
Membaca: Yesaya 40:1-11, Markus 1:1-4

Nas: Yes. 40:3; Mark. 1:3.


Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan.


Nas apa yang paling dikenal dari kitab Perjanjian Lama? Jawaban saudara bukan tidak mungkin 
Mazmur 23: Tuhan adalah gembalaku. Nomor dua barangkali Yesaya 40: Hiburkanlah umatKu. 
Juga tentang Allah sebagai gembala.

Dalam fasal ini banyak seluk-beluk tidak jelas. Misalnya: siapa yang berbicara? Apakah yang 
berbicara selalu oknum yang sama? Kalau tidak, di mana peralihan? Saya akan memberikan 
keterangan tentang tertanyaan-pertanyaan itu, tetapi mungkin tafsiran lain dapat dibenarkan juga. 
Namun: walaupun kita dapat berselisih pendapat tentang seluk-beluk, isi dan tujuan fasal ini jelas. 
Yaitu: Berita penghiburan, lihat ayat pertama.

Yesasya 40:3 ditemukan dalam Markus 1:3. Khotbah ini berlandaskan dua nas itu. Dengan berita 
yang sama: Tuhan datang menyelamatkan kita..


TUHAN datang menyelamatkan kita, juga pada masa COVID. 

1.Seperti dalam padang gurun

2.Sebab Tuhan adalah Allah kita.


Seperti dalam padang gurun. 

Hiburkanlah-hiburkanlah umatKu, firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem. Serukanlah 
kepadanya bahwa perhambaannya telah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia 
telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, dua kali lipat karena segala dosanya.

Yesaya berkata bahwa ia disuruh Allah untuk berbicara demikian kepada Yerusalam. 70 tahun 
pembuangan di Babel telah selesai. Israel boleh kembali ke tanah air.

Dan Allah sendiri berjalan di depan, seperti terbaca kemudian. Ia memimpin dan membawa ke 
keselamatan. 

Pelepasan dari COVID akan datang juga oleh Tuhan. Saudara boleh minta terus.


Allah datang sebagai raja sebab di padang gurun jalan harus dipersiapkan untuk Tuhan, seperti 
pada kedatangan seorang raja. Padang gurun apa? Perhatikan konteks: Allah memulangkan 
bangsa-Nya dari Babel, dan dari sana harus melalui padang gurun Siria untuk tiba di Israel. 


Sesudah Yesaya berceritera bahwa Allah memesannya untuk membawa berita penghiburan ke 
Yerusalam, ia berkata bahwa ia mendengar suara-suara di padang gurun.


Sedikit sulit untuk memahaminya adalah bahwa Yesaya berbicara jauh sebelum pembuangan ke 
Babel. Tetapi sebagai seorang nabi ia boleh melihat ke masa depan dan berbicara sebagai 
seorang yang hidup pada waktu Israel berjalan pulang. Ia berbicara sebagai seorang yang 
menantikan Israel di Yerusalem yang masihkesepian. Ia mendengar mereka datang.

Banyak yang datang, dengan Allah di depan, sebab satu suara berseru untuk mempersiapkan 
jalan baginTuhan.

Tetapi ia mendengar juga suara yang berlawanan. Suara pertama menyuruh untuk menutup 
lembah dan meratakan gunung, untuk mempersiapkan jalan yang bagus. Segala bangsa akan 
melihat kebesaran Tuhan yang mempimpin bangsa-Nya.

Cuma, suara kedua membantah. Ia tidak mau meneruskan berita dari yang pertama. Maksudnya 
bahwa berita bagus akan terdengar dari orang ke orang, dari puncak gunung yang satu kepada 
yang lain, akan bergema di pegunungan yang sepi. Tetapi yang kedua menolak berbicara tentang 
kedahsyatan Tuhan. Dan ia yakin bahwa manusia tidak mau memuji Tuhan sebab mereka sudah 
lelah untuk mengurus dirinya. Manusia seperti rumput dan bunga di padang. Sesaat mereka 
berbunga, kemudian rumput menjadi kering dan bunga layu, apabila Tuhan menghembusnya 
dengan nafas-Nya. Begitu bangsa Israel: kering dan layu di pembuangan di Babel, apalagi Allah 
sendiri mendatangkan hukuman itu. Allah menghembuskan mereka.


Dengar! Suara pertama berbicara lagi: Memang Israel telah masuk pembuangan karena kesalahan  
sendiri, atas firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang sama itu memberi harapan untuk masa 
depan, dan syukurlah: Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya.




Pada akhirnya Yesaya menuntaskan penghiburan bagi Israel: Ia menyuruh Yerusalam sendiri 
untuk menjadi pembawa kabar baik, dan untuk menyaringkan suaranya dari atas puncak gunung 
kepada kota-kota Israel lainnya bahwa benar-benar Allah telah datang bersama bangsa-Nya. 
Sebagai gembala yang baik Ia datang, menyayangi seluruh kawanan domba, yang besar dan 
yang kecil. 

