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Matius 21:1-11 

Bagian ini adalah awal yang memulai dari Minggu 

sengsara Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus 

dielu-elukan ketika Tuhan Yesus masuk ke 

Yerusalem. Peristiwa tentang Tuhan Yesus masuk 

ke Yerusalem terjadi di awal dari Minggu sengsara 

sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Di 

ayat pertama disebutkan ketika Yesus dengan murid-

murid-Nya telah dekat Yerusalem dan tiba di 

Betfage. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus 

naik ke atas kayu salib karena ketaatan dari Tuhan 

Yesus untuk mengikuti perintah dari Bapa-Nya. 

Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus benar-

benar mau taat melaksanakan kehendak Bapa-Nya 

itu? Alkitab mencatat paling tidak ada 3 

pemberitahuan Tuhan Yesus tentang sengsara yang 

akan Dia hadapi. Pertama di dalam Matius 16:21 

Tuhan Yesus akan mengalami sengsara. Kedua di 

dalam Matius 17:22,23 Anak Manusia akan 

diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka 

akan membunuh Dia dan pada hari yang ketiga Ia 

akan dibangkitkan. Maka hati murid-murid-Nya itu 

pun sedih sekali. Ketiga tentang penderitaan yang 

akan Dia alami dan pemberitahuan ini semakin lama 

semakin jelas. Pada waktu Matius 20:18 mencatat 

“sekarang”, tetapi dalam bahasa Inggris lebih tepat. 

Ada kata “behold”, dengarkan, perhatikan sekarang. 

Perhatikan kita pergi ke Yerusalem dan Anak 

Manusia akan diserahkan kepada imam-imam 

kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan 

menjatuhi Dia hukuman mati. Menyerahkan Dia 

kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah 

supaya Ia diolok-olokan, disesah, dan disalibkan, 

dan pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan.  

