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     RAJA DAN KERAJAAN-NYA 
        Oleh Don Krow 

 

 

Di Perjanjian Lama, apa yang membedakan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain 

adalah mereka merupakan sebuah teokrasi.  Dengan kata lain, mereka diperintah 

langsung oleh Tuhan Allah (Yesaya 43:15). Namun dalam perjalanan sejarahnya, 

Israel menginginkan untuk menjadi seperti bangsa-bangsa lain, yaitu agar 

diperintah oleh seorang raja dari dunia (1 Sam 8:5-19). Jadi Tuhan Allah 

mengabulkan permintaan mereka dan memilih bagi mereka seorang raja bernama 

Saul (1 Sam 10:24-25).  Kemudian, oleh karena ketidak-taatan Saul, Tuhan Allah 

mengangkat Daud sebagai raja, seorang pria yang berkenan di hati Tuhan (Kis 

13:21-22, dan 1 Raja 15:3). 

  

Seorang raja merupakan perwakilan yang nampak dari Tuhan Allah yang tidak 

nampak (Ulangan 17:14-20). Jika sang raja mengikuti Tuhan, maka dia dan 

kerajaannya akan menjadi makmur.  Jika sang raja gagal mengikuti Tuhan, maka 

dia dan kerajaannya akan menjadi tawanan dan hancur (1 Samuel 15:22-23).   

 

Pada waktu Tuhan Allah memilih seorang raja, Ia akan mengutus seorang nabi 

untuk mengurapi orang itu dengan minyak.  Ini melambangkan Roh Kudus turun 

atas orang itu untuk memberdaya dan mengurapi orang itu untuk memerintah.  

Pada saat itu, Roh Allah akan turun atas orang itu dan mengubah hatinya agar 

memerintah dalam kebenaran, sebab Tuhan Allah menyertai dia (1 Samuel 10:1; 

6-7; dan 9). Urapan untuk memerintah (atau untuk menjadi raja) adalah awal 

munculnya gagasan untuk seorang Mesias. Kata "urapan" dalam bahasa Ibrani 

adalah mashiac (Mesias) dan diterjemahkan christos (Kristus) dalam bahasa 

Yunani.  Nabi-nabi dari Perjanjian Lama menubuatkan bahwa di masa yang akan 

datang, Mesias (atau yang Di-Urapi) akan datang, dan Allah semesta alam akan 

mendirikan suatu kerajaan yang tidak dapat dihancurkan (Daniel 2:44; 7:14; dan 

27). Di dalam nas Kitab Suci, bila Anda perhatikan, Yesus tidak pernah 

menjelaskan kepada orang-orang Yahudi apa yang Dia maksud waktu Dia 

berbicara mengenai kerajaan.  Itu merupakan sebuat konsep dari Perjanjian Lama 

yang mereka semua sedang nanti-nantikan (Yesaya 9:6-7; 11:1-6; Daniel 2:44; 

7:13-14; 18, dan 27). 
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Adalah mustahil bagi kita untuk dapat memahami pesan yang dibawa Yesus bila 

kita tidak memiliki pengertian mendasar tentang kerajaan.  Kerajaan merupakan 

pesan berita yang di beritakan oleh Yesus dan satu-satunya yang Ia perintahkan 

kepada murid-muridNya untuk diberitakan (Markus 1:14-15); Lukas 9:1-2; Kis 

28:23-31; Lukas 16:16; Matius 24:14). Pesan berita ini juga diberi nama 

"keselamatan" atau tawaran untuk "hidup kekal" (Ibrani 2:3; Matius 19:16, 

bandingkan dengan 19:23; Kis 28:23-24, 28 dan 30-31). Didalam istilah 

"Kerajaan Allah" terkandung satu konsep dimana ada satu kelompok orang-orang 

yang akan diperintahkan oleh Tuhan Allah. Untuk dapat masuk kedalam Kerajaan 

Allah, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Diperlukan perubahan sikap hati.  

Perubahan sikap hati inilah yang di maksud oleh Alkitab dengan pertobatan.  Ini 

merupakan perubahan sikap hati terhadap Tuhan Allah, dalam arti kata berpaling 

dari Setan, dosa dan jalan-jalannya, kepada Tuhan Allah, Kristus, dan jalan-

jalanNya. Begitu seseorang berpaling, Tuhan Allah menawarkan (sebagai karunia 

lewat darah Yesus yang tercurahkan) pengampunan dosa-dosa, dan kehidupan 

yang kekal (Roma 6:23).  "Kabar baik" ini juga disebut "Injil Anugerah" atau 

pemberitaan dari Kerajaan Allah (Kis 20:24-25).  Kerajaan Allah yang ditandai 

oleh anugerah (Matius 20:1-16) telah datang dengan diam-diam dan tersembunyi 

di dalam pelayanan Yesus (Matius 13:33).  Pada satu hari di masa yang akan 

datang ia akan terwujud secara agung dan nyata (Matius 13:36-43).   

