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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Jika merenungkan pelayanan Tuhan Yesus selama di dunia ini melalui firman-

Nya yaitu Alkitab, maka kita temukan seringkali Dia menyampaikan firman tersebut 

dengan berbagai perumpamaan-perumpamaan. Begitu juga yang dicatatkan dalam injil 

Matius. Tuhan Yesus menyampaikannya dengan bermacam-macam perumpamaan, 

misalnya: tentang seorang penabur, tentang lalang di antara gandum, tentang biji sesawi 

dan ragi, tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga, tentang puka, tentang 

domba yang hilang, tentang pengampunan, tentang orang-orang upahan di kebun anggur, 

tentang dua orang anak, tentang penggarap-penggarap kebun anggur, tentang perjamuan 

kawin, tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, tentang gadis-gadis yang 

bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh dan tentang talenta. 

Dengan sebegitu banyaknya perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, 

maka orang kristen harus bertanya dalam hati, mengapa sebegitu banyak perupamaan 

yang diberikan? Apa makna dibalik perumpamaan tersebut? Masih relevankah 

perumpamaan tersebut hingga saat ini? Lalu, apa signifikansinya terhadap orang kristen 

zaman sekarang? 

Namun, dalam tugas paper yang singkat ini penulis hanya akan membahas 

tentang perumpamaan-perumpamaan yang tercatat dalam pasal 13, sehingga ada sekitar 

tujuh perumpamaan yang akan penulis uraikan dan gali lebih dalam mengenai makna dari 

perumpamaan-perumpamaan Yesus tersebut. Dengan demikian kesimpulan akan dapat 

ditarik dari perumpamaan tersebut. 
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BAB II 

PERUMPAMAAN-PERUMPAMAAN TUHAN YESUS 

DALAM MATIUS PASAL 13 

 

2.1. Mengapa Yesus harus membuat perumpamaan-perumpamaan pada saat 

menjelaskan firman-Nya? 

Dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Nya, Tuhan Yesus sering 

menyampaikannya dengan memakai perumpamaan. Hal ini dilakukan oleh-Nya karena 

dua hal, yaitu: karena kelambanan orang-orang (13:10-17) dan karena telah dinubuatkan 

dalam Maz. 78:2 (13:34-35). Tuhan Yesus tidak menggunakan perumpamaan untuk 

membingungkan orang atau menuduh mereka. Sebaliknya, Ia ingin membangkitkan 

minat dan keingintahuan mereka. Perumpamaan-perumpamaan yang diberikan-Nya 

sangat terbuka bagi mereka yang memiliki hati yang percaya dan haus akan kebenaran, 

tetapi tertutup bagi mereka yang tidak peduli dan tidak mau bertobat. 

Jika kita perhatikan perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus dalam pasal tiga 

belas ini, ternyata memiliki kanta kunci “Kerajaan Surga”. Dalam serangkaian 

perumpamaan ini, Yesus menjelaskan tentang arah injil dalam dunia. Seandainya bangsa 

Israel menerima Dia sebagai Raja, maka berkat akan mengalir keluar dari Yerusalem 

hingga ke ujung bumi. Tetapi, ternyata bangsa Israel menolak Dia, dan Allah harus 

membentuk suatu program baru bagi dunia. Saat ini, “Kerajaan Surga” merupakan 

campuran antara yang benar dan yang palsu, yang baik dan yang palsu, yang baik dan 

yang buruk, sebagaimana digambarkan dalam perumpamaan-perumpamaan tersebut. 



3 
 

Kerajaan tersebut adalah “kekristenan” yang mengaku mengikuti sang raja dengan setia, 

tetapi mengandung banyak hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip-Nya. 

