
Yesus,
Mesias yang

Dijanjikan

Janji merupakan bagian dari kehidupan kita sekalian.
Orang tua berjanji untuk melakukan hal-hal bagi anak-
anak mereka. Para politikus, usahawan, dan pemilik toko
juga membuat janji-janji. Kita semua pemah mengalami
menunggu orang lain menepati janjinya kepada kita. Kadang-
kadang kita harus menunggu lama sekali sebelum orang me-
menuhi janji itu. Dan, kadang-kadang kita dikecewakan.

Allah juga telah membuat janji-janji. Berabad-abad
sebelum Yesus lahir, Allah berjanji bahwa Mesias, atau Yang
Diurapi akan datang. Allah berbicara "melalui" nabi-nabi-Nya,
menerangkan tentang Orang ini dan apa yang Dia dapat
lakukan.

Ketika Yesus datang, banyak orang yang sudah menge-
tahui tentang nubuat-nubuat ini memperhatikan sesuatu
yang penting sekali. Mereka memperhatikan bahwa apa
yang Yesus katakan dan lakukan cocok sekali dengan nubuat-
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nubuat para nabi. Mereka menyadari bahwa Yesus sungguh
Mesias yang dijanjikan Allah. Allah telah menggenapi janji-
Nya.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari beberapa
macam nubuat tentang Yesus. Saudara akan menemukan
hal-hal luar biasa yang dinubuatkan tentang Dia.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...
Memahami Apa Arti Nubuat Alkitab.
Menyelidiki Kebenaran Tentang Mesias.

Pelajaran ini akan menolong saudara .•.

o Mengenali aneka ragam nubuat alkitabiah.
o Menerangkan bagaimana Yesus adalah Mesias yang di-

janjikan.
o Menghargai nilai nubuat-nubuat dalam Alkitab.
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MEMAHAMI APA ARTI NUBUAT ALKITAB

Tujuan 1. Memilih pernyataan yang melukiskan sifat dan
pentingnya nubuat Alkitab.

Nubuat-nubuat di Alkitab adalah pesan-pesan yang diberi-
kan Allah kepada umat-Nya dengan perantaraan orang-orang
suruhan-Nya, yakni para nabi. Melalui para nabi, Allah mem-
beritahukan kepada umat-Nya apa yang Ia ingin mereka laku-
kan, dan menunjukkan kepada mereka banyak hal yang ter-
jadi pada masa depan.

Allah menggerakkan para nabi untuk mencatat berbagai
penyataan yang diberikan-Nya kepada mereka. Tulisan-tulis-
an itu terhimpun dalam Alkitab. Ramalan mereka tentang
kejadian-kejadian pada masa depan menjadikan Alkitab ber-
beda dengan setiap kitab suci agama lain. Banyak dar]
ramalan-ramalan ini sampai hal yang terkecil pun sudah
digenapi. Dalam Alkitab tercatat penggenapan dari banyak
ramalan itu. Beberapa dari nubuat-nubuat itu sedang di-
genapi sekarang ini. Yang lain akan digenapi pada masa
depan.
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Nubuat-nubuat Adalah Penting

Penggenapan nubuat-nubuat Alkitab membuktikan bahwa
Alkitab adalah Firman Allah. Siapakah, selain Allah, menge-
tahui tiap-tiap hal tentang masa depan dan dapat melukiskan
persis apa yang akan terjadi dengan orang-orang tertentu di
suatu tempat tertentu pada waktu tertentu beratus-ratus
tahun kemudian? Allah telah membuktikan bahwa Alkitab
memang diilhamkan dengan mengumumkan maksud-Nya se-
belum waktu terjadinya, lalu Ia membuat semua itu terjadi
persis seperti yang telah difirmankan-Nya dengan perantaraan
nabi-nabi-Nya.

Ada tiga alasan mengapa nubuat-nubuat di Perjanjian Lama
tentang seorang Juruselamat yang akan datang sangat penting
bagi kita:

1. Kita dapat membandingkan kehidupan Yesus dengan
ramalan-ramalan itu dan mengetahui apakah Ia benar-
benar Juruselamat yang dijanjikan itu.

2. Melalui nubuat-nubuat itu, kita dapat lebih mengerti
siapa Yesus dan mengapa Ia datang ke dunia. Pekerjaan-
Nya pada masa silam, masa kini dan masa depan ditun-
jukkan kepada kita.