 

 

Pertanyaan-Pertanyaan 
 

1. Baca Daniel 2:44.  Nabi-nabi di Perjanjian Lama menubuatkan bahwa di masa yang 

akan datang, Mesias (atau Yang Di-Urapi) akan datang, dan Allah semesta alam 

akan mendirikan satu kerajaan yang: a) Akan berlangsung selama 1000 tahun  b) 

Tidak akan pernah di hancurkan  c) Akan berlangsung untuk sementara waktu. 

2. Baca Matius 4:17,23. Apa pesan yang dibawa oleh Yesus.  

3. Baca Markus 1:14-15.  Yesus memberitakan pesan Injil _______________ 

4. Baca Lukas 4:43.  Alasan Yesus diutus oleh Allah adalah untuk _____________ 

5. Baca Yohanes 4:25.  Dalam nas Kitab Suci, Yesus tidak pernah menjelaskan kepada 

orang-orang Yahudi apa yang Dia maksud waktu Ia bicara tentang Kerajaan.  Itu 

merupakan satu konsep dari Perjanjian Lama yang mereka: A) tidak banyak tahu 

tentang; B) pikir tidak pernah akan muncul; C) sedang nanti-nantikan. 

6. Baca Lukas 9:1-2.  Tiga hal apa yang dilakukan oleh kedua belas murid? 

7. Baca Lukas 10:1-2, 8-9.  Pesan apa yang Yesus perintahkan kepada 70 murid untuk 

diberitakan?  

8. Baca Lukas 23:2.  Menurut definisi orang-orang Yahudi, kata "Kristus" berarti 

seseorang  ___________ 
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9. Baca Kis 17:7.  Berlawanan dengan hukum Romawi, orang-orang Yahudi berkata 

bahwa rasul Paulus mengajarkan bahwa ada seorang ________ yaitu  __________ 

10.  Baca Kis 19:8-10.  Paulus berbicara dengan berani di Efesus, berdebat dan 

meyakinkan orang lain mengenai _____________ 

11.  Baca Kis 28:23-31.  Di ayat 31, apakah yang di beritakan oleh rasul Paulus? 

12.  Baca Matius 24:14.  Pesan apa yang perlu di beritakan di seluruh dunia? 

13.  Baca Kis 20:24-25. Kadang Injil tentang Kerajaan di sebut sebagai Injil _________ 

14.  Baca Lukas 16:16. Adalah mustahil untuk dapat memahami pesan yang 

disampaikan Yesus tanpa pengertian mendasar tentang Kerajaan.  Kerajaan 

merupakan pesan yang di beritakan Yesus, dan satu-satunya yang Ia perintahkan 

murid-muridnya untuk di: A) beritakan;  B) abaikan;  C) pikirkan. 

15.  Baca Matius 6:10.  Pada dasarnya, Kerajaan Allah merupakan pemerintahan Allah.  

Bagaimana hal ini di nyatakan dalam ayat tersebut? 

16.  Baca Kolose 1:13-14 dan Roma 14:9. Di dalam istilah "Kerajaan Allah" terkandung 

satu pemikiran dimana sekelompok orang-orang akan: A) meminta Yesus untuk 

masuk kedalam hati mereka;  B) menerima pemerintahan Allah (dan menolak 

pemerintahan Setan) dan menerima pengampunanNya.  C) bergabung dengan 

gereja. 

17.  Baca Matius 4:17.  Untuk dapat bisa masuk kedalam Kerajaan Allah, dibutuhkan 

perubahan sikap hati.  Perubahan sikap hati inilah yang disebut oleh Alkitab:  A) 

penyesalan;  B) melakukan hukum Taurat;  C) pertobatan. 

18.  Baca Kis 26:18.  Apakah Anda telah berpaling dari: 

   _________ kepada terang, dari 

   _________ Iblis kepada 

   _________ untuk menerima pengampunan atas dosa-dosa Anda? 

19. Baca Yehezkiel 36:26-27 dan Kis 11:15-18.  Apakah Anda telah diberi hati dan roh 

yang baru yang membuat Anda berjalan di jalan-jalannya Allah? 

20. Baca Lukas 18:13-14.  Apakah Anda telah berseru kepada Tuhan Allah untuk 

pengampunan dosa-dosa Anda? 

