
 



Pesan Gembala 

Jangan ada akar pahit! 

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan,  

Waktu berjalan begitu cepat dan tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru. 

Tahun ini Tuhan memberi tema kepada kita, “Tahun 2016: Tahun Pembebasan Seutuhnya, 

The Year of Total Deliverance.”  

Saudara, di dalam Lukas 4:18-19, Tuhan Yesus mendeklarasikan bahwa “Tahun 

Rahmat Tuhan sudah datang, Tahun Yobel sudah datang, Tahun Pembebasan Seutuhnya 

sudah datang” dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan?   

 

PELAYANAN TUHAN YESUS 

Pada waktu Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara, dia mengutus 2 orang 

muridnya untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan sebuah petanyaan, “Engkaukah 

Mesias yang selama ini kami tunggu? Atau kami harus menunggu orang lain?” Pada waktu 

itu, Tuhan Yesus sedang menyembuhkan orang sakit, membebaskan yang terikat, mengusir 

setan, dsb. Ketika Tuhan Yesus ditanya seperti itu, Dia tidak menjawab ‘Ya’ atau ‘Tidak’ 

tetapi Dia hanya berkata kepada murid-murid Yohanes Pembaptis: “Apa yang kamu lihat, 

apa yang kamu dengar, katakan kepada Yohanes Pembaptis, Orang buta melihat, orang 

lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati 

dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang 

yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku.” 

Pelayanan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus masih ada di 

bumi ini, tetapi itu tidak berarti pelayanan Tuhan Yesus sudah berhenti 2.000 tahun yang 

lalu,  akan tetapi sampai hari ini pelayanan Tuhan Yesus tersebut masih berlangsung, yaitu 

pembebasan seutuhnya masih terjadi! Yaitu melalui Saudara dan saya... 

“...yaitu tentang Yesus dari Nazaret: bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh 

Kudus dan kuat kuasa, Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan 

menyembuhkan semua orang yang dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai Dia.”(Kis 10:38) 

Saudara, Tuhan Yesus itu selain 100% Allah, Dia juga merupakan 100% manusia 

seperti kita semua. Tuhan Yesus memposisikan diri-Nya sebagai manusia. Dikatakan 

bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa kemudian Dia berjalan 

berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, 

sebab Allah menyertai Dia. Kalau kita diurapi dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa, 

kita juga bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Biarlah kita semua dipakai Tuhan 

untuk menjadi berkat dan membebaskan orang lain seperti Tuhan Yesus. Bagaimana 

caranya: kita harus bangkit dan menjadi terang.  



“Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN 

terbit atasmu.” (Yes 60:1) 

Saudara, kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka kita akan dipakai Tuhan 

untuk membebaskan banyak orang. Artinya akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Yoel 

2:30-32 mengatakan bahwa penuaian jiwa besar-besaran itu akan terjadi ditengah mujizat 

dan goncangan yang luar biasa. Penuaian jiwa berbicara tentang keselamatan seseorang. Di 

saat terjadi penuaian jiwa besar-besaran, iblis juga akan berusaha keras supaya kalau bisa 

tidak banyak bahkan sedikit orang yang diselamatkan dan masuk sorga. Iblis akan 

memunculkan pengajaran-pengajaran tentang keselamatan yang justru membahayakan 

bagi keselamatan itu sendiri atau kita kenal dengan pengajaran hyper grace.  

Iblis tahu waktunya sudah “sangat... sangat... sangat dekat.” Dia ini akan berusaha 

habis-habisan, karena itu kita juga harus berusaha  habis-habisan jangan kalah dengan 

iblis. Biarlah kita selalu berdoa agar banyak orang yang diselamatkan dan masuk sorga. 

 

KERAJAAN SORGA 

Hari-hari ini melalui Gembala Pembina kita juga disuruh oleh Tuhan, untuk lebih 

banyak membaca dan berbicara tentang Kerajaan Sorga. Sehingga kita tidak mudah 

diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang kelihatan-nya membingungkan.  

 

I. Jangan kuatir 

“Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang akan kami makan? 

Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-

bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu 

memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka 

semuanya itu akan ditambahkan kepadamu....” (Mat 6:31-34). 

Apa hubungan antara kekuatiran dengan keselamatan? Suatu ketika Tuhan Yesus 

memberikan perumpamaan tentang seorang penabur benih yang menabur benihnya. Benih 

disini berbicara tentang Firman Tuhan (Mat 13:1-23). Setiap benih ternyata jatuh di tanah 

yang berbeda-beda, yaitu:  

 

• Benih yang jatuh di pinggir jalan 

Yang pertama ada benih yang jatuh di 

pingir jalan, sehingga kemudian burung-burung 

datang dan memakan habis benih itu.  

Arti rohani, ini berbicara tentang orang 

yang mendengarkan Firman Tuhan tetapi tidak 

mengerti karena Firman itu dicuri oleh iblis. Ini 

menggambarkan orang yang mungkin pernah ke 

gereja hanya beberapa kali tetapi karena tidak 

mengerti akan Firman itu akhirnya ia keluar dan 



pergi dari gereja dan bahkan tidak datang lagi ke gereja.  

 

 • Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu 

Yang kemudian ada benih yang jatuh ke tanah, tapi tanah ini tipis karena berbatu-

batu. Benih yang jatuh ke sini dapat tumbuh, tetapi karena tanahnya tipis maka akarnya 

menjadi pendek, dan saat matahari terbit, benih yang tumbuh menjadi layu dan mati.  

Arti rohani, Ini berbicara tentang orang yang mendengar Firman Tuhan dan 

menyambutnya dengan sukacita, tetapi saat sesuatu terjadi pada dirinya, seperti 

penganiayaan oleh karena firman itu, maka orang seperti ini langsung murtad. 

 

• Benih yang jatuh di semak duri 

Yang berikutnya ada benih yang juga di tanah, tapi tanah tersebut ditumbuhi semak 

duri. Benih ini tumbuh, tetapi tumbuhnya tidak normal karena terjepit semak duri sehingga 

dia tidak berbuah dan mati.  

Ini berbicara tentang orang Kristen yang menerima Firman Tuhan tetapi cara 

hidupnya dan cara berpikirnya terjepit oleh kekuatiran dunia, tipu daya kekayaan dan 

kenikmatan hidup.  

 

Dari ketiga tempat dimana benih tersebut jatuh memiliki arti kehidupan rohani 

yang bermasalah bagi orang Kristen. Mereka adalah orang-orang Kristen yang mungkin 

selalu pergi ke gereja, memberikan perpuluhan, dan berdoa tetapi mereka sebenarnya 

tidak berbuah dan akan tidak lama lagi mati rohaninya.  

  

• Benih yang jatuh di tanah yang baik 

Yang terakhir adalah benih yang jatuh ke tanah, dan tanahnya itu subur.  

Arti rohani, tanah yang subur adalah gambaran dari orang yang menerima Firman Tuhan 

dan mengerti adalah orang yang memiliki hati seperti tanah yang subur sehingga benih itu 

bertumbuh dan berbuah, ada yang 30x lipat, 60x lipat, dan 100x lipat.  

Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang tidak berbuah,  

 

“Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting 

pada-Ku yang tidak berbuah, dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkan-

Nya, supaya ia lebih banyak berbuah.”(Yoh 15:1-2) 

Setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dan yang berbuah akan 

dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ranting yang dipotong akan jatuh ke tanah, 

menjadi kering, lalu dikumpulkan orang, disapu dan dibuang ke dalam api. Ini berbicara 

tentang NERAKA! 

 

 

 



II. Pelihara iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus 

Mat 22:1-14 berbicara tentang “Perum-pamaan tentang Perjamuan Kawin.” Tuhan 

Yesus mengatakan bahwa Kerajaan Sorga seumpama seorang raja yang akan mengadakan 

perjamuan kawin untuk anaknya. Dia menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang 

orang-orang datang ke perjamuan itu, tetapi sayang orang-orang itu tidak mau datang ke 

undangan dengan pelbagai alasan, bahkan ada yang menangkap, menyiksa dan membunuh 

hamba-hambanya yang disuruh mengundang tadi.   

Kemudian marahlah sang raja, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk 

membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Raja berkata 

kepada hamba-hambanya, “Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang 

diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan 

jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu.” Maka 

pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di 

jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan 

kawin itu dengan tamu.  

Ketika raja itu masuk, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia bertanya 

kepadanya, “Hai Saudara, bagaimana engkau bisa masuk kemari dengan tidak 

menggunakan pakaian pesta?” Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-

hambanya: “Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan 

yang paling gelap, disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang 

dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.” Biarlah kita semua termasuk yang dipilih.  

 

Arti rohani, undangan ke perjamuan kawin 

adalah undangan untuk percaya kepada Tuhan 

Yesus, undangan ini adalah undangan akan 

keselamatan yaitu anugerah Allah agar manusia 

dapat masuk ke Kerajaan Sorga/Kerajaan Allah. 