3. Kita dapat mengetahui bahwa Allah sungguh melakukan
apa yang dijanjikan-Nya. Sebagaimana tahap pertama
dari nubuat-nubuat tentang Yesus terlaksana seperti
yang telah diramalkan, demikianlah juga nubuat-nubuat
tentang masa depan akan digenapi.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

1Nubuat-nubuat Alkitab tentang kejadian-kejadian pada
masa depan adalah
a) berita-berita yang diterima para nabi dari roh-roh orang

mati.
b) ramalan tentang masa depan yang diperoleh dengan ja-

lan mempelajari bintang-bintang
e) penyataan-penyataan yang diberikan Allah dengan

perantaraan nabi-na bi-Nya.

2 Nubuat-nubuat tentang Juruselamat yang akan datang ada-
lah penting karena nubuat-nubuat itu
a) membuktikan bahwa Allah melakukan apa yang Ia

janjikan.
b) melukiskan situasi politik selama masa Alkitab.
e) berisi banyak gambar dan lambang yang menarik.

Nubuat-nubuat tentang Mesias diberikan berangsur-angsur

Kita menyebut nubuat-nubuat tentang Juruselamat nubuat
Mesias. Ini berasal dari gelar Ibrani Mesias yang berarti Yang
Diurapi. Para imam, nabi dan raja diurapi dengan minyak
untuk menunjukkan bahwa Allah telah memilih dan me-
misahkan mereka untuk pekerjaan-Nya. Mesias yang akan
datang itu akan diurapi oleh Roh Kudus Allah untuk melaku-
kan pekerjaan-Nya. Ia akan menjadi Nabi, Imam dan Raja.
Kata Yunani untuk Mesias adalah Kristus. Apabila kita ber-
bicara tentang Yesus Kristus, kita sedang menamakan Yesus
itu Mesias, Yang Diurapi, penggenapan nubuat-nubuat yang
bertalian dengan Mpsias.
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Janji-janji Allah tentang Mesias itu diberikan sedikit demi
sedikit kepada umat-Nya selama jangka waktu kurang lebih
4000 tahun. Beberapa dari janji-janji itu melukiskan pekerja-
an yang akan dilakukan Yesus di dunia ini sebagai Juruse-
lamat kita. Yang lain menyebutkan tentang kerajaan-Nya
yang kekal pada masa depan. Beberapa nubuat diberikan
dalam pesan-pesan yang berkenaan dengan situasi setempat,
tetapi yang penerapannya lebih dari itu sebab mencakup juga
kedatangan Mesias.

Dengan berlalunya waktu, Allah menyatakan lebih banyak
rincian tentang Mesias - tempat kelahiran-Nya, cara kemati-
an-Nya, jenis pekerjaan yang akan dilakukan-Nya. Sebenar-
nya, beberapa ahli Alkitab telah menghitung bahwa ada 330
rincian tentang Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian
Lama. Allah menghendaki agar setiap orang dapat mengenal
Mesias bila Ia datang.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Gelar Kristus berarti
a) Yang Diurapi, Mesias.
b) Pemenang dan Raja.
c) Korban dan Juruselamat.

4 Allah memberikan nubuat-nubuat tentang Mesias
a) lebih dari 4000 tahun sebelum Kristus lahir.
b) pada waktu-waktu yang berbeda selama kira-kira 4000

tahun.
c) kepada salah satu nabi-Nya yang hidup 4000 tahun

yang lalu.

Tata Ibadah Menggambarkan Mesias

Upaca-upacara ibadah yang dilakukan oleh umat Allah da-
lam Perjanjian Lama bersifat nubuat. Allah telah menetap-
kan sistem kurban persembahan yang melambangkan Mesias
yang akan datang, yang akan memberi nyawa-Nya untuk
menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Pekerjaan para
imam menggambarkan pekerjaan Yesus sebagai imam yang
sempurna untuk seluruh umat manusia.

Seluruh kitab Ibrani pada Perjanjian Baru memberitahukan
bagaimana Yesus cocok dengan gambaran yang bersifat nu-
buat yang terdapat dalam tata ibadah Perjanjian Lama.

Kini di seluruh dunia kita menemukan bekas-bekas dari
upacara-upacara dan persembahan kurban yang bersifat nu-
buat, yang ditetapkan Allah ketika manusia berbuat dosa.
Dalam sistem ibadah dari banyak agama terdapat beberapa
dari tanda-tanda in; yang sebenarnya menunjuk kepada Ye-
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sus. Para penganut agama-agama itu seharusnya meneliti
Alkitab untuk menemukan arti sebenarnya dari tata ibadah
mereka.

Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Renungkanlah: Apakah saudara mengetahui tata ibadah
persembahan kurban yang dipraktekkan di daerah saudara?
Apa makna persembahan-persembahan itu?

