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k
Buku ini kupersembahkan bagi mereka yang kukasihi:

Mama Ming,
Robert & Feming,

David & Okta,
para malaikat kecilku: Gaby, Ney & Naomi,

serta mereka yang berada dalam kerajaan surga:
Papa Lian, Hendrix & Abo Kam Ying

“Firman-Mu itu pelita bagi kakiku 
dan terang bagi jalanku” 

(Mzm 119:105)

t
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Kata-kata 
yang Menghantar

Halo teman-teman muda! What’s up?! Lama tak 
jumpa! 

 Kalian tetap muda belia, sedangkan daku 
sudah berjalan menjadi tua, tapi hati ini tetap muda 
belia, sebelia bayi, ciee...! Daku lama tidak nongol di 
dunia persilatan ini karena daku sedang bertapa. Ya, 
maksudnya bertapa di negeri orang, negeri Paman 
Sam, alias Amerika Serikat.
 Lima tahun daku di sana, bertetangga dengan 
Mister Presiden di Washington, D.C. Ada banyak 
pengalaman menarik, tapi sekaligus juga berat banget 
tugas belajarnya. Daku pada waktu itu belajar moral 
theology di The Catholic University of America. 
 Bener-bener deh mahasiswanya yang dibikin  
pinter, makanya dibikin cara belajar super aktif, 
makanya juga mahasiswanya belajar sampe jungkir 
balik. Anyway, it’s worth it!
 Di sana daku banyak berjumpa dengan kawula 
muda USA. Ternyata! Ternyata mereka jauh lebih 
ramah daripada orang Indonesia yang katanya bangsa 
yang ramah tamah. Juga mereka jauh lebih sopan, 
lebih dari penghuni Indonesia Raya yang katanya 
saja berciri-khas sopan. Cuma mereka tidak mau 

Kata-kata yang Menghantar
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mencampuri urusan orang lain terlalu banyak jika 
tidak diminta, jadi kesan luarnya mereka cuek atau 
tidak mau tahu. Lain dengan kawula Indonesia yang 
mau tahu sampe urusan kamar mandi orang lain. 
Hadehh. Mereka juga banyak yang beriman dengan 
sungguh loh. Inilah yang memberi aku inspirasi untuk 
menulis buku ini. 
  Kini aku tinggal di Roma, karena tugas berat dari 
Ordo Karmel, namun aku bersyukur karena di sini aku 
berjumpa dan belajar dari bangsa Italia dengan segala 
macam keunikannya, juga bangsa-bangsa lain di dunia 
ini. Meraviglioso, grazie a Dio!
 Selama ini daku juga banyak nulis yang serius-
serius di surat-surat kabar maupun di jurnal-jurnal 
ilmiah. Sampai-sampai daku kehilangan sense of ngocol 
kayak dulu. Karena dunianya emang lain sih. Makanya 
daku tunggu pulang dan masuk lagi dalam dunia 
Indonesia supaya dapat ngocol-ngocol lagi. Beberapa 
bab awal aku tulis selagi aku di Washington, D.C. dan 
selanjutnya aku selesaikan di Singapore, Surabaya dan 
Malang. Revisi cetakan terbaru ini kukerjakan di Roma. 
Keren kan?
	 Buku	 ini	 daku	 beri	 judul	 “YESUSKU	 LUAR			
BIASA!”	 Ada	 maksudnya	 loh. Udang di balik 
lumpianya adalah supaya teman-teman pada kenal 
secara pribadi pada Yesus Kristus yang bikin kita 
wow itu. Sehingga, teman sekalian bisa berkata, 
“At last, I find Jesus alive!” Buku ini merenungkan 
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hidup Yesus mulai lahir di dunia ini sampe Dia balik 
ke surga dan mengirim Roh Kudus-Nya bagi kita. 
Waktu daku menulis buku ini, daku juga ber-wow-
wow-ria menemukan Yesus yang selalu baru. Maka, 
daku sungguh berharap-harap sungguh agar teman 
sekalian juga bisa ber-wow-wow-ria. 
 Untuk itulah daku mau ucapkan puji syukur dan 
sembah sujud pada Allah Tritunggal Kudus yang 
sangat mencintaiku apa adanya dan memberiku 
rahmat yang besar dalam proses penulisan buku 
ini. Trims banget untuk Sdr. Caesaryan Yudhiwara, 
yang udah dengan dahsyat mendesain cover buku ini. 
Thanks a bunch juga buat Mister F.X. Ary Sujatmiko 
yang ngegambarin bagian dalem buku dengan 
kerennya. Kini dia sudah tiada, beristirahatlah dalam 
damai Tuhan, Bro. Trims banyak juga untuk Rm. Agus 
Kwek, O.Carm, yang pada waktu itu menjabat Direktur 
Penerbit Karmelindo yang dengan bijak dan penuh 
wibawa seorang direktur mengizinkan buku ini untuk 
diterbitkan. Untuk sekarang sih trims pada Rm. Ari 
Pawarto,	 O.Carm.	 dan	 Rm.	 ‘Koko’	 Jeffrey,	 O.Carm.	
sebagai timnya, yang dengan senang hati udah mau 
bekerja sama untuk menerbitkan ulang buku ini. Trims 
berat juga untuk kalian semua yang terus bertanya-
tanya kapan daku nulis buku lagi. Ini mendorong daku 
untuk duduk manis dan menulis di tengah bejibunnya 
kerjaan.

Kata-kata yang Menghantar
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 Ok deh, segini aja kata-kata yang menghantar 
ini. Mari, kita kenali Yesus yang luar biasa itu. 
He’s absolutely, totally, definitely awesome! 
 Gak percaya? BACA AJA!

Roma, 2 Februari 2017
Pesta Yesus  Dipersembahkan di Bait Allah 
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Yesusku, 
Allah yang 

Jadi Manusia

1
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k
“Karena	begitu	besar	

kasih Allah akan dunia ini, 
sehingga Ia telah mengaruniakan 

Anak-Nya yang tunggal, 
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya 

tidak binasa, 
melainkan	beroleh	hidup	yang	kekal.”	

(Yoh 3:16)

t
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Yesusku, Allah yang 
Jadi Manusia

(Yoh 1:1-18)

Coba layangkan pikiran kita jauh ke masa lampau. 
Sejauh mungkin yang mampu kita bayangkan. 

Lanjutkan terus sampai sebelum bumi ini terbentuk. 
Lanjutkan terus sampai semesta alam ini belum 
tercipta. Sebelum ruang dan waktu ini ada. Tiba-tiba 
saja... eeennnggrfatsyatdrs... pikiran kita jadi error! 
 Memang. Kita tidak mampu berpikir di luar ruang 
dan waktu. Pikiran kita terlalu sempit, terlalu kecil, amat 
terbatas. Namun, Allah melampaui dimensi ruang dan 

Yesusku, Allah yang Jadi Manusia
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waktu. Allah Maha Agung. Allah Mahakuasa. Allah Maha 
Besar. Allahlah Sang Maha Misteri. Ia tak terhampiri dan 
tak terdekati. Terlalu dahsyatlah Dia untuk kita. 
 Akan tetapi pada suatu waktu, bermillenium-
millenium tahun sesudah penciptaan semesta ini, sekitar 
dua ribu tahun yang lalu, di planet Bumi yang biru dan 
indah ini, Allah, Sang Maha Agung itu, sudi menjelma 
menjadi manusia lemah. Ia dengan rencana agung-Nya 
memilih Maria dan Yusuf, dua orang sederhana dari 
Nazaret, desa kecil yang kurang mempunyai prospek 
ekonomis yang baik. 
 Maria mengandung Yesus menurutnya setelah 
mendapat penampakan Malaikat Gabriel. Gabriel 
sendiri tidak akan diutus untuk turun dari surga jika tidak 
ada sesuatu yang amat sangat penting sekali. Gabriel 
membawa warta bahwa Maria akan mengandung dari 
Roh Kudus (Luk 1: 31.35). Maka dari itu, ketika menyapa 
Maria, Gabriel tidak tahan untuk tidak menggunakan 
sapaan kaum kerajaan chaire (baca: salam bahagia) 
pada Maria, si gadis dusun. Ketika kemudian ditanyai 
lebih detail bagaimana kejadian Yesus dikandungnya, 
Maria cuma bisa terdiam, dan seolah-olah dia dipenuhi 
oleh misteri agung yang membuatnya masuk khusyuk ke 
dalam alam doa. Ekstasis. Jadi yang melihatnya tidak 
berani bertanya-tanya lagi. 
 Namun, manusia itu suka gosip. Setelah meng-iya-
kan tawaran Allah yang agung itu, Maria menanggung 
dengan sabar gosip tetangga kiri-kanan yang 
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menyebarkan berita bahwa ia berselingkuh dengan 
laki-laki lain. Padahal, dia sudah bertunangan dengan 
Yusuf. Ah... suatu aib besar! Namun, Maria tidak 
takut menanggung aib ini. Maria cuma bisa diam dan 
menyerahkan semua pada Allah. Doanya cuma satu, 
“Jadilah	kehendak-Mu,	ya	Allah,	aku	ini	hanya	hamba-
Mu.	 Jadilah	 kehendak-Mu.”	 Maria	 menanggung	
semua cercaan orang. Dia tidak malu untuk tetap 
mengandung bayi yang sedang tumbuh di rahimnya. 
Kehidupan sang bayi lebih penting daripada gosip-
gosip murahan. Eh... akhirnya lama-kelamaan gosip 
itu juga hilang sendiri. Mungkin yang pada ngegosip itu 
ditamparin oleh malaikat-malaikat dari surga, sehingga 
jadi bisu. Tuh... makanya jangan suka ngegosip. Gosip 
itu merusak hidup orang lain, tahu nggak?!
 Reaksi Yusuf lain lagi. Pria sejati ini waktu 
mendengar Maria hamil bukan dari hubungan mereka, 
diam-diam dia hendak menceraikan Maria. Ia punya 
hak untuk melakukannya menurut hukum yang berlaku 
pada saat itu. Tentu saja hati Yusuf sakit memikirkan 
rencana hidup berkeluarga dengan Maria menjadi 
berantakan. Dia tentu saja berpikir-pikir siapakah 
pria yang berselingkuh dengan Maria. Namun, hanya 
karena satu peringatan dari Allah lewat mimpi, ya 
hanya lewat mimpi, Yusuf taat. Dia tetap mengambil 
Maria menjadi istrinya yang sah dan dia rela menjadi 
bapa pengasuh si Anak yang dikandung Maria dengan 
setia dan rendah hati. 

Yesusku, Allah yang Jadi Manusia
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 Walaupun bukan anak kandungnya, Yusuf amat 
sangat mencintai si bayi yang dikandung Maria, bahkan 
melindungi-Nya bersama ibu-Nya. Sampai-sampai 
suatu waktu dia harus melarikan diri bersama Maria 
dan bayi Yesus beratus-ratus kilometer ke Mesir untuk 
menghindar dari kejaran raja gila, Herodes. 
 Allah tidak salah pilih, sang Yesus yang luar biasa 
ini dilahirkan dan dididik oleh orangtua yang luar biasa 
pula. Layaklah kalau mereka semua disebut sebagai 
Keluarga Kudus, panutan para keluarga di seluruh 
dunia.
 Allah yang jadi manusia itu kemudian dilahirkan 
di sebuah kandang bau, tempat hewan tinggal di 
Betlehem. Allah yang jadi manusia itu dinamai Yesus, 
lengkapnya Yesus, anak Yusuf si tukang kayu dan 
Maria, gadis dusun. Sederhana, amat sederhana.
 Kelahiran Sang Allah yang menjadi manusia ini 
terjadi di malam yang sungguh sunyi. Sunyi sepi tanpa 
sambutan apa-apa, selain suara hewan ternak yang 
berebut mencari kehangatan di dinginnya malam sepi. 
Mereka berdesakan dan melihat dengan heran makhluk 
baru di palungan, tempat mereka makan. Mereka tak 
tahu mengapa ada manusia di situ yang dibungkus 
dengan kain seadanya. Biasanya sih tempat itu adalah 
tempat makan, bukan tempat manusia. Ini kok malah 
ada bayi tidur di situ. 
 Kelahiran Yesus hanya disambut dengan senyuman 
sang ibu yang sudah berhari-hari kelelahan menempuh 
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perjalanan jauh ratusan kilometer dari arah utara ke 
selatan Israel. Akhirnya, Ia yang disebut oleh Malaikat 
Gabriel sebagai Imanuel, Allah beserta kita, telah 
hadir dalam bayi yang masih merah dan lemah. Maria 
tersenyum lega, akhirnya dia boleh melahirkan anak 
yang dijanjikan sebagai Anak Allah. Kata malaikat, 
Yesus akan menduduki takhta Daud, leluhurnya. 
Artinya, Yesus ini akan jadi Raja bangsa Israel. 
 Ahh... semuanya itu terlalu tinggi untuk dimengerti 
oleh Maria, gadis dusun yang sederhana itu. Semuanya 
terlalu samar baginya. Namun, semuanya itu tak 
mengurangi kebahagiaannya menatap bayi Yesus nan 
mungil yang tertidur dalam kedamaian surgawi. Maria 
meneteskan air mata haru. Dalam benak dan hatinya 
berkecamuk	banyak	pertanyaan,	“Inikah	Anak	Allah?	
Anak Yahweh yang ia puja dan puji? Mengapa Anak 
Allah ini mau berbuat sampai demikian jauh? Mengapa 
Anak Allah ini mau lahir dari rahimku, kaum anawim 
yang	miskin	papa	ini?”	Ah... Maria kemudian tak peduli 
dengan misteri itu. Yang penting baginya sekarang ia 
mendapatkan seorang bayi mungil dan lucu yang harus 
ia pelihara dan lindungi. Maka, dikecupnya kening 
Yesus kecil itu. 
 Yesus kecil seolah-olah merasa getaran cinta 
murni ibu-Nya ini. Sambil tidur Ia menggeliat, lalu 
tersungginglah senyum-Nya yang mungil. Senyum 
lucu namun memancarkan kedamaian surgawi. Ya... 
damai yang tak dapat diberikan oleh dunia ini. Damai 