Undangan ini pertama-tama prioritasnya 

diberikan kepada bangsa pilihan Tuhan yaitu 

umat Israel, tetapi mereka menolak. Karena 

penolakan tersebut akhirnya kita yang tadinya 

belum dipanggil untuk mendapatkan keselamatan 

mendapat kesempatan untuk dipanggil.  

Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-

baik. Kalau kita bisa datang ke pesta dan menjadi 

anggota Kerajaan Allah itu bukan karena semata-

mata Dia yang mengundang kita, tapi itu juga 

berbicara tentang kesediaan kita untuk datang.  



“Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, 

tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan 

diri.” (Ef 2:8-9) 

Bagian Tuhan adalah kasih karunia dan bagian kita adalah iman untuk mereseponi 

panggilan-Nya tersebut. Respon kita harus benar, selain percaya kepada Tuhan, mengalami 

kelahiran baru, maka kita juga harus memakai pakaian pesta. Pakaian pesta berbicara 

tentang kesiapan kita, iman yang benar kepada Tuhan, ketaatan yang terus menerus 

kepada Kristus yang mana ini semua dimungkinkan oleh kasih karunia Yesus Kristus dan 

bukan dengan kekuatan kita. Kalau sampai kita tidak menggunakan pakaian pesta dan kita 

tidak siap, maka kita akan dicampakkan di tempat kegelapan yang paling gelap, dimana ada 

ratap dan kertak gigi.  

Yang memakaikan pakaian pesta kepada kita itu siapa? Apakah sang raja, kita, atau 

seperti sulap dimana tiba-tiba kita langsung memakai pakaian pesta? Jawabanya adalah 

kita. Kitalah yang harus menggenakan pakaian pesta, raja hanya menyediakan pakaian 

pesta bagi mereka yang tidak memiliki pakaian pesta.  

 

Jangan sembarangan mencuplik “quote” (Quotation)  

Gembala Pembina pernah menyaksikan tayangan TV dimana ada seorang yang 

berkata, “Orang Indonesia kalau melihat suatu quotation (cuplikan atau tulisan), maka itu 

dianggap benar, mereka malas menyelidiki. Apa yang diquotation itu mereka anggap satu 

kebenaran.” Dan kebiasaan ini telah menjalar ke dalam gereja. Banyak anak-anak Tuhan 

main comot quote tanpa menyelidiki siapa yang membuat, latar belakang si pembuat, dan 

apa artinya quote tersebut. Bahkan hari-hari kita dapat melihat quote dari para pengajar 

hyper-grace pun dicomotnya mentah-mentah, karena dirasakan benar dan membangun.  

 

Contoh quote dari hyper-grace adalah sebagai berikut: 

 

“ KARENA ENGKAU TIDAK BERBUAT APA-APA UNTUK BERHAK MENDAPATKAN 

HADIRAT-NYA DALAM HIDUPMU, MAKA TIDAK ADA PULA YANG DAPAT KALU LAKUKAN 

YANG DAPAT MEYEBABKAN HADIRAT-NYA MENINGGALKANMU.” 

 

Jika dilihat sekilas quote tersebut terlihat benar, tapi mari kita perhatikan satu persatu arti 

dari quote tersebut : 

 

a. “Karena engkau tidak berbuat apa-apa untuk berhak mendapatkan Hadirat-Nya 

dalam hidupmu,…”  

Artinya untuk mendapatkan hadirat-Nya, kita tidak perlu melakukan apa-apa. 

Hadirat-Nya disini bisa berbicara tentang keselamatan. Jadi untuk mendapatkan hadirat-

Nya atau keselamat-an, kita tidak perlu melakukan apa-apa, padahal Efesus 2:8-9 berkata:  



“Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, 

tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan 

diri.”  

Bagian Tuhan adalah kasih karunia sedangkan bagian kita adalah iman. Iman itu 

sudah merupakan perbuatan, perhatikan pejelasan berikut:  

• Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh Firman Allah (Rom 10:17). Jadi ada 

sesuatu yang dilakukan yaitu mendengar.  

• Iman tanpa perbuatan adalah mati (Yak 2:26). jadi disini kita harus bertindak (melakukan 

sesuatu), sehingga tidak ada istilah “tidak berbuat apa-apa untuk berhak mendapatkan 

hadirat-Nya.” Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. 

 

Setidaknya ada 5 hal yang mendatangkan hadirat Tuhan: 

1. Iman 

2. Kekudusan 

3. Kerendahan hati 

4. Unity 

5. Doa, pujian dan penyembahan 

Jadi ada yang harus kita kerjakan, kalau kita tidak melakukannya justru akan 

membahayakan pada keselamatan kita. Quote bagian pertama ini adalah SALAH! 

 

b. “…maka tidak ada pula yang dapat kau lakukan yang dapat menyebabkan Hadirat-

Nya meninggalkanmu.”  

Artinya hadirat-Nya tidak akan meninggal-kan kita, apa pun yang kita lakukan. 

Benarkah? Perhatikan ayat berikut ini  

“Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang 

kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah 

kematian yang mengerikan akan pengha-kiman dan api yang dahsyat yang akan 

menghanguskan semua orang durhaka. ...” (Ibrani 10:26-29) 

Kalau kita yang mengetahui kebenaran tetapi dengan sengaja berbuat dosa maka 

tempatnya adalah NERAKA. Apakah di neraka ada hadirat Tuhan? TIDAK ADA! Jadi kalau 

dikatakan apapun yang kita lakukan tidak mungkin hadirat-Nya meninggalkan kita. Secara 

keseluruhan quote ini SALAH! 

Hari-hari ini kita harus berhati-hati terhadap pengajaran seperti ini. Pengajaran 

yang mengajarkan, “Orang yang sudah lahir baru itu sudah langsung dewasa rohani!” 

Pengajaran ini mengatakan bahwa ketika seseorang mengalami kelahiran baru, maka 

mereka langsung dewasa rohaninya, sehingga Tuhan melihat kita pun sudah dewasa, dan 

Tuhan selalu tersenyum melihat apa pun yang kita kerjakan. Kalau ada pengertian seperti 

ini, itu sama artinya dengan bayi yang lahir langsung berkumis! Saudara harus berhati-hati! 

Kalau Saudara banyak diberikan quote-quote jangan langsung menerimanya, tetapi harus 

dipelajari terlebih dahulu. 



 

III. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan 

“Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar 

kehidupan.” (Amsal 4:23) 

Saudara harus menjaga hati dengan baik, karena dari situlah terpancar kehidupan. 

Kalau hati kita benar maka yang menanti adalah kehidupan kekal selama-lamanya. Tetapi 

kalau hati kita tidak benar yang menanti adalah kematian kekal selama-lamanya.  

“Jagalah supaya jangan ada seorangpun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, 

agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan 

banyak orang.” (Ibr 12:15 ) 

Di dalam Alkitab, hanya ada satu ayat yang menuliskan tentang “akar yang pahit.” 

Tapi Saudara harus berhati-hati dengan hal ini! Jangan sampai Saudara menyimpan akar 

pahit atau kepahitan.  Kepahitan membawa seseorang kepada kebinasaan. Salah satu ciri 

seseorang memiliki akar pahit adalah jika seseorang sering menimbulkan kerusuhan dan 

menggunjingkan  orang lain... 

“Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, 

penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri 

sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. 

Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu  —  seperti yang telah kubuat dahulu  —

  bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian 

dalam Kerajaan Allah.” (Gal 5:19-2) 

Saudara, ada 15 hal yang ditulis dalam ayat ini, dan 8 diantaranya berhubungan 

langsung dengan akar pahit, yaitu perseteruan, percidera-an, perselisihan, iri hati, amarah, 

kepentingan diri sendiri, roh pemecah, dan kedengkian. Semua itu akarnya adalah akar 

pahit. Jadi firman Tuhan sudah menegaskan bahwa barangsiapa menyim-pan kepahitan, 

maka ia tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah! 

 

Ciri-ciri orang yang memiliki akar pahit 

1. Membenci Saudaranya   

“Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak Iblis: setiap orang yang tidak 

berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, demikian juga barangsiapa yang tidak 

mengasihi saudaranya.” (I Yoh 3:10) 

Jika seseorang tidak mengasihi saudaranya artinya pahit kepada saudaranya, dia akan 

disebut anak iblis tempatnya di NERAKA!  

2. Tidak bisa mengampuni 

“Kita tahu, bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu 

karena kita mengasihi saudara kita. Barangsiapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 

Setiap orang yang membenci saudaranya, adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu 

tahu, bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam 

dirinya.” (I Yoh 3:14-15) 



Orang yang memiliki akar pahit dan tidak bisa mengampuni Saudaranya adalah 

pembunuh, dan pembunuh tempatnya adalah di NERAKA! 