6 Saudara telah mempelajari bahwa Yesus cocok dengan
gambaran simbolis yang diberikan oleh tata ibadah Per-
janjian Lama. Cara terbaik untuk mengetahui bagaimana
Yesus cocok dengan gambaran ini i.alah
a) memikir tentang agama yang dianut di daerah saudara.
b) mengetahui nama-nama semua nabi dalam Alkitab yang

bersifat Mesias.
c) mempelajari kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru.

MENYELIDIKI KEBENARAN-KEBENARAN TENTANG
MESIAS ITU

Tujuan 2. Mengenali beberapa cara Yesus menggenapi
nubuat-nubuat Alkitab tentang Mesias.

Nabi-nabi Perjanjian Lama meramalkan banyak hal pen-
ting tentang Mesias. Lima di antaranya diterangkan dalam
bagian berikut.
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Manusiawi dan Ilahi

Janji yang pertama tentang Mesias terdapat dalam kitab
yang pertama dari Alkitab. Allah menyebut Dia sebagai bp-
nih atau keturunan perempuan. Ia akan lahir dari seorang
perempuan. Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan
yang pertama, telah berbuat dosa. Iblis, musuh Allah, telah
membujuk mereka untuk tidak menaati Allah. Perbuatan
itu memisahkan mereka dari Allah dan menjadikan Iblis ber-
kuasa atas mereka. Tetapi Allah berjanji bahwa seorang
Juruselamat akan lahir yang akan memerangi Iblis dan meng-
hancurkan kuasanya. Allah berfirman kepada Iblis:
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manusia dan pada waktu dewasa menjadi seorang yang
memerintah Israel. Nabi Mikha bernubuat:

Mikha 5: 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai
yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu
akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah
Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak
dahulu kala.

Sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir, Allah menyatakan
kepada nabi Yesaya bahwa Juruselamat yang akan datang
itu bersifat manusiawi dan ilahi. Ia akan lahir dari seorang
perawan, tanpa bapa manusiawi. Salah satu gelar-Nya ialah
[manuel, yang berarti Allah menyertai kita.

Yesaya 7:14. Sebab itu TUHAN sendirilah yang akan
memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya,
seorang perempuan muda mengandung dan akan melahir-
kan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia
Imanuel.

Yesaya 9:5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang peme-
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rintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan
orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang
Kekal, Raja Damai.

Dalam Injil Matius dan Lukas saudara dapat membaca
tentang kelahiran Yesus. Ia lahir tanpa bapa manusiawi --
putera perawan Maria. Hal ini terjadi melalui kuasa Allah.
Roh Kudus. Manusiawi dan Dahi, Ia adalah Imanuel -
Allah menyertai kita.

Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Kita mengetahui bahwa Yesus adalah "Imanuel" yang
dinubuatkan dalam Perjanjian Lama karena Ia
a) lahir di Betlehem Efrata.
b) lahir melalui perantaraan Roh Kudus.
c) seorang guru yang agung dan berhikmat.

Kurban dan Juruselamat

Allah menyatakan kepada beberapa nabi bahwa Juruse-
lamat itu akan memberi nyawa-Nya sebagai kurban karena
dosa-dosa kita. Semua binatang yang dipersembahkan ke-
pada Allah sebelum kedatangan Yesus adalah gambaran ten-
tang Dia. Orang yang berbuat dosa membawa seekor anak
domba atau kambing kepada imam. Binatang itu disembelih
dan dibakar di atas mezbah. Ini berarti: "Allah, saya telah
berbuat dosa terhadap Engkau. Saya menyesal dan tidak
mau berbuat demikian lagi. Saya tahu bahwa hukuman atas
dosa adalah maut, karena itu saya patut mati. Akan tetapi,
terimalah kurban ini ganti saya dan ampunilah saya. Saya
akan hidup bagi-Mu."
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Yesaya pasal lima puluh tiga menggambarkan dengan sem-
purna bagaimana Allah akan menjadikan Juruselamat itu
suatu kurban untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi bagai-
mana kemudian Ia akan hidup pula dan bersukacita melihat
orang-orang yang diselamatkan karena kematian-Nya. Yesus
menjadi korban karena dosa kita dan Ia menjadi Juruselamat
kita. Para nabi memberitahukan bilamana, di mana dan ba-
gaimana Ia akan dikhianati oleh sahabat karib-Nya, mendapat
tuduhan palsu, ditahan, diadili, diejek, dicambuk, dan disalib-
kan. Tetapi Ia akan bangkit pula. Semua hal ini terjadi atas
Yesus, persis seperti yang dinubuatkan oleh para nabi Per-
janjian Lama. Saudara akan belajar lebih banyak mengenai
hal itu.