Yesusku, Allah yang Jadi Manusia
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agung itu membasuh Maria dari segala kelelahan 
jiwa raganya. Dipeluknya Yesus dan didekap dengan 
aman pada dadanya. Didekatkannyalah Yesus pada 
jantung hatinya. Degup jantung keduanya menyatu 
dalam harmoni yang indah. Lalu tertidurlah Maria 
dalam damai. 
 Yusuf memandang Yesus mungil dengan heran, 
namun penuh kasih dan perlindungan seorang ayah 
walaupun bayi Yesus bukanlah anak yang berasal 
dari benihnya sendiri. Ia mengusap kening Yesus 
dengan tangan tukang kayunya yang kasar. Kembali 
Yesus tersenyum dalam tidur. Damai yang besar 
yang memancar dari senyum bayi mungil itu segera 
menyelimuti Yusuf. Ia tercekat. Tak pernah ada curahan 
damai sebesar ini dalam hidupnya. Damai yang 
membuat ia mengerti dalam sunyinya malam, bahwa 
anak ini bukan sembarang anak. Ia adalah Yahweh 
yang mengunjungi umat-Nya. Lalu tertunduklah 
Yusuf, menyembah dengan hati yang pasrah. Ia yakin 
sekarang bahwa ia mempunyai tugas berat tapi mulia 
untuk membesarkan Anak ini dalam perlindungan 
kebapaannya. Ia tersenyum pula pada Maria yang 
tengah tertidur pulas itu. Diusapnya kening istrinya itu 
dengan penuh cinta murni. Yusuf sekarang tahu bahwa 
Maria adalah miliknya, tapi juga sekaligus bukan 
miliknya. Ia milik Yahweh. Ia adalah gadis perawan 
murni. Yusuf kembali berjanji pada Yahweh untuk 
menjaga Maria dengan kemurnian hidupnya sebagai 
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seorang suami, pendamping setia. Lalu tertidurlah 
Yusuf dengan pulas, dalam damai sejati. 
 Natal pertama yang sunyi. Natal yang hening. 
Natal yang penuh dengan damai. 
 Kelahiran Yesus kita ini tidak seperti yang 
digambarkan oleh dunia modern. Seolah-olah sang  
Yesus ini lahir penuh dengan kegemerlapan lampu-
lampu, diiringi paduan suara yang melantunkan lagu 
klasik lengkap dengan orkestranya yang menyanyikan 
dengan megah lagu Silent Night. Waduh Sinyo dan 
Nonik, dua ribu tahun yang lalu belum ada semua itu. 
Yang benar justru suara choir para hewan ternak yang 
parau. Itulah orkestra Natal perdana. 
 Keanehan Natal modern ditambah lagi 
kefanatikan orang Asia pada pohon Natal, seolah-olah 
Natal tanpa ada pohon cemara yang dihiasi macam-
macam lampu dan boneka lengkap dengan salju 
putihnya. Itu semua bukanlah Natal yang pernah terjadi. 
Banyak orang masih mengira bahwa Yesus dilahirkan 
di bawah terangnya pohon Natal dan berselimutkan 
salju putih. Maka, orang Indo sering kali berjuang 
dengan semangat 45 untuk menghadirkan salju putih 
di pohon Natal, pokoknya salju harus ada. Tanpa salju 
Natal bukanlah Natal yang beneran. Ditambah lagi 
cerita yang salah setting yakni bahwa Sinterklas hadir 
di kandang Natal. Padahal, siapa itu Sinterklas tidak 
dikenal waktu zaman Yesus lahir. Dan lucunya lagi, 
di Palestina tidak pernah ada turun salju. Sinterklas, 

Yesusku, Allah yang Jadi Manusia
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pohon terang, dan salju adalah budaya import dari 
Eropa. 
 Bukan, bukan, bukan! Bukan itu semua! Lain kali 
kalo mau jadi sutradara mbok ya research dulu, ya 
Bung!  
 Sekali lagi, malam itu benar-benar adalah malam 
yang	sunyi.	Tidak	ada	lagu	“Malam	Kudus”	sekalipun.	
Malam itu dunia benar-benar cuek dan tidak peka akan 
kelahiran	Sang	Penciptanya.	“Dia	 telah	ada	di	dalam	
dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tapi dunia tidak 
mengenal-Nya”	 (Yoh	 1:10).	Hanya	 dua	 orang	 kudus	
yang berjaga, Maria dan  Yusuf. Mereka terdiam oleh 
misteri ilahi yang agung ini. Diam dalam kemiskinan. 
Diam dalam kesunyian. Diam dalam kekudusan. Diam 
dalam misteri. 
 Loh, kok bisa-bisanya Allah menjadi manusia 
dalam rupa bayi Yesus ini? Tidak mungkinlah Allah 
menjadi manusia! Dia menjadi bayi lemah lagi! Ini kan 
namanya menghina martabat-Nya sendiri. Contradictio 
in terminis,	 bahasa	 kerennya,	 artinya:	 “Istilah	 yang	
saling	 bertentangan.”	 Pencipta	 jadi	 ciptaan	 itu	 kan 
aneh. Mana ada seorang pembuat gentong tanah liat, 
mau menjadikan dirinya sama dengan tanah liat itu 
dan jadi gentong tempat air? Nggak mau lah. 
 Setidaknya, kita pikir, jika Dia lahir dalam dunia, 
Dia mestinya lahir di istana megah. Setidaknya kan Dia 
menjadi raja di bumi ini, lha wong Dia ini kan Raja 
Semesta Alam? 
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 Memang pikiran Allah bukanlah pikiran kita! Jika 
dipikirkan melulu dengan nalar, kita akan error lagi. 
Kita jadi hang seperti komputer yang kena virus ganas. 
Semakin kita paksa untuk mengerti, semakin kita 
tidak mengerti apa-apa. Lagi-lagi error. Sejauh langit 
dari bumi demikianlah pikiran Allah berbeda dengan 
pikiran kita. 
 Ini semua sebenarnya adalah bukti cinta Allah. 
Waktu Allah dengan terpaksa mengeluarkan Adam dan 
Hawa dari indahnya kehidupan Firdaus karena dosa, 
Allah	 pernah	 berjanji	 bahwa	 “keturunan	 perempuan	
akan	meremukkan	 kepala	 si	 jahat”	 (Kej	 3:15).	 Janji-
Nya tak pernah diingkari. Akhirnya, pada kepenuhan 
waktu yang dipandang-Nya tepat Allah memberikan 
Putra Tunggal-Nya. Dia memberikan Diri-Nya sendiri 
pada dunia, ciptaan-Nya. 
 Apaan sih ini semua?! Ya, bener. Ini semua apaan 
sih? Kan nggak perlu Allah berbuat demikian? Masak 
cinta bisa kebangetan begitu jadinya? Kalau kita lihat 
film-film cinta seperti Romeo en Juliet,	juga	Sampek	–	
Engtay, atau Ada Apa Dengan Cinta kayaknya mereka 
mau berbuat apa saja demi dia yang dicintai. Kalau 
manusia yang jatuh cinta bisa berbuat demikian, 
apalagi Allah! 
 Memang Allah tidak perlu berbuat demikian, 
namun Ia sudi berbuat demikian! Ini karena Dia 
sungguh amat sangat sekali mencintai manusia ciptaan-
Nya. Ia jatuh cinta pada kita. Ia tergila-gila dengan kita! 

Yesusku, Allah yang Jadi Manusia
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Ia wujudkan cinta itu secara nyata dalam diri Yesus, 
Putra	Tunggal-Nya.	 “Karena	 begitu	 besar	 kasih	Allah	
akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan 
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang 
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh 
hidup	yang	kekal”	(Yoh	3:16).	Hebat	benar	sang	bayi	
Yesus ini. Sungguh luar biasa Anak Allah ini. Yesusku 
sungguh luar biasa! Dia adalah seratus persen Allah, 
tapi juga seratus persen manusia. Bagaimana ini bisa? 
Mbbeberssfsstttsfffx.....error! Lagi-lagi otak kita error! 
Tanya aja pada Yesus sendiri ya nanti kalo udah masuk 
surga dan berhadapan muka dengan-Nya. Makanya 
banyak-banyak berbuat baek biar masuk surga, biar 
bisa mengetahui rahasia besar ini.   
 Penjelmaan Allah menjadi Yesus, Sang Anak 
Manusia ini baru permulaan saja dari keluarbiasaan  
Yesus. Masih banyak lagi yang bisa kita renungkan 
bersama. Ayo, terus baca, lege, read!  
 Read this book joyfully!
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Yesusku, 
Remaja yang Gaul, 

Cerdas dan Suci

2
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k
“Sungguh,	

Aku datang untuk 
melakukan	kehendak-Mu.”	

(Ibr 10:9)

t
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Yesusku, Remaja yang 
Gaul, Cerdas dan Suci

(Luk 2:41-52) 

Pernah dengar tidak tentang masa kecil Yesus? 
Tidak pernah bukan? Memang karena kita tidak 

mendapatkan informasi apa-apa dari keempat Injil 
tentang masa kecil Yesus, setidaknya sampai Dia 
berumur dua belas tahun. Setelah Dia katanya 
dipersembahkan di Bait Allah, tahu-tahu... boom... Dia 
sudah muncul di Yerusalem dan berdebat dengan para 
ahli kitab di Bait Allah. 
 Masa kanak-kanak Yesus, anak Maria dan 
Yusuf si tukang kayu dari Nazaret, memang penuh 
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misteri. Keempat pengarang Injil suci memang tidak 
memberikan laporan sejarah tentang Yesus, tapi 
mereka mensharingkan iman mereka tentang Yesus. 
Ada tulisan apokripa mengisahkan dengan indah masa 
kecil Yesus. Tulisan-tulisan ini meskipun indah tidak 
mengurangi iman kita walaupun tidak dicantumkan 
secara resmi dalam daftar tulisan Injil.
 Kita kembali ke bayi Yesus. Pada umur delapan hari 
Yesus disunat. Lho? Nggak usah ber-lho-lho atau 
ketawa cekikikan, sunat adalah peraturan penting bagi 
orang Yahudi. Ini menandakan bahwa Dia yang adalah 
Anak Allah itu mau menjadi sama seperti kita dalam 
segala hal, kecuali dalam hal dosa (Rom 8:3, Ibr 2:17). 
Maka, peraturan manusiawi pun diterimanya lewat 
tangan kedua orangtua-Nya yang sangat mematuhi 
hukum Allah dalam Taurat suci (Gal 4:4). Hari itu 
juga	Dia	menerima	nama	Yoshua,	artinya:	“Allah	yang	
menyelamatkan.”	Kok	Yoshua?	Iya,	ini	nama	asli-Nya,	
kita saja yang melafalkannya dengan Yesus, gitu loh!
 Empat puluh hari setelah melahirkan Yesus, 
menurut tradisi orang Yahudi Maria harus menyucikan 
diri. Maka, mereka pergi ke Bait Allah di Yerusalem 
untuk menyucikan diri Maria sekaligus menebus Yesus. 
 Lho, Yesus penebus kok ditebus? Nah... kamu 
lho lagi. Menurut adat Yahudi anak lelaki sulung perlu 
ditebus oleh orangtuanya dengan biaya sebesar 5 
shekel pada pihak Bait Suci. Maksudnya adalah bahwa 
supaya anak itu tidak perlu melayani di Bait Allah dan 
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boleh tinggal bersama dengan orang tuanya. Menarik 
sekali bahwa di Injil Lukas dikisahkan bahwa Maria 
dan Yusuf hanya mengorbankan dua burung merpati 
untuk penyucian Maria, karena termasuk golongan 
orang miskin. Bagaimana dengan bayi Yesus? 
 Yesus diceritakan tidak ditebus oleh Maria dan 
Yusuf, mereka tidak membayar apa-apa pada Bait 
Allah. Wooow, ini maknanya dalam, man! Ini berarti 
sejak sebagai seorang bayi Yesus adalah tetap milik 
Allah. Ia dibiarkan tetap sebagai pelayan Allah! 
Seolah-olah dari senyum-Nya yang tulus sebagai bayi 
Dia	berkata,	“Sungguh,	Aku	datang	untuk	melakukan	
kehendak-Mu”	(Ibr	10:9).	Tidak	heranlah	kalau	kelak	
Dia mengajar murid-Nya dan mengatakan bahwa 
makanan-Nya dan hidup-Nya adalah melakukan 
kehendak Allah. 
 Mau tahu tentang kisah hidup Yesus kecil yang 
dikatakan	 “hilang”	 itu?	Yuk	 kita	 lihat-lihat	 the Coptic 
Gospel of Thomas. Sumber ini termasuk injil apokripa. 
Di situ dikisahkan bahwa pada suatu hari Sabat Yesus 
sedang bermain-main dengan banyak anak kecil lain. 
Kemudian Dia membuat dari tanah liat dua belas 
burung pipit. Beberapa orang Yahudi sangat marah 
karena mereka bermain-main pada hari Sabat, karena 
pada hari Sabat dilarang melakukan aktivitas sehari-
hari selain duduk  mendengarkan dan merenungkan 
Firman Allah. Mereka melaporkan hal ini ke Yusuf. 
Papa Yesus ini segera datang ke tempat bermain 

Yesusku, Remaja yang Gaul, Cerdas dan Suci



28 Yesusku Luar Biasa

tersebut. Atas desakan orang-orang Yahudi tersebut, 
Yusuf menegur Yesus karena Ia melanggar peraturan 
hari Sabat. Dengan tenang Yesus menepukkan tangan-
Nya	dan	berseru,	“Pergi!”	Lalu	boom	dua	belas	boneka	
tanah liat itu menjadi burung sungguhan dan terbang 
pergi. Hihihi, tentu saja semua orang yang melihat hal 
itu menjadi tercengang-cengang dan diam-diam pergi 
meninggalkan-Nya. Kemudian Yesus pulang digandeng 
Yusuf ke rumah mungil mereka. 
 Nggak tahu deh apa reaksi Maria mendengar hal 
ini dari Yusuf. Yang pasti Maria tidak bereaksi seperti 
mami-mami lain yang judesnya minta ampun sehingga 
mematikan kreativitas anak kecil. Yang penting 
semuanya ini menunjukkan bahwa Yesus, meskipun 
masih kecil, sungguh luar biasa. 
 Beberapa tahun kemudian, pada umur dua belas 
tahun, Yesus dianggap sudah cukup matang untuk 
perjalanan jauh dan mengerti akan ajaran-ajaran dasar 
Taurat Yahweh. Maka, kedua orangtua Yesus mengajak-
Nya pergi ke Yerusalem, menempuh perjalanan jauh 
untuk merayakan pesta Paskah, pesta Roti Tak Beragi. 
Yerusalem sangat ramai dikunjungi orang karena pesta 
Paskah ini. Banyak hal menarik dan baru bagi Yesus 
remaja di kota besar ini. Tentu saja hal-hal di kota besar 
banyak yang membuat-Nya ber-wow-wow-ria, kan Ia 
itu seorang remaja desa kecil. 
 Nah... masalahnya setelah pesta Paskah usai, Yesus 
diam-diam tinggal di Yerusalem, tidak ikut pulang ke 
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Nazaret, sedangkan Maria dan Yusuf sudah berjalan 
pulang. 
 Aha... ketahuan nakal ya!
	 Tunggu	 dulu,	 ini	 “nakal”	 yang	 bermutu.	
Yesus tidak berbuat yang aneh-aneh di kota besar 
Yerusalem. Seperti layaknya kota-kota besar di seluruh 
dunia, tentunya ada hal-hal yang paling suci sampai 
paling jahat di Yerusalem bukan? Yesus remaja ini 
memilih untuk berdiam di Bait Allah. Malu deh kita 
melihat contoh hidup Yesus ini. 
 Kala Yesus melihat Bait Allah, hati-Nya tergetar 
melihat kemegahan bait ini. Sama sekali berbeda dengan 
sinagoga kecil dan sederhana yang ada di Nazaret. 
Di tengah kekaguman-Nya, samar-samar Ia teringat 
kembali asal-Nya yang Ilahi. Bau dupa, senandung 
mazmur, dan doa-doa yang keluar dari Bait Allah ini 
membuat-Nya tak tahan untuk tidak tinggal di sana 
dekat	 dengan	 Bapa-Nya,	 karena	 “hanya	 dekat	 Allah	
saja	 aku	 tenang,	 dari	 pada-Nyalah	 keselamatanku”	
(Mzm 62:2). Maka melantunlah nyanyian mazmur suci 
dari mulut dan hati si Yesus remaja ini. Di pelataran 
Bait Allah, Ia menari-nari dan bermazmur dengan 
penuh kebahagiaan,  

“Betapa disenangi tempat kediaman-Mu,
ya TUHAN semesta alam! 