 

Kesaksian orang-orang yang mengalami kepahitan 

1. Mary K. Baxter  

Saudara, ada sebuah buku “Penglihatan tentang neraka” yang ditulis oleh Mary K. 

Baxter mengisahkan tentang salah satu pengalamannya ketika dibawa Tuhan melihat 

bagian dari neraka dimana ada orang-orang Kristen di situ. Ia melihat seseorang yang 

sedang merintih dalam penderitaannya, ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia berkata, 

“Tuhan Yesus, ampuni saya...” Melihat itu Mary Baxter kaget dan bertanya, “Siapakah orang 

ini?”  

Tuhan Yesus menceritakannya, “Orang ini dulunya adalah pelayan-Ku. Dia cinta 

kepada-Ku dan melayani Aku. Setelah itu dia menikah, di dalam pernikahan ini dia 

mempunyai masalah, karena suaminya kedapatan selingkuh. Dia sangat terpukul dan tidak 

bisa menerima akan hal ini. Suaminya kemudian bertobat dan berkali-kali minta ampun 

tetapi dia tetap tidak bisa mengampuninya.” Tuhan Yesus juga berkata bahwa Dia sampai 

menyuruh orang lain untuk menyampaikan pesan-Nya, “Ampuni dia… ampuni suamimu, 

dia sudah bertobat dan minta ampun kepadamu berkali-kali!”. Tetapi dia tetap bersikeras, 

“Tidak bisa, Tuhan! Dia berdosa, dia kotor! Saya yang suci, saya yang bersih! Tidak bisa! 

Tidak bisa! Tidak bisa!”  

Dengan berjalannya waktu dikatakan bahwa dia mulai memelihara kepahitan itu 

dan dia sakit hati kepada suaminya. Setelah itu, selain ia marah kepada suaminya dia juga 

mulai membenci kepada banyak orang di sekitarnya. Inilah ciri dari orang yang memiliki 

akar pahit, yaitu benci kepada setiap orang. Akhirnya wanita ini membunuh suaminya dan 

membunuh wanita yang pernah berselingkuh dengan suaminya. Kini wanita tersebut 

berada di neraka, dan ia berseru-seru, “Ampuni saya, Tuhan. Saya sekarang mau bertobat 

dan mau mengampuni suami saya.” Namun Tuhan Yesus berkata, “Sudah terlambat. Itu 

bukan disini tempatnya kamu bertobat, tetapi waktu di dunia”. 

Jika ada diantara Saudara ada yang mengalami seperti wanita ini, cepatlah bertobat! 

Memang ini tidaklah mudah, tetapi Saudara harus menang! Sebab ini adalah peperangan 

rohani, dan Saudara harus keluar sebagai pemenang. 

 

2. Kesaksian seseorang yang hampir mati 

Ada seorang pelayan Tuhan anggota dari Full Gospel Businessman Fellowship, pada 

tahun 2005, dia mengalami sakit kanker liver sebesar bola ping pong. Lalu diputuskan 

untuk di operasi di Mount Elizabeth, Singapore. Pada waktu operasi berlangsung ternyata 

terjadi bleeding (pendarahan) dan roh orang ini keluar dari badannya. Dia merasakan dan 

melihat seseorang tergeletak di meja operasi, dia tidak tahu siapa itu, tapi kemudian ia 

menyadari bahwa itu adalah dirinya. Kemudian dia bersandar ke tembok tetapi, tiba-tiba 

ada suara yang bergemuruh dan dari tembok yang ada di depannya itu muncul satu lubang 



yang panjang dan gelap serta ada suara gaduh. Tiba-tiba keluar malaikat maut yang 

memakai pakaian hitam dengan muka yang menakutkan berjalan ke arah tubuhnya dan 

bukan kepada rohnya yang sudah keluar dari tubuh. Lalu dia berteriak, “Tuhan Yesus 

tolong!...Tuhan Yesus tolong!” Pada waktu dia berteriak-teriak seperti itu, kemudian 

muncul seseorang dengan pakaian putih diantara dia dan malaikat maut. Kemudian dia 

sadar setelah 3 hari koma dan berada di ruang ICU.  

Setelah dia sadar dari komanya, dia bertanya kepada Tuhan, “Tuhan Yesus, saya ini 

kan pelayan-Mu, Tuhan. Seharusnya yang menjemput saya pada waktu itu adalah malaikat 

terang, kenapa ini malaikat maut dari lubang yang begitu dalam? Kenapa Tuhan?” Lalu 

Tuhan Yesus menjawab dari Matius 7 : 21-23, 21 yangberkata  

“Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! Akan masuk ke dalam 

Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari 

terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat 

demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi 

nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: 

Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat 

kejahatan!” 

Kemudian dia bertanya lagi: “Lalu Tuhan, saya ini salah apa, sehingga akhirnya 

malaikat mautlah yang menjemput saya?” Kemudian Tuhan menjawab dengan Amsal 4:23, 

yang berkata:  

“Jagalah hatimu dengan segala kewas-padaan, karena dari situlah terpancar 

kehidupan.”   

Lalu dia mulai mengkoreksi diri dan langsung dia diingatkan bahwa dia mempunyai 

kepahitan kepada adiknya sendiri gara-gara adiknya selalu memojokkan dia di depan 

papanya. Dia tidak sadar akan hal itu karena ketika bertemu dengan adiknya dia kelihatan 

baik-baik saja, tetapi di dalam hatinya dia itu sakit hati, memang tidak ada seorang pun 

yang tahu kecuali Tuhan dan dirinya sendiri namun kadang diri sendiri pun tidak 

merasakannya. Begitu dia diingatkan, dia menangis dan bertobat. Lalu dia datangi adiknya 

dan minta ampun serta menyelesaikannya dengan adiknya.  

Tuhan berpesan kepadanya, “Nanti setelah kamu sembuh, kamu beritahu kepada 

orang-orang bahwa bukan orang yang berseru, ‘Tuhan.. Tuhan... atau orang yang sudah 

percaya pasti masuk sorga. No! Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku 

yang di sorga, yaitu yang hatinya bersih, yang tidak dikotori dengan akar pahit. Kalau 

hatinya tidak benar itu tempatnya tidak di sorga tetapi di neraka.”’ 

Saudara, mungkin Tuhan telah berikan karunia-karunia yang hebat bagi Saudara. 

Tapi itu semua pada akhirnya akan ditinggalkan, sebab saat kita mati yang dilihat Tuhan 

adalah karakter kita, bukan karier atau karunia-karunia kita. Yang akan dibawa adalah 

“Adakah engkau memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, 

kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri? Apakah Saudara memiliki ini 

semua?”  



Terakhir, ada dua hal yang harus Saudara terus lakukan agar kita terhindar dari akar pahit, 

yaitu: 

1. Banyak mengucap syukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini  

“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 

mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang 

terpanggil sesuai dengan rencana Allah.” (Rom 8:28) 

 

2. Banyak mengampuni 

“Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan 

mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak 

akan mengampuni kesalahanmu.” (Mat 6:13-15). Amin. (SH.) 
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SERI PERUMPAMAAN 

PERUMPAMAAN TENTANG PUKAT 
Saat Tuhan Yesus berada di bumi, Ia sering menyampaikan kebenaran Injil melalui 

perumpamaan. Salah satu perumpamaan yang Ia berikan kepada para pengikut-Nya adalah 

“perumpamaan tentang pukat.”  

Empat murid pertama Tuhan Yesus, Simon-Andreas-Yakobus-Yohanes, berprofesi 

sebagai nelayan. Banyak catatan Alkitab yang menuliskan bagaimana kehidupan Yesus 

sering berada di lingkungan para nelayan, seperti: Mengajar di atas perahu, mukjizat 

menangkap ikan, koin uang yang diambil dari mulut ikan, dan sebagainya. Bahkan Tuhan 

Yesus mengumpamakan kehidupan baru murid-murid-Nya yang berlatar belakang sebagai 

“penjala ikan” (nelayan) akan menjadi “penjala manusia” (pemberita Injil). Jadi kehidupan 

nelayan dan menangkap ikan banyak menjadi latar belakang kisah dalam pengajaran 

Tuhan Yesus di dalam Kitab Suci.  

Oleh karena dekatnya kehidupan Yesus dengan para nelayan dan menangkap ikan, 

Tuhan Yesus pernah mengumpamakan hal Kerajaan Sorga dengan mengumpamakannya 

seperti proses menangkap ikan oleh para nelayan, yaitu perumpamaan tentang pukat (Mat 

13:47-50). Dengan perumpamaan tersebut para murid yang kebanyakan berprofesi 

sebagai nelayan mengerti maksud dari perumpamaan tersebut secara detail. 

Kerajaan Sorga  

Sebelum kita mempelajari apa arti perumpamaan tentang pukat, kita akan 

mempelajari terlebih dahulu kata “Kerajaan Sorga,” yaitu sebuah kata yang Tuhan Yesus 

sebut dalam perumpamaan ini. Sebab jika sudah mengerti apa arti dari kata ini maka kita 

juga akan tahu kepada siapa perumpamaan tersebut dimasudkan. 