 

 

 

 

Ayat-Ayat yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan 
 

Daniel 2:44 – “Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan 

suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak 

akan beralih lagi kepada bangsa lain: kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan 

dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya” 

Matius 4:17 – “Sejak waktu itulah Yesus memberitakan: “Bertobatlah, sebab Kerajaan 

Sorga sudah dekat.” 
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Matius 4:23– “Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea; Ia mengajar dalam rumah-

rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala 

penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.” 

 

Markus 1:14-15 – “Sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea 

memberitakan Injil Allah, kata-Nya: “Waktunya telah genap; Kerajaan Allah sudah 

dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!” 

 

Lukas 4:43 – “Tetapi Ia berkata kepada mereka: “Juga di kota-kota lain Aku harus 

memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah Aku diutus.” 

 

Yohanes 4:25 – “Jawab perempuan itu kepada-Nya: “Aku tahu, bahwa Mesias akan 

datang, yang disebut juga Kristus; apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala 

sesuatu kepada kami.” 

 

Lukas 9:1-2 – “Maka Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu memberikan 

tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk 

menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan 

Kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang.” 

 

Lukas 10:1-2 – “Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, 

lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang 

hendak dikunjungi-Nya. Kata-Nya kepada mereka: “Tuaian memang banyak, tetapi 

pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia 

mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.” 

 

Lukas 10:8-9 – “Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di 

situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit 

yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka: Kerajaan Allah sudah dekat 

padamu.” 

 

Lukas 23:2 – “Di situ mereka mulai menuduh Dia, katanya: “Telah kedapatan oleh 

kami, bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami, dan melarang membayar pajak 

kepada Kaisar, dan tentang diri-Nya Ia mengatakan, bahwa Ia adalah Kristus, yaitu 

Raja.” 

 

Kis 17:7 – “dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua 

bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan, bahwa ada 

seorang raja lain, yaitu Yesus.” 

Kis 19:8-10 – “Selama tiga bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan 

mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka 

tentang Kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak 

mau diyakinkan, malahan mengumpat Jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu 
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Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan 

setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya dua tahun 

lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi 

maupun orang Yunani.” 

 

Kis 28:23-31 – “Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang 

ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia 

menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang Kerajaan Allah; dan 

berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang 

Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh 

perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan 

tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan 

yang satu ini: “Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang 

kita dengan perantaraan nabi Yesaya: Pergilah kepada bangsa ini, dan katakanlah: 

Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan 

melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya 

berat mendengar, dan matanya melekat tertutup; supaya jangan mereka melihat 

dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu 

berbalik sehingga Aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu, bahwa 

keselamatan yang dari pada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan 

mereka akan mendengarnya.” [ Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-

orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka.] Dan Paulus 

tinggal dua tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu; ia menerima semua 

orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia 

memberitakan Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus.” 

 

Matius 24:14 – “Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi 

kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.” 

 

Kis 20:24-25 – “Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku 

dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan 

Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan 

sekarang aku tahu, bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang 

telah kukunjungi untuk memberitakan Kerajaan Allah.” 

 

Lukas 16:16 – “Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman 

Yohanes; dan sejak waktu itu Kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang 

menggagahinya berebut memasukinya.” 

 

Matius 6:10 – “Datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di 

sorga.” 
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Kolose 1:13-14 – “Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan 

kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih; di dalam Dia kita memiliki penebusan 

kita, yaitu pengampunan dosa.” 

 

Roma 14:9 – “Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia 

menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup.” 

 

Matius 4:17 – “Sejak waktu itulah Yesus memberitakan: “Bertobatlah, sebab Kerajaan 

Sorga sudah dekat!” 

 

Kis 26:18 – “Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan 

kepada terang dan dari kuasa Iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka 

kepada-Ku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang 

ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan.” 

 

Yehezkiel 36:26-27 – “Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di 

dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan 

Kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu 

dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang 

pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya.” 

 

Kis 11:15-18 –  “Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, 

sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan: 

Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi 

jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada 

waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah 

Dia?” Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan 

Allah, katanya: “Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan 

pertobatan yang memimpin kepada hidup.” 

 

Lukas 18:13-14 – “Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani 

menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata: Ya Allah, kasihanilah 

aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu: Orang ini pulang ke rumahnya sebagai 

orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barangsiapa 

meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan 

ditinggikan.” 

 

 

 

 

Jawaban atas Pertanyaan-pertanyaan di atas 
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1. Baca Daniel 2:44.  Nabi-nabi di Perjanjian Lama menubuatkan bahwa di masa yang 

akan datang, Mesias (atau Yang Di-Urapi) akan datang, dan Allah semesta alam akan 

mendirikan satu kerajaan yang: a) akan berlangsung selama 1000 tahun  b) tidak akan 

pernah di hancurkan  c) akan berlangsung untuk sementara waktu. - b) tidak akan 

pernah dihancurkan. 

