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Bagi Tuhan Yesus, doa tidak hanya sesuatu yang penting tetapi menjadi prioritas utama di
dalam hidup-Nya. Kitab-kitab Injil memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai hal itu.
Markus menulis bahwa pada pagi hari ketika langit masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke
luar. Untuk apa Yesus pergi keluar? Bukan untuk olah raga pagi. Tetapi Yesus pergi ke tempat
yang sunyi dan berdoa di sana (Mark.1:35). Tuhan Yesus pun tidak menghiraukan
kepenatan-Nya setelah seharian berjalan dari kota ke kota untuk mengajar dan melayani. Ia
tidak mengambil waktu istirahat tapi berdoa semalam-malaman (Luk. 6:12).
Bagi Tuhan Yesus, doa bukanlah persiapan untuk suatu pekerjaan melainkan pekerjaan itu
sendiri. Buat Anak Allah berdoa tidak sekedar ritual untuk memulai suatu pelayanan tetapi
berdoa adalah pelayanan itu sendiri. Bagi-Nya doa bukan persiapan untuk berperang
melainkan peperangan itu sendiri.
Di manakah Tuhan Yesus ketakutan? Bukanlah di atas bukit Golgota ketika Ia melihat paku
yang menghujam tangan dan kaki-Nya. Di manakah Tuhan Yesus merasa mau mati? Bukan di
depan kerumunan orang banyak yang haus akan darah-Nya berteriak-teriak menuntut hukuman
mati atas-Nya! Bukan pula saat para serdadu bengis menampar dan mencambuki-Nya. Tetapi
Yesus merasa mau mati dan gentar menjelang saat Ia berdoa.
Seandainya saya duduk di sebelah Tuhan Yesus di taman yang sunyi pada Kamis malam itu.
Ketika saya melihat Tuhan berdoa dengan tersungkur dan muka-Nya menghadap ke tanah
karena pergumulan-Nya yang berat. Terlihat sekilas wajah-Nya penuh ketakutan dan
kening-Nya berpeluh bercampur darah. Maka pikir saya, sanggupkah Yesus menghadapi salib,
baru berdoa saja sudah begini apalagi nanti kalau disalib betulan?
Tetapi semua perkiraan saya itu meleset! Seusai berdoa Yesus bangkit dengan keberanian
menuju salib. Dari Getsemani ke pengadilan-pengadilan manusia yang tidak adil, sampai ujung
ajal-Nya di bukit Golgota, tidak setitik pun ketakutan dan kekuatiran menghinggapi diri Tuhan
Yesus karena Ia telah menuntaskan peperangan-Nya di saat Ia berdoa. Apakah doa menjadi
tempat bagi Anda untuk menuntaskan semua pergumulan Anda?
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