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DARI SURGA MENUJU SALIB 

 

AKU DARI ATAS 

YOHANES 8:23-24 

Lalu Ia berkata kepada mereka: "Kamu berasal 

dari bawah, Aku dari atas; kamu dari dunia ini, 

Aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi Aku 

berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam 

dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya, 

bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam 

dosamu." 

YOHANES 17:14 

Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka 

dan dunia membenci mereka, karena mereka 

bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari 

dunia. 

YOHANES 18:36 

Jawab Yesus: "Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini; 

jika Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-

hamba-Ku telah melawan, supaya Aku jangan 

diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi 

Kerajaan-Ku bukan dari sini." 

TANDA-TANDA DARI ATAS 

YOHANES 12:27-30 

Sekarang jiwa-Ku terharu dan apakah yang akan 

Kukatakan? Bapa, selamatkanlah Aku dari saat 

ini? Tidak, sebab untuk itulah Aku datang ke 

dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu!" 

Maka terdengarlah suara dari sorga: "Aku telah 

memuliakan-Nya, dan Aku akan memuliakan-Nya 

lagi!" Orang banyak yang berdiri di situ dan 

mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi 

guntur. Ada pula yang berkata: "Seorang malaikat 

telah berbicara dengan Dia." Jawab Yesus: "Suara 

itu telah terdengar bukan oleh karena Aku, 

melainkan oleh karena kamu. 

MATIUS 27:50-54 

Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu 

menyerahkan nyawa-Nya. Dan lihatlah, tabir Bait 

Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan 

terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu 

terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka dan 

banyak orang kudus yang telah meninggal 

bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, 

merekapun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota 

kudus dan menampakkan diri kepada banyak 

orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya 

yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika 

mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah 

terjadi, lalu berkata: "Sungguh, Ia ini adalah Anak 

Allah." 

IBRANI 10:20 

karena Ia telah membuka jalan yang baru dan 

yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya 

sendiri, 

IBRANI 6:19-20 

Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman 

bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke 

belakang tabir, di mana Yesus telah masuk 

sebagai Perintis bagi kita, ketika Ia, menurut 

peraturan Melkisedek, menjadi Imam Besar 

sampai selama-lamanya. 

EFESUS 4:8-9 

Itulah sebabnya kata nas: "Tatkala Ia naik ke 

tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan; Ia 

memberikan pemberian-pemberian kepada 

manusia." Bukankah "Ia telah naik" berarti, 

bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang 

paling bawah? 

MENGAPA SALIB? 

Injil Matius mencatat Tuhan Yesus 4x 

memberitahukan tentang kematian-Nya 

MATIUS 16:21-23 

Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada 

murid-murid-Nya bahwa Ia harus pergi ke 

Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan 

dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-

ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada 

hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke 

samping dan menegor Dia, katanya: "Tuhan, 

kiranya Allah menjauhkan hal itu! Hal itu sekali-

kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus 

berpaling dan berkata kepada Petrus: "Enyahlah 

Iblis. Engkau suatu batu sandungan bagi-Ku, 

sebab engkau bukan memikirkan apa yang 

dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan 

manusia." 



YESAYA 53:3-6  

Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang 

penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita 

kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang 

menutup mukanya terhadap dia dan bagi kitapun 

dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, 

penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan 

kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita 

mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas 

Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena 

pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena 

kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan 

keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan 

oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita 

sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita 

mengambil jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah 

menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 

KENOSIS: MENGOSONGKAN DIRI 

FILIPI 2:5-8 

Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, 

menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga 

dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa 

Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah 

itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 

melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, 

dan mengambil rupa seorang hamba, dan 

menjadi sama dengan manusia. Dan dalam 

keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan 

diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai 

mati di kayu salib. 

PERJAMUAN KUDUS 

1KORINTUS 11:26 

Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum 

cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan 

sampai Ia datang. 