2. Baca Matius 4:17,23. Apa pesan yang dibawa oleh Yesus. - Bertobatlah, sebab 

Kerajaan Allah sudah dekat. 

3. Baca Markus 1:14-15.  Yesus memberitakan pesan Injil - Kerajaan Allah 

4. Baca Lukas 4:43.  Alasan Yesus diutus oleh Allah adalah untuk - Untuk 

memberitakan Kerajaan Allah. 

5. Baca Yohanes 4:25.  Dalam nas Kitab Suci, Yesus tidak pernah menjelaskan kepada 

orang-orang Yahudi apa yang Dia maksud waktu Ia bicara tentang Kerajaan.  Itu 

merupakan satu konsep dari Perjanjian Lama yang mereka: A) tidak banyak tahu 

tentang; B) pikir tidak pernah akan muncul; C) sedang nanti-nantikan. - C) sedang 

nanti-nantikan. 
6. Baca Lukas 9:1-2.  Tiga hal apa yang dilakukan oleh kedua belas murid? - Mengusir 

setan, menyembuhkan yang sakit, memberitakan Kerajaan Allah. 

7. Baca Lukas 10:1-2, 8-9.  Pesan apa yang Yesus perintahkan kepada 70 murid untuk 

diberitakan? - Kerajaan Allah 

8. Baca Lukas 23:2.  Menurut definisi orang-orang Yahudi, kata "Kristus" berarti 

seseorang - Raja 

9. Baca Kis 17:7.  Berlawanan dengan hukum Romawi, orang-orang Yahudi berkata 

bahwa rasul Paulus mengajarkan bahwa ada seorang Raja yaitu Yesus 

10. Baca Kis 19:8-10. Paulus berbicara dengan berani di Efesus, berdebat dan 

meyakinkan orang lain mengenai - Kerajaan Allah 

11.  Baca Kis 28:23-31.  Di ayat 31, apakah yang di beritakan oleh rasul Paulus? - 

Kerajaan Allah dan mengajarkah hal-hal tentang Tuhan Yesus Kristus. 
12.  Baca Matius 24:14.  Pesan apa yang perlu di beritakan di seluruh dunia? - Injil 

Kerajaan. 

13.  Baca Kis 20:24-25. Kadang Injil tentang Kerajaan di sebut sebagai Injil - 

Anugerah Allah 

14. Baca Lukas 16:16. Adalah mustahil untuk dapat memahami pesan yang 

disampaikan Yesus tanpa pengertian mendasar tentang Kerajaan.  Kerajaan merupakan 

pesan yang di beritakan Yesus, dan satu-satunya yang Ia perintahkan murid-muridnya 

untuk di: A) beritakan;  B) abaikan;  C) pikirkan. - A) beritakan 

15.  Baca Matius 6:10.  Pada dasarnya, Kerajaan Allah merupakan pemerintahan Allah.  

Bagaimana hal ini di nyatakan dalam ayat tersebut? - Kehendak Allah terjadi di bumi 

seperti kehendak Allah terjadi di sorga. 
16. Baca Kolose 1:13-14 dan Roma 14:9. Di dalam istilah "Kerajaan Allah" terkandung 

satu pemikiran dimana sekelompok orang-orang akan: A) meminta Yesus untuk masuk 

kedalam hati mereka;  B) menerima pemerintahan Allah (dan menolak pemerintahan 

Setan) dan menerima pengampunanNya.  C) bergabung dengan gereja. - B) menerima 
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pemerintahan Allah (dan menolak pemerintahan Setan) dan menerima 

pengampunanNya. 
17. Baca Matius 4:17.  Untuk dapat bisa masuk kedalam Kerajaan Allah, dibutuhkan 

perubahan sikap hati.  Perubahan sikap hati inilah yang disebut oleh Alkitab:  A) 

penyesalan;  B) melakukan hukum Taurat;  C) pertobatan. - C) pertobatan. 

18.  Baca Kis 26:18.  Apakah Anda telah berpaling dari: 

 kegelapan kepada terang, dari 

 kuasa Iblis kepada 

 Allah untuk menerima pengampunan atas dosa-dosa Anda? 

19.  Baca Yehezkiel 36:26-27 dan Kis 11:15-18.  Apakah Anda telah diberi hati dan 

roh yang baru yang membuat Anda berjalan di jalan-jalannya Allah?  

20. Baca Lukas 18:13-14.  Apakah Anda telah berseru kepada Tuhan Allah untuk 

pengampunan dosa-dosa Anda? 

 