Jiwaku hancur
karena merindukan pelataran-pelataran TUHAN;
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hatiku dan dagingku bersorak-sorai
kepada Allah yang hidup.

Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah,
dan burung layang-layang sebuah sarang,

tempat menaruh anak-anaknya,
pada mezbah-mezbah-Mu, 
ya TUHAN semesta alam,

ya Rajaku dan Allahku!
Berbahagialah orang-orang yang diam 

di rumah-Mu,
yang terus-menerus memuji-muji Engkau.

Ya TUHAN, Allah semesta alam, 
dengarkanlah doaku,

pasanglah telinga, ya Allah Yakub.
Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu

dari pada seribu hari di tempat lain;
lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku

dari pada diam di kemah-kemah orang fasik.
Sebab TUHAN Allah 

adalah matahari dan perisai;
kasih dan kemuliaan Ia berikan;

Ia tidak menahan kebaikan 
dari orang yang hidup tidak bercela.

Ya TUHAN semesta alam,
berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu!”

(Mzm 84:2-6.9-13)
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 Sedangkan di tempat lain, jauh dari Yerusalem, 
dalam perjalanan pulang Yusuf hendak memberi Yesus 
roti kismis buatan Maria. Akan tetapi setelah mencari-
cari dia tidak menemukan Yesus! Yusuf segera memberi 
tahu Maria. Sebagai ibu, Maria pun ikutan panik. 
 Mereka mencari ke sanak keluarga dan ke mana-
mana tapi Yesus tetap tidak ada. Bisa dibayangkan 
betapa cemasnya hati orangtua yang kehilangan anak 
yang baru berumur dua belas tahun. Bayangkan aja, 
anak semata wayang titipan Yahweh kok ilang gitu aja. 
Jangan-jangan Yesus diculik penyamun untuk dijual 
sebagai budak seperti pernah mereka dengar dalam 
kisah Yusuf kecil dahulu kala yang dijual ke Mesir. 
Udah deh, pokoknya Maria dan Yusuf mulai mikir yang 
nggak-nggak tentang Yesus. 
 Yerusalem kan bukan kota kecil. Yerusalem bak 
New York City di zaman modern ini. Mereka segera 
bergegas balik ke Yerusalem, mengubek-ubek kota itu, 
tanya sana-sini, semalaman tidak tidur. Setelah berhari-
hari berlumuran keringat dan berbekalkan kecemasan 
yang sangat barulah mereka menemukan Yesus. Eh... 
ternyata Dia lagi asyik berada di Bait Allah.
 Apa yang Maria dan Yusuf pandang saat itu tidak 
dapat mereka mengerti. Di dalam Bait Allah Yesus, a 
little cute boy, sedang duduk di kelilingi para ahli Kitab 
Suci! Dengan enaknya, bak seorang doctor magnificus, 
Yesus melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang 
membuat para ahli itu terdiam, berdiskusi, dan tertawa 
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memuji kecerdasan dan kebijaksanaan Yesus. Firman 
Allah dari kitab-kitab suci meluncur dengan mudah 
dan indah dari mulut si anak remaja belia ini. 
 Kalau saja mereka mengerti bahwa mereka sedang 
berhadapan dengan Sang Kebijaksanaan itu sendiri. 
Pemandangan peristiwa ini kayak seorang anak SD 
yang culun dikerumuni doktor-doktor tua dan botak 
lulusan Harvard, Princeton, Berkeley, Oxford, tapi si 
anak itu menggagumkan para doktor tersebut. 
 Maria segera menghampiri Yesus dan mengeluh 
pada-Nya	 yang	 akhirnya	 ditemukannya	 itu,	 “Nak,	
mengapakah kamu berbuat demikian terhadap kami? 
Bapa-Mu dan aku dengan cemas mencari Engkau. 
Kamu	pergi	juga	tidak	pamit-pamit	pada	kami.”
 Tapi jawab Yesus kembali mengejutkan mereka 
berdua,	“Mengapa	kalian	mencari	Aku.	Tidakkah	kalian	
tahu	bahwa	Aku	harus	berada	di	rumah	Bapa-Ku?”	Dia	
menjawab ini dengan hati yang kembali tergetar oleh 
kerinduan mendalam untuk tinggal dalam rumah Bapa-
Nya	 karena	 “lebih	 baik	 satu	 hari	 tinggal	 di	 pelataran	
rumah-Mu ya Tuhan, daripada seribu hari di tempat 
lain”	 (Mzm	 84:11).	 Oops...	 persoalan	 lama	 terungkit	
lagi. Maria bingung, apalagi Yusuf. Kan dia papanya 
si Yesus remaja ini? Kok Yesus bilang lagi bahwa Dia 
harus berada di rumah Bapa-Nya. Kan rumah-Nya di 
Nazaret, dan yang dibilang rumah papa-Nya ini kan Bait 
Allah yang agung megah ini. Hello... what happened? 
Tentunya Yusuf dalam kebingungan lalu berbisik pada 
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Maria,	 “Mam,	 siapa	 sih	 sebenarnya	 babe	 anak	 ini?”	
Nah...persoalan lama lagi. Mendengar ini lagi-lagi reaksi 
Maria sama: dia terdiam, masuk khusyuk dalam doa, 
ekstasis dalam kuasa Roh. Kasihan Yusuf deh, bapa 
yang setia dan saleh ini bingung melihat reaksi Maria dan 
mendengar kata-kata Yesus. Keduanya penuh misteri. 
 Kebingungan tidak berlangsung lama, karena  
Yesus adalah anak yang patuh pada orangtua-Nya. Dia 
pamit dengan santun pada para ahli kitab tersebut. 
Lalu Ia memberikan senyum yang mencairkan hati 
Maria dan Yusuf. Siapa dapat menolak senyum penuh 
cinta dari Anak Allah sendiri? Dan Ia pun menggandeng 
tangan Maria dan Yusuf dan mengajak mereka pulang ke 
Nazaret, ke rumah mereka yang mungil, hangat, dan 
penuh dengan bau harum kayu-kayu segar. 
 Hari-hari masa kecil Yesus yang bahagia dan 
normal seperti anak-anak lain ini dilalui bersama 
dengan kedua orangtua-Nya di Nazaret. Dia hidup 
taat pada kedua orangtua-Nya yang kudus itu (Luk 
2:39). Dia banyak belajar tentang gembala dan 
domba, ragi dan roti, garam dan makanan, pelita dan 
kaki lampu, serta cerita-cerita bijak yang dituturkan 
Maria dan Yusuf. Kelak semuanya itu amat berguna 
bagi pengajaran-pengajaran-Nya yang sering kali 
Ia sampaikan dalam bentuk perumpamaan yang 
hidup. Yesus bertumbuh bersama orangtua-Nya, Ia 
menjadi seorang yang bijaksana dan kuat, disukai oleh 
Allah dan manusia (Luk 2:52). 
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 Memang ada yang usil mengatakan bahwa Yesus 
berjalan-jalan sampai ke Tibet segala. Sampai-sampai 
mereka mengaku bahwa nama Yesus tertera di salah 
satu tulisan kuno, di dalam semacam buku tamu di 
sana. Duh... memangnya Yesus anak orang kaya 
yang bisa travelling dengan mudahnya dan enaknya? 
Apalagi dua ribu tahun yang lalu belum ada yang 
namanya Boeing 707. Dan lagi kan nama  Yesus itu 
ada di mana-mana, karena nama ini adalah nama 
umum seperti Eko, Budi, Bambang, de-el-el. Yesus 
yang mana sih yang tersesat di Tibet? Yesus adalah 
anak yang berbakti pada orangtua-Nya. Sepeninggal 
Yusuf, tentunya Yesuslah yang mengurus pertukangan 
Yusuf untuk dapat menghidupi Maria, bunda-Nya 
yang Dia cintai itu. Mana mungkin Yesus begitu saja 
pergi meninggalkan Maria sendirian begitu saja tanpa 
ada alasan kuat. Duh... makanya nggak usahlah kita 
mikirin yang macam-macam begini. Karena lebih 
berguna untuk meneladan Dia sebagai seorang remaja 
dengan dinamika hidup-Nya yang khas, kayak kamu, 
iya kamu. Yesus pernah jadi remaja yang gaul, tapi Ia 
juga cerdas dan suci. Just awesome! 



35

Yesusku Mengajar 
dengan Keren

3
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k
“Kamu	telah	mendengar	firman:	
Mata ganti mata, gigi ganti gigi. 
Tetapi, Aku berkata kepadamu: 

Janganlah kamu melawan orang 
yang berbuat jahat kepadamu, 

melainkan siapa pun yang 
menampar pipi kananmu, 

berilah	juga	kepadanya	pipi	kirimu.”	

(Mat 5:38-39) 

t
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Yesusku Mengajar 
dengan Keren

(Mat 5-7; Luk 15:11-32; Mat 18:21-35)

Setelah melewati masa kanak-kanak dan remaja-
Nya dengan tenang, Yesus mulai tampil di depan 