 

2.2. Perumpamaan tentang seorang penabur (13:1-23) 

Perumpamaan ini adalah tentang rahasia Kerajaan Sorga (13:11). Namun, 

perupamaan ini tidak langsung dijelaskan secara sistematis bahwa “Kerajaan Sorga itu 

adalah seperti …” karena perumpamaan itu harus dimulai dengan cerita bagaimana 

kerajaan itu bermula. Kerajaan Sorga bermula  melalui pemberitaan firman, yaitu yang 

digambarkan sebagai pekerjaan menabur benih. Apabila kita memberitakan beberapa 

bagian firman Tuhan kepada seseorang, itu berarti kita sedang menabur dan berusaha 

untuk menanamkannya ke dalam hati si pendengar. Benih yang kita taburkan adalah 

firman Allah dan berbagai tanah adalah respon hati dari setiap orang yang 

mendengarkannya. Seperti yang kita ketahui juga saat ini, bahwa ada orang yang 

merespon firman tersebut dengan baik, namun tidak disangkal juga bahwa sebagian orang 

menolak dan bahkan mengolok-oloknya. Maka sangat tepatlah perumpamaan ini yang 

menganalogikan tanah sebagai sikap hati setiap manusia yang mendengarkan firman 

Tuhan. 

Firman Alllah yang digambarkan sebagai benih tentu punya maksud tersendiri yang 

harus kita perhatikan, yaitu benih bisa tumbuh, menjadi kuat dengan akarnya, menjadi 

indah dengan daun-daunnya dan menjadi sangat berguna oleh buah-buahnya. Tentu setiap 

penabur yang menaburkan benih di ladangnya akan mengharapkan dalam hatinya bahwa 

suatu hari kelak benih tersebut dapat menghasilkan buah yang baik dan melimpah. Tidak 

ada maksud lain dalam hatinya selain mengharapkan benih tersebut bertumbuh dan 

berbuah. Di dalam Ibr. 4:12 dikatakan bahwa firman Allah itu “hidup dan kuat”, maka 

benih dalam perumpamaan ini harus hidup dan kuat. Sebab dengan kondisi yang hidup 

dan kuatlah benih yang bertumbuh tersebut dapat tahan menghadapi berbagai tantangan 

alam. Orang yang menerima firman Allah dan merenungkannya siang dan malam akan 

bertumbuh dengan baik, berakar dan berbuah, sehingga dapat tetap berdiri teguh 

menghadapi segala tantangan dunia yang setiap saat dapat mengancamnya. 
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Buah adalah ujian keselamatan yang sejati (Mat. 7:16). Buah itu mencakup 

kekudusan (Rom. 6:22), karakter Kristen (Gal. 5:22-23), perbuatan baik (Kol. 1:10), 

memenangkan orang lain bagi Kristus (Rom. 1:13), membagikan apa yang kita miliki 

(Rom. 15:25-28), dan memuliakan Allah (Ibr. 13:15). Agar sebuah tanaman dapat 

menghasilkan buah, maka ia harus berakar di dalam tanah dan mendapat sinar matahari 

yang cukup. 

Dalam perumpamaan ini, matahari melambangkan penganiayaan yang datang oleh 

karena pemberitaan firman Allah. Penganiayaan membantu umat percaya bertumbuh. 

Namun, sinar matahari akan mematikan tanaman yang tidak berakar. Itulah sebabnya 

beberapa “orang percaya” tidak mampu bertahan, iman mereka lemah, pemahaman 

mereka kurang, keputusan mereka tidak tulus. Sehingga bisa saja kita “percaya”, tetapi 

tidak diselamatkan (Yoh. 2:23-25). Jika tidak ada buah di dalam hidup, tidak ada iman 

yang menyelamatkan di dalam hati. 

 

2.3. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum (13:24-30, 36-43) 

Perumpamaan tentang lalang di antara gandum juga adalah menjelaskan tentang 

Kerajaan Surga, di mana dalam perumpamaan ini juga disebutkan awal dari kerajaan 

tersebut adalah menabur benih dan penaburnya adalah Yesus sendiri. Masa gereja yang 

adalah rahasia Kerajaan Sorga tersebut tidak henti-hentinya mendapat perlawanan dari 

Iblis. Yesus telah mejadikan gereja di bumi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, 

yang bertujuan agar setiap orang yang ingin mencari kebenaran dapat menemukannya 

melalui gereja. Iblis tidak tinggal diam, iblis mendirikan gereja-gereja miliknya yang 

mirip dengan gereja yang benar tersebut. Seperti halnya lalang sangat mirip dengan 

gandum, demikian halnya dengan berbagai denominasi gereja saat ini, memiliki dasar 

yang sama yaitu Alkitab, sama-sama mengakui Yesus adalah juru selamat dan berbagai 

persamaan lainnya, tetapi di dalam hal-hal yang prinsip ternyata mereka sangat berbeda. 

