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1 Raja-Raja 21:1-16. 

Di bulan Agustus, kita memperingati 

kemerdekaan Indonesia. Tapi di tengah 

Indonesia yang sudah merdeka, kita mendapati 

kekuasaan itu dapat disalahgunakan dan 

disalahartikan. Kita bisa mendapati di tengah 

kita di mana orang mengerti yang namanya 

orang berkuasa itu artinya orang yang semakin 

turun tingkat ketaatan nya. Kalau orang taat, 

artinya semakin dia taat, semakin dia tidak 

berkuasa. Bapak dan Ibu, Alkitab menyatakan 

yang namanya kekuasaan itu bukan timbul 

dengan tiba-tiba. Yang namanya kekuasaan 

timbul karena Tuhan memberikan kekuasaan 

kepada manusia. Sejak manusia diciptakan, 

Allah mengatakan “Berkuasa lah atas ikan-ikan 

di laut, burung-burung di udara, binatang 

melata yang ada di darat…” Tuhan 

memberikan kekuasaan kepada manusia. Maka 

kekuasaan sebenarnya tidak dapat dilepaskan 

dari yang namanya ketaatan. Mungkin 

beberapa di antara kita berpikir “saya ini orang 

yang tidak berkusa, tidak punya anak buah, 

hanya sekadar orang biasa, hanya ibu rumah 

tangga, apakah firman Tuhan hari ini juga 

untuk saya?” Jawaban nya YA! Kenapa? 

Karena Tuhan juga memberikan kuasa kepada 

setiap kita. Kuasa apa? Paling tidak, Tuhan 

memberikan kuasa terhadap tubuh kita, kuasa 

terhadap waktu dan talenta yang kita punya. 

Maka bicara soal kuasa ini adalah untuk setiap 

kita, karena setiap kita Tuhan berikan kuasa 

untuk hal tertentu, selanjutnya lebih bagaimana 

kita melihat dan mempergunakan nya dengan 

tepat. Hari ini kita akan mempelajari terkait 

kuasa dan ketaatan dalam satu tragedi yang 

dituliskan dalam Alkitab yaitu tragedi kebun 

anggur Nabot. Di bagian yang kita baca ini 

disebutkan adalah seorang namanya Nabot 

punya kebun anggur dengan letak strategis, di 

samping istana tempat tinggal Ahab. Ahab 

adalah orang yang gemar berkebun. Dalam 

pasal 18 diceritakan Ahab juga suka beternak, 

punya kuda bagal dan sebagainya. Ahab ingin 

mengambil kebun anggur Nabot tersebut. 

Nabot tidak mau memberikan kebun anggur 

nya kepada Ahab. Kenapa? Padahal tawaran 

Ahab itu menarik karena akan digantikan 

dengan kebun anggur yang lebih baik atau akan 

diberikan uang. Ini adalah tawaran baik yang 

menguntungkan. Nabot tidak mau memberikan 

kebun anggur nya karena Nabot menaati 

perintah Tuhan. Jelas dalam Alkitab disebutkan 

bahwa tanah jangan dijual mutlak karena 

Tuhan pemilik tanah itu (Imamat 25:23; 

Bilangan 36:7; Yehezkiel 6:18). Jadi jelas 

sekali alasan Nabot menolak tawaran Ahab. 

Nabot taat kepada perintah Allah. Setelah 

Nabot tidak mau menjual tanah milik nenek 

moyangnya, Alkitab menceritakan Ahab 

kemudian masuk ke tempat tinggal nya, baring 

di tempat tidur nya, muka nya ditelungkupkan 

dan tidak mau makan. Raja Israel tidak boleh 

semena-mena dengan kuasa yang dimiliki. 

Mereka harus menaati ketetapan Tuhan untuk 

dia kerjakan. Di sini Alkitab menunjukkan 

dengan jelas bahwa meskipun Ahab adalah raja 

yang berkuasa, dia tidak bisa dengan mudah 

nya mengambil tanah milik Nabot tersebut. 

Kuasa itu tidak boleh dilepaskan dari ketaatan 

kepada Tuhan. Ahab kemudian mengadu 

kepada isteri nya Izebel. Sebenarnya yang 

berkuasa secara real adalah Izebel. Ahab itu 

adalah suatu raja yang lemah. Ahab ngambek 

supaya diperhatikan oleh istri nya karena istri 

nya lebih berkuasa dari dirinya. Ahab mengadu 

karena Ahab tahu karakter istri nya yang begitu 

kejam. Ini bukan pertama kalinya Ahab melihat 
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istri nya melakukan kekejaman. Dari sejak 

zaman sebelumnya, sebelum pasal 17 di 

Alkitab di mana Izebel melakukan berbagai 

macam kejahatan yang begitu kejam, itu sudah 

dilihat oleh Ahab. Ahab tahu bagaimana Izebel 

istri nya membunuh nabi-nabi Tuhan dan orang 

yang tidak dia suka. Ahab harus nya punya 

kuasa untuk mengatakan kepada istri nya 

tentang bagaimana kebenaran firman Tuhan, 

tetapi Ahab tidak menggunakan kuasa itu 

dengan tepat. Bahkan sengaja meski kuasa itu 

ada. Dia malah memberikan kuasa kepada istri 

nya untuk menentang firman Tuhan. Izebel 

mengatakan kepada Ahab: “Engkau yang 

berkuasa, engkau bisa melakukan segala 

sesuatu yang engkau inginkan”. Jadi di sini 

Izebel memiliki suatu gambaran bahwa kuasa 

adalah melakukan segala sesuatu yang 

diinginkan. Apakah Tuhan suka akan hal ini? 