umum. Dengan berat hati Dia berpisah dengan Maria, 
bunda yang dikasihi dan mengasihi-Nya dengan 
tulus. Maria sudah janda sekarang, karena Bapa Yusuf 
sudah meninggal sebelum Yesus memulai karya-Nya. 
Jadi, Maria sekarang tinggal sendirian dalam rumah 
mungilnya di desa Nazaret yang sepi. Dia seorang 
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anawim yang tetap bersahaja, semuanya Maria padang 
dari	 doanya,	 “Aku	 ini	 hanya	 hamba	 Tuhan,	 jadilah	
padaku	 menurut	 perkataan-Nya.”	 Seorang	 bunda	
yang luar biasa. 
 Lalu sekali lagi untuk membuktikan bahwa Dia 
sungguh mau menjadi sama dengan kita manusia,  
Yesus muncul di tepi Sungai Yordan untuk dibaptis oleh 
sepupu-Nya, Yohanes Pembaptis. 
 Yohanes sekarang juga sudah dewasa, brewokan 
dan gondrong, pakaiannya cuman dari bulu onta, 
modis abis ni yee. Katanya makanannya adalah 
belalang bakar dan madu hutan. Kita pasti ber-huekxz-
huekxzzz mendengarnya. Tapi tunggu dulu, belalang 
bakar itu renyah dan enak kayak kripik ikan, dan 
proteinnya tinggi. Hehehe, menurut para ahli yang 
disebut	“belalang”	itu	adalah	sejenis	kacang-kacangan	
yang bentuknya kayak belalang. Jadi itu tanaman, 
bukan serangga. Madu hutan? Wahhh, yang ini sih 
makanan organik asli, sehat walafiat, non kolesterol 
dan bebas bahan-bahan kimia pengawet!
 Kembali ke tepi Sungai Yordan. Meskipun 
Yohanes sempat protes untuk tidak mau membaptis-
Nya, Yesus tetap meminta pembaptisan itu. Kemudian 
dengan hati tergetar dan suara menggelegar, Yohanes 
menyerukan bahwa Yesuslah yang ditunggu-tunggu 
oleh	kita	manusia,	“Lihatlah	Anak	domba	Allah	yang	
menghapus dosa dunia, membuka tali kasut-Nya pun 
aku	tidak	layak”	(Yoh	1:29).	
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 Setelah dibaptis, Yesus dibimbing Roh untuk 
menyiapkan pelayanan-Nya dengan berpuasa di gurun. 
Si jahat yang berkeliaran di gurun tempat tinggalnya itu 
mencoba menghalangi karya agung  Yesus ini dengan 
mencobai-Nya agar gagal dalam puasa dan awal 
pelayanan-Nya. Dibimbing oleh Roh, Yesus dengan 
gagah justru mendatangi tempat berkeliaran si jahat 
itu di gurun untuk bergumul dengannya. Dengan tegas 
tanpa diskusi apapun Dia menangkis dan mengalahkan 
segala serangan si jahat itu dengan Firman Allah (Mat 
4:1-11). Akhirnya, setelah menundukkan si jahat dan 
semua yang harus disiapkan sudah selesai, Yesus 
siap untuk mewartakan hal Kerajaan Allah. Ia mulai 
mengajar banyak orang. 
 Ngomong-ngomong tentang guru, jarang lho ada 
guru yang bijaksana. Yang banyak adalah guru yang 
pintar. Guru-guru pintar ini karena sangat pintarnya 
jadi tidak cerdas. Ia cuma mengulang isi buku, mencatat 
di papan tulis dan menyuruh murid untuk menulis 
lagi sekadar untuk menghabiskan waktu. Ngapain 
susah-susah, gaji juga rendah. Nah, kalau ada murid 
cerdas yang kritis bertanya dan menanyai gurunya 
untuk menanyakan hal-hal yang perlu dipertanyakan, 
hohoho, maka murka besarlah si guru ini karena si 
murid dianggap kurang ajar melawan tata krama 
kesopanan insan Indonesia Raya yang santun dan 
halus budi pekertinya. Bla! bla! bla! 
 Ada lagi guru yang berjenis pura-pura. Artinya 
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nekat menjadi guru karena nggak ada kerjaan lain. 
Nah, guru pura-pura ini sebenarnya hanya tahu sedikit, 
tapi mengaku dan tampil seolah-olah ia seorang ahli. 
Maksudnya ahli menyesatkan, hihi. Dengan gaya 
seorang	geolog	canggih	ia	berkata,	“Anak-anak,	Pulau	
Samosir adalah pulau mungil di tengah Danau Toba 
yang	kecil.”	What??! Itu bensin bisa habis berliter-liter 
untuk sekadar mengelilingi tepi Danau Toba yang 
cantik menawan itu. 
 Yesus sangat berbeda dengan guru-guru 
gadungan itu. Cara Yesus mengajar dan ajaran  Yesus 
sungguh luar biasa! Dia dipenuhi dengan kebijaksanaan 
ilahi, karena Dia sendirilah Sang Kebijaksanaan Ilahi 
itu. Yesus muncul sekaligus sebagai seorang pujangga, 
seorang pendongeng, dan seorang pengajar yang 
berwibawa. Pokoknya keren deh! Makanya guru-guru 
gadungan di zaman Yesus, yakni kaum Farisi dan 
teman-temannya yang sejenis itu amat marah karena 
iri pada Yesus. Mereka iri karena orang banyak lebih 
mendengarkan Yesus daripada mendengarkan 
ajaran mereka yang penuh dengan footnotes detail 
hukum-hukum yang sama sekali tidak perlu, macam 
RUU ini dan itu yang dipaksa-paksain oleh anggota 
DPR. Menyebalkan! Ajaran Yesus ini sungguh baru, 
unik, menantang, dan menentang tradisi uzur yang 
didewa-dewakan! 
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Pujangga
 Yesus tampil sebagai pujangga yang hebat. 
Pujangga itu orang bijaksana. Bijaksana itu bukan 
melulu pintar, tapi tahu bagaimana mendayagunakan 
kepintarannya dengan baik dan tepat. Banyak orang 
pintar yang akhirnya jadi teh botol, tehnokrat bodoh 
dan tolol, he he he. Orang Amrik menyebutnya dengan 
nerd atau geek. Orang geek adalah orang yang amat 
ahli pada bidangnya, tapi amit-amit dalam bidang 
lain, terutama dalam hidup sosial. Mereka sering 
digambarkan dengan berkacamata tebal kuno, berbaju 
lusuh dan nggak matched blas pilihan kombinasi 
warnanya. Orang Jerman bilang fachidioten. 
 Ehhh... kok jadinya ngomongin the geeks sih? 
Balik ke Yesus yuk. Yesus tampil sangat menarik 
di depan audience-Nya. Dia melontarkan banyak 
tantangan dalam kebijaksanaan-Nya. Suatu kali 
dalam khotbah-Nya di atas bukit Dia mengatakan, 
“Berbahagialah	 orang	 yang	 lemah	 lembut,	 karena	
mereka	akan	memiliki	bumi”	(Mat	5:5).	
 Orang-orang yang mendengar ini langsung 
terdiam.	Hening.	Lalu	tiba-tiba	ada	yang	protes,	“Stop,	
stop! Rabbi Yesus, kok kata-kata ini dibilang bijak sih? 
Mana ada orang yang lemah lembut, lalu memiliki 
bumi? Kata lemah lembut nggak cocok sama sekali 
dipadankan dengan kata memiliki bumi. Orang yang 
bisa menjadi pemilik bumi ini adalah orang yang kuat, 
punya banyak uang, menguasai militer, berpengaruh 
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secara	politik,	dan...	cakep,	hehehe.”	Yang	terakhir	ini	
tambahan dari seorang cewe genit.
 Memang banyak orang protes mendengar 
tantangan Yesus, Sang Bijak ini. Nah, setelah 
menantang orang dengan ajaran-Nya yang unik ini, 
Yesus menjelaskan panjang lebar apa maksudnya. 
	 “Orang	 yang	 lemah	 lembut	 adalah	 orang	 yang	
lambat untuk marah, orang yang gentle. Bukan 
berarti orang semacam ini mentalnya kayak bubur 
lembek yang kelamaan dimasak dan kebanyakan air. 
Bukannya dia orang yang lemah kepribadiannya. 
Bukan. Dia adalah orang yang lambat untuk marah, 
tapi bisa menjadi tegas dalam waktu yang tepat. Dia 
nggak selalu uring-uringan macam guru kimia yang 
sudah terkontaminasi asam sulfat. Dia lembut hati 
untuk mendengarkan orang lain. Dia terbuka untuk 
belajar lebih jauh. Dia adalah orang yang meletakkan 
emosi-emosinya under control. Bukan orang yang 
suka demo-demoan lalu bakar-bakaran untuk sesuatu 
yang tidak dia mengerti, duh gebleknya tuh orang. Dia 
adalah orang yang rendah hati, yang mau mengakui 
kelebihannya dan membagikannya pada orang lain, 
tapi juga mau mengakui kekurangannya untuk dapat 
dibantu orang lain untuk mengatasinya. Dengan 
demikian, sesungguhnya dia adalah orang yang bisa 
mencinta dengan sejati. Nah... nah... pantaslah orang 
yang	semacam	ini	“memiliki	bumi”	karena	orang	yang	
demikian sebenarnya adalah seorang pemimpin yang 
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baik dan bijak. He is a king among men.”
 Wow, ternyata kebijaksanaan-Nya mendalam, 
man! Ini baru satu lho. Padahal, ada banyak 
kebijaksanaan lain yang terucap dari mulut Sang 
Kebijaksanaan Ilahi ini. 
 So, kita mau kan menjadi orang yang lemah 
lembut? Jika mau, kita akan memiliki bumi! 
Kleronomesousin ten gen, gitu tulis abang Matius si 
penulis Injil dalam bahasa Yunani.

Pendongeng

 Yesus juga suka banget mendongeng! Wah... anak-
anak pada suka dong? Ya iya lah. Orang dewasa juga 
pada suka dongeng, tau kan mengapa sinetron-sinetron 
pada laris? Karena film-film itu menuturkan dongeng 
kehidupan, ciee....
 Yesus adalah pendongeng terhebat dalam sejarah 
umat manusia. Mengapa? Iya, karena dongeng-
dongeng-Nya sangat simple, tapi sungguh amat 
bermakna dalam, sampai bisa diingat orang beribu-ribu 
tahun lamanya. Tua-muda, pria-wanita, sederhana-
cerdik pandai, kaya-miskin, semua ketika mendengar 
cerita-Nya	langsung	berseru,	“Awesome, I got it!”	
 Pada suatu waktu untuk menjelaskan tentang 
berat dan seriusnya dosa itu dan indahnya suatu 
pengampunan, Yesus mengumpamakannya sebagai 
hutang-piutang. Begini ceritanya.  
 Ada seorang petugas pembersih WC umum datang 
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dengan pakaian lusuh pada Bill Gates, raja compie 
itu, untuk hutang duit. Mau tahu berapa hutangnya? 
1.000.000.000.000.000 US Dollar. Waaa, nolnya 
banyak banget! Berapa rupiah tuh? Nggak ada uang 
sebanyak itu beredar di dunia. Dus... si petugas WC 
itu nekat kayak bonek, kayak pejabat bego, karena jika 
semua harta, anak-istrinya dijual sampai ludes, sedikit 
pun takkan mampu untuk membayar hutangnya. 
However, he did it anyway. Nekat... nekat! 
 Nah, suatu waktu sudah jatuh tempolah dia untuk 
bayar hutangnya. Tentu saja dia tidak bisa membayar 
hutangnya. Entah ke mana habisnya uang itu. Dibeliin 
krupuk kali ya, untuk dimakan berjuta-juta tahun. 
Dengan gaya membungkuk-bungkuk, menjilat-jilat, si 
tukang hutang itu minta-minta ampun pada sang big 
boss. Mr. Gates melihat tingkah si tukang tidak bayar 
hutang ini menjadi iba dan berbelas kasihan. 
	 “Udah	 Mang,	 pulang	 aja,	 kaga	 usah	 dibayar	
hutangnya,”	 ujar	 Mr.	 Gates	 dengan	 ringannya,	 tanpa	
beban. 
 Bum-pletak-dor-doorrr!!! Bergiranglah si tukang 
ngemplang hutang ini. Dengan membungkuk-bungkuk 
kayak Sangkuni sambil mengobral terima kasih nan 
berbunga-bunga palsu, dia pun beringsut-isut pulang 
ke rumah untuk melanjutkan persiapan tour ke Eropa. 
 Di tengah jalan, dia ketemu temannya yang satu SD 
negeri dengan dia. Si teman ini tukang angkut sampah 
tingkat RT. Si teman ini hutang seribu rupiah padanya. 
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Melihat wajah si mantan pembersih WC yang riang itu, 
si tukang sampah memberanikan diri untuk meminta 
ditunda dulu tempo bayar hutangnya. 
	 “Istriku	sakit	dan	anakku	belum	bayar	uang	sekolah	
bulan ini, teman. Minggu depan ya, aku bayar utang 
seribu	rupiah	itu,”	pinta	si	tukang	sampah	dengan	nada	
yang memelas. 
 Mendengar ini, si tukang ngemplang hutang itu 
menjadi kalap. Ia marah. Berani-beraninya teman ini 
tidak bayar hutang. Ia mencekik, menendang, memaki-
maki, dan menginjak-injak temannya itu sambil tereak-
tereak	kaya	orang	kerasukan	lelembut,	“Bayar	hutangmu!	
Bayar	bego!	BAYAR!”	
 Lalu... dengan sadisnya, si teman ini diseretnya 
ke Polres terdekat untuk dipenjarakan, dengan alasan: 
“Melanggar	hukum,	karena	tidak	membayar	hutang	pada	
waktu yang telah dijanjikan. Ini bisa membahayakan 
kesatuan	 dan	 persatuan	 NKRI.”	 Menurut	 ka-u-ha-pe	
pasal a-be-se dia harus meringkuk dalam penjara yang 
penuh tikus dan kecoa.
 Sedih...sedih....perih banget! 
 Para spion Mr. Bill yang selalu mengintai gerak-gerik 
si tengik itu merekam kejadian ini dengan handycam 
bajakan mereka. Lalu mereka segera melaporkannya 
ke sang big boss. Maka, bangkitlah amarah big boss itu. 
Si tukang tidak bayar hutang itu diseretnya ke dalam 
penjara sampai dia melunasi hutangnya. Tentu saja 
tidak bisa! Ya, itulah beratnya hukumannya. Sampai 
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turun-temurun dia harus meringkuk di penjara, 
pun kalau dia sudah wafat, statusnya tetap sebagai 
tahanan. Penjaranya khusus, penjara yang paling ngeri, 
penuh tikus, kalajengking, kecoa, tokek, kobra. Alasan 
hukumannya	 tercantum	 di	 depan	 pintu	 sel,	 “Orang	
yang tidak mau membalas belas kasih dengan belas 
kasih.”
 Kemudian Yesus menutup cerita ini dengan gong, 
“Demikianlah	 yang	 akan	 diperbuat	 Allah	 terhadap	
orang yang tidak mau mengampuni kesalahan 
sesamanya, sedangkan kesalahannya yang amat besar 
dan menumpuk itu telah dengan mudah diampuni 
oleh	Allah.”	Gong!		
 Keren banget neh ceritanya. Nggak mau deh 
kita ini jadi kayak si tukang ngemplang hutang itu. 
Orang kok sadis dan tidak penuh pengampunan. 
Ngeri juga tuh hukumannya.  
 Nah... hebatkan Yesus ini? Ini baru satu cerita.
Masih ada kisah-kisah lain yang sangat hebat seperti 
“Anak	yang	Hilang”	(Luk	15:11-32)	yang	disebut	para	
ahli kitab sebagai the Gospel within the Gospel. Belum 
lagi cerita tentang siapakah yang menjadi sesamaku 
(Luk 10:25-37) yang wow!	Ada	lagi	tentang	“10	Gadis	
Bijaksana	dan	10	Gadis	Bodoh”	yang	 indah	 itu	 (Mat	
25:1-13). Banyak, dan masih banyak lagi! Pokoknya 
semuanya keren dan mouth opening bagi kita yang 
membaca atau mendengarnya.
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Pengajar yang Berwibawa

 Yesus kita ini juga seorang pengajar yang sangat 
berwibawa. Apa resepnya? Resep ajaibnya adalah Ia 
melakukan apa yang diajarkan-Nya. Jadi, Yesus bukan 
ngomong thok, tapi Ia sungguh-sungguh menghayati 
apa yang diajarkan-Nya. 
 Di atas bukit Yesus pernah berkhotbah dan 
mengajar,	“Kamu	telah	mendengar	firman:	Mata	ganti	
mata, gigi ganti gigi. Tetapi, Aku berkata kepadamu: 
Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat 
kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi 
kananmu,	 berilah	 juga	 kepadanya	 pipi	 kirimu”	 (Mat	
5:38-39). 
 Ini ajaran yang berat banget. Susah deh kalau 
harus mengalah pada orang yang jahat pada kita. 
Bagaimana mungkin sih itu bisa terjadi, kan manusia 
harus bersikap adil, kalo digampar ya bales gampar dong. 
Susah... berat! Gak mungkin lah!
 Untuk menjawab protes ini, Yesus menunjukkan 
bahwa He meant it. Dia sungguh-sungguh serius 
dengan apa yang diajarkan-Nya. Apakah dia 
menekan orang lain untuk melakukannya tapi Ia tidak 
melakukan yang diajarkan-Nya? TIDAK! 
 Di kayu salib, di tengah kesakitan dahsyat yang 
menyayat hati, menusuk tangan, kaki, seluruh tubuh, 
dan di tengah kegelisahan sakrat maut-Nya, Ia 
mengajarkan kembali apa yang diajarkan-Nya dengan 
kata di atas bukit. Ia memandang orang-orang yang 
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mengejek dan mengolok-olok-Nya dengan pandangan 
penuh kasih dan air mata. Dengan tangan terentang 
di kayu salib, seolah-olah menghalangi murka Bapa 
pada	 orang-orang	 keji	 itu,	 Yesus	 berkata,	 “Ya	 Bapa,	
ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang 
mereka	 perbuat”	 (Luk	 23:34).	 Apakah	 benar	 bahwa	
mereka tidak tahu siapa yang mereka salibkan? Mereka 
tahu, setidaknya mereka tahu bahwa Yesus adalah 
orang benar yang tak bersalah apa-apa. But anyway, 
Yesus mengampuni dengan tulus dan sungguh. Ini cara 
mengajar yang dahsyat, Ia mengajar dengan kata dan 
dalam perbuatan hidup-Nya. 
 Itulah sebabnya mengapa Yesus mengecam 
dengan amat tajam para ahli Taurat dan orang Farisi, 
yang	 kayak	 guru	 bo’ongan	 yang	 mengobral	 ajaran	
tapi tak pernah melakukannya. Setajam tombak Yesus 
mengecam	mereka,	“Celakalah	kamu,	hai	ahli-ahli	Taurat	
dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, 
sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, 
yang sebelah luarnya tampak bersih, tapi di bagian 
dalamnya penuh tulang-belulang dan pelbagai jenis 
kotoran. Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, 
sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul 
orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu 
dengan	satu	jari	pun”	(Mat	23:27;	Luk	11:46).	
 Nah... hebat bukan Yesus kita ini? Dia sungguh 
luar biasa. Baca terus deh, masih banyak yang lain 
yang heboh-heboh. 
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k
“Dan	Aku	pun	berkata	kepadamu:	

Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini 
Aku akan mendirikan jemaat-Ku 

dan	alam	maut	tidak	akan	menguasainya.”	