Jemaat-Nya sekarang juga aman di pelukan-Nya dan dengan riang mereka sendiri boleh menjadi 
pembawa berita. Seorang Kristen tidak menerima saja tetapi memberikan dan membagikan kabar 
kesukaan.


Tuhan adalah Allah kita. 

Siapa yang datang? Tuhan Allah yang pernah menghukum Israel di Babel, tetapi yang berkata 
juga bahwa hukuman tidak akan berlanjut sampai selamanya. Allah tidak menghukum terus. Ia 
mengampuni. Pelanggaran kita dijauhkan-Nya (Mazm. 103:12).

Lihat, itu Tuhan Allah, gembala yang baik untuk seluruh Israel,  besar kecil (Yesaya 40:10,11). 

Allah datang dengan kekuatan, seperti ada pada Dia saja. Semua pengungsi  boleh tinggal aman 
tenteram di Yerusalem, untuk menerima upah anugerah. Dan kabar baik berjalan di depanNya. 
Sebelum bangsa Tuhan masuk, Yerusalam sudah tahu bahwa semuanya akan menjadi baik, 
sekalipun ada suara-suara yang mengungkapkan kebimbangan dan perlawanan.

Allah adalah seperti raja yang sekaligus gembala, yang memelihara mereka semua.


Dan seluruh berita ini diulangi dalam Markus 1.

Sama seperti nabi Yesaya mendengar bahwa ia harus membawa kabar baik kepada Yerusalem, 
demikian Markus dipanggil Tuhan untuk menuliskan kabar baik juga: Permulaan kitab Markus 
berbunyi: Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. 

Mulai dari peristiwa pertama yang dilukiskan Markus, kerajaan Allah didatangkan oleh Yesus 
Kristus sebab Ia mengawali pekerjaan-Nya di sungai Yordan, di pinggir padang gurun, ketika Ia 
dibaptis oleh Yohannes.

Juga Markus menulis tentang suara-suara yang didengarnya: suara-suara nabi, khususnya 
Yesaya. Dan satu lagi: Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan 
untuk Tuhan.    

Inilah suara Yohannes Pembaptis, dan Tuhan yang dimaksudkannya adalah Allah Israel yang 
datang dalam diri Yesus Kristus, Anak Allah. Dia yang membawa pengampunan dan upah karunia. 
Dan jalan bagi Tuhan Yesus dipersiapkan oleh manusia yang membuka hati bagi Tuhan dan 
mengabdikan hidup mereka bagi Dia melalui iman dan pertobatan.


Terakhir, berita baik untuk kali ketiga, dalam situasi kita sesudah satu tahun COVID. Malapetaka 
terbesar di dunia sejak perang dunia II. Malapetaka yang datang tidak terlepas daripada 
pemerintahan Tuhan. Sekali lagi terbukti bahwa manusia adalah seperti rumput yang menjadi 
kering dan bunga di padang yang layu, kalau dihembuskan nafas Tuhan.


Tidak sembarang orang boleh menunjukkan bahwa pandemi ini adalah hukuman yang dikirim 
Tuhan. Seorang nabi seperti Yesaya, yang diilhamkan Roh Allah, boleh menunjukkan pembuangan 
ke Babel sebagai hukuman dan boleh berkata juga bahwa sesudah 70 tahun hukuman telah 
dibayar lunas. Sekalipun Yesaya tidak bermaksud juga untuk menyatakan bahwa manusia sendiri 
melunaskan utangnya: menurut Yesaya fasal 53 adalah Hamba Tuhan yang menderita, Mesias, 
yang mengambil alih hukuman .

Kita manusia biasa jangan menunjukkan langsung hubungan antara malapetaka dan hukuman. 
Namun, tetap harus kita mengakui tangan Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi.

Dengan demikian Allah mengajarkan kita untuk lebih merasa tergantung dari kemurahan Tuhan 
dan merasa rendah hati, dan belajar lebih berdoa. 

Apabila kita mengakui kuasa Allah kita yakin juga bahwa kita boleh minta agar malapetaka 
pandemi boleh berhenti,  bahwa sudah cukuplah, sehingga kita dapat meneruskan hidup tanpa 
bahaya besar yang datang dari corona dan tanpa lockdown.


Terus menerus hendaklah saudara meminta karunia, dalam kesadaran bahwa Allah penuh rahmat  
dan telah membuktikan itu secara tuntas dalam Yesus Kristus Anak-Nya. Bersama Bapa Yesus 
Kristus adalah Gembala yang baik. Apakah saudara mengikuti Dia?