Tuhan tidak suka akan hal ini. Kekuasaan tidak 

boleh dipakai untuk segala sesuatu yang kita 

inginkan. Kekuasaan harus nya dijalankan 

dengan ketaatan. Kuasa makin besar, harus nya 

ketaatan pun semakin besar. Hal ini 
ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. 

Kuasa yang Dia miliki adalah kuasa yang besar. 

Tetapi kuasa yang besar itu diiringi dengan 

ketaatan yang mutlak. Kuasa yang besar itu 

diiringi dengan ketaatan yang juga besar. Izebel 

menunjukkan “akulah yang berkuasa, kuasa ini 

harus kita gunakan tidak peduli pada ketaatan 

kepada Allah ataupun tidak. Kuasa itu artinya 

tidak perlu taat. Kuasa itu artinya orang lain 

harus taat kepada berkuasa”. Itulah yang 

dimengerti oleh Izebel dan orang orang pada 

zaman ini. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat 

ayat 8-14, ini adalah ayat yang menjadi pusat 

dari pada seluruh kisah ini. Izebel 

merencanakan dan mengeksekusi rencana yang 

dia tetapkan untuk dikerjakan kepada Nabot. 

Izebel bukan orang yang tidak memiliki 

pengetahuan terhadap peraturan orang Israel. 

Izebel merancang pembunuhan Nabot dengan 

pengetahuan yang begitu detail tentang 

peraturan-peraturan orang Israel. Semua sudah 

disusun rapi untuk membunuh Nabot. Semua 

tampak rapi. Semua tampak tanpa cela. Semua 

begitu hebat dilakukan oleh orang yang 

berkuasa, orang yang menguasai hukum, orang 

yang berkuasa atas rakyat, orang yang berkuasa 

atas tua-tua dan orang dursila. Orang yang 

demikian berkuasa tampaknya bisa melakukan 

apapun juga yang menjadi keinginan nya. 

Kekuasaan tanpa ketaatan menjadi sesuatu 

yang sangat kejam. Hal ini dicatat di dalam 

Alkitab di mana kekuasaan itu dilakukan 

dengan sangat kejam. Bapak dan Ibu, ketika 

Ahab diberitahukan akan hal tersebut, 

mendapatkan informasi Nabot mati dan kebun 

anggur bisa diambil, Ahab tidak bertanya 

kepada istri nya kenapa Nabot mati. Padahal 

Ahab tahu istri nya adalah orang yang kejam. 

Bagi Ahab nyawa rakyat nya tidak penting, 

yang penting adalah keinginan nya tercapai.  

Kalau kita melihat dalam kisah tersebut, maka 

kita bisa menemukan tokoh-tokoh yang tadi 

saya bicarakan, Izebel, Nabot, tua-tua, orang 

dursila adalah tokoh tokoh yang menguasai 

jalan cerita. Tapi yang menarik dalam kisah 1 

Raja-Raja 21 dan harus nya menjadi pertanyaan 
utama dalam diri kita adalah “Di mana Tuhan?” 

Tampaknya Tuhan diam. Tuhan tidak 

disebutkan. Tuhan cuma disebutkan di bagian 

awal ayat 3. Kemudian ayat 10-13 ketika Izebel 

merancangkan hal yang buruk kepada Nabot, 

tetapi Tuhan tidak diberitakan bagaimana dia 

mengintervensi untuk orang yang taat kepada 

Tuhan ini. Ketika orang mau menegakkan 

perintah Tuhan, Tuhan tampaknya diam saja. 

Kalau kita melihat kisah Nabot ini, maka kita 

bisa menemukan bahwa Tuhan menghukum 

Ahad itu nanti setelah Nabot itu mati. Jadi di 

sini kita bisa melihat bagaimana orang yang 

taat, tetapi tampaknya Tuhan diam saja. Ketika 

orang tersebut menghadapi segala macam hal 

yang buruk, di sini kita bisa melihat bahwa 

ketika kita taat, kita tetap tidak berkuasa atas 

Tuhan. Hal yang sering kali di salah mengerti 

orang Kristen adalah kalau saya taat artinya 

saya berkuasa atas Tuhan. Tapi dalam kisah ini 

gambaran nya sama sekali berbeda. Nabot taat 

kepada Tuhan, Tuhan seperti nya diam saja. Di 

sini kita bisa melihat berkuasa itu artinya tidak 

langsung dapat mengerti akan kehendak Tuhan 

dan di sini lah seringkali orang salah mengerti 

tentang kekuasaan. Yang pertama orang 

berkuasa itu dia berpikir kalau dia berkuasa, 

artinya dia tidak perlu taat kepada Tuhan dan 

orang salah mengerti kuasa dengan 

mengatakan bahwa kuasa itu bisa didapatkan 

dengan taat kepada Tuhan. Dua hal ini adalah 

hal yang sama sekali salah kita mengerti. Lalu 

pelajaran apa yang bisa kita dapatkan di sini? 