(Mat 16:18) 

t
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Yesusku Mempunyai 
12 Rasul Unik

(Mat 10:1-15)

Yesus kita yang luar biasa ini, suatu waktu sebelum 
memulai karya-Nya lebih jauh, Ia memilih 12 

orang murid dekat-Nya. Mereka ini kelak kita sebut 
dengan	 nama	 agung	 “para	 rasul”.	 Mereka	 hidup	
bersama Yesus sebagai Rabbi (guru) mereka. 
 Hubungan seorang rabbi dan para muridnya 
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sangat dekat. Mereka mengikuti ke mana saja guru 
mereka pergi. Maka, jangan heran kalau kita melihat 
para rasul ini selalu jalan-jalan ke sana ke mari bersama 
Yesus. Itulah cara hidup rabbi dan murid pada zaman 
itu. 
 Berbeda dengan kebiasaan waktu itu, Yesuslah 
yang memilih para murid yang disebutnya rasul itu, 
bukan mereka yang memilih guru mereka. Ini agak 
aneh, tapi itulah yang dibuat Yesus, agar para rasul 
dan kita tahu bahwa mengikuti Yesus itu bukan melulu 
pilihan kita, tapi semua bermula dari ajakan atau 
panggilan-Nya. 
  Sebelum Yesus memilih para rasul ini, semalam-
malaman Ia berdoa pada Bapa, mohon pencerahan 
agar Ia tak salah pilih. Yesus menemukan dan memilih 
para rasul itu on the various spots. Ketika meresmikan 
mereka menjadi para rasul, mereka diberi kuasa untuk 
mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala 
penyakit dan kelemahan. Mereka adalah: Simon yang 
disebut Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus anak 
Pak Zebedeus, Yohanes saudara Yakobus, Filipus, 
Natanael yang disebut juga Bartolomeus, Tomas si 
peragu, Matius si tukang pungut pajak, Yakobus anak 
Pak Alfeus, Tadeus, Simon anggota gang Zelot, dan 
Yudas anak Pak Kariot. 
 Yuk, kita coba kenal pribadi mereka secara 
manusiawi, siapa tau cocok dengan kepribadian kita. 
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Simon Petrus
 Tokoh kita yang satu ini sungguh istimewa. 
Simon ini adalah seorang nelayan. Ia bersaudara 
dengan Andreas. Suatu waktu ketika sedang hari naas 
karena tidak ada ikan, Simon menggerutu sambil 
membersihkan jala dari tanaman-tanaman air dan 
kotoran yang melekat.
 Eh... tau-tau ada seorang yang bertampang tukang 
kayu namun tajam sorot mata-Nya dengan berwibawa 
berbicara,	“Simon,	baliklah	lagi	ke	tengah	danau	dan	
tebarkan	jalamu	di	sebelah	kanan.”	Wah...	ngambeglah	
Simon.	 “Siapa	 sih	 nih	 orang?	Gue	 kan	dah	bertaon-
taon jadi nelayan, eh...kok disuruh-suruh sama Rabbi 
tampang tukang kayu ini. Dia emang bisa nyembuhin 
demam mertua gue, tapi tau apa dia tentang ikan? 
Kan cuaca udah mengisyaratkan bahwa tidak akan 
ada	 banyak	 ikan,”	 gerutu	 Simon	 dalam	 hati.	 Tapi	
sorot mata Rabbi ini tajam banget, menembus nurani 
terdalam, sampai Simon, nelayan kekar kuat brewokan 
ini	 tidak	mampu	menolaknya.	 “Okey...	 okey...,”	 ujar	
Simon dalam hati. 
 Nah! Setelah menuruti perkataan Rabbi yang 
bukan nelayan itu, Simon merasakan jalanya bergerak-
gerak berat banget. Kemudian dia berteriak-teriak 
memanggil Andreas, Yohanes dan Yakobus untuk 
membantunya menarik jala yang sudah penuh dengan 
ikan besar-besar itu. Wooww, wooww! Bisnis ikan hari 
itu tidak jadi rugi, malah untung banyak banget. 
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 Simon segera mendayung balik ke pantai. 
Sesampainya di pantai, dia tersungkur di depan  Yesus 
dan	berkata,	“Guru,	please, pergi aja deh, aku ini tidak 
pantas mengikuti Engkau. Aku ini banyak dosanya. 
Cari	 yang	 lain	 saja	 lah.”	 Namun	 Yesus	 bersikukuh,	
“Sudahlah	Simon,	tidak	perlu	risih	dan	takut,	sekarang	
engkau dan teman-temanmu menjala ikan. Ikutlah 
Aku, dan kalian akan tetap menjadi nelayan, tapi 
yang kalian jala adalah manusia. Dan namamu Simon 
akan	 diganti	 dengan	 Kefas,	 artinya,	 batu	 karang.”	
Entah ada kekuatan apa yang menariknya, Simon lalu 
meninggalkan perahunya dan mengikuti Yesus.
 Kefas ini kelak dikenal dengan nama Yunani-
Latinnya: Petrus, yang artinya sama: batu karang. 
Gaya Petrus ya tetap sama. Ia tetap banyak omong 
dan terburu-buru bertindak. Pokoknya omong dulu, 
baru kemudian setelah dipikir-pikir kok gak bener ya. 
Hehehe. Itulah Petrus. Menurut kategori psikologi 
modern Petrus orangnya ekstrovert. Ya, ekstrovert yang 
kebablasan, hihihi. Namun, pilihan  Yesus tidak pernah 
salah, malah amat sangat tepat. 
 Di antara para murid, Petrus dipanggil Kang 
Mas atau Abang atau Da Ge. Artinya dia diutamakan, 
meskipun dia sebenarnya sejajar aja dengan para 
rasul yang lain. Nah... nanti berabad-abad kemudian 
posisinya ini disebut dengan istilah keren: primus inter 
pares, artinya: yang pertama di antara yang sejajar. 
 Petrus jadi semacam juru bicara para murid 
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di hadapan Yesus. Iya lah, yang tertua yang harus 
menjawab dahulu. Dialah yang mengaku bahwa Yesus 
adalah	“Mesias,	Anak	Allah	yang	hidup!”	(Mat	16:16).	
Yesus sampai takjub, kok bisa ya Petrus menjawab 
dengan bijak, hehehe gak ngejek loh ya. Lalu Yesus 
mengatakan bahwa itu semua adalah inspirasi Allah. 
Lalu	Yesus	berjanji	pada	Petrus,	“Engkau	adalah	Petrus	
dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan 
jemaat-Ku	dan	alam	maut	 tidak	akan	menguasainya”	
(Mat 16:18). Wow, what a promise!   
 Eh... nggak lama sesudah itu, waktu Yesus mulai 
terus terang tentang penderitaan-Nya, Petrus menegur 
Yesus. Yesus lalu balik menghardik Petrus dengan keras, 
“Enyah	kamu	 iblis!	Engkau	batu	 sandungan	bagi-Ku,	
kau bukan berpikir apa yang dipikirkan Allah, tapi yang 
dipikirkan	manusia!”	
 Aduhhh... sakit... sakit. Tentu saja Petrus terkaget-
kaget, hampir copot jantungnya, mulai saat itu imannya 
mulai diuji dalam bara api yang akan membuatnya 
murni seperti emas.
 Kemudian pada suatu waktu, Yesus mengajaknya 
untuk berdoa di atas gunung bersama dengan dua 
orang murid kesayangan-Nya yang lain: Yakobus 
dan Yohanes. Di sana Yesus menampakkan jati diri-
Nya sebagai Putra Allah, bersinar-sinar agung, dan Ia 
bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. 
 Goshhh, ini pengalaman dahsyat! Bagi Petrus 
yang adalah orang Yahudi, Musa dan Elia adalah para 
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nabi agung, sekarang Petrus melihat mereka sedang 
bercakap-cakap dengan gurunya. Petrus dengan sifat 
ekstrovernya	 langsung	 berkata,	 “Baiklah	 aku	 dirikan	
tiga	tenda	di	sini	untuk	kalian.”	Eh...	kok	tenda	untuk	
kemuliaan sedahsyat itu? Namanya saja Petrus, 
pokoknya omong dulu baru dipikir kemudian, hihi. 
 Sampai pada persiapan Paskah di Yerusalem. 
Ketika Yesus masuk ke kota besar itu, rakyat mengelu-
elukan Dia. Petrus tentu saja ikutan bangga waktu 
berjalan	di	samping	Yesus	waktu	arak-arakan	itu.	“Bisa	
jadi	perdana	mentri	nih,	kalo	guru	jadi	raja,”	pikirnya.	
Makin yakinlah kemudian derap langkahnya.  
 Namun, di malam perjamuan terakhir Yesus 
malah mengatakan bahwa besok Dia akan mati. Petrus 
dengan sok gagah dan tanpa pikir panjang berkata, 
“Aku	akan	mati	bersama-Mu.	Sekali-kali	aku	tidak	akan	
meninggalkan	Engkau!”	
	 Yesus	 memandang	 dia	 dan	 berkata,	 “Petrus,	
sebelum terompet ayam jantan prajurit Roma berbunyi, 
engkau	akan	menyangkal	aku	juga	tiga	kali.”	
	 Petrus	 bersikokoh,	 “Sekalipun	 aku	 tidak	 akan	
menyangkal	Engkau!”	
 Ketika diajak Yesus berdoa di Getsemani, eh... 
Petrus malah tidur. Terus ketika para prajurit datang, 
dia malah main pedang pendek, dan ngawur aja, 
bukan menusuk perut, tapi cuma kena telinga Malkus. 
Setelah ditegor Yesus untuk menyarungkan pedangnya, 
Petrus malah lari pontang-panting ketakutan. 
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 Dia kemudian mengikuti Yesus dari jauh. Tiga 
kali dia bertemu dengan orang yang mengenalinya 
sebagai pengikut Yesus, tiga kali pula dia menyangkal 
dengan	 tegas,	 “Aku	 bukan	 murid	 orang	 itu!”	 Yesus	
yang disebutnya dengan mesra dengan rabbi, sekarang 
dia	 panggil	 “orang”.	 Dan	 jati	 dirinya	 sebagai	 murid	
Yesus ditolaknya dengan tegas, dengan mengatakan: 
bukan! Pada kali yang ketiga ia menyangkal Yesus, 
terompet gallicinium berbunyi dan dari jauh mata 
Yesus	memandangnya	dengan	sedih,	“Petrus...	Petrus...	
murid-Ku yang Kukasihi, itukah balasanmu pada 
gurumu	ini?”	
 Melihat dari kejauhan sorot mata Yesus yang  
sedih itu Petrus tak tahan. Ia menangis dan lari. Ia lari 
menghilang, bersembunyi, ketakutan, sedih,  marah, 
bingung, malu, dan merasa bersalah. Dia tidak hadir di 
penyaliban Yesus. Entah kemana dia. Dia tidak hadir 
juga kala Yesus dikubur. 
 Kemudian dia dengar kabar tentang kubur kosong. 
Dia ke kubur itu, tapi kosong. Ia sedih dan kecewa, lalu 
kembali ke danaunya, Genesaret. Dengan hati terluka 
dia kembali mengayuh perahunya, bersama murid 
yang lain. Harapan menjadi penjala manusia hilanglah 
sudah. 
 Suatu pagi, setelah semalaman dia tidak 
menangkap ikan apa-apa, dari kejauhan ada orang 
menyuruhnya melempar jala ke sebelah kanan. 
Dengan mata nanar dia menurut saja. Tiba-tiba jalanya 
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penuh ikan dan sangat berat. Gerakan ikan-ikan ini 
mengingatkan dia pada suatu waktu, tiga tahun yang 
lalu. Ya, ya, ya! Itu perintah Tuhan. Lalu ia melepaskan 
jalanya dan melihat ke pantai, ya Yesus masih di situ, 
berpakaian putih dengan sinar cahaya ilahi yang agung 
temaram. 
 Petrus meloncat, berenang mendekat, dengan 
malu, sedih, takut, cemas, namun kerinduan 
mendalam ia menangis. Tangis rindu akan gurunya 
yang ia cintai, namun telah ia khianati. Yesus menatap 
mata Petrus. Pandangan yang sama dengan tiga 
tahun yang lalu. Sinar mata ilahi itu kembali menusuk 
hati Petrus dengan kewibawaan agung. 
 Di situ Yesus telah meminta dan menyiapkan ikan 
bakar,	 dan	 Ia	 berkata,	 “Mari,	 kita	 sarapan.”	 Mereka	
berdua makan dalam keheningan agung. 
 Setelah makan Yesus angkat bicara. Dia bertanya, 
“Petrus,	 apakah	 engkau	mengasihi	 aku?”	Mendengar	
pertanyaan yang memecah keheningan ini, pertanyaan 
yang penuh kasih tanpa ada tuduhan apa-apa ini, 
Petrus menangis lagi tersedu-sedu. Ia ingat akan 
pengkhianatannya. Di sela-sela tangisnya ia menjawab, 
“Tentu	 Tuhan,	 aku	 mengasihi	 Engkau.	 Engkau	 tahu	
itu.”	Tiga	kali	Yesus	mengulang	pertanyaan	yang	sama.	
Kemudian	 Yesus	 memberi	 perintah	 agung,	 “Petrus,	
gembalakanlah domba-domba-Ku. Mulai sekarang 
engkau akan terikat dengan tugas perutusanmu sampai 
akhir	hidupmu.”	
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 Itulah Petrus. Nanti dalam kuasa Roh dia menjadi 
pewarta Kristus yang tak kenal takut, sampai akhirnya 
dia mati di salib seperti gurunya, namun supaya tidak 
menyamai gurunya, dia minta mati di salib terbalik. 
 Inilah Petrus, seorang bersahaja yang dipilih Tuhan 
untuk menjadi pemimpin Gereja yang perdana. Luar 
biasa cara Tuhan bekerja lewat pribadi yang unik ini. 