Gandum memiliki buah, sedangkan lalang tidak berbuah. 
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Lalang adalah orang-orang kristen palsu, sangat mirip gandum, tetapi sampai 

matinya tidak akan berbuah. Iblis tidak mencabut gandum (orang-orang kristen yang 

sejati). Dalam perumpamaan ini, benih yang baik tersebut bukanlah firman Allah, 

melainkan orang-orang yang bertobat oleh iman kepada firman Allah. Ladang tidak 

melambangkan hati manusia, tetapi melambangkan dunia. Kristus menabur orang-orang 

percaya di berbagai tempat agar mereka menghasilkan buah. Namun, di manapun Kristus 

menabur orang kristen sejati, iblis tetap akan datang dan menabur orang kristen palsu di 

sekitar orang-orang kristen sejati tersebut. 

Kita harus waspada terhadap hal-hal palsu dari si Iblis. Ia memiliki orang-orang 

kristen palsu (2 Kor. 11:26) yang memercayai injil palsu (Gal. 1:6-9). Ia mendukung 

kebenaran palsu (Rom. 10:1-3), dan bahkan memiliki gereja palsu (Wah. 2:9). Pada akhir 

zaman, ia akan menciptakan kristus palsu (2 tes. 2:1-12).. 

Di dalam perumpamaan ini di ceritakan bagaimana Iblis melakukan penyerangan 

dengan cara menaburkan orang-orang kristen palsu di antara orang kristen yang sejati 

ketika mereka (orang kristen yang sejati) sedang tidur (lengah). Iblis sangat tahu bahwa 

dengan cara demikian akan menjadi efektif  baginya untuk mengacaukan gereja yang 

benar. Sebab penyesatan yang paling berbahaya adalah menjadikan yang palsu tersebut 

hampir-hampir tidak dapat dibedakan dengan yang asli. Seharusnya, melalui 

perumpamaan ini semua orang Kristen segala zaman harus waspada untuk segala macam 

tindakan-tindakan penyimpangan yang akan dilakukan oleh si Iblis. Firman Tuhan 

berkata “Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang 

mengadakannya” (Luk. 17:1). Dengan demikian, maka gereja-gereja yang memiliki tugas 

sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran harus selalu menyuarakan kebenaran 
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tersebut, sebab Tuhan berkata kepada malaikat-malaikat-Nya untuk tidak mencabut 

lalang tersebut dan membiarkan keduanya bertumbuh bersama-sama sampai akhir zaman. 

Pada waktu menuai, yaitu akhir zaman, Allah akan mengumpulkan semua lalang 

tersebut berberkas-berkas dan membakarnya. Menarik bila diperhatikan bahwa sebagian 

“pengumpulan” itu sudah mulai berlangsung dengan adanya kelompok-kelompok agama 

yang melebur dan berusaha menyatukan diri. Kesatuan rohani di antara orang-orang 

kristen tidaklah sama dengan keseragaman di antara orang-orang yang hanya mengaku 

kristen. Di masa kini sulit membedakan antara yang benar dan yang palsu; tetapi pada 

akhir zaman, para malaikat akan memisahkan keduanya. 

 

2.4. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi (13:31-35) 

Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus tidak memberikan penjelasannya. Kita juga 

melihat bahwa para murid tidak ada yang menanyakan tentang makna perumpamaan ini. 

Lain halnya dengan perumpamaan sebelumnya, Yesus memberikan penjelasan tentang 

perumpamaan-perumpamaan-Nya atau setidaknya menanyakan kepada murid-Nya 

apakah mereka mengerti atau tidak, seperti yang ditanyakan-Nya pada perumpamaan  

tentang pukat (13:51). 

Karena Yesus tidak menjelaskan arti perupamaan itu, maka untuk memahaminya 

kita harus menggunakan apa yang dijelaskan-Nya dalam perupamaan laian. Burung-

burung dalam perumpamaan tentang seorang penabur melambangkan Iblis (13:19). 