Kata “Kerajaan Sorga” sebenarnya hanya terdapat di dalam Injil Matius. Di dalam 

kitab-kitab Injil yang lain, para penulis menyebutnya dengan kata “Kerajaan Allah,” namun 

sebenarnya kedua kata tersebut mengandung arti yang sama. Perbedaan penulisan yang 

terjadi di kitab Matius dikarenakan sang penulisnya, rasul Matius, adalah seorang Yahudi 

yang sangat taat, sehingga menulis kata “Allah” (YAHWEH/YHWH) sangatlah sakral. Untuk 

itu rasul Matius mengubah penulisan “Kerajaan Allah” dengan “Kerajaan Sorga.” 

Kerajaan Sorga/Kerajaan Allah adalah suatu tema yang utama di seluruh Alkitab, 

Kerajaan Allah ini bukan berbicara tentang kerajaan yang nyata seperti kerajaan-kerajaan 

di dunia. Kerajaan Allah berbicara tentang sebuah kerajaan yang bersifat rohani, dimana 

para anggotanya adalah orang-orang yang telah dipanggil menjadi percaya kepada Kristus 

melalui pemberitaan Injil. Raja dari Kerajaan Allah adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi 



“Kerajaan Allah” adalah sekumpulan orang yang telah menerima Injil Kerajaan Allah 

melalui iman, yang mengambil bagian dalam keselamatan Allah, menerima berkat 

pengampunan dosa, pengangkatan sebagai anak Allah, kediaman Roh Kudus, dan hidup 

yang kekal. Untuk lebih mudah dimengerti, sebutan Kerajaan Allah bisa juga disebut 

sebagai “orang-orang Kristen” atau “Gereja Tuhan.” Itu artinya, jika Tuhan Yesus sedang 

memberikan pengajaran tetang “perumpamaan tentang Kerajaan Allah” sebenarnya Tuhan 

Yesus sedang menerangkan kehidupan “umat percaya” atau “Gereja-Nya” melalui sebuah 

perumpamaan atau perbandingan dari kisah-kisah kehidupan yang ada disekitar manusia.  

Perumpamaan tentang pukat 

Suatu ketika Tuhan Yesus mengajar murid-murid-Nya melalui perumpamaan 

tentang pukat. Ini bukan perumpamaan-Nya yang pertama, Tuhan Yesus sering 

menyampaikan pengajaran-Nya melalui sebuah perumpamaan, tapi kali ini Ia 

mengibaratkan kehidupan orang percaya itu seperti ikan-ikan yang tertangkap jaring 

pukat. 

“Demikian pula hal Kerajaan Sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu 

mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itupun diseret orang ke 

pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan 

yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman: Malaikat-malaikat akan 

datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke 

dalam dapur api; di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.” (Mat 13:47-50) 

 

Trawl (Pukat) 



Tuhan Yesus mengumpamakan bahwa hal Kerajaan Allah itu, yaitu orang-orang 

percaya/ Gereja-Nya, seperti ikan-ikan yang tertangkap pukat. Ada “tuaian” yang besar di 

laut, dan karena sangat besarnya ukuran jaring pukat, maka hasil penangkapan ikan pun 

sangatlah banyak, tapi tankapan yang besar tersebut adalah bukan hanya ikan yang 

diinginkan oleh nelayan, melainkan bercampur-baur antara ikan yang baik dan ikan yang 

buruk. Yang mengerikan adalah bagian akhir dari perumpamaan ini, sebab Tuhan 

mengakhiri perumpamaan-Nya dengan mengatakan bahwa diakhir jaman ada malaikat-

malaikat yang akan memisahkan ikan-ikan yang bercampur-baur dan melemparkan ikan-

ikan yang buruk ke “dapur api.” 

Melihat cara kerja metoda penangkapan ikan menggunakan pukat  

Sebagai orang-orang yang berprofesi sebagai nelayan, para murid Kristus tentu 

sangat memahami apa maksud dari perumpamaan Tuhan Yesus tersebut. Itu adalah 

pekerjaan mereka sehari-hari, menangkap ikan dan memisahkan antara ikan yang baik dan 

yang buruk. 

Para murid yang bekerja sebagai nelayan mengerti perumpamaan tersebut, tapi 

kita, apa kita mengerti apa maksud Tuhan Yesus tersebut? Apa maksud Tuhan dengan 

memberikan perumpamaan tentang pukat? Apa maksud yang tersembunyi dari setiap 

bagian kisah tentang pukat tersebut yang Tuhan mau sampaikan kepada kita Gereja-Nya 

saat ini? Untuk mengerti arti dari perumpamaan tentang, maka kita harus melihat 

perumpamaan tersebut dari kehidupan aslinya. Sebab disetiap bagian kecil dari 

peumpamaan ini memiliki arti yang bisa diuraikan tersendiri seturut lukisan dari peristiwa 

yang aslinya. Untuk itu, kita akan melihat bagaimana cara kerja jaring pukat bekerja di 

dunia nyata... 

Didalam terjemahan aslinya (Yun.) kata pukat ditulis dengan kata “sagene” yang 

artinya “jala penangkap ikan yang sangat besar.” Didalam bahasa Inggris kata “sagene” 

diterjemahkan sebagai “drag net” atau “trawl” (pukat). Oleh karenanya metoda 

penanggkapan ikan menggunakan pukat (trawl) disebut dengan “trawling,” yang artinya: 

metoda penangkapan ikan secara besar-besaran menggunakan pukat. Jika di Indonesia 

“trawl” ini dikenal dengan sebutan “pukat harimau.” 

Dimasa Yesus hidup, sebenarnya ada empat macam metoda penangkapan ikan, 

yaitu menggunakan: 

• Pancingan (Mat 17:27), 

• Jala tebar (Mrk 1:16), 

• Jala tancap (Luk 5:4-7), dan 

• Pukat (Mat 13:47). 



Tapi mengapa Tuhan Yesus menggambar-kan perumpamaan tentang kehidupan 

orang-orang percaya (Kerajaan Allah) dengan metoda penangkapan ikan menggunakan 

pukat, bukan yang lain? Karena tangkapan dengan mengguna-kan pukat dapat 

menghasilkan ikan yang sangat banyak. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus 

yang mengatakan bahwa pemberitaan Injil akan menghasilkan jumlah jiwa yang sangat 

besar. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus berikut ini: 

“Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.” (Mat 22:14) 

Melalui pemberitaan Injil, Tuhan membuka kesempatan bagi begitu BANYAK orang 

yang terhilang dari dunia ini untuk akhirnya menerima kasih karunia Allah untuk 

mengenal nama Kristus dan diselamatkan. Tapi perhatikan bagian terakhir dari perkataan 

Tuhan Yesus di atas, di sana dikatakan bahwa sekalipun banyak yang dipanggil, namun 

hanya sedikit saja yang dipilih... Ternyata tidak semua yang telah mendengar kabar 

keselamatan, menerima Kristus sebagai Juruselamat, menjadi Kristen, atau menjadi 

anggota Kerajaan Allah akan menerima janji kekal hingga akhir hidup mereka. Begitu 

banyak proses penyaringan yang akan dialami orang Kristen sehingga hanya sedikit saja 

yang akan bertahan dan menerima janji keselamatan kekal di surga. 

Proses penyaringan seperti apa yang akan dialami oleh orang-orang percaya? Lalu 

kriteria apa saja yang mengakibatkan seseorang yang percaya pada Tuhan akan masuk 

dalam golongan orang-orang yang tidak terpilih? Melalui perumpamaan tentang pukat 

(trawling), Tuhan Yesus memberi tahu kita bahwa proses penyaringan tersebut ternyata 

sama seperti proses penangkapan ikan jaring pukat. Kriteria-kriteria seseorang akan 

ditolak atau tidak pun sama seperti proses para nelayan pukat memilih ikan-ikan hasil 

tangkapan mereka. 