Mereka yang Lain 

 Selain Petrus ada sebelas rasul yang lain yang tak 
kalah menarik kepribadiannya. Kita mengenal  Yohanes 
yang kelak dikenal dengan penginjil. Dia adalah murid 
kesayangan Yesus. Dia itu saudara Yakobus. Dengan 
Yakobus, ia selalu diajak untuk mengalami lebih dekat 
banyak hal dengan Yesus. Di salib, Yesus memercayakan 
Bunda Maria pada Yohanes. Dan dia kemudian hidup 
di Patmos dan dianugerahi wahyu Ilahi yang dahsyat 
itu. Lain dengan Petrus, Yohanes orang yang introvert, 
jarang berbicara namun surat dan Injil yang ditulisnya 
begitu mendalam. Ia seorang mistikus. 
 Yakobus, anak Pak Zebedeus, juga salah seorang 
dari tiga murid yang sering diajak-ajak Yesus untuk 
melakukan ini dan itu yang tidak dilakukan-Nya 
pada murid yang lain. Maminya Yakobus ini sempat 
ikutan ambisius dan minta pada Yesus agar si Yakobus 
ini dijadikan mentri dalam negeri nanti kalau Yesus 
menjadi raja. Yesus malah mengatakan bahwa mereka 
justru akan menderita dengan Dia. Nah lo! Bingunglah 
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maminya Yakobus mendengar ini lalu pergi dengan 
malu.
 Yohanes dan Yakobus ini disebut boanerges, 
yang berarti anak-anak guruh. Ini karena mereka 
pernah ngamuk dan meminta Yesus untuk bertindak 
seperti Zeus dan mengirimkan petir pada orang-orang 
Samaria yang menolak mereka. 
 Andreas adalah saudara Simon Petrus. Dialah 
yang menghantar Simon pada Yesus dan menyebut-
Nya sebagai Mesias. Selanjutnya setelah Pentakosta dia 
dikisahkan pergi sampai ke India untuk mewartakan 
Injil. 
 Filipus adalah orang Betsaida, kota Andreas dan 
Petrus (Yoh 1:44). Dia langsung mengikuti sang guru 
ketika Yesus menatap mata dan menembus hatinya 
dan mengajaknya untuk mengikuti-Nya. Dialah yang 
dengan antusias menyampaikan pada Natanael 
tentang pengalamannya bertemu dengan  Yesus yang 
disebutnya	“Dia	yang	disebut	oleh	Musa	dalam	kitab	
Taurat	dan	oleh	para	nabi”	(Yoh	1:45).	
 Natanael disebut juga dengan Bartolomeus, nama 
Latin yang dia dapatkan kelak. Dia pernah meremehkan 
dan meragukan Yesus waktu Filipus memberitahu dia 
tentang Yesus. Akan tetapi setelah Yesus mengatakan 
bahwa Yesus sudah melihat dia duduk-duduk di bawah 
pohon sebelum bertemu dengannya, imannya lalu 
melonjak tinggi dan mengakui Yesus sebagai Anak Allah. 
 Matius juga dikenal dengan Lewi. Dia itu pemungut 
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cukai yang sering dicap sebagai koruptor oleh rakyat 
Israel, karena para pemungut pajak ini bekerja untuk 
pemerintahan Roma. On the spot, ketika lagi asyik 
menghitung uang hasil pajak, Yesus memanggilnya. 
Karena terpesona oleh pribadi Yesus, ia segera pergi 
meninggalkan tempatnya. Sore harinya Lewi mengajak 
Yesus untuk mengadakan farewell party dengan para 
petugas penarik pajak yang lain di rumahnya. Yesus mau 
saja datang ke party itu, karena Yesus juga senang party. 
Hanya saja kaum Farisi sok suci dan pada iri hati akan 
ketenaran Yesus. Mereka gak terima Yesus datang pada 
party si Lewi yang penuh dengan orang-orang yang 
mereka anggap najis. Mereka lalu marah-marah pada 
Yesus, tapi Yesus malah membantah dan mengatakan 
bahwa Ia datang untuk mencari yang sakit, bukan yang 
sok sehat seperti mereka itu. Owww... diemlah mereka, ga 
bisa ngejawab, hehehe. Kapok lu-lu semua!
 Tomas memang terkenal. Terkenal karena ia 
orang skeptis. Ketika Yesus mengajak para murid-Nya 
untuk siap memasuki Yerusalem, artinya siap untuk 
menanggung derita besar, Tomas langsung komentar, 
“Ok	 deh,	 kita	masuk	 ke	 Yerusalem	 sono	 semua	 dan	
mati	 saja.”	 Sesudah	 kebangkitan,	 ketika	 para	 murid	
memberitahunya bahwa Yesus bangkit dari mati, Tomas 
amat skeptis dan tidak percaya begitu saja. Namun 
setelah dia melihat sendiri Yesus dan luka-luka-Nya, 
imannya meloncat tinggi dan mengakui Yesus sebagai 
“Tuhanku	dan	Allahku”.
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 Yakobus anak Pak Alfeus dan Tadeus adalah 
orang-orang sederhana yang lurus hidupnya. Mereka 
gak terkenal, they are men behind the bakpao, hehe.
 Simon yang satu lagi adalah orang Zelot. Kaum 
Zelotes adalah suatu gang besar saat itu yang sering 
membuat repot pemerintahan Roma. Mereka tidak 
setuju dan memberontak pada Roma yang menjajah 
bangsa mereka. Gerakan mereka itu semacam gerilya 
tapi merongrong kelangsungan pemerintahan Roma. 
Eh... seorang dari para rasul juga adalah orang aktif 
berpolitik praktis ya. Dia ini suka pergi ke mana-mana 
bawa-bawa belati. Serem nih orang! Anehnya dia ini 
bisa hidup akrab dengan Matius, mantan pegawai 
negeri Roma itu. Kalo nggak hidup di bawah bimbingan 
Guru hebat, Yesus, tentu Simon udah menusuk Matius 
dengan  belatinya yang tajem itu. Hebat kan Yesus ini 
yang  bisa menyatukan dua orang yang berbeda aliran 
menjadi rasul, fondasi kuat bagi Gereja. 
 Yudas anak Pak Kariot sebenarnya punya talenta 
besar untuk jadi bendahara. Rupanya dia lulusan 
akademi akuntansi of Jerusalem University, hehehe. 
Tetapi, menurut para rasul si Yudas ini suka ambil 
sana sini untuk kepentingan dirinya sendiri, dan 
sering diberi alasan saleh: demi orang miskin. Lah apa 
bedanya dengan pejabat-pejabat maling di Indonesia? 
Rupanya dia juga punya misi politis tertentu sampai 
berani menjual Yesus gurunya dengan 30 keping perak 
dan mengkhianati panggilan agung menjadi pengikut 
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Kristus untuk non-violence, karena dia malah bermain 
dengan violence dan memberikan ciuman berbisa 
pada gurunya. Kelak Yudas karena mati bunuh diri dan 
keluar isi perutnya. Kemudian dia diganti oleh Matias 
(Kis 1:26). Kacian nih orang, jadi contoh jelek orang 
yang gak mau bertobat setelah berdosa berat. 
 Wow, ternyata para rasul adalah 12 orang dengan 
karakter yang berbeda sangat jauh dan latar belakang 
hidup yang amat berbeda. Juga belum tentu latar 
belakang	hidup	mereka	itu	“suci”.	Mereka	adalah	orang	
biasa-biasa saja seperti kita semua dengan karakter 
dan latar belakang kita yang belum tentu hebat dan 
baik dan suci. Ingatlah bahwa apa yang lemah di mata 
dunia ini dipilih oleh Allah untuk mempermalukan 
mereka yang dianggap kuat. 
 Satu hal yang membuat mereka luar biasa. Mereka 
dipanggil oleh Sang Guru, Yesus kita yang luar biasa 
itu, dan mereka mau. Kemauan mereka tidak berhenti 
ketika mendapat tantangan, sekali mereka menyatakan 
ya, mereka mengikuti terus Sang Guru sampai wafat 
dan mengucurkan darah mereka. Karena itulah mereka 
menjadi dasar bagi Gereja yang kudus ini, karena 
merekalah Gereja disebut dengan Gereja Apostolik, 
Gereja para rasul. 
 Setelah kenal pribadi manusiawi para rasul, 
maukah engkau menanggapi panggilan Yesus 
dengan serius dan sungguh, regardless of your unworthy 
backgrounds? 
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k
“Aku	datang	ke	dalam	dunia	untuk	menghakimi,	

supaya barangsiapa yang tidak melihat, dapat melihat, 
dan supaya barangsiapa yang dapat melihat, 

menjadi	buta.”	

(Yoh 9:39) 

t
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Yesusku Menyembuhkan 
si Buta
(Yoh 9:1-41)

Suatu hari ketika Yesus sedang berjalan sambil 
mengajar para murid-Nya, di tengah perjalanan Ia 

melihat seorang yang buta. Setelah cari tahu sana-sini 
ternyata dia ini menjadi buta sejak lahirnya. Penyakit 
buta adalah penyakit yang amat serius. Orang berkata 
bahwa mata adalah jendela jiwa, dan memang benar 
adanya. Dengan mata kita melihat banyak hal dan 