Perikop-perikop seperti Daniel 4:12 dan Yehezkiel 17:23 menggambarkan pohon sebagai 

lambang kekuatan dunia. Semua itu menunjukkan bahwa yang dibicarakan dalam 

perumpamaan adalah pertumbuhan Kerajaan Surga yang tidak wajar, yang 
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memungkinkan Iblis bekerja di dalamnya. Sesungguhnya gereja telah berkembang 

menjadi kekuatan dunia dengan berbagai cabang organisasinya yang rumit. Apa yang 

sebelumnya dimulai secara sederhana, kini bermegah dengan kekayaan materi dan 

pengaruh politik yang dimilikinya. 

Beberapa kalangan mengatakan bahwa perumpamaan itu mengajarkan keberhasilan 

injil
1
. Namun, padangan tersebut bertentangan dengan ajaran Yesus dalam perumpamaan 

yang pertama. Bahkan perjanjian baru menegaskan tentang menurunnya pelayanan injil 

menjelang akhir zaman. Jadi, biji sesawi yang dianalogikan dalam perumpamaan ini 

menggambarkan tentang gereja palsu. 

Sebagaiana biji sesawi menggambarkan perkembangan lahiriah palsu dari kerajaan 

itu, maka ragi menggambarkan tentang perkembangan batiniah dari pengajaran dan 

kehidupan palsu. Di dalam Alkitab, ragi selalu melambangkan hal yang negatif. Ragi 

harus disingkirkan dari rumah-rumah orang Yahudi (Kel. 12:15-19; 13:7). Ragi tidak 

boleh diolah untuk korban untuk korban persembahan (Im. 2:11), kecuali untuk roti yang 

digunakan dalam hari raya pentakosta (Im. 23:15-21). Namun, roti itu melambangkan 

orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi dalam gereja, dan adanya dosa dalam gereja. 

Yesus menggunakan ragi untuk melambangkan kemunafikan (Luk. 12:1), 

pengajaran palsu (Mat. 16:6-12), dan kompromi duniawi (Mat. 22:16-21). Paulus 

menggunakan ragi untuk menggambarkan kedagingan dalam jemaat (I Kor. 5:6-8) serta 

pengajaran palsu (Gal. 5:9). Dosa bagaikan ragi: tumbuh dengan diam-diam, merusak, 

dan “mengembang” (I Kor. 5:2; 4:18-19; 8:1). Menggunakan pertumbuhan ragi sebagai 

                                                             
1  Matthew Henry menjelaskan bahwa maksud perumpamaan ini adalah mengacu kepada keberhasilan injil. 

Matthew Henry, Tafsiran Matius (Surabaya: Momentum, 2007), hlm. 653-656 
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gambaran penyebaran Injil di seluruh dunia akan merusak makna penting dari gambaran 

itu, dan akan bertentangan dengan perumpamaan-perumpamaan yang lain. 

  

2.5. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga (13:44-

46) 

Dalam menafsirkan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang 

berharga ini, saya mengutip seorang profesor terkenal dalam mata kuliah berkhotbah di 

Seminari Babptis Grand Rapids, yaitu Dr. Warren W. Wiersbe
2
. 

Pada penghujung zaman ini, Allah akan memiliki tiga macam umat: orang-orang 

Yahudi (harta yang terpendam), gereja (mutiara), dan bangsa-bangsa bukan-Yahudi yang 

diselamatkan yang akan masuk ke dalam Kerajaan (pukat). 

Harta yang terpendam (13:44). Penafsiran lazim untuk perumpamaan itu adalah orang 

berdosa menemukan Kristus dan melepaskan semua yang dimilikinya untuk mendapatkan-

Nya dan diselamatkan. Namun, penafsiran itu mengandung beberapa masalah. Pertama, 

Yesus Kristus bukanlah harta terpendam. Bahkan Ia merupakan pribadi yang paling 

terkenal dalam sejarah. Kedua, orng berdossa tidak daat “menemukan Kristus” karena ia 

buta dan bebal (Rom. 3:10 dst.). Juruselamatlah yang enemukan orang berdosa yang 

terhilang (Luk 19:10). Selain itu, tidak seorang pun dapat membeli keselamatan!Perhatikan 

bahwa orang dalam perumpamaan itu tidak membeli harta terebut; ia membeli seluruh 

ladang. “Ladang ialah dunia” (13:38). Haruskah orang yang terhilang membeli dunia untuk 

mendapatkan Kristus? Apakah ia memendam-Nya kembali? 