Bapak dan Ibu, Nabot adalah sebenarnya 

gambaran dari bayang-bayang Kristus itu 

sendiri. Kristus menjalankan apa yang Tuhan 

kehendaki dengan taat dan setia. Tuhan Yesus 

Kristus menjalankan semua perintah yang 

Tuhan perintahkan untuk Dia kerjakan dengan 

taat dan dengan setia. Tuhan Yesus Kristus 

ketika menjalankan semua perintah yang 

Tuhan tetapkan walau kepada-Nya juga 

diberikan tuduhan-tuduhan palsu. Dan sama 

seperti tuduhan yang diberikan kepada Nabot, 

tuduhan nya menghasilkan hukuman yang 

mematikan, yaitu tuduhan menghujat Allah dan 
menghujat raja. Bukankah itu yang dituduhkan 

kepada Kristus? Dan hukuman apa yang 

didapatkan oleh Kristus sama seperti yang 

didapatkan oleh Nabot, yaitu hukuman mati 

oleh orang yang berkuasa saat itu. Kalau kita 

melihat, di mana Allah sama seperti peristiwa 

Nabot. Peristiwa Kristus pun tampaknya Allah 

itu diam. Nabot bukan orang yang memiliki 

kuasa, tetapi Kristus adalah orang yang 

memiliki kuasa. Bukankah Dia bisa memanggil 

pasukan malaikat-Nya untuk menghancurkan 

semua orang yang memfitnah Dia, tetapi Dia 

pun tidak menggunakan kuasa ini karena Dia 

taat kepada Bapa di Surga. Di sini kita bisa 

melihat beberapa aplikasi yang bisa kita 

simpulkan. Hal yang pertama kuasa tidak 

boleh dilepaskan dari ketaatan. Yang kedua 

ketika kita taat menjalankan kuasa itu dan 

ketika semuanya itu tampak tidak seperti apa 

yang kita harap kan, kita tetap memiliki 

pengharapan yang kekal kepada kasih setia 

Tuhan dan kepada keadilan Tuhan. Yang 

ketiga, kita sebagai orang Kristen, kita 

memiliki Nabot yang mengerti kita, Nabot 

yang sempurna.  Poin ketiga ini memberikan 

hiburan buat kita karena ada Tuhan Yesus, 

Nabot yang sempurna itu telah menjadi teladan 

buat kita di dalam ketaatan-Nya. Yang 

keempat, kamu akan menerima kuasa kalau 

Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan 

menjadi saksi-Ku di Yerusalem, di seluruh 

dunia dan samaria dan sampai ke ujung bumi.  

Bapak dan Ibu, Tuhan tidak membiarkan kita 

hidup tanpa kuasa. Kuasa yang besar yang dia 

berikan kepada kita adalah kuasa untuk 

menjadi saksi Tuhan. Ketaatan untuk 

memberitakan injil Tuhan. Kita mungkin bisa 

menjadi Nabot. Ketika kita menjalankan hal 

itu, kita diberikan kuasa dan taat kepada Tuhan, 

kita bisa mendapati bahwa kita mungkin tidak 

mendapatkan segala macam yang enak, tapi 

inilah yang Tuhan inginkan untuk kita taat. Kita 

tidak boleh menyia-nyiakan perintah Tuhan ini 

karena kuasa tanpa ketaatan kepada Tuhan 

adalah satu kuasa yang palsu. Kuasa tanpa 

ketaatan pada Tuhan adalah kuasa yang fana. 
Kuasa itu hanya berlangsung sekejap saja. 

Kuasa tanpa ketaatan adalah kepalsuan. di 

bagian akhir khotbah ini, saya mau 

menunjukkan bahwa kita tidak hanya berkuasa 

atas diri kita, pada kesempatan kita, atas waktu 

kita, tetapi Tuhan memberikan kuasa kepada 

kita untuk menjadi berkat untuk orang lain. 

Apakah kita seperti Ahad? Tidak mengerti 

kuasa, atau kita seperti Izebel yang 

menyalahgunakan kuasa? Atau kita seperti 

Nabot yang mau taat kepada Tuhan walaupun 

Tuhan tampak diam? Kenapa kita mau seperti 

Nabot? Karena kita memiliki Nabot yang 

sempurna, yang memiliki kuasa yang besar 

tetapi tetap setia. Karena Dia tahu, kalau takut 

dan taat kepada Tuhan, itu yang Tuhan 

inginkan dalam hidup kita.  Amin. 

 

 
(Ringkasan ini belum dikoreksi oleh Pengkhotbah-
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