Yesusku Menyembuhkan Si Buta



68 Yesusku Luar Biasa

mata	 ini	 memberikan	 “informasi”	 pada	 diri	 kita	 dari	
luar ke dalam. Mata juga menjadi jendela dari dalam 
ke luar. Mata menjadi cerminan jiwa kita. 
 Orang yang buta sejak lahir kehilangan sesuatu 
yang amat berharga dalam hidupnya. Penyakit buta 
adalah penyakit yang tak dapat disembuhkan di zaman 
modern ini, apalagi 2000 tahun yang lalu, apalagi buta 
sejak lahir! Keadaan si buta dalam kegelapan total 
adalah keadaan yang amat mengerikan. Ia tidak sehat, 
ia dalam keadaan sakit. 
 Sehat dalam bahasa Inggris disebut dengan health. 
Kata ini berhubungan erat dengan kata whole. Orang 
yang sehat adalah orang yang utuh. Orang sakit adalah 
orang yang tidak utuh lagi. Baik utuh tubuhnya, fungsi-
fungsi tubuhnya, maupun utuh keadaan batinnya. Jika 
seseorang sakit, maka ada sesuatu yang terkorupsi atau 
digerogoti dalam keberadaannya yang utuh dan baik. 
Maka dari itu, secara falsafati penyakit digolongkan 
dalam kategori kejahatan, karena hakikat kejahatan 
adalah mengorupsi atau merongrong kebaikan, bahasa 
kerennya: corruptio boni. 
 Melihat keadaan yang tak tertolongkan dan 
mengenaskan itu, Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk 
menyembuhkan si buta dan membuatnya utuh kembali. 
Inilah hakikat terdalam suatu penyembuhan itu, yakni 
membuat utuh kembali, mengembalikan wholeness. 
Salah satu misi besar Yesus adalah menyembuhkan 
penyakit. Maka dari itu, sangat bisa dimengerti Ia 
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berperang melawan penyakit dan segala manifestasinya. 
Bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit dalam Injil 
tidaklah bisa diragukan lagi. Penyembuhan bukanlah 
mitos, Jesus did heal the sick people. 
 Ada orang yang dengan salehnya tidak mau 
disembuhkan dari penyakit yang dideritanya atau 
bahkan mencari-cari penyakit agar bisa menderita demi 
Tuhan. Orang-orang seperti ini hanya bisa ditanggapi 
dengan duhhh... otaknya udah miring dan imannya 
sesat. Sungguh sesat, jangan percaya pada orang-orang 
jenis ini! Percaya saja pada Yesus. Fakta bahwa Yesus 
menyembuhkan banyak penyakit menunjukkan bahwa 
penyakit itu tidak dikehendaki oleh Allah. Penyakit 
adalah sesuatu yang mesti diberantas dan diperangi. 
 Jangan percaya juga pada orang yang 
mengatakan bahwa sekarang Yesus tidak bisa atau 
tidak mau menyembuhkan penyakit. Lohhh...
emangnya mereka ini Yesus? Kok mengatakan tidak 
bisa atau tidak mau. Kok tahu seh?? Yesus dahulu 
menyembuhkan dan sekarang juga menyembuhkan! 
Bisa langsung ataupun tidak langsung. Ini semua 
sama sekali tidak bertentangan dengan dunia medis, 
tapi malah memperkayanya dan meletakkannya di 
tempat yang sebenarnya, yakni: dunia medis ada di 
bawah kuasa Allah, bukan menggantikan Allah. Akan 
tetapi, mengapa masih ada saja banyak orang sakit? 
Ini adalah misteri yang ada di tangan Allah. Kita hanya 
mampu tunduk berserah. 
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 Yesus tidak mau berdiskusi panjang lebar tentang 
salah siapa orang ini menjadi buta. Yang penting bagi-
Nya kuasa Allahlah yang mesti dinyatakan dalam 
penyembuhan dan dikalahkannya penyakit ini. 
 Dia segera meludah dan membuat campuran 
ludah dan tanah dan dioleskan pada mata si buta itu. 
 Aaahhhh... jijayyyy! Mengapa sih Yesus susah 
payah membuat adonan yang jijay tanah dan ludah 
itu. Ehhh... bagi orang Yahudi pada zaman itu, juga 
bagi kita kok. Mengobati dengan ludah itu dianggap 
sesuatu yang efektif. Apalagi ludah dari orang yang 
dianggap mempunyai kuasa tertentu. Sebenarnya 
Yesus bisa saja langsung bersabda dan semua terjadi, 
tapi for the sake of the blind man, Dia memakai cara yang 
dianggap lazim pada zaman itu. Hebat nih  Yesus, Dia 
tahu kondisi psikologis orang. Ia tidak menolaknya, 
tapi malah memakainya untuk jalan masuk rahmat 
penyembuhan. His healing power is really holistic, 
man! Awesome! 
 Setelah membasuh diri di kolam Siloam atas 
perintah Yesus, si buta sejak lahir itu menjadi utuh lagi. 
Ia dapat melihat! Praise God! 
 Namun, ada dua reaksi yang berbeda terhadap 
peristiwa agung ini. Reaksi si buta dan reaksi kaum 
Farisi. 
 Pertama, reaksi si buta yang disembuhkan Yesus. 
Ia mengalami sendiri kuasa penyembuhan Yesus yang 
mengalir dalam dirinya, dalam tubuhnya, terutama 
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pada kedua matanya yang tertutup dari cahaya sejak 
ia dilahirkan. 
 Pengalaman akan kuasa penyembuhan Ilahi 
ini selain menyembuhkan tubuhnya, juga sekaligus 
membuat imannya berkembang. Ingat loh bahwa 
penyembuhan yang dilakukan Yesus selalu suatu 
penyembuhan yang menyeluruh, penyembuhan yang 
utuh, holistic healing. Fisik yang disembuhkan dari 
sakit selalu disertai dengan pertobatan atau suatu 
perkembangan iman. Si buta ini berkembang imannya. 
Mau tau gimana? Gini loh prosesnya:
 Pertama-tama ia menyebut Yesus sebagai seorang 
yang menyembuhkannya. Kalau kita memakai kata 
‘seorang’	untuk	membicarakan	seorang	(nah...	dobel-
dobel neh!), maka kita tidak mengenal orang tersebut 
dengan baik, atau setidaknya kita mempunyai jarak 
yang jauh dari orang tersebut. Inilah yang terjadi pada 
si buta itu pertama kali terhadap Yesus. 
 Lalu ia mulai mengenal Yesus sebagai nabi, karena 
orang Farisi mendefinisikan Yesus sebagai nabi, maka 
ia	 ikut-ikutan.	 Dari	 orang	 lain	 ia	 “mengenal”	 Yesus	
secara lebih dekat lagi. Nabi membuat mukjizat, 
Yesus membuat mukjizat, maka  Yesus adalah nabi. 
Pengenalan si buta akan Yesus berdasarkan penalaran 
logis yang lurus begitu saja. Tapi sudah lumayanlah 
dibandingkan dengan pengenalannya yang pertama 
akan	Yesus	sebagai	“seorang.”
 Kemudian pengenalan si buta itu berkembang 
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menjadi suatu iman yang dalam. Ia lalu menjadi  
percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Ia mengenal 
Yesus secara lebih dalam lagi sebagai dampak dari 
kepercayaannya pada Yesus. Kita percaya pada orang 
yang kita kenal benar dan kita anggap orang itu 
memberikan	“keamanan”	pada	kita.	Ini	yang	dialami	si	
buta.
 Hebat benar perkembangan pengenalan dan 
iman ini. Dari seorang, menjadi nabi, dan menjadi 
percaya akan Anak Allah. Dahsyat man! Sekali lagi 
penyembuhan Yesus adalah penyembuhan yang utuh, 
bukan melulu badaniah saja. Mata si buta kini dapat 
melihat, namun mata hati dan mata imannya juga kini 
dapat melihat dengan jelas.
 Kedua, ada reaksi yang aneh, amat aneh. Biasalah, 
reaksi aneh ini datang dari kaum Farisi yang hidupnya 
selalu ber-tong-kosong-nyaring-bunyinya. Mereka yang 
matanya terbuka lebar dan, sebenarnya juga, hatinya, 
malah menjadi buta keduanya. Atau lebih tepatnya 
membutakan diri. Tak heranlah kalau Yesus berkata 
tajam	pada	mereka,	“Sekiranya	kamu	buta,	kamu	tidak	
berdosa, tetapi karena kamu berkata: Kami melihat, 
maka	tetaplah	dosamu!”
 Mata fisik dan mata hati kaum Farisi itu sudah 
tertutup rapat-rapat oleh hukum, hukum, dan hukum. 
Iya kalau hukum yang baik dan bermutu. Hukum yang 
menutup mata mereka adalah extension yang bertele-
tele panjangnya dan detailnya dari Taurat Yahweh yang 
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indah itu. Mereka mengira bahwa dengan melakukan 
hukum yang berteleeee-teleee itu, keselamatan mereka 
terjamin. Kayak robot aja, gitu loh! Kalau programnya 
dimasukkan dan diaplikasikan dengan baik, maka 
semuanya akan baik-baik saja, keselamatan terjamin 
sudah. Gitu pikiran cupet si kaum ahli Kitab ini. 
Memang kok, orang yang nggak ahli, lalu jadi sok ahli 
jadinya ya ngrusak aja. 
 Manusia bukan robot yang berjalan dengan 
program sekumpulan hukum-hukum detail. Si Farisi 
membutakan mata lahir dan hatinya dengan hukum 
kaku ini. Ya udah, akhirnya mereka hanya bisa 
mencocok-cocokkan semua dengan hukum. Nah, 
mereka akhirnya menemukan kesalahan pada  Yesus 
karena Yesus melanggar peraturan hari Sabat. 
	 Apa	sih	peraturan	yang	“dilanggar”	Yesus?	
 Pertama, Yesus menyembuhkan atau menolong 
orang yang tidak berada dalam keadaan bahaya. Ini 
dilarang oleh hukum Sabat. Dia seharusnya menunggu 
hari esok untuk menyembuhkan si buta itu. Aneh gak?!
 Kedua, Yesus membuat adonan tanah dan air 
ludah, ini dilarang hukum Sabat. Masuk akal gak sih? 
 Ketiga, Yesus mengolesi mata si buta dengan 
adonan itu, menurut hukum, dilarang mengolesi mata 
dengan minyak di hari Sabat. Dibuat-buat gak?
 Pada hari Sabat orang harus duduk diam untuk 
mendengarkan	Firman	Yahweh.	Nah,	“duduk	diam”	ini	
tidak dilihat oleh orang Farisi sebagai suatu semangat 
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untuk mendahulukan kepentingan Yahweh, tapi 
dipandang sebagai benar-benar duduk diam, kayak 
orang maen pantonim. Sabat adalah suatu hukum 
yang harus dipatuhi persis seperti yang tertulis, titik. Ini 
thok, nggak lebih. 
 Parah deh ini orang-orang. Maka, mereka akhirnya 
juga menolak penyembuhan Yesus. Tindakan Yesus 
yang penuh cinta kasih itu malah dipandang sebagai 
tindakan yang melanggar hukum Sabat. Boro-boro 
mikir dan bersyukur akan kuasa penyembuhan ilahi 
yang diperbuat oleh Yesus pada orang yang sudah 
menderita puluhan tahun, mereka malah mencaci maki 
si buta yang disembuhkan dan menyalah-nyalahkan 
Yesus. Padahal, maksud hari Sabat yang sesungguhnya 
adalah membiarkan semesta alam dan manusia 
menjadi makhluk yang terberkati, sehat-utuh (whole), 
tidak sakit atau cacat. Yesus mau mencelikkan mata 
para lawyers ini, namun mereka malah membutakan 
diri mereka sendiri. 
 Bukan sekali ini saja Yesus berhadapan dengan 
kaum aneh bin ajaib ini. Eh... sekarang ini di Indo 
banyak loh jenis-jenis ini yang berkeliaran, hati-hati! 
Yesus sudah tahu tabiat mereka. Namun, sang Guru 
kita yang luar biasa ini, tidak peduli dengan mereka. Ia 
menerjang arus. Hukum hari Sabat itu untuk manusia, 
bukan manusia untuk hukum hari Sabat. Lebih baik 
melakukan perbuatan baik pada hari Sabat, daripada 
duduk diam menelantarkan orang yang membutuhkan 
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pertolongan, hanya demi mematuhi hukum, padahal 
orang yang membutuhkan pertolongan itu jelas-jelas 
ada di depan mata. 
 Justru dengan melanggar hukum detail aneh itu, 
Yesus malah melaksanakan hukum yang tertinggi, 
yakni hukum cinta kasih. Kalau Yesus taat pada hukum 
yang dibuat-buat itu, maka Ia justru malah melanggar 
hukum yang agung, hukum cinta kasih. Kasihilah Tuhan 
Allahmu dengan seluruh apa yang ada pada dirimu, 
dan seperti Allah telah mencintai engkau dan setelah 
kau alami kasih agung-Nya, kasihilah sesamamu 
manusia.
 Kita balik ke zaman modern kita. Kuasa Yesus 
sebagai Anak Allah untuk menyembuhkan penyakit 
sering diragukan oleh orang-orang modern. Dunia 
sains dan kedokteran dibenturkan dengan kuasa 
Allah. Sebenarnya dan sejujur-jujurnya kedua hal ini 
sama sekali tidak berbenturan, namun manusialah 
yang sok pinterlah yang membenturkan dan 
mempertentangkannya. Entah karena kurang kerjaan 
kali?!
 Bak di Taman Eden, manusia dengan congkak 
mau menjadi Allah. Dia tidak mau dengan rendah hati 
mengakui bahwa bagaimana pun hebat dan dahsyatnya 
pengetahuan manusia, pun kalau dikumpulkan seluruh 
kekuatannya, hanyalah hampa di hadapan Allah. Di 
zaman sekarang ini, banyak Farisi-farisi baru yang sok 
tahu. Padahal, yang mereka ketahui hanyalah sedikit 
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saja. Mereka malah berpendapat bahwa semua Injil 
tentang penyembuhan orang sakit adalah melulu mitos, 
bahkan juga dianggap sebagai mitos yang diambil dari 
kisah-kisah kafir. 
 John Meier, seorang ahli Alkitab, dalam bukunya 
The Marginal Jews: Rethinking the Historical Jesus 
setelah menganalisa secara historis seluruh kisah 
penyembuhan oleh Yesus, berkesimpulan singkat, jelas 
dan padat, “Jesus did heal people.” 
 Kekuatan kuasa penyembuhannya tetap 
berlangsung sampai sekarang di tengah zaman 
kemajuan kedokteran. Hanya saja maukah kita 
membuka diri pada kehendak-Nya dan kuasa 
penyembuhan-Nya? Jujur saja, banyak yang sombong 
dan	mengatakan	“nggak	mau”,	dan	hanya	sedikit	yang	
beriman dan mengatakan ya. 
	 Pantes	aja,	 kala	 “Anak	Manusia	datang	ke	bumi,	
adakah	Ia	menemukan	 iman?”	Iman	sebesar	butiran	
pasir sekalipun? Siapakah yang sungguh percaya 
pada	Dia	yang	mengatakan,	“Akulah	terang	dunia”?	
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k
“Aku	pun	tidak	menghukum	engkau.	

Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi 
mulai	dari	sekarang.”	

(Yoh 8:11)

t
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Yesusku Cinta Banget 
pada Pendosa

(Yoh 8:2-11)

Lewat tengah malam yang gelap dan dingin seorang 
wanita, namanya Yohana, sneaked out dari rumah 

dan suaminya, aha! Ia berjalan mengendap-endap 
menembus kegelapan malam yang berselimutkan 
kabut tipis. Ia menemui kekasih gelapnya yang bernama 
Benyamin. Mereka berdua bertemu di dekat pasar, 
di rumah kosong sepupu Benyamin yang sedang 
bepergian ke luar kota untuk menjual kain-kain 
buatannya. Tentulah kita tahu deh apa yang terjadi 
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selanjutnya. Begitu mereka saling melihat, mereka 
dilanda nafsu yang menggelora. Lupalah sudah mereka 
akan keindahan dan kesucian perkawinan mereka. 
Lupalah mereka bahwa tempat mereka berdosa seperti 
kata	Amsal	 adalah	 “jalan	 ke	 dunia	 orang	mati,	 yang	
menurun	 ke	 ruangan-ruangan	 maut”	 (Ams	 7:27).	
Akhirnya, terjadilah saling padu nafsu napsu nepsong 
birahong. Pokoknya: SENSOR! Ini benar-benar suatu 
porneia karena mereka melakukan suatu kegiatan 
seksual yang misconducted. 
 Pada tempat lain, terjadi hal yang sangat kontras 
dengan apa yang dilakukan oleh kedua insan yang 
sedang sedang masyuk terbakar nafsu dan berjalan di 
jalan sesat itu. Pagi-pagi benar Yesus sudah duduk di 
Bait Allah dan mengajar banyak orang yang datang 
ke sana. Semacam saat teduh gitulah. Saat pagi hari 
yang hening adalah saat indah untuk mendengarkan 
dan meresapkan Firman Allah. Orang banyak haus akan 
Firman Allah, dan mereka saat itu sedang berhadapan 
dengan Sang Firman sendiri yang sedang membagi-
bagikan	 kebijaksanaan-Nya.	 “Pagi-pagi	 buta	 aku	
bangun…	aku	berharap	kepada	 firman-Mu,”	begitu	
kata pemazmur (Mzm 119:147). 
 Ehhhhhhhhh... kok tiba-tiba mereka dikejutkan 
dengan teriakan-teriakan seperti orang demo. Dari 
tempatnya duduk, Yesus melihat segerombolan orang 
banyak membawa obor karena hari masih dini. 
Gerombolan orang itu semakin mendekat ke Bait Suci 
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dan mulai memasuki pelatarannya. Yesus berdiri dan 
menunggu apa yang akan terjadi. Ternyata gerombolan 
demo itu mendekat ke arah-Nya. Yesus agak terkejut 
melihat ini. Kaum Farisi beserta orang-orang pengikut 
mereka rupanya sedang menyeret seorang wanita. 
 Wanita itu hanya bersalutkan selembar selimut.
Gerombolan Farisi dan pengikutnya itu mendorong-
dorong wanita itu ke sana ke mari sambil berseru-seru, 
“Najis,	 najis,	 pezinah	 najis!”	 Yang	 lain	 menimpali,	
“Mati,	mati	saja	bagi	perempuan	sundal	pezinah	itu!”	
Wanita itu pucat ketakutan, kebingungan, malu campur 
aduk menjadi satu. 
 Ketika gerombolan itu sampai ke depan Yesus, 
mereka segera mengelilingi Yesus. Tiba-tiba saja 
Ishmael, salah seorang Farisi mendorong perempuan 
itu kuat-kuat sehigga ia terjerembab di depan kaki 
Yesus. Muka Yohana luka terbentur batu. Seluruh 
tubuhnya gemetar hebat oleh kesakitan dan ketakutan 
sangat oleh keberingasan orang-orang di sekelilingnya. 
Sementara orang banyak masih berseru-seru riuh sekali 
“najis”	dan	“mati”.	
	 “Rabbi	 Yesus!”	 seru	 Ishmael	 dengan	 serak	 dan	
lantang yang membuat kumpulan orang kasar itu 
diam,	“Perempuan	sundal	 ini	baru	saja	kami	 tangkap	
basah ketika ia sedang berbuat zinah. Ia melanggar 
kesucian perkawinannya dan mengkhianati suaminya 
yang	baik!”	
 Ohh... dari perkataan Ishmael ini kita tahu 
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rupanya kaum Farisi itu sudah semalaman mengintai-
intai ke mana Yohana ini pergi dan bertemu dengan 
Benyamin. Sebagai kaum pengajar rakyat akan Sabda 
Allah, mereka seharusnya duduk di rumah untuk 
merenungkan Sabda Tuhan atau pergi menadahkan 
tangan untuk berdoa di Bait Suci. Eh... ini kepo tingkat 
dewa! Mereka malah menunggu-nunggu semalaman 
sampai Yohana dan Benyamin melakukan perbuatan 
maksiat itu, dan ketika mereka sedang melakukannya 
kaum Farisi menerobos masuk dan memergoki mereka 
berdua, bak hansip-hansip beringas dengan tongkat 
dan pentungan. Kemudian dengan paksa mereka 
menyeret Yohana untuk diadili. Tak heran bahwa 
Yohana hanya mengenakan pakaian seadanya yakni 
selimut yang menutupi tubuhnya. 
 Yesus diam membisu melihat keberingasan dan 
kebiadaban ini.
	 “Rabbi	Yesus,”	lanjut	Ishmael	dengan	angkuhnya.	
“Untuk	 pezinah	 macam	 Yohana	 ini,	 Hukum	 Taurat	
dalam	Kitab	Ulangan	mengatakan	demikian:	‘Haruslah	
si gadis dibawa ke luar, dan orang-orang sekotanya 
haruslah	melempari	dia	dengan	batu,	sehingga	mati.’	
Nah, sekarang, apa pendapat-Mu, Rabbi?! Kami telah 
siap menjalankan perintah Allah ini! Rajam sampai 
mati	adalah	ganjaran	zinah.”	
 Ishmael lalu dengan berang mengambil batu dan 
diikuti oleh banyak orang. Lagi dan lagi, kaum Farisi ini 
mempermainkan hukum Allah. Apakah Ishmael tidak 
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membaca teks yang ia kutip yang selanjutnya berbunyi, 
‘Apabila	 seseorang	 kedapatan	 tidur	 dengan	 seorang	
perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya 
dibunuh mati: laki-laki yang telah tidur dengan 
perempuan itu dan perempuan itu juga? (Ul 22:22) Lalu 
ke manakah perginya si Benyamin? Jangan-jangan 
penangkapan ini kongkalikong antara Ishmael dan 
Yitshak, suami  Yohana untuk mencelakakan Yohana 
yang suka selingkuh itu dan menggunakan Benyamin 
sebagai umpan saja dan membiarkan ia lari, lolos dari 
hukum Taurat. Hukum yang dimanipulasi dan menjadi 
tidak adil dan menindas wanita! 
 Yesus diam seribu bahasa. Namun Ishmael malah 
semakin	 nekat	 berkoar-koar,	 “Rabbi,	 zinah	 menurut	
peraturan suci adalah suatu perbuatan maksiat antara 
perempuan yang bersuami dengan laki-laki lain, bukan 
perbuatan maksiat laki-laki dan gadis yang belum 
menikah. Ayo berilah kami jawab-Mu atas masalah 
hukum	ini!”	Ishmael	puas	karena	ia	dapat	memojokkan	
Yesus	 dengan	 kata-katanya.	 Pikirnya,	 “Kalau	 Yesus	
menjawab	 ‘ampunilah	 perempuan	 ini,’	 Ia	 melanggar	
hukum	Taurat.	Nah,	 kalau	Dia	menjawab	 ‘hukumlah	
perempuan	ini,’	maka	Ia	melanggar	hukum	cinta	kasih-
Nya	 sendiri.”	 “I’m totally a genius,” pikir Ishmael 
menyeringai dengan licik di bibirnya. 
 Yesus tetap diam seribu bahasa, Yohana semakin 
ketakutan saja sampai ia menangis tersedu-sedu. 
Yesus kemudian jongkok dan mencoret-coret tanah 