Berikut adalah proses penangkapan ikan dengan metoda jaring pukat beserta arti 

rohani yang terkadung disetiap tahapan penangkapan-nya: 

1. Trawling 



Dijaman ini, dimana jumlah penduduk dunia begitu besar, maka otomatis akan 

meningkatkan pula kebutuhan akan konsumsi masyarakatnya, yang salah satunya adalah 

kebutuhan akan konsumsi ikan. Untuk memenuhi kebutuhan ikan yang besar maka banyak 

perusahaan penangkapan ikan berlomba untuk memenuhinya dengan membuat kapal-

kapal besar, berdaya jangkau jauh, dan dilengkapi dengan jaring-jaring pukat yang sangat 

besar. Dengan kapal yang besar maka para nelayan modern ini dapat menempuh 

perjalanan yang sangat jauh untuk mencari ikan, bahkan mereka bisa menjelajah hingga 

perairan Antartika yang terdapat begitu banyak ikan. Dengan dukungan peralatan yang 

canggih, seperti radar, sensor ikan, GPS, Weather Station (alat pemantau cuaca) dan jaring 

pukat besar yang terbuat dari serat berteknologi tinggi memungkinkan para nelayan ini 

mendapatkan berton-ton ikan hanya dalam satu kali penangkapan. Tapi, sekalipun hasil 



tangkapan dengan menggunakan pukat sangatlah banyak, ada satu kebiasaan di dunia para 

penangkap ikan adalah bahwa dari hasil tangkapan tersebut maka tidak semuanya bisa 

digunakan untuk keperluan perusahaan mereka. Industri pengolahan ikan memiliki 

standar yang sangat tinggi untuk ikan-ikan yang akan mereka produksi. Hanya ikan-ikan 

tertentu dan yang terbaik yang akan mereka bawa pulang. Mereka tidak mau melakukan 

perjalanan yang jauh, waktu yang lama, dan biaya yang besar hanya untuk membawa 

pulang ikan yang tidak bernilai. Mereka hanya mau membawa ikan yang baik dari segi 

kualitas, yang dapat dimakan, memiliki kandungan gizi yang baik, ukuran yang tepat, dan 

memiliki nilai jual yang tinggi. 

Arti rohani, Panggilan keselamatan di dalam Kristus melalui pemberitaan Injil 

ditawarkan kepada SEMUA orang, memang tidak semua orang di dunia ini meresponi 

panggilan-Nya tersebut, tetapi sekalipun demikian mereka yang terpanggil akan sangat-

sangat banyak... Sejak Tuhan Yesus naik ke sorga dan mencurahkan-Roh Kudus-Nya, 

murid-murid-Nya mulai memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tidak memakan waktu lama 

Injil keselamatan sampai kepada begitu banyak orang dan banyak diantara mereka 

akhirnya menjadi orang-orang Kristen (Kis 11:26). Eropa akhirnya dimenangkan, begitu 

juga Asia, kemudian Afrika dan akhirnya seluruh dunia. Hingga kini, jumlah orang yang 

disebut Kristen diperkirakan berjumlah 2 miliar orang. Tapi pertanyaannya adalah, dari 2 

miliar orang Kristen tersebut, berapa diantaranya yang telah lahir baru? Dari yang telah 

lahir baru itu, berapa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan melakukan 

kehendak-Nya? Kemudian dari mereka yang mengasihi Allah sungguh-sungguh, berapa 

dari mereka yang akan lolos 

dari tipuan guru-guru palsu 

atau nabi-nabi palsu, dan jika 

mereka lolos dari tipuan guru-

guru palsu atau nabi-nabi 

palsu, berapa diantaranya 

yang setia sampai akhir 

mempertahankan imannya 

sekalipun harus menghadapi 

aniaya? Dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut maka 

jumlah mereka yang termasuk 

dari anggota Kerajaan Allah 

yang benar-benar berkenan 

kepada Allah hingga akhir pasti akan menyusut tajam!  

Siapa saja anggota Kerajaan Allah yang akan mengalami penyaringan Tuhan?  

 

 

 



2. Bycatch 

Oleh karena besarnya pukat yang diguna-

kan, maka hasil tangkapan pun akan sangat banyak. 

Jaring pukat yang baru saja diangkat dari dalam laut 

itu sangat berat, bobotnya bisa mencapai berton-

ton. Berbagai makhluk laut ada di dalam pukat itu, 

dan saat isi pukat ditumpahkan, maka bukan hanya 

ikan yang yang akan tampak, tapi ada juga begitu 

banyak jenis makhluk laut, ikan-ikan yang tidak 

diinginkan, dan biota-biota laut seperti koral, tanaman laut, penyu, dan kerang akan 

tertangkap juga. Didalam ilmu kelautan berbagai ikan dan biota laut yang tidak diinginkan 

tersebut disebut sebagai bycatch. 

Bycatch ini tidak bernilai, sehingga akan dibuang kembali ke laut, sedangkan ikan-

ikan berkualitas tinggi akan disimpan untuk memasuki diproses yang berikutnya.  

 

Bycatch apa saja yang tidak diinginkan dan kemudian dibuang ke laut? 

a. Ular dan mahluk laut berbahaya lainnya. 

Saat pertama kali hasil tangkapan ikan ditumpahkan dari dalam pukat, maka 

langkah paling pertama yang dilakukan para nelayan untuk memisahkan hasil tangkapan 

mereka adalah dengan menyiapkan grup penangkap ular. Karena pukat akan menangkap 

apa saja yang dilewatinya di dasar laut, maka ular-ular 

laut pun akan tertangkap, padahal beberapa jenis 

diantaranya sangat berbahaya karena memiliki bisa yang 

mematikan. Oleh sebab itu tahapan pertama yang 

dilakukan para nelayan saat jaring ditumpahkan adalah 

dengan mempersiap-kan para penangkap ular lengkap 

dengan tongkat yang ujung-nya didesain khusus untuk 

menangkap ular. Mereka bersiaga dan secepat mungkin 

menangkap ular-ular yang muncul dari tumpukan bycatch 

dan langsung membuangnya kembali ke laut. Bukan saja 

tidak dibutuhkan, ular sangat berbahaya bagi para 

nelayan dan ikan lainnya. 

Arti rohani, Ini adalah gambaran para anggota 

kerajaan Allah yang mulutnya memiliki “bisa” yang sangat 

berbahaya. Apa itu “bisa” yang berbahaya? Perhatikan 

ayat berikut: 

“Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, 

bibir mereka mengandung bisa.” (Rom 3:13) 

 

Bycatch 

Salah satu ular yang tertangkap diantara 
bycatch 



Di dalam Yak 3:1-12, rasul Yakobus memberitahu kita bahwa manusia memiliki 

kecenderungan berdosa melalui lidahnya. Ini mencakup kata-kata yang pedas, dusta, caci 

maki, cerita yang dilebih-lebihkan, fitnah, desas-desus, kutuk, kata-kata pahit, cabul, 

umpatan, menjelek-jelekkan orang lain, sungut-sungut, janji palsu, ajaran palsu, dan 

sebagainya. Sebagai orang percaya dan sebagai anggota Kerajaan Allah, kita sepatutnya 

menguasai lidah kita. Itu tidak mudah! Sebab tidak ada dosa yang disebut di dalam Alkitab 

yang dikatakan dinyalakan langsung oleh api neraka kecuali dosa lidah (Yak 3:6). 

Bagaimana memadamkan api neraka yang mungkin menyulut lidah kita? Orang-

orang percaya sudah seharusnya menguasai lidahnya melalui bimbingan Roh Kudus. 

Penggunaan kata “lidah api” saat murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus pada 

waktu hari Pentakosta, mengisyaratkan bahwa lidah orang-orang yang telah dipenuhi Roh 

Kudus tidak lagi dinyalakan oleh api neraka, melainkan api dari sorga yaitu Roh Kudus. Kita 

tentu tidak mau sampai Tuhan memerintahkan malaikat-Nya untuk membuang kita dari 

Kerajaan Allah karena kita tidak bisa mengendalikan lidah kita bukan?  

Begitu banyak perkumpulan orang percaya hancur karena karena beberapa orang yang 

lidahnya “berbisa” seperti ular. Berapa banyak anak-anak Tuhan akhirnya kecewa karena 

ulah beberapa orang yang pahit hati dan kemudian melakukan pergunjingan diantara 

anggota gereja. Jika kita ingin tetap berada di dalam Kerajaan Allah, pastikan hidup kita 

dikuasai Roh Kudus sehingga kita dapat mengendalikan lidah kita dari kata-kata yang sia-

sia. Biarlah melalui mulut kita hanya keluar aliran-aliran air yang menghidupkan orang 

yang membutuhkan kehidupan melalui pemberitaan Injil kita, perkataan membangun, 

menyampaikan firman Tuhan, dan puji-pujian kepada Tuhan.  

 

b. Ikan hias 

Ikan hias memiliki nilai komersial yang tinggi bagi para penjual ikan hias, namun 

bagi nelayan penangkap ikan yang bergerak di bidang makanan, ikan hias tentu tidaklah 

berguna dan harus dibuang. Secara 

penampilan ikan hias memang sangatlah 

cantik, tapi secara kandungan daging 

maka mayoritas ikan hias tidak dapat 

dimakan. Bahkan beberapa jenis ikan 

hias, seperti ikan macan (sea tiger fish) 

dan ikan buntal (puff) adalah ikan yang 

cantik tapi beracun.  

 

 

Dalam sekali penangkapan, jumlah ikan hias yang tertangkap sangatlah banyak, tapi 

itu semua akan dibuang oleh para nelayan. Mengapa demikian? Karena ikan hias tidak bisa 

dimakan dan hanya akan mengurangi ruang yang terbatas dari perahu mereka untuk 

menampung ikan-ikan yang baik.  