Matius mencatat setelah pemberitahuan ketiga 

bukan cuma seakan-akan tidak ada reaksi dari pada 

murid-murid Tuhan Yesus tentang pemberitahuan 

kesengsaraan Tuhan Yesus tersebut, tetapi anak-

anak Zebedeus meminta jabatan kepada Tuhan 

Yesus. Kita tahu mengenai peristiwa-peristiwa yang 

dicatat di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus 

pergi ke Yerusalem, bagaimana Dia tahu dengan 

jelas, bukan cuma sekedar Dia tau dengan jelas, 

tetapi Tuhan Yesus juga memaparkan dengan 

eksplisit sekali, dengan kata-kata yang begitu jelas 

sekali kepada murid-murid-Nya bukan cuma sekali, 

dua kali, tiga kali dicatat oleh Alkitab tetapi mereka 

tetap tidak mengerti. Kita sering mirip, paradigma di 

dalam pemikiran kita, tidak sama dengan apa yang 

dipaparkan oleh Firman Tuhan. Bahkan yang lebih 

menakutkan lagi, sering kali paradigma yang ada di 

tengah-tengah dunia yang berdosa ini lebih tertanam 

erat di dalam pikiran kita sehingga kita tidak mampu 

mengerti akan Firman Tuhan yang disampaikan 

kepada kita. Pertama, saya mengajak kita sekalian 

bagaimana kita bisa mengubah apa yang selama ini 

menjadi pemikiran kita yang tidak sesuai dengan 

kehendak Tuhan. Di dalam Matius 21, Tuhan Yesus 

tahu pasti mengapa Dia masuk ke Yerusalem. Bukan 

cuma sekadar mengerti mengapa Dia harus masuk ke 

Yerusalem, tetapi Tuhan Yesus juga menjalankan 

hal tersebut di dalam menggenapi apa yang sudah 

dinubuatkan. Tuhan Yesus menjalankan hal tersebut 

bukan di dalam satu ketidakberdayaan, di dalam satu 

keterpaksaan, di dalam satu kebingungan. Dia 

menjalaninya dengan taat disetiap detail untuk 

menggenapi apa yang sudah dinubuatkan tersebut 

untuk bisa terjadi. Penggenapan dari Zakaria 9:9 

mengatakan kepada Puteri Sion, lihat rajamu datang 

kepadamu; Ia lemah lembut dan mengendarai seekor 

keledai beban yang muda. Tuhan Yesus masuk ke 

Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai 

beban yang muda. Dia lakukan untuk menggenapi 

apa yang ada di dalam Zakaria 9:9. Bagaimana kita 

melihat di dalam Matius mengatakan kepada murid-

murid-Nya dengan jelas kamu harus masuk ke dalam 

desa di seberang itu dan kamu akan menemukan 

induk keledai dengan anaknya dan kamu harus 

mengambil keduanya, membawanya kepada-Ku, 

kalau ada orang tanya sebutkan, katakan kalau 

Tuhan memerlukannya, dan semuanya itu terjadi 

persis seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Di 

dalam Zakaria 9:9 dituliskan di bagian aslinya 

disebutkan di sana bersorak-soraklah dengan 
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nyaring hai Puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri 

Yerusalem! Lihat, rajamu datang kepadamu; ia adil 

dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor 

keledai, seekor keledai beban yang muda. Matius 

adalah satu-satunya yang mencatatkan bagaimana 

keledai itu ada dua yang diambil. Jadi jelas sekali 

Matius mau menekankan bahwa yang dibawa murid 

Tuhan Yesus itu bukan satu keledai tetapi dua 

keledai. Matius menunjukkan bahwa benar yang 

Tuhan pakai tersebut, yang Tuhan tunggangi 

tersebut adalah keledai beban yang muda, dengan 

menunjukkan bahwa keledai itu masih bersama 

induknya. Matius menunjukkan bahwa keledai yang 

diambil, keledai yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu 

adalah keledai yang masih muda, keledai yang masih 

bersama induknya. Seekor keledai yang masih muda 

itu tidak akan bisa dilepaskan dari induknya, dan 

kalaupun bisa dilepaskan dari induknya, keledai itu 

tidak akan siap menghadapi orang-orang atau rakyat 

yang demikian besarnya itu. Keledai muda tidak 

akan dapat dikendalikan ketika ada kerumunan besar 

di sekitarnya. Maka satu-satunya cara agar keledai 

muda itu bisa dikendalikan bisa taat, bagaimana 

caranya? Bawa induknya beserta dengan keledai 

muda itu. Maka selama keledai muda itu tahu di 

dekatnya ada induknya, keledai muda itu bisa 

tenang. Tuhan Yesus akan mengalami berbagai 

sengsara tersebut, Tuhan Yesus masih dengan detil 

menggenapi apa yang ada di dalam Zakharia. Dia 

mengatakan pergi ke kota itu, pergi ke desa itu, nanti 

kamu akan ketemu keledai ada induknya, keledai 

muda. Mengapa Dia harus mengatakan semua itu 

dan bagaimana Dia bisa mengatakan hal tersebut 

merupakan penggenapan yang tepat dari apa yang 

ada di dalam Zakharia, karena Tuhan Yesus, Dia 

benar taat kepada Bapa di surga. Di sini kita bisa 

melihat bagaimana dengan tepatnya Tuhan Yesus 

menjalankan hal itu bukan sekadar karena Dia tahu, 

tetapi Dia menjalankannya dengan detail, dan Dia 

menjalankannya dengan menggenapi apa yang 

sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama.  

Bagian yang ketiga, ditunjukkan bahwa bukan hanya 

dua hal tersebut tadi, tetapi Tuhan Yesus memaksa 

orang-orang yang membenci Dia, imam-imam 

kepala, ahli Taurat, anggota Sanhedrin itu bahkan 

untuk mengikuti rencana, mengikuti jadwal dari 

Tuhan sendiri. Orang-orang tersebut, imam kepala, 

ahli Taurat, anggota Sanhedrin di dalam keirian, 

kedengkian, kesombongan, ketamakannya ingin 

merancang hal yang buruk untuk membunuh Tuhan 

Yesus. Tetapi akhirnya mereka mengubah jadwal 

yang seharusnya mereka rencanakan, untuk akhirnya 

mengikuti jadwal yang Tuhan rencanakan. Matius 

26:2 mencatat Tuhan Yesus mengatakan kamu tahu, 

bahwa dua hari lagi akan dirayakan Paskah, maka 

Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. 