Sekali lagi, perlambangan Perjanjian Lama membantu Kita dalam membuat 

penafsiran. Harta terpendam itu ialah bangsa Israel (Kel. 19:5, Maz. 135:4). Bangsa itu 

ditempatkan dalam dunia untuk membawa kemuliaan bagi Allah, tetapi bangsa itu gagal. 

Israel menjadi bangsa yang terpendam, harta yang tidak diinvestasikan untuk menghasilkan 

keuntungan bagi Allah. Yesus Kristus memberi segala yang dimiliki-Nya untuk membeli 

seluruh dunia demi menyelamatkan bangsa itu (Yoh. 11:51). Di kayu salib, Yesus mati bagi 

seluruh dunia; tetapi secara khusus Ia mati untuk Israel (Yes. 53:8). Bangsa itu menderita 

hukuman dan nyaris binasa, tetapi dlaam pemandangan Allah, bangsa itu “terpendam” dan 

akan dinyatakan kembali dalam kemuliaan. 

                                                             
2  Dr. Warren W. Wiersbe, Loyal di Dalam Kristus Mengikut Raja Segaala Raja (Bandung: Yayasan Kalam 

Hidup, 2012), hlm. 129-131 
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Jika demikian, ada masa depan bagi Israel. Secara politis bangsa itu berdiri kembali 

pada tanggal 14 Mei 1948. Namun, secara rohani bangsa itu masih jauh dari yang 

seharusnya. Allah melihat Israel sebagai harta kesayangan-Nya, dan kelak Ia akan 

menegakkannya dalam kemuliaan kerjaan Israel. 

Mutiara yang sangat berharga (13:45-46). Sebuah lagu rohani terkenal mengabadikan 

penafsiran bahwa mutiara itu adalah Yesus Kristus dan keselamatan-Nya. Namun, 

keberatan-keberatan yang sama untuk penafsiran perumpamaan sebelumnya juga berlaku 

untuk penafsiran itu. Orang berdosa tidak menemukan Kristus; Kristulah yang menemukan 

orang berdosa. Tidak ada orang berdsa yang sanggup membayar keselamatan sekalipun ia 

menjual semua yang dimiliknya. 

Mutiara melambangkan gereja. Alkitab mebuat perbedaan antara orang Yahudi, orang 

bukan-Yahudi, dan gereja (I Kor. 10:32). Saat ini, gereja, tubuh Kristus, terdiri atas orang-

orang Yahudi dan orang-orang bukan-Yahudi yang percaya (Ef. 2:11 dst.). Tidak seperti 

bat-batu mulia yang lain, mutiara merupakan satu kesatuan –tidak dapat diukir seperti 

berlian atau zamrud. Gereja adalah satu kesatuan (Ef. 4:4-6), meskipun gereja yang ada di 

dunia saat ini terbagi-bagi. Seperti mutiara, gereja diperoleh dengan penderitaan. Kristus 

mati untuk jemaat atau gereja (Ef. 5:25) dan penderitaan-Nya di kayu salib memungkinkan 

kelahiran gereja. 

Mutiara berkembang secara bertahap, demikian pula dengan pertumbuhan gereja 

ketika roh menyadarkan dan menobatkan rang berdosa. Tidak seorangpun dapat melihat 

pembuatan mutiara, karena mutiara tersembunyi di dalam kulit tiram di bawah air. Tidak 

seorangpun dapat melihat pertumbuhuhan gereja-Nya di dunia. Saat ini gereja ada ddi 

anatar bangsa-bangsa (air dalam Alkitab melambangkan bangsa-bangsa, Dan. 7:1-3, Why. 

13:1; 17:15), dan kelak akan dinyatakan dalam keindahannya. 

Jadi, sekalipun iblis dengan tengah bekerja dengan halus dalam dunia ini, Kristuspun 

sedang membentuk jemaat-Nya. Ia menjual semua yang dimiliki-Nya untuk membeli 

gereja, dan Iblis tidak dapat menggagalkan-Nya. Hanya ada satu gereja, mutiara yang 

sangat berharga, meskipun terdapat banyak jemaat setempat. Tidak setiap orang yang 

menjadi anggota jemaat lokal menjadi anggota gereja yang esa, tubuh Kristus. Hanya 

memalui pertobatan dan iman di dalam Kritus kita dapat menjadi bagian dari gereja-Nya. 

