadi 2.000 tahun yang lalu. Ini adalah suatu peristiwa yang mengubah dunia dari dunia yang

tidak berpengharapan dan mati kepada dunia yang penuh harapan dan kehidupan yang kekal.

Peristiwa tersebut adalah peristiwa salib. 

PERISTIWA SALIB = PERISTIWA TERBESAR YANG MENGUBAH DUNIA 

J U M A T  A G U N G

L U K A S  2 3 : 4 4 - 4 8

P D T .  D R .  D R .  P A U L  C H O O  -  S I H O M B I N G  

Apa itu PERISTIWA SALIB? 
1.Yesus telah turun untuk dilahirkan ke dalam dunia ini. Yesus sebagai 100% Allah Ia dilahirkan dari

kandungan Maria dan menjadi 100% Allah dan 100% Manusia. 

2.Yesus lahir untuk satu misi - untuk disalibkan, mengambil dosa kita dan untuk membayar

ganjaran dosa kita. Dan Ia telah memberikan harapan kepada kita serta hidup yang kekal bagi

mereka yang percaya kepadaNya. 

Jadi, mari kita perhatikan peristiwa tersebut. 

TEPAT SEBELUM HARI JUMAT AGUNG YESUS DITANGKAP KARENA YESUS
MENYEBUT ORANG MUNAFIK
Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan para pemimpin Yahudi. Para pemimpin agama Yahudi

sangat membenci Yesus karena Yesus menyebut mereka dengan sebutan orang munafik. Dan

memang mereka adalah orang yang munafik. Mereka memakai agama demi kekuasaan dan uang.

Itu juga hal yang biasa terjadi sekarang. Hal yang sama. Sehingga Yesus menyebut mereka sebagai

orang munafik dan mereka tidak dapat melakukan apa-apa hingga malam itu.

ORANG-ORANG YAHUDI MENYIKSA YESUS 
 Ia ditangkap dan dibawa ke hadapan para pemimpin agama dan mereka meludahiNya, mereka

menamparNya, mereka meninjuNya, mereka menutup wajahNya dengan kain, memukulNya dan

mereka bertanya “Siapa yang memukulMu? Jika Engkau memang Anak Allah beritahu kami.”

Dan Yesus dipukuli berulang-ulang kali oleh lebih dari seratus pemimpin agama Yahudi. Wajahnya

memar ditinju dan setelah mereka merasa cukup puas menghukumNya mereka menyerahkan Yesus

kepada penguasa Roma. Lalu Gubernur Roma mencambuk Yesus. 



Kita tahu bahwa cambukan Roma sangatlah kejam.

BUKAN CAMBUKAN BIASA. Melainkan cambuk yang

terbuat dari kulit dan di kulit itu ada kail, seperti kail

pancing dan juga bola-bola yang terbuat dari besi.

Sehingga ketika Yesus dicambuk, kail itu menancap

menancap di telingaNya, wajahNya, mulutNya.

Kemudian cambuk itu ditarik dan merobek wajahNya. 

Setelah itu mereka mencambukNya dan dagingnya

robek kemudian mereka menaruhkan mahkota duri di

atas kepalaNya. Lalu mereka mengambil tongkat dan

memukul mahkota duri itu ke dalam kepalaNya. Anda

semua sudah tahu tentang penderitaan Yesus ini. 

Yesaya 52:14 Anda akan melihat gambaran Yesus bukan gambaran yang kita lihat dalam lukisan

Yesus atau dalam film tentang penderitaan Yesus melainkan dalam Alkitab. 

Yesaya 52 dan 53 menggambarkan penderitaan Yesus di kayu salib. 

Yesaya 52: 14. Alkitab berkata, “Seperti banyak orang akan tertegun melihat Dia...” karena

wajahNya sangat hancur. IA BAHKAN TIDAK LAGI TERLIHAT SEPERTI MANUSIA. Dagingnya

robek. Dia dipukul dengan sangat keras. MataNya bengkak, Ia tidak dapat melihat dan

dagingNya terlepas. Terlihat seperti daging yang digantung di pasar. Ketika Anda melihat daging

di pasar Anda tidak tahu apakah itu daging kambing atau daging sapi. 

Setelah orang Romawi memukuliNya mereka memakuNya di atas kayu salib.