~~==============================
-~ Yang Harus Saudara Kerjakan

8Kita mengetahui bahwa Yesus menggenapi tata ibadah kur-
ban penghapus dosa dalam Perjanjian Lama karena Ia
a) mati bagi kita.
b) mengerjakan banyak perbuatan baik.
c) menceritakan tentang Allah kepada kita.

Nabi, Imam dan Raja

Nubuat-nubuat Perjanjian Lama menunjukkan bahwa
Mesias itu akan diurapi oleh Roh Allah untuk menjadi Nabi,
Imam dan Raja kita. Sebagai Nabi, Ia akan menjadi suara
(juru bicara) Allah kepada kita. Sebagai Imam, Ia akan men-
jadi suara kita kepada Allah. Sebagai Raja, Ia akan menjadi
tangan Allah untuk menolong dan memimpin kita. Ia akan
menetapkan patokan yang harus kita taati dan meneguhkan
pemerintahan Allah dalam hidup kita.
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Ketika Yesus memulai pelayanan-Nya di depan umum Ia
membacakan nubuat tentang Mesias di bawah ini di hadapan
orang banyak dan memberi tahu mereka bahwa mereka se-
dang menyaksikan penggenapan nubuat itu di dalam din-
Nya:

Yesaya 61:1,2. Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh
karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus
aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang
sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk
memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan,
dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari
penjara, untuk memberitakan tahun rahmat TUHAK.

Nabi. Musa adalah seorang nabi, pemimpin agama, dan
pemimpin bangsa Yahudi pada kira kira 1400 tahun sebelum
Yesus lahir. Dengan perantaraan Musa Allah berfirman ke-
pada bangsa Israel. Ia memimpin mereka keluar dari per-
budakan. Mujizat-mujizat besar menyertai pelayanannya
yang membuktikan bahwa Allah telah mengutus dia untuk
menjadi pemimpin bangsanya. Musa mengatakan:

Ulangan 18: 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dan
antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibang-
kitkan bagimu oleh TUHAN, Allahmu; dialah yang harus
kamu dengarkan.

Dalam banyak hal Yesus seperti Musa. Allah berfirman
melalui Dia. Ia mengadakan mujizat-mujizat besar, ia mem-
bebaskan orang dari perbudakan dosa. Sebagai nabi, Yesus
meramalkan banyak peristiwa, antara lain: kematian-Nya
sendiri melalui penyaliban, kebangkitan-Nya sesudah tiga
hari, kembali-Nya ke surga, apa yang akan dilakukan oleh
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para pengikut-Nya, kedatangan Roh Kudus, penyebaran
Injil, dan kebinasaan Bait Allah di Yerusalem. Semua itu
terjadi persis seperti yang telah dikatakan oleh Yesus. Ada
beberapa dari nubuat-Nya yang sedang digenapi sekarang
ini. Kita tahu bahwa nubuat-nu buat-Nya yang masih belum
digenapi akan digenapi-Nya kelak.

Iman. Pemazmur menulis tentang Mesias:

Mazmur 110:4. TUHAN telah bersumpah, dan Ia tidak
akan menyesal: "Engkau adalah imam untuk selama-
lamanya, menurut Melkisedek."

Melkisedek adalah imam pertama yang disebutkan dalam
Perjanjian Lama dan rupanya Ia dipilih langsung oleh Allah.
Para imam dalam Perjanjian Lama berdoa untuk bangsa Israel
dan juga mempersembahkan kurban penghapus dosa mereka.
Yesus banyak mendoakan para pengikut-Nya ketika Ia di
dunia dan kini Ia sedang mendoakan kita. Kurban yang
dipersembahkan-Nya untuk menghapus dosa kita adalah
nyawa-Nya sendiri. Sekarang melalui Yesus, Imam kita, kita
dapat menghampiri Allah untuk memperoleh keampunan.
Kapan saja kita menghampiri Dia di dalam doa, Imam kita
menyampaikan keperluan kita kepada Allah.