Ayat 5 di dalam pasal 26 orang-orang itu, imam-

imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu 

mengatakan tetapi mereka berkata: “jangan pada 

waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di 

antara rakyat.” Kita bisa melihat ya, mereka semua, 

orang-orang Farisi itu punya agenda supaya Tuhan 

Yesus tidak ditangkap, tidak dimatikan pada waktu 

perayaan. Tetapi dengan jelas sekali dalam ayat 

kedua Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada waktu 

Paskah, Anak Manusia itu akan diserahkan untuk 

disalibkan. Kita kembali kepada pasal 21 dengan 

jelas sekali menyebutkan di dalam ayat 8 disebutkan 

orang banyak yang sangat besar jumlahnya 

menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang 

memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan 

menyebarkannya di jalan. Hal itu menunjukkan 

bahwa mereka, orang-orang tersebut adalah orang 

yang meletakkan jubahnya itu mau menundukkan 

diri kepada Tuhan Yesus. Itu symbol yang diberikan. 

Kenapa harus jubahnya? Karena mereka mau 

mengatakan saya mau tunduk kepada Sang Mesias 

kepada Anak Daud. Saya mau menundukkan diri 

saya kepada Sang Mesias yang lewat dengan 

mengendarai keledai. Maka mereka menaruh 

jubahnya. Mengapa harus menggunakan ranting? 

Ranting pada zaman itu menunjukkan nasionalisme. 

Ketika ayat 9 mengatakan Hosanna bagi Anak Daud, 

diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, 

Hosanna di tempat yang maha tinggi, itu 

menunjukkan dengan jelas sekali bagaimana orang-

orang pada zaman itu, Yesus, Dia adalah Mesias 

tersebut. Saya mau menundukan diri saya dan mau 

meletakkan ranting-ranting menunjukkan rasa 

nasionalisme. Mereka punya pikiran bahwa Mesias 

yang akan datang akan membebaskan mereka, orang 

Yahudi kembali kepada zaman Salomo, kembali 

kepada zaman Daud. Ketika mereka melepas jubah 

mereka, mereka menaruh ranting menjadi alas untuk 

kemudian Tuhan Yesus lewat mengenakan keledai 

merupakan satu hal yang menyakitkan buat orang-

orang Farisi, buat imam-imam kepala, mereka 

melihat bahwa musuh mereka, orang yang mereka 

sangat benci itu dinyatakan sebagai Mesias yang 

dihormati oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, 

dan bukan cuma itu saja, Matius lebih jauh lagi 

menggambarkannya di ayat 9 di sana disebutkan dan 

orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang 

mengikutinya dari belakang. Ini adalah satu bentuk 

yang indah yang dituliskan Matius. Matius 

menunjukkan berjalan di depan, mengikuti di 

belakang, Matius menggunakan satu bentuk present, 

sedangkan kata berseru Matius menggunakan kata 

imperfect. Jadi kalau present di dalam bahasa 

Yunani itu menunjukan present continuous seperti di 

dalam bahasa Inggris artinya satu kegiatan yang 

terus menerus dilakukan. Sedangkan kata imperfect 

itu menunjukkan satu kegiatan yang berlangsung di 

masa lampau. Artinya mereka terus mengelilingi 

Tuhan Yesus. Mereka ketika Tuhan Yesus masuk ke 

Yerusalem mengendarai seekor keledai beban yang 

muda itu mereka ada di sekeliling Tuhan Yesus, 

mereka yang jumlah banyak itu ada di sekeliling 

Tuhan Yesus, dan mereka bukan cuma ada di 

sekeliling Tuhan Yesus, mereka berseru dengan 

suara nyaring dan mereka bukan berseru sekali tapi 

mereka terus menerus sambil mengelilingi Tuhan 

Yesus sambil berseru Hosanna bagi Anak Daud. 