DIA DIGANTUNG DI ATAS SALIB DARI JAM 9 PAGI KE JAM 12 SIANG. Ribuan

orang datang dan mengolok-olok Dia. Mereka tidak percaya bahwa Ia adalah

Mesias. Bagaimana mungkin seorang Mesias tidak lagi terlihat seperti

manusia? Dan begitu banyak dari orang-orang jahat ini khususnya para

pemimpin agama berkata, “Jika Engkau benar-benar Allah turunlah dari

salib itu! Buktikan bahwa Engkau adalah Anak Allah.” MEREKA TIDAK

MENGERTI BAHWA YESUS TURUN KE DUNIA INI DEMI SATU TUJUAN YAITU

DISALIBKAN BUKAN LARI DARI SALIB. DISALIBKAN DAN MENDERITA

UNTUK ANDA DAN SAYA. 

ORANG-ORANG ROMAWI MENCAMBUK YESUS 

BAGAIMANA WUJUD YESUS SETELAH PENGHUKUMAN INI? 

ORANG-ORANG ROMAWI MEMAKU YESUS 



Dan banyak orang berpikir bahwa hukumaNya hanya berupa pukulan, cambukan, tamparan,

diludahi, paku di tanganNya dan paku di kakiNya. Banyak orang berpikir bahwa itulah

penderitaan Yesus. Itu memang benar penderitaan Yesus. Namun itu bukanlah penderitaan

sesungguhnya yang akan kita baca dalam Lukas 23:44. 

Kita akan membaca nats Alkitab yang mengejutkan dalam Lukas 22:44. “Ketika itu hari sudah

kira-kira jam dua belas, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam tiga.” Kita

tahu bahwa siang hari, jam 12 siang, adalah waktu di mana matahari bersinar paling terang.

Namun pada hari itu, 2.000 tahun yang lalu, pada jam 12 hingga jam 3 sore dimana biasanya

matahari sangat panas dan terang, terlihat seakan-akan Allah memadamkan matahari.

KEGELAPAN TOTAL. Anda dapat bayangkan kerumunan orang yang ada di sana mereka sedang

berteriak, “JIKA ENGKAU ADALAH ANAK ALLAH TURUNLAH!” Kemudian tiba-tiba terjadi

kegelapan. 

Saya dapat pastikan mereka semua gemetar. Mereka gemetar. Karena hanya Allah yang dapat

memadamkan matahari. Gerhana matahari hanya terjadi beberapa menit, sesekali pada hari-

hari yang khusus, matahari sedikit gelap bukan kegelapan total dan terjadi beberapa menit.

Tetapi ini berlangsung selama 3 jam. Kegelapan total. 

Orang-orang yang ada di sana gemetar. Allah sedang marah hanya Allah yang dapat menutup

matahari. Mereka melakukan kesalahan tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak dapat

melarikan diri karena gelap total. Mereka tidak membawa senter mereka. Lagipula siapa yang

membawa senter pada siang hari? Mereka tidak berani bergerak karena Allah sedang marah.

Mereka berdiri di sana dan gemetar. Apa yang sedang terjadi? Selama 3 jam tidak ada yang

berani berkata apa-apa. KEHENINGAN DI ATAS SALIB. 

PENYIKSAAN YESUS DI TANGAN ORANG-ORANG YAHUDI DAN ROMAWI
BUKAN PENYIKSAAN/PENDERITAAN YANG SESUNGUHNYA 

KEGELAPAN TOTAL

PERTANYAANNYA ADALAH, MENGAPA TERJADI KEGELAPAN PADA HARI ITU?

APA YANG SEDANG TERJADI? 
Kita tidak perlu berspekulasi. Karena kita bisa melihat jawabannya dalam Alkitab. 

Ratapan 1:12-13 dan kita akan melihat nats Alkitab yang tidak biasa yang sangat sedikit orang

Kristen dapat memahaminya. Tetapi menjelaskan dengan sangat jelas apa yang sedang terjadi

selama 3 jam kegelapan tersebut. 



Apa ini? Dari atas dikirimNya api masuk ke dalam tulang-

tulangku? 

Siapa yang ada di atas? Allah Bapa. 

Mengapa Ia mengirim api ke dalam tulang-tulangnya? Karena

murkaNya yang menyala-nyala. 

Mengapa Ia murka kepada AnakNya Yesus Kristus? Karena pada

hari itu Yesus Kristus Anak Allah yang tidak berdosa menjadi

dosa karena pada hari itu DI ATAS SALIB YESUS TELAH

MENGAMBIL DOSA ANDA, DOSA SAYA DAN  SEGALA DOSA

DUNIA. Saya bahkan tidak dapat menghitung berapa banyak

dosa yang telah saya lakukan lebih dari yang dapat saya hitung.