Arti rohani, ikan hias yang cantik dan menawan adalah gambaran dari anggota 

kerajaan Allah yang sangat atau lebih memperhatikan kecantikan luar saja, yaitu 

penampilan jasmaniah, tapi tidak memperhatikan kecantikan batiniah (inner beauty), dan 

kehidupan rohaninya. 

Merawat tubuh untuk terlihat cantik (wanita) dan tampak gagah dan tampan (pria) 

tidaklah salah, sebab Alkitab juga memerintahkan anak-anak Tuhan untuk memelihara 

tubuh ini (menjaga kesehatan) hingga kedatangan Tuhan Yesus kedua kali kelak... 

“Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa 

dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, 

Tuhan kita.” (I Tes 5:23) 

Tubuh ini memang harus dipelihara sedemikian rupa, tapi jika diperhatikan, ayat 

tersebut mengatakan bahwa tubuh manusia tidak hanya terdiri dari tubuh jasmani yang 

kelihatan saja, melainkan ada dua tubuh lainnya yang tidak kelihatan yaitu “tubuh jiwa”, 

dan “tubuh roh”. Dan diayat tersebut, kata “tubuh” (jasmani) ditempatkan pada posisi 

paling akhir setelah kata “roh” dan “jiwa.” Itu artinya bahwa prioritas orang percaya adalah 

memelihara tubuh roh dari pada tubuh jasmaninya. Mengapa demikian? Sebab tubuh 

jasmani manusia hanya sementara, sedangkan roh itu kekal... 

“Yang ditaburkan (dikubur/mati, red.) adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan 

adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah.” (I Kor 

15:44) 

Tubuh jasmani suatu saat akan mati, dikuburkan dan hancur kembali menjadi debu 

tanah (Kej 3:19), tapi tubuh roh tidak akan mati melainkan akan pergi ke salah satu tempat 

di kekekalan yaitu sorga atau neraka. Tubuh jasmani sama sekali tidak mendapatkan 

tempat di sorga, tugas tubuh jasmani hanya sebatas waktu manusia hidup di dunia ini saja. 

Namun demikian kenyataan yang terjadi adalah bahwa banyak anak-anak Tuhan 

cenderung hanya memelihara tubuh mereka tanpa pernah memperhatikan kehidupan 

rohaninya (hubungan manusia dengan Tuhan). Bagi para wanitanya, mereka adalah orang-

orang yang hanya peduli bagaimana mempercantik tubuh jasmani mereka melalui: 

Mendandani tubuh dengan baju-baju yang mahal, menggunakan aksesoris breanded 

(bermerek), membeli kosmetik-kosmetik mahal, yoga, senam, bahkan mulai melakukan 

berbagai operasi plastik untuk merubah bagian-bagian tubuhnya dirasa yang kurang 

memuaskan. Begitu juga para kaum prianya, mereka adalah orang-orang yang hanya peduli 

pada keindahan tubuh jasmani mereka dengan: Teratur melakukan berbagai olah raga, 

gym, dan bahkan berberapa pria mulai menggunakan kosmetika untuk mempercantik 

tubuh mereka. 

Rawatlah tubuh untuk kemuliaan Tuhan bukan untuk memuaskan keinginan daging 

kita... 

“...Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!” (I Kor 6:20b) 

“...Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.” (Rom 13:14b) 



Tuhan ingin kita merawat tubuh jasmani secara wajar, sebab Tuhan ingin kita lebih 

fokus untuk memperhatikan kepada tubuh yang kekal yaitu tubuh rohani. 

“Latihan badani terbatas guna-nya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, 

karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.” (I 

Tim 4:8) 

Jika orang percaya hanya memelihara tubuhnya saja, apa lagi merawat tubuh secara 

berlebihan untuk memuaskan keinginan daging semata, maka kita akan menjadi anggota 

kerajaan Allah yang tidak layak untuk masuk dalam surga mulia, melainkan akan dibuang 

ke dalam api neraka.  

     Latihlah diri kita untuk beribadah, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap 

hari, belajar firman Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dipenuhi oleh Roh 

Kudus dan berbahasa roh agar tubuh rohani kita bertumbuh.  

“Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri...” (I Kor 14:4a) 

 

c. Ikan berukuran kecil 

Sekalipun beberapa ikan yang tertangkap adalah merupakan jenis ikan yang 

diinginkan, namun karena ukurannya sangat kecil maka ikan tersebut akan langsung 

dibuang ke laut. Pada industri ikan kalengan, ukuran ikan sangat diperhatikan. Agar 

menunjang keindahan estetika kemasan (biasanya dalam kaleng) ukuran ikan yang 

diperlukan adalah ikan-ikan dengan ukuran tertentu disesuaikan dengan ukuran kemasan. 

Ikan terlalu kecil tidak dibutuhkan, selain tidak indah saat di kemas juga karena daging 

ikan kecil sangat sedikit bahkan jika dipaksakan maka setelah melewati proses 

pembersihan isi perut dan kepala maka daging yang dihasilkan pun akan sangat kecil dan 

mudah hancur.  

 

 

 
Disepanjang tepi pantai dimana biasanya 
nelayan bekerja, kita bisa dengan mudah 
menemukan bangkai ikan-ikan kecil yang 
dibuang begitu saja. 

 

 

 

 

Saat dibuang, ikan-ikan kecil ini biasanya sudah mati atau terluka parah, itu 

dikarenakan badan dan tenaga mereka yang kecil tidak bisa bertahan menghadapi tekanan 



begitu banyak ikan, bergesekan dengan spesies-spesies berkulit keras atau koral, dan 

terjepit di sela-sela jaring. 

Arti rohani, ikan-ikan yang kecil berbicara tentang orang-orang Kristen yang tidak 

bertumbuh. Ini adalah orang-orang Kristen kanak-kanak yang selalu ingin “minum susu,” 

sekalipun sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya. 

“Sebab sekalipun kamu, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi 

pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu 

masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barangsiapa masih memerlukan susu 

ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil.” (Ibr 5:12-13) 

Orang Kristen “kanak-kanak” ini adalah orang Kristen yang tidak suka ditegur, atau 

diberikan firman yang “keras” (makanan keras), tapi yang kesukaannya hanya “susu” 

seperti anak kecil. Mereka hanya suka dipuji oleh gembalanya, tidak mau ditegur; suka 

terhadap firman Tuhan yang berbicara tentang berkat, perlindungan, mukjizat, 

penghiburan, kasih Bapa, kasih karunia, dan sebagainya, tapi sangat tidak suka firman 

Tuhan yang berbicara tentang pengutusan, melayani, memberi, pikul salib, teguran yang 

keras dan sebagainya. 

Orang-orang Kristen kanak-kanak ini mudah sekali mati rohaninya dan akhirnya 

keluar dari kasih karunia Allah, itu dikarenakan mereka tidak sanggup bertahan atas 

singgungan, perkataan keras, teguran dan didikan. Tidak memerlukan waktu lama, orang-

orang seperti ini mudah sekali terluka dan menjadi orang-orang dengan akar pahit baik 

kepada sesama jemaat, gembala, bahkan kepada Tuhan.  

Jika kita ingin menjadi anggota Kerajaan Allah hingga akhir, jadilah orang-orang percaya 

yang dewasa rohaninya.  

 

d. Segala jenis spesies yang bernilai tinggi tapi tidak bernilai bagi nelayan 

Pada proses 

penangkapan ikan 

mengguna-kan pukat, 

terkadang spesies bernilai 

tinggi juga akan tertangkap. 

Dikatakan bernilai tinggi 

karena spesies-spesies 

tersebut memang hanya 

sedikit jumlahnya, sudah 

hampir punah, atau 

memegang peranan penting 

dalam menjaga rantai 

makanan di laut. Mereka 

adalah para penyu, lobster, ikan hiu, pari, bahkan terkadang mamalia laut lain seperti 

lumba-lumba hingga anjing laut. Spesies-spesies tersebut sangat bernilai dan keberadaan-



nya dilindungi undang-undang. Tapi, sekalipun bernilai tinggi, bagi para nelayan pukat 

spesies-spesies tersebut tidak memiliki nilai sama sekali dan harus dibuang. Sebagai 

contoh adalah lobster, bagi nelayan lobster itu merupakan tangkapan bernilai tinggi; begitu 

juga ikan hiu, bagi nelayan pemburu sirip ikan hiu itu juga merupakan tangkapan yang 

sangat bermilai; tapi bagi nelayan industri besar seperti industri ikan kalengan yang kita 

bahas di sini, spesies-spesies tersebut sungguh tidak bernilai dan hanya akan membebani 

kapal mereka saja.  

Beberapa jenis spesies yang tertangkap juga biasanya langsung dibuang berhubung 

regulasi hukum, para nelayan tidak mau ambil resiko membawa beberapa spesies yang 

kehidupannya dilindungi secara hukum. Mereka adalah hewan-hewan diambang 

kepunahan seperti penyu, ikan cucut (ikan pedang) dan beberapa jenis hiu. 