Kita bisa membayangkan, orang-orang Farisi, ahli 

Taurat, mereka yang ada di Yerusalem, mereka yang 

melihat hal itu, bagaimana Tuhan Yesus masuk 

mengendarai seekor keledai yang muda kemudian 

bagaimana orang-orang yang ada di sekitar-Nya 

mereka mengelilingi terus, mereka berjalan terus 

sambil mereka berseru Hosanna bagi Anak Daud. Itu 

satu hal yang membuat mereka semakin marah, 

semakin emosi. Hal ini sangat memprofokasi imam 

kepala, ahli Taurat. Matius menuliskan gemparlah 

seluruh kota itu. Kata gemparlah itu menggunakan 

kata ‘seio’ yang artinya bergoncang seperti gempa 

bumi. Bergoncanglah seluruh kota itu. Jadi seluruh 

kota itu bergoncang. Seluruh kota itu terjadi satu hal 

yang begitu besar sekali. Imam-imam kepala, ahli-

ahli Taurat itu sangat tidak suka, dan Matius 

menunjukkan di dalam ayat 15 pasal 21, tetapi ketika 

imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat 

mujizat-mujizat yang dibuat-Nya itu dan anak-anak 

yang berseru dalam Bait Allah: “Hosana bagi Anak 

Daud!” hati mereka sangat jengkel. Mereka 

harusnya tidak pada saat itu menyalibkan Tuhan 

Yesus, tetapi mereka dengan kejahatan mereka, 

mereka dengan segala keirian mereka, dengan segala 

kedengkian mereka, mereka sangat-sangat intens. 

Akhirnya mereka taat pada rencana Allah di dalam 

agenda Allah, di dalam segala iri dengki mereka. 

Pada saat itu tampaknya, pada saat kegelapan itu 

menang, saat di mana Tuhan Yesus naik di atas kayu 

salib itu tampaknya adalah saat di mana kuasa 

kegelapan itu menang, orang Farisi, orang Saduki, 

dua golongan yang bertentangan, mereka bisa 

berkolaborasi untuk menangkap Tuhan Yesus. 

Bahkan seakan-akan kejahatan itu menang, seakan-

akan iblis itu menang. Ketika murid Tuhan Yesus, 

Yudas itu berkhianat, tetapi saat itu, saat tampaknya 

kegelapan itu menang, pada saat itu kuasa Allah itu 

dinyatakan. Kebenaran dari Kerajaan Allah itu 

dinyatakan. Kuasa kebenaran Kerajaan Allah itu 

tidak dapat diganggu dengan rencana-rencana 

manusia yang buruk itu. Kegelapan itu tampaknya 

menang, tetapi ketika kegelapan itu tampaknya 

menang, hanya sementara saja. Sebenarnya yang 

terjadi adalah kuasa Allah yang menang, kuasa Allah 

yang terjadi, agenda Allah yang terjadi. Rencana 

Tuhan itu pasti akan terlaksana. Aplikasinya buat 

kita adalah, rencana Tuhan itu pasti akan terlaksana. 

Kita mau taat, kita mau tidak taat, rencana Tuhan itu 

pasti terlaksana. Tetapi kembali posisi kita ada di 

mana. Posisi kita ada seperti orang-orang Farisi, 

seperti ahli Taurat, yang dengan segala macam 

pikiran jahat mereka, mereka berpikir mereka 

melawan Tuhan, tetapi sebenarnya mereka sedang 

menjalankan kehendak Tuhan di dalam bentuk 

negative. Atau kah kita dengan bentuk yang positif, 

kita melaksanakan kehendak Tuhan dan kita mau 

menjalankannya dengan ketaatan, dengan ketaatan 

sungguh karena kita mau mengatakan di dalam hati 

kita, saya tahu Tuhan meskipun hal ini sulit, 

meskipun hal ini buruk tampaknya, meskipun hal ini 

tampaknya tidak menyenangkan, tetapi saya mau 

taat pada-Mu karena saya tau Engkau adalah Allah 

yang hidup yang kepada-Mu lah saya harus 

menundukan seluruh kehidupan saya hanya kepada-

Mu. Hari-hari awal di dalam minggu penderitaan 

Tuhan Yesus, Matius menunjukkan bahwa bukan 

hanya sekedar Tuhan Yesus mengerti apa yang 

terjadi, bukan cuma Tuhan Yesus menggenapinya 

dengan detil, tetapi Tuhan Yesus juga menunjukkan 

agenda Tuhan itulah yang harus terjadi di tengah-

tengah hiruk pikuk, begitu kebencian, kejahatan 

yang dirancangkan orang-orang yang paling 

berkuasa saat itu pun, mereka pun tidak mampu 

mengalahkan rencana Allah tersebut. Di mana kita? 

Apakah kita adalah orang-orang yang mau 

melakukan kehendak Tuhan dengan benar, atau kah 

kita ada di posisi seperti orang-orang Farisi, orang-

orang Saduki, imam-imam kepala yang menentang 

Tuhan, yang ada di dalam penghukuman Tuhan, di 

mana kah posisi kita?  
(Ringkasan ini sudah dikoreksi oleh pengkotbah—KW)  
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