Tentu saja, semua orang percaya harus bergabung dengan sebuah jemaat lokal di mana 

mereka dapat beribadah dan melayani. 

 

Dr. Wiersbe berhasil melihat bahwa perumpamaan ini mengacu kepada rahasia 

Kerajaan Surga. Namun, ia telah membeda-bedakan antara harta yang terpendam dengan 

mutiara. Harta  yang terpendam dan mutiara seharusnya ditafsirkan sebagai kebenaran. 
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Dr. Suhento Liauw
3
 menafsirkan harta terpendam sebagai kebenaran firman 

Tuhan, dan ladang adalah gereja. Gereja adalah tubuh Tuhan secara rohani di dunia ini 

yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran (I Tim. 3:15). Gereja adalah tempat 

harta yang terpendam itu. Di dalam gereja, setiap orang harus di ajar tentang kebenaran 

injil. Jadi, siapun yang menemukan kebenaran di dalam sebuah gereja yang benar, 

seharusnya ia tinggal di sekitar gereja tersebut. Gereja tidak bisa dibawa pulang, 

kemudian memindahkannya di tempat lain. Tetapi, harta terpendam yang didapatkan dari 

ladang tersebut, dapat dibawa pulang dan diberitakan kepada saudara-saudara yang lain. 

Inti dari perumpamaan ini adalah bahwa gereja yang Alkitabiah yang adalah tempat 

harta terpendam dan mutiara itu berada harus dekat dengan mereka yang mencarinya. 

Apabila di tempat kita berada, kita tidak menemukan adanya gereja yang benar berdiri, 

maka kita harus mendirikan gereja yang Alkitabiah. Tetapi, apabila kita belum mampu 

untuk mendirikan gereja yang benar, maka sudah seharusnyaah kita ergi ke tempat di 

mana ada berdiri gereja yang benar. 

       

2.6. Perumpamaan tentang pukat (13:47-52) 

Seperti perumpamaan sebelumnya, yaitu tentang lalang di antara gandum, bahwa 

gandum adalah gambaran dari orang-orang kristen sejati, lalang adalah gambaran dari 

orang-orang kristen palsu, ladang adalah gambaran dari dunia dan penuai adalah 

gambaran dari malaikat, maka demikian jugalah perumpamaan ini diulang dengan 

analogi yang berbeda yaitu tentang pukat. Profesi lain yang sering juga kita dapatkan di 

dalam Alkitab selain bertani adalah nelayan. Tentu perumpamaan ini juga bertujuan agar 

                                                             
3   Dr. Suhento Liauw, rektor dari Graphe International Theological Seminary dan gembala sidang 

jemaat Graphe. Dalam khotbahnya yang membahas Alkitab dari Injil Matius hingga kitab Wahyu 

dengan program acara “Through The Bible” yang telah di rekam dalam bentu VCD MP3. 
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para pendengarnya dapat dengan mudah mengerti tentang makna yang ingin disampaikan 

oleh pengkhotbah tersebut. Olehkarena  menangkap ikan adalah kegiatan yang sering 

mereka lihat, maka perumpamaan tersebut akan membantu mereka menemukan makna 

yang dalam dari si pengkhotbah.  

Dalam perumpamaan tentang pukat ini, dunia digambarkan sebagai laut. Hal ini 

sangat cocok, sebab di dalam laut terdapat banyak jenis ikan, dan binatang-binatang lain 

yang tidak begitu berguna bagi sang nelayan. Di dalam dunia juga terdapat berbagai tipe 

manusia. Ada manusia yang jahat dan ada yang benar
4
. Manusia yang benar dianalogikan 

sebagai ikan yang baik. Sedangkan manusia yang jahat digambarkan dengan ikan yang 

tidak baik. Ikan yang baik akan dimasukkan ke dalam pasu, yaitu tempat yang seharusnya 

untuk ikan hasil tangkapan. Tetapi ikan yang tidak baik akan dibuang. Ikan yang dibuang 

tersebut adalah ikan yang tidak dikehendaki oleh nelayan. Demikian juga para malaikat 

akan memisahkan orang jahat dari antara orang yang benar sebab orang jahat tersebut 

akan dibuang dan akan dicampakkan ke dalam dapur api (neraka).  