 

Arti rohani, ikan-ikan 

bernilai namun tidak bernilai bagi 

nelayan adalah mewakili orang-

orang dari anggota Kerajaan Allah 

yang memiliki “nilai” tinggi dalam 

kehidupan sehari-hari mereka 

(dunia sekuler). Yang dimaksud 

dengan memiliki nilai yang tinggi 

dalam kehidupan sehari-hari adalah 

bahwa orang-orang ini memiliki 

pendidikan yang tinggi, memiliki 

karier yang sukses, pekerjaan yang 

mapan, memiliki jabatan yang 

tinggi di pemerintahan, berkecimpung dalam bidang politik, selebritis, atau mereka yang 

memiliki kekayaan yang berlimpah. Memiliki nilai yang tinggi dalam kehidupan adalah 

baik. Itu sama sekali tidak salah. Sukses dalam kehidupan adalah berkat dari Allah juga. 

Tapi masalah timbul saat orang-orang seperti ini mulai memaksakan kehendaknya dan 

memasukkan nilai-nilai keberhasilannya untuk mengembangkan Kerajaan Allah. Selain 

dihormati di dunia sekuler, memang biasanya orang-orang seperti ini dihormati juga 

didalam gereja karena sumbangsih dan jasa-jasa mereka kepada gereja. 

Memasukkan nilai-nilai dan cara-cara keberhasilan sekuler ke dalam gereja tidaklah 

bernilai sama sekali di hadapan Allah. Ide-ide sekuler memang bagus dan sudah terbukti 

membawa keberhasilan dalam dunia usaha, tapi Kerajaan Allah tidak memerlukan itu 

semua. Hidup dalam Kerajaan Allah adalah berbicara tentang ketaatan dan penundukkan 

diri pada kehendak Allah, itu saja! 

Hari-hari dapat melihat ada pengajaran tentang “marketing gereja,” yaitu suatu 

strategi pemasaran bagi gereja agar jumlah jemaatnya meningkat melalui cara-cara 

Bangkai-bangkai ikan hiu,penyu, dan ikan-ikan dilindungi lainnya yang 
tertangkap dan biasanya sudah mati dibuang begitu saja ke laut 



pemasaran. Bagi dunia sekuler “strategi pemasaran” memang diperlukan, tapi bagi gereja, 

tidak ada nilainya sama sekali. Ada lagi gereja dimana orang-orang bernilai di dalamnya 

mulai menggunakan cara-cara entertainment untuk melipatgandakan jumlah jemaat, ada 

juga yang merubah dirinya menjadi serupa dengan dunia dengan alasan untuk 

penjangkauan, kemudian ada juga yang menggunakan cara-cara politik, cara-cara ekonomi 

(dengan membuat koperasi), dan strategi-strategi lainnya.  

Pertumbuhan Gereja seharusnya tidak menggunakan cara-cara dunia, melainkan 

melalui pemberdayaan Roh Kudus dan pengutusan. Kita harus selalu mengikuti aliran Roh 

Kudus, bukan Roh Kudus mengukuti ide-ide manusia. 

Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang 

menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia 

berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis: “Ia 

yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya.” Dan di tempat lain: “Tuhan 

mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat; sesungguhnya semuanya sia-sia 

belaka.” Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia... (I Kor 

3:18-21a) 

 

Diakhir jaman ini memang 

akan banyak orang menjadi sombong 

dan merasa mampu “membangun 

Kerajaan Allah,” mereka memiliki ide 

dan pengetahuan yang seolah-olah 

berasal dari Allah, padahal bukan. 

Ide-ide mereka sebenarnya tidak 

pernah bertujuan untuk memuliakan 

Allah dan mengasihi jiwa-jiwa, tapi 

lebih kepada keuntungan materi (Luk 

16:13-14). Seperti halnya metode-

metode dunia memiliki tujuan untuk 

meningkatkan keuntungan, mereka yang berusaha membangun gereja dengan cara 

menggunakan metode-metode dunia juga sebenarnya bermuara pada keuntungan materi. 

Jangan tertipu pada “penampilan” seseorang. Apa yang benar di mata dunia belum tentu 

benar dimata Allah. Metode keberhasilan di dunia belum tentu berkenan bagi pekerjaan di 

dalam Kerajaan Allah. 

 

Jebakan keberhasilan pelayanan  

Nilai yang dimiliki seseorang terkadang bukan saja berasal dari dunia sekuler, 

namun terkadang datang dari dalam Gereja itu sendiri. Pada saat memberikan 

perumpamaan tentang pukat, pada bagian akhir Tuhan Yesus berfirman kepada ahil-ahli 

Taurat yang sedang mendengar-kan perumpamaan ini: 

Bycatch penyu, sekalipun berharga, penyu-penyu yang tertangkap akan 
dibuang kembali ke laut, hidup ataupun mati. 



“Mengertikah kamu semuanya itu?” Mereka menjawab: “Ya, kami mengerti.” Maka 

berkatalah Yesus kepada mereka: “Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran 

dari hal Kerajaan Sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan 

yang lama dari perbendaharaannya.” (Mat 13:51-52) 

Ini adalah peringatan bagi para anggota Kerajaan Allah yang memiliki “nilai” lebih 

dari anggota Kerajaan Allah yang lainnya. Dalam Kerajaan Allah, sekalipun ada beberapa 

orang yang memiliki kesempatan belajar Alkitab, memiliki pendidikan Teologi, bahkan 

mengerti Hukum Taurat dari bahasa aslinya sekalipun, tetap tidak boleh mengandal-kan 

pengetahuan mereka dalam mengikut dan melayani Tuhan.  

Pada waktu Tuhan Yesus selesai memberi-kan perumpamaan tentang pukat, Ia 

kemudian menutup perumpamaan-Nya dengan perum-pamaan yang baru yang ditujukan 

kepada para ahli Taurat. Perumpamaan tersebut menjelaskan bahwa jika para ahli Taurat 

mau menjadi anggota Kerajaan Allah, mereka harus mengeluarkan SEMUA hartanya, baik 

yang harta yang lama maupun yang baru, dari perbendaharaan rumahnya. Arti 

perumpamaan itu adalah bahwa seseorang, apalagi yang memiliki pengalaman yang 

banyak dalam melayani Tuhan dan memiliki pengetahuan yang banyak (seperti para ahli 

Taurat), harus rela menanggalkan ide-idenya dan mulai masuk kepada kepatuhan terhadap 

tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Ini mencakup pengalaman dalam pelayanan, karunia-

karunia yang Tuhan percayakan, bahkan kuasa Allah yang kita miliki (Mat 7:22) tidak boleh 

membuat kita menjadi merasa “bernilai” dimata-Nya sehingga pada akhirnya kita menjadi 

sombong dan menghambat Roh Kudus bekerja di dalam kita. 

“Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah 

kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan 

banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada 

mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu 

sekalian pembuat kejahatan!” (Mat 7:22-23) 

Tuhan ingin kita intim dengan-Nya, mendengar suara-Nya, dan taat pada tuntunan-

Nya selalu. Sebab Dia-lah nahkoda kehidupan orang-orang percaya, bukan kita. Tuhan-lah 

kepala Gereja, dan Tuhan-lah yang seharusnya memimpin kehidupan orang-orang percaya, 

bukan manusia dengan ide-ide cemerlangnya, kekuatan keuangannya, dan bukan juga 

berdasarkan pengalaman-pengalamannya dalam pelayanan. Tuhan ingin pada akhirnya 

semua orang percaya berkata: “Tuhan ini karena Engkau, bukan karena kuat dan gagah 

saya!” 

 

3. Abandoned fish 

Mengikuti perjalanan para nelayan jaring pukat memang cukup mengerikan. Begitu 

banyak ikan ditangkap dari laut, tapi begitu banyak juga ikan yang akan dibuang begitu 

saja. Setiap kapal penangkap ikan besar memiliki pintu-pintu kecil dibagian samping kanan 

dan kirinya. pintu-pintu tersebut berfungsi untuk membuang ikan-ikan yang tidak berguna 

(lihat gambar-gambar di atas). Melalui pintu-pintu tersebut ikan-ikan yang tidak 



diinginkan akan dibuang ke laut. Sebagian besar sudah mati, sedangkan sebagian kecil dari 

padanya masih hidup, tapi dalam keadaan sekarat dan terluka parah sehingga 

kemungkinan untuk hidup lebih lama sangatlah kecil, belum lagi diluar kapal sudah 

menunggu burung-burung yang lapar untuk memakan ikan-ikan yang terbuang ini. 

Jika kapal penangkap ikan jaring pukat melewati sebuah laut atau samudera raya 

maka dapat dipastikan akan terlihat begitu banyak bangkai ikan bergelimpangan di laut. 