Tidak ada komputer yang mampu menghitung dosa-dosa saya.

Dosa dari mata saya, dari telinga saya, dari perkataan saya, dari

hati saya dan dari pikiran saya. Saya telah melakukan begitu

banyak dosa. Saya bahkan tidak mampu mengingatnya. 

Tetapi Yesus, sebagai Tuhan, mengingat setiap dosa saya. 

Ratapan 1:12-13 
“Acuh tak acuhkah kamu

sekalian yang berlalu?
Pandanglah dan lihatlah,

apakah ada kesedihan seperti
kesedihan yang ditimpakan

Tuhan kepadaku, untuk
membuat aku merana tatkala

murkaNya menyala-nyala!
Dari atas dikirimNya api
masuk ke dalam tulang-

tulangku; dihamparkannya
jaring di muka kakiku,

didesakNya aku mundur; aku
dibuatNya terkejut, kesakitan

sepanjang hari.” 

DAN IA MENGAMBIL SEMUA DOSA SAYA - DOSA MASA LALU,
DOSA SEKARANG DAN DOSA YANG BELUM SAYA LAKUKAN
KARENA IA ADALAH ALLAH. IA MAMPU MELIHAT SEGALA
DOSA SAYA DAN MENGAMBIL SEMUA DOSA YANG TELAH

SAYA LAKUKAN, YANG TELAH ANDA LAKUKAN, YANG
TELAH ADAM LAKUKAN, YANG TELAH ABRAHAM LAKUKAN,

DAN SEMUA DOSA MANUSIA KE ATAS DIRINYA. 

Pada hari itu, Yesus seperti diselimuti dengan dosa yang begitu besar bukan dosaNya karena

Dia tidak berdosa MELAINKAN DOSA KITA. Dia sedang menanggung dosa kita dan Allah

adalah kudus dan membenci dosa dan Allah harus menghukum dosa sehingga Allah

membenci semua dosa yang ada di atas Yesus bukan dosaNya tetapi dosa kita dan ALLAH

MENGHUKUMNYA DENGAN API KE DALAM TULANG-TULANGNYA. 



Anda bertanya, “Mengapa api ke dalam tulang-tulangNya?” Karena Anda dan saya tahu

bahwa neraka adalah tempat yang sangat unik. Neraka adalah benar-benar gelap. Dan neraka

mengandung api yang kekal. Anda dapat membacanya dalam Markus 9:44, 46, 48 semuanya

mengatakan bahwa neraka terdapat api yang kekal. Api yang biasa bukan api neraka. Ketika

membakar seseorang setelah beberapa lama orang itu akan menjadi abu. Api di neraka akan

senantiasa membakar Anda namun Anda tidak akan menjadi abu. Membakar hingga ke dalam

tulang-tulang Anda, membakar Anda dari dalam dan manusia di neraka berteriak-teriak dan

tidak pernah berhenti. Karena api itu membakar. Api ini membakar hingga ke tulang-tulang

Anda namun Anda tidak akan pernah mati. Anda menderita selamanya. 

Pada hari itu YESUS SEDANG MENGAMBIL TEMPAT ANDA DAN SAYA DI ATAS SALIB. DIA

MENDERITA KARENA DOSA ANDA DAN SAYA. Kita yang sehasrunya membayar ganjaran dosa

kita selama kekekalan tetapi dosa Anda dan saya difokuskan kepada Yesus. Dan api dari Allah

dan api neraka dikirimkan kepada Yesus karena Ia mengambil tempat kita di atas salib. 

Saya harap Anda dapat memahami Lukas 23:44 terjadi kegelapan dan keheningan total selama

3 jam. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi Allah sedang menghukum

Yesus, AnakNya, karena Yesus menderita untuk Anda dan saya. 

Karena Ia mengasihi kita. Rela menderita menggantikan kita. 

Begitu banyak para ibu rela menderita demi anak-anak mereka. Setiap Ayah rela menderita

demi anak-anak mereka. Yesus rela menderita demi kita. Saya harap Anda MEMAHAMI

PENDERITAAN YESUS YANG SEBENARNYA BUKANLAH PUKULAN ORANG YAHUDI ATAU

CAMBUKAN ORANG ROMA. Itu adalah penderitaan yang berat namun ada penderitaan yang

terbesar yang tidak dapat Anda dan saya pahami. Itulah mengapa Allah mendatangkan

kegelapan. Karena tidak seorangpun yang dapat memahaminya. Yesus menderita selama 3

jam. 