Pada akhir perumpamaan ini, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid-Nya 

apakah mereka mengerti tentang perumpamaan yang Ia telah sampaikan, dan dengan 

serentak mereka menjawab “Ya, kami mengerti”. Mengerti menuntut suatu tanggung 

jawab. Untuk menjelaskannya, Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus 

menjadi ahli-ahli taurat yang menemukan kebenaran. Mereka harus menjadi murid-murid 

yang melakukan kebenaran. Yang ditekankan oleh para ahli Taurat adalah mempelajari, 

sedangkan yang harus ditekankan para murid adalah menjalani. Para murid adalah pelaku 

firman Allah (Yak. 1:22), dan mereka belajar dengan berbuat. 

                                                             
4  Benar yang dimaksud bukanlah suci tanpa dosa, sebab tidak ada seorangpun di bumi yang benar (Rom. 

3:10), tetapi orang benar yang dimaksud adalah mereka yang telah dibenarkan oleh iman di dalam 

Kristus (Gal. 2:16) 
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Sangat menarik jika menyimak frase terakhir dari pasal 13:53 ini, yaitu  

“mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya”. Yang baru 

tidak boleh bertentangan dengan yang lama karena yang lama berasal dari yang baru (Im. 

26:10). Yang baru tanpa yang lama hanyalah sesuatu hal baru yang tidak akan bertahan. 

Namun, yang lama tidak berguna kecuali jika yang lama itu diberi penerapan baru untuk 

kehidupan saat ini. Kita sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman, memerlukan 

keduanya. 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Dari ketujuh perumpamaan yang dipaparkan dalam Injil Matius pasal ketiga 

belas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa: Gereja adalah program rahasia Kerajaan 

Sorga. Kerajaan Sorga menjadi inti dari setiap perumpamaan di dalam Injil Matius pasal 

ketiga belas ini. 

Perumpamaan tentang seorang penabur. Gereja dimulai dengan proses 

menaburkan benih. Ada benih yang tidak sempat bertumbuh, ada yang layu oleh 

penganiayaan, ada yang terhimpit oleh tipu muslihat dunia dan ada yang berbuah seratus 

kali lipat. 

Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Gereja-gereja yang benar 

kemudian mulai berdiri, tetapi Iblis tidak tinggal diam. Iblis mendirikan gereja-gereja 

palsu, yang di dalamnya terdapat orang-orang kristen yang palsu. Orang-orang dunia 

tidak dapat membedakannya sebab penyesatan yang dilakukan Iblis sangat mirip dengan 

bentuk aslinya. Tidak heran jika kita menemukan ada begitu banyak denominasi gereja 

dan anggota jemaat yang tidak mempedulikan doktrin yang di ajarkan di dalam gereja 

tersebut, sebab mereka tidak dapat menilai dengan kaca mata rohani. 

Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Seiring dengan semakin banyaknya 

denominasi gereja, maka kita menemukan ada berbagai keganjilan. Gereja yang 

seharusnya tumbuh normal, namun sekarang sudah bertumbuh dengan abnormal. Gereja-

gereja besar mulai berdiri dan banyak orang hanya ingin mencari “sesuap nasi” di dalam 

gereja tersebut sehingga mengkompromikan doktrin-doktrin yang benar. Ragi (doktirn 
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yang salah) tersebut mengkhamirkan ajaran-ajaran yang benar. Hal ini semuanya berawal 

dari sikap kopromi gereja tersebut. 

Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Sikap hati 

setiap orang-orang akan terlihat pada masa akhir zaman ini. Orang-orang benar akan 

mencari doktrin yang benar dan gereja yang benar. Orang benar harus senantiasa berada 

sedekat mungkin dan ikut ambil bagian di dalam gereja lokal yang benar tersebut. 

Perumpamaan tentang pukat. Menggambarkan keadaan dunia di akhir zaman. 

Akan tiba kesudahan masa gereja ketika sangkakala Allah berbunyi orang-orang jahat 

dan orang benar akan dipisahkan. Orang benar akan bersama-sama dengan Tuhan dan 

orang jahat akan masuk ke dalam api Nereka. 
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