Raja. Menurut nubuat-nubuat Perjanjian Lama Mesias
itu akan menjadi Raja yang sangat menang! Ia akan menga-
lahkan Iblis, musuh Allah dan musuh umat manusia. Ia akan
menang atas dosa, penyakit, kesusahan dan bahkan, atas ke-
matian. Ia akan mengalahkan kuasa-kuasa kejahatan dan
mendirikan suatu pemerintahan yang adil dan damai di dunia.
Ia akan memecahkan segala persoalan dunia ini. Tidaklah
mengherankan bahwa bangsa itu sangat mengharapkan keda-
tangan-Nya! Nubuat tentang Raja Damai yang saudara baca
dalam Yesaya 9:5 mengatakan selanjutnya:
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Yesaya 9:6. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera
tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam
kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan-
nya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai
selama-lamanya.

Saudara akan melihat bahwa dalam kitab-kitab Injil ada
yang menyebut Yesus Anak Daud. Ia adalah ahli waris
takhta Daud. Para pengikut-Nya mengakui bahwa dalarn
mukjizat-mukjizat dan pelayanan-Nya terdapat segala cin
khas kerajaan yang indah yang akan didirikan oleh Mesias
itu. Pada waktu itu banyak orang ingin menjadikan Dia
Raja. Tetapi Yesus belum bersedia mendirikan kerajaan-
Nya yang meliputi seluruh dunia. Pertama-tama Ia mem-
berikan patokan-patokan dan syarat-syarat untuk kerajaan-
Nya di dalam hati dan hidup kita. Kini kita berada dalam
masa mengajak orang menerima Yesus sebagai Raja atas
hidup mereka. Sekalian orang yang menerima Dia sebagai
Raja, dibebaskan-Nya dari kuasa dosa dan Iblis.

Yesus adalah Raja sesungguhnya dari alam semesta. Suatu
hari Dia akan kembali ke dunia untuk mereka yang menjadi
milik-Nya. Dia akan mendirikan kerajaan-Nya untuk dilihat
semua orang, dan akan memerintah selama-lamanya. Ini
sebabnya saudara harus belajar segala sesuatu sekarang ten-
tang siapakah Yesus itu dan apa yang Ia ingin saudara laku-
kan.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

9Cocokkan nubuat tentang Mesias (sebelah kanan) dengan
cara Yesus menggenapinya (sebelah kiri)

... e

Meramalkan kematian dan kebang-
kitan-Nya sendiri.
Memberikan nyawa-Nya karena
dosa kita.
Menjadikan ahli waris sah pada
takhta Daud.
Berdoa untuk pengikutnya.
Menjadi anak Maria seorang pe-
rawan.
Dilahirkan melalui kuasa Roh Ku-
dus.

1) Manusiawi dan ... a
nahi

... b
2) Kurban dan

Juruselamat ... c

3)Nabi .. d

4)Imam
... f

5) Raja

lOAndaikan seorang teman bertanya, "Bagaimana saudara
mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan?"
Lingkarilah huruf di depan jawaban yang terbaik.
a) Yesus menggenapi segala nubuat yang diberikan ten-

tang Mesias dalam Perjanjian Lama.
b) Kebanyakan orang beragama setuju bahwa Yesus ada-

lah orang baik dan guru yang sangat bijaksana.
c) Banyak nabi dalam Perjanjian Lama memberitahukan

tentang kedatangan Yang Diurapi.
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Nubuat-nubuat Perjanjian Lama tentang Mesias adalah se-
perti benang-benang terpisah. Barulah setelah Yesus datang
orang dapat melihat bahwa di dalam Dia, nubuat-nubuat
itu ditenun dengan indah dan heran. Dalam pelajaran ben-
kutnya, kita akan belajar lagi bagaimana Yesus sungguh
Anak Allah.
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Cocokkan Jawaban Saudara

6 c) mempelajari kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru.
1 c) penyataan-penyataan yang diberikan Allah dengan

perantaraan nabi-nabi-Nya.

7 b) lahir melalui perantaraan Roh Kudus.

2 a) membuktikan bahwa Allah melakukan apa yang Ia janji-
kan.

8 a) mati bagi kita.
3 a) Yang Diurapi.

9 a 3) Nabi
b 2) Korban dan Juruselamat
c 5) Raja
d 4) Imam
e 1) Manusiawi dan Ilahi.
r 1) Manusiawi dan Ilahi.

4 b) Pada waktu-waktu yang berbeda selama kira-kira 4000
tahun.

10 Semua pernyataan benar, akan tetapi pernyataan cadalah
satu-satunya yang memberikan bukti yang diperlukan.
Nyatalah kehidupan Yesus cocok dengan ramalan yang
diberikan tentang Mesias.

5 Jawaban saudara sendiri. Fakta bahwa orang mempersem-
bahkan korban menunjukkan bahwa mereka mengetahui
mereka telah berdosa dan takut Allah marah terhadap
mereka.