Api dari neraka dikirimkan dan dicurahkan kepadaNya. Dan akhirnya Yesus berkata,

“ALLAHKU, ALLAHKU, MENGAPA ENGKAU MENINGGALKAN AKU?” Lalu dalam Yohanes 19:30

Yesus berkata, “Sudah selesai!” Ketika hukuman dosa yang terakhir dosa Anda, dosa saya

dan dosa dunia TELAH LUNAS DIBAYAR. Lalu Ia berkata dalam Lukas 23:46, “Bapa ke

dalam tanganMu Kuserahkan nyawaKu.” TugasNya telah selesai. 

API NERAKA

MENGAPA YESUS MELAKUKAN ITU?



Saya harap Anda mengerti apa yang telah Yesus lakukan untuk Anda di kayu salib. Betapa

besarnya pekerjaan dan mukjizat yang terjadi 2.000 tahun yang lalu pada Jumat Agung. Marilah

kita merayakan hari ini dengan mengingat kasih Allah dan kasih Yesus bagi kita. Saya harap hati

Anda berkata, “Terima kasih Tuhan Yesus. Aku seharusnya berada di neraka berteriak tetapi

Engkau mengambil tempatku. Engkau menderita dan mati bagiku. Terima kasih Yesus. Aku

percaya kepadaMu sebagai Juruselamatku.” Saya harap Anda semua mengatakan hal ini.

“Aku layak berada di neraka. Aku berdosa melawan Allah. Saya mengakui dosaku, ya Tuhan.

Terima kasih telah mengutus AnakMu, Yesus Kristus yang telah mati untuk dosa-dosaku. Aku

percaya kepadaNya sebagai Juru Selamatku.”

Anda tahu yang menarik dalam Lukas 23:45 dikatakan, “... dan tabir bait suci terbelah

dua.” Dalam bait suci Yahudi terdapat satu tempat khusus yang disebut dengan tempat

maha kudus. Dan tidak seorangpun boleh masuk kecuali satu orang yaitu Imam besar sekali

dalam setahun. Tempat maha kudus menggambarkan hadirat Allah. Tidak boleh ada yang

masuk ke dalam hadirat Allah. Tetapi pada hari itu ketika Yesus menyelesaikan pekerjaanNya

untuk kita, tabir yang memisahkan tempat yang maha kudus terbelah dua. Apa artinya?

Bahwa hari ini Anda dan saya dapat masuk ke dalam hadirat Allah karena apa yang telah

Yesus lakukan di atas salib untuk kita. 

TERIMAKASIH YESUS 

ANDA DAN SAYA DAPAT MASUK KE DALAM HADIRAT ALLAH KARENA APA
YANG TELAH YESUS LAKUKAN DI ATAS SALIB UNTUK KITA. 



Saya harap Anda telah percaya kepada Yesus sebagai Juruselamat Anda. Saya harap Anda

dapat berkata, “Ya, terima kasih Yesus telah mati untuk segala dosaku. Dosa masa lalu,

dosa sekarang dan dosaku yang akan datang. Aku bersyukur Engkau telah

menggantikanku.” Dan Anda tahu dalam beberapa hari kemudian kita akan merayakan

minggu kebangkitan. Yesus bukan hanya mati di kayu salib dan membayar dosa kita tetapi

Dia bangkit dari kematian untuk membuktikan kepada Anda dan saya bahwa segala dosa

telah dibayar lunas. Yesus berkata, “Sudah selesai.” Ketika Yesus berkata “Lunas” ITU

BENAR karena Dia bangkit dari kematian. Jika itu belum diselesaikan olehNya maka Dia akan

tetap berada dalam kubur. Tetapi Dia bangkit dari kematian dan naik ke Surga. SEHINGGA

ANDA DAN SAYA YANG TELAH PERCAYA KEPADANYA AKAN BEROLEH HIDUP YANG KEKAL.

Hidup kita akan penuh dengan harapan. Hidup dimana kita selalu penuh dengan

pengharapan karena salib. Karena apa yang telah Yesus lakukan untuk Anda dan saya 2.000

tahun yang lalu pada hari Jumat Agung.

Tuhan memberkati Anda. Biarlah Anda bersukacita dalam keselamatan yang luar biasa ini.

Juruselamat yang luar biasa dan mukjizat salib yang luar biasa.

Tuhan memberkati Anda. 

PENUTUP