Beberapa langsung disantap oleh burung-burung, beberapa tenggelam dan dimakan oleh 

ikan-ikan yang lain, dan beberapa lagi terapung hingga membusuk.  

Arti rohani, Perumpamaan sifatnya menyindir dan terkadang membuat orang 

merasa sangat tersinggung (Luk 20:19). Begitu juga dengan perumpamaan tentang pukat, 

perum-pamaan ini sangat keras. Tapi sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan, kita 

tidak boleh menanggapi perumpamaan Tuhan Yesus dengan reaksi seperti itu. 

Perumpamaan seharusnya membuat kita waspada dan lebih lagi sungguh-sungguh dalam 

mengikut Tuhan. Melalui perumpamaan tentang pukat, Tuhan Yesus menekankan bahwa 

tidak semua orang yang telah mengenal nama-Nya dan telah menjadi anggota Kerajaan 

Allah adalah umat yang sungguh-sungguh setia kepada Kristus dan Firman-Nya. Tuhan 

Yesus memiliki standar yang tinggi bagi barangsiapa yang ingin bersama-sama-Nya kelak 

di sorga yang kekal. Tidak semua orang bisa masuk ke sana. Mereka yang dipanggil 

memang banyak, tapi mereka semua akan melalui proses pemilihan yang sangat ketat. 



“Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh 

termasuk pada kita; sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya 

mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, 

bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita.” (I Yoh 2:19) 

Disepanjang perjalanan kekristenan akan ada begitu banyak orang yang tidak 

sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Akan ada banyak orang yang memberontak, tidak mau 

taat, tidak setia, dan bahkan menghianati karya keselamatan yang Kristus telah berikan 

secara cuma-cuma (murtad). Nasib mereka akan sama seperti ikan-ikan yang yang dibuang 

dan bergelimpangan di laut tanpa pernah melihat dan menerima berkat-berkat surgawi 

seperti yang Tuhan Yesus janjikan. 

“Dan siapakah yang Ia murkai empat puluh tahun lamanya? Bukankah mereka yang 

berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang 

telah Ia sumpahi, bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentian-Nya? Bukankah 

mereka yang tidak taat?” (Ibr 3:17-18) 

Di Perjanjian Lama, orang-orang Israel yang mati bergelimpangan di padang gurun 

dan tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah perjanjian karena ketidaktaatan mereka 

adalah gambaran dan peringatan kepada Gereja Tuhan di Perjanjian Baru. Peringatan 

tersebut ditulis agar kita Gereja-Nya memilih untuk selalu taat kepada Allah dan Firman-

Nya, atau kita tidak akan pernah mencapai sorga. Begitu juga di perumpamaan tentang 

pukat, ikan-ikan yang bergelimpangan di tengah laut adalah gambaran dari para anggota 

Gereja Tuhan saat ini yang tidak akan pernah mencapai sorga mulia karena ketidaktaatan 

mereka. Ini adalah peringatan yang sangat keras yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita 

melalui sebuah perumpamaan.  

Tujuan perumpamaan adalah agar umat percaya menentukan sikap terhadap suatu 

keadaan yang positif yang terdapat di dalam perumpamaan. Melalui perumpamaan tentang 

pukat, Tuhan Yesus ingin kita Gereja-Nya mengerti bahwa meresponi panggilan Tuhan 

harus dibarengi oleh ketaatan. Hanya mereka yang bersungguh hati, mau taat, dan setia 

sampai mati yang akan menerima semua janji-janji berkat sorgawi di kekekalan kelak. 

Jangan pernah percaya pada pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa “sekali 

selamat tetap selamat!” Semua orang yang mau masuk dalam perhentian bersama Kristus 

di sorga harus memiliki standar yang benar di hadapan Allah, dipenuhi Roh Kudus, mau 

meninggalkan dosa dan hidup dalam kekudusan, mau pikul salib, melakukan kehendak 

Bapa, setia kepada-Nya dan Firman-Nya.  

 

4. Ikan-ikan terpilih dan terbaik dikumpulkan 

Setelah para nelayan pukat selesai dengan pekerjaan mereka memilih ikan-ikan 

yang tidak bernilai dan membuangnya ke laut, maka kini yang ada dihadapan para nelayan 

tinggal ikan-ikan yang bernilai saja. Tapi ikan-ikan tersebut belum sepenuhnya bisa dijual 

atau dipacking. Ikan-ikan ini akan dibawa ke pantai dimana telah tersedia suatu tempat 

khusus atau pabrik pengolahan ikan. Ikan-ikan yang terbaik yang telah terpilih ini akan 



memalui proses akhir yaitu pembersihan. Pada proses pembersihan ini ikan-ikan yang 

cacat dan buruk kualitasnya akan dibuang juga. Jumlah mereka memang tidak sebanyak 

bycatch, tapi ini adalah proses penyaringan terakhir yang akan dilalui ikan-ikan tangkapan. 

Hanya ikan yang terbaik dan bisa dipasarkan yang akan dipilih dan kemudian disimpan 

pada tempat khusus berpendingin. Setelah dipastikan bahwa hanya ikan yang terpilih dan 

terbaik yang tersisa, kemudian ikan-ikan ini akan memasuki proses pembersihan dimana 

semua isi perut, yaitu bagian-bagian yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia akan 

dibuang.  

 

Arti rohani, Perumpamaan 

tentang pukat adalah bahasa simbolis 

dari Tuhan Yesus untuk 

mengambarkan nasib orang-orang 

percaya secara rohani: Surga atau 

neraka. Saat Tuhan Yesus datang ke 

dunia, disalibkan, mati, dibangkitkan, 

dan kemudian mengutus murid-

murid-Nya untuk menjadi penjala 

manusia adalah merupakan panggilan 

bagi orang-orang di dunia ini untuk 

dapat diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Itu adalah kasih karunia Allah, yaitu bahwa 

Allah mengutus Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus, agar manusia bisa diselamatkan dan kelak 

dapat menerima warisan kekekalan di surga. 

Namun panggilan ini tidak serta merta akan 

membawa semua orang, tanpa kecuali, masuk 

ke dalam sorga. Ada standar yang Tuhan 

berikan bagi barangsiapa yang ingin hidup 

bersama-samanya kelak di dalam sorga. Ada 

malaikat Tuhan yang Ia tugaskan untuk 

memisahkan siapa dari para anggota Kerajaan 

Allah yang layak atau tidak untuk masuk dalam 

kebahagiaan kekal di surga. Bagian Allah 

adalah memanggil kita, tapi bagian kita adalah 

meresponi panggilan tersebut dengan 

kesungguhan hati, kerendahan hati untuk maut 

taat kepada Allah, setia kepada-Nya dan 

kepada Firman-Nya. Bahkan setia sampai mati!  

 

Hanya ikan-ikan terpilih dan terbaik yang dipilih oleh para nelayan 

Demikianlah juga pada akhir zaman, Malaikat-malaikat 
akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, 
lalu mecampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di 
sanalah akan terdapat ratapan kertakan gigi"(Mat13:49-
50) 



“... Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang 

terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia.” (Why 17:14) 

Jika kita lulus melewati setiap proses penyaringan tersebut, maka Tuhan akan akan 

mengubah kita dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Daging tidak mendapat 

bagian di kerajaan surga, tapi roh-lah yang mendapat bagian di surga (I Kor 15:40). 

 

Kesimpulan 

Tujuan utama Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pukat adalah untuk 

menggambarkan hari penghakiman. Jika kita melihat proses pemilihan ikan-ikan yang 

tidak dibutuhkan oleh para nelayan, itu adalah gambaran dari “orang-orang jahat” (Tuhan 

menyebutnya demikian, Mat 13:49) yang ada di dalam Kerajaan Allah. Sedangkan ikan-ikan 

yang terpilih yang kemudian disimpan di tempat khusus di dalam kapal adalah gambaran 

dari “orang-orang benar” dari anggota-anggota Kerajaan Allah. Dan dihari-hari terakhir, 

yaitu di hari penghakiman, dimana dunia akan berlalu, sejarah akan berhenti, dan saat 

dimana manusia akan memasuki kehidupan kekekalan, maka hanya akan ada dua pilihan 

bagi manusia kemana mereka akan hidup dalam kekekalan. Apakah mereka akan hidup di 

sorga mulia, atau di dalam api neraka yang kekal. Bagi para anggota Kerajaan Allah yang 

tidak taat, maka mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka bersama-sama dengan iblis 

dan para malaikatnya (Mat 25:41); Sedangkan bagi mereka yang taat, mereka akan masuk 

dalam kebahagiaan yang kekal bersama-sama dengan Kristus di sorga mulia (Mat 25:21, 

23). Pilihan ada di tangan kita, apakah kita mau menjadi “ikan yang baik” atau akan 

menjadi “ikan yang tidak bernilai” dan kemudian dibuang...  Amin. (VS.) 
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