Yesusku Cinta Banget pada Pendosa



84 Yesusku Luar Biasa

berpasir itu. Ia tak mau berkomentar. Ia sungguh sedih 
bahwa orang mempermainkan hukum Taurat dengan 
memenggal-menggal seenaknya sendiri. Mereka 
menafsirkan Taurat sesuai dengan apa yang mereka 
mau. Mereka tidak mendengarkan Firman Allah tapi 
memaksakan Firman Allah itu dalam kelicikan otak 
mereka. Firman Allah sedang dikhianati! Ini tentu 
sangat menyakitkan bagi Yesus, Sang Sabda Allah 
itu sendiri. Yesus juga sedih bahwa untuk mencapai 
tujuannya yakni mencari-cari kesalahan-Nya, kaum 
Farisi memakai segala macam cara, termasuk cara keji 
ini. Mereka mempergunakan Yohana yang kebetulan 
berdosa untuk alat mereka memojokkan Yesus. 
 Yesus tetap tak bergeming dan terus mencoret-
coret tanah. Orang banyak menjadi tidak sabar oleh 
kelakuan Yesus ini. Mereka kembali berteriak-teriak. 
	 “Ayo	 jawab,	 jawablah	 hai	 Rabbi	 yang	 katanya	
bijak!”
	 “Benar,	jangan-jangan	Engkau	Rabbi	palsu,	haha-
haha!”
	 “Bagaimana	 hukum	 cinta-Mu	 jika	 dihadapkan	
pada hukum Taurat, lebih hebat Taurat kami bukan? 
Dasar	pengajar	ajaran	sesat!”
 Yesus semakin membisu. Hati-Nya teriris-iris oleh 
nafsu membunuh orang-orang ini. Betapa keji mereka ini, 
sungguh keji. Malah menjijikkan kesannya. Teringatlah 
kita akan apa yang pernah dikhotbahkan St. Agustinus, 
“Memang	 hidup	 manusia	 itu	 dipuji	 sejauh	 ia	 mohon	
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pengampunan. Tetapi bagi orang yang tak mempunyai 
pengharapan: semakin kurang mereka memerhatikan 
dosa diri sendiri, semakin banyak mereka mengamati 
dosa orang lain. Mereka mencari-cari, bukan yang dapat 
mereka perbaiki, tetapi apa yang dapat mereka kecam. 
Dan karena tidak dapat membenarkan dirinya, mereka 
mempersalahkan	orang	lain.”
 Namun, ketika mendengar teriakan orang semakin 
keras dan dilihat-Nya Yohana sampai bersimbah 
peluh dan semakin hebat tergetar ketakutan akan 
nasibnya yang bagaikan telur di ujung tanduk ini. Yesus 
bangkit, Ia mengambil batu dan sambil menyodorkan 
batu itu pada orang-orang beringas itu, Ia berkata, 
“Barangsiapa	yang	 tidak	berdosa,	hendaklah	 ia	yang	
pertama	melemparkan	batu	pada	perempuan	ini!”		
 Yohana sungguh terkejut mendengar kata-kata  
Yesus	 ini.	 “Oh...	 sang	 Rabbi	 yang	 diharapkan	 dapat	
membantu dia malah sekarang menantang orang 
untuk melemparkan batu yang pertama. Hidupku 
sudah tamat, inilah ganjaran dosa-dosaku. Inilah akibat 
zinahku.”	 Lalu	 Yohana	 menutup	 kepalanya	 dengan	
selimut itu sebagai perlindungannya yang terakhir. Ia 
siap merasakan sakitnya rajaman batu yang pertama, 
kedua dan kesekian-kalinya sampai dia tak kuat lagi 
dan mati kesakitan. 
	 Tiba-tiba	 Yohana	 mendengar	 suara	 “gedebug!”	
yang	pertama.	“Ohh...	mulailah	sengsaraku,”	pikirnya.	
Tapi ia tidak merasakan apa-apa. Disusul kemudian 
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gedebug batu yang satu dan yang lain, begitu banyak, 
namun tak ada batu yang menyentuh tubuhnya, 
bahkan kakinya sekalipun. Ia heran tapi tetap takut. Ia 
dengar suara orang menggerutu dan menjauh. Sampai 
akhirnya sunyi senyap. 
 Yohana memberanikan diri membuka selimut yang 
menutupi kepalanya. Ia melihat sepasang kaki, dari 
jubahnya ia tahu bahwa itu Yesus, sang Rabbi. Pelan-
pelan ia memberanikan diri untuk duduk dan melihat 
ke atas ke wajah Yesus. Ia melihat Yesus menatapnya 
dengan tajam. Matanya bertemu dengan mata 
Yesus. Sinar tajam itu menembus sampai ke jiwanya, 
membelah dan menusuk-nusuk. Seolah-olah mata itu 
berkata bahwa ia pantas dan patut mati karena dosa-
dosanya. Lalu terbukalah semua di hadapan Yohana 
segala kenajisan seksualnya yang dilakukannya, 
zinahnya dengan lelaki satu dan yang lain, hanya untuk 
melarikan diri dari konflik dengan Yitshak, suaminya. 
Di hadapan sinar mata tajam itu Yohana tak kuasa apa-
apa. Ia memalingkan muka, sambil duduk bersimpuh 
ia menangis dengan hebat. Bukan tangisan ketakutan, 
namun tangisan penyesalan akan dosa-dosanya yang 
menjijikkan itu. 
 St. Agustinus terkagum-kagum ketika ia 
mengontemplasikan peristiwa ini dan kemudian 
ia bertutur indah, “Relicti duo sunt, misera et  
misericordia.” Artinya: Tinggallah kini mereka berdua, 
yang pantas dikasihani dan yang berbelas kasihan. 
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	 Memecah	kebisuan	itu	Yesus	berkata,	“Perempuan	
di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang 
menghukum	engkau?”	Kata	ini	seolah-olah	terdengar	di	
telinga	Yohana	demikian,	“Perempuan,	engkau	pantas	
mati karena perbuatan dosamu yang menjijikkan itu. 
Engkau	pantas	mati.	Upah	dosa	adalah	maut.”
	 “Tidak	ada,	Rabbi,”	sahut	Yohana	di	sela-sela	isak	
tangisnya. Ia kembali dilanda ketakutan apakah yang 
akan dikatakan dan dilakukan guru ini yang sanggup 
mengusir kaum Farisi para penuduhnya. 
	 “Yohana,”	 panggil	 Yesus	 dengan	 lembut.	 Suara	
dengan nada lembut ini di luar dugaannya, lain dengan 
nada suara Yesus sebelumnya. 
	 “Ya	 Rabbi,”	 sahut	 Yohana	 sambil	 perlahan	
kembali memberanikan diri bertatapan dengan Yesus. 
Ketika kembali ia menatap mata Yesus, ke dua mata 
itu bersinar lain, tetap tajam namun kini sungguh amat 
sangat lembut. Begitu lembut dan penuh cinta sehingga 
Yohana mau tinggal di sana selamanya. 
	 “Aku	pun	tidak	menghukum	engkau,”	kata	Yesus,	
“Pergilah,	 dan	 jangan	 berbuat	 dosa	 lagi	 mulai	 dari	
sekarang.”	
 Sabda yang sungguh dahsyat!!! Yohana dibebaskan 
dari belenggu yang menghimpit dia selama ini dan 
ketakutan yang sempat mematikannya dalam hidup 
ini. Yohana ini bagaikan bunga mawar yang dulu 
berkembang indah dan harum, kemudian menjadi layu 
dan membusuk dan dibuang orang di tempat sampah 
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dan diinjak-injak. Yesus justru mengambil mawar busuk 
itu, menghidupkannya lagi, dan meletakkannya dalam 
vas bunga yang indah, lalu meletakkannya di tempat 
yang baik. 
 Maka dengan tertatih-tatih karena bahagia, ia 
bersujud di depan Yesus dan dengan tangan tergetar ia 
menyentuh kaki Yesus sebagai ungkapan terima kasih. 
Air matanya kembali mengalir, kali ini air mata bahagia 
yang membasuh bersih masa lalunya yang gelap dan 
penuh dosa itu. Kemudian dengan menunduk-nunduk, 
Yohana beringsut mundur pelan-pelan, lalu ia bangkit 
dan berjalan cepat dan akhirnya ia berlari dengan 
ringan menyongsong mentari pagi sambil melantunkan 
mazmur pujian bagi Tuhan dari mulut dan hatinya, 
“Haleluya!	 Aku	 bersyukur	 kepada	 TUHAN,	 sebab	 Ia	
baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-
Nya”	(Mzm	106:1).	
 Mulai saat itu Yohana berjanji untuk tidak berbuat 
dosa lagi, bukan karena harus menuruti hukum, atau 
takut dihukum jika melanggar hukum, tapi karena cinta 
yang besar yang membuat dia tidak mau lagi berdosa. 
 Wah... sungguh luar biasa bukan Yesus kita ini 
pada orang berdosa? Dia bukanlah hakim kejam yang 
menjatuhkan hukuman begitu saja pada para pendosa. 
Ia adalah Allah yang adil namun penuh kasih, yang 
selalu dan selalu menawarkan dan memberikan 
pengampunan, apapun dosa-dosa kita. Walaupun kita 
udah berdosa sampai sampai item dan bau banget, tapi 
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asalkan kita mau datang dan minta pengampunan, kita 
akan diampuni! 
 Lihat saja si Yohana itu. Dulu dia sudah 
mengkhianati Yitshak, suaminya dan berselingkuh 
dengan pria-pria pujaannya seperti nyanyian Potong 
Bebek	 Angsa,	 “Serong	 ke	 kanan,	 serong	 ke	 kiri,	
tralalalalalalalala.”	 Kalo	 saja	 diwarnai	 dia	 udah	 item	
plus plus atau merah darah rah rah. Tapi melalui 
peristiwa memalukan yang mengancam nyawanya, 
Yesus menyelamatkan pribadinya dan membebaskan 
dia dari belenggu dosa. 
 Yesus tahu apa yang terjadi di balik dosa-dosa yang 
dilakukan Yohana. Ia tahu latar belakang perempuan 
yang dituduh berdosa besar ini. Maka, dengan tatapan 
tajam Ia menembus jiwa Yohana, dan kemudian 
menyembuhkannya dari dalam. Namun, Yesus 
tetap menyatakan bahwa dosa itu sebenarnya akan 
membuat ia mati dengan hukuman orang lain ataupun 
dengan sendirinya. Tatapan tajam itu juga pernah Yesus 
tunjukkan pada Rebbeca, perempuan Samaria yang 
malu	 pada	 umum	 karena	 ia	 “bersuamikan”	 banyak	
(Yoh 4:16-17). Juga pada Saulus yang mengejar-ngejar 
para murid-Nya, sampai-sampai Saulus buta selama 
tiga hari (Kis 9:3-9). Tatapan tajamnya membelah jiwa 
dan menyatakan dosa-dosa yang tersembunyi. 
 Dosa itu bukan suatu pelanggaran peraturan, 
ini mah pengertian anak TK yang ditakut-takuti 
guru jahatnya yang mau enak-enakan aja. Dosa itu 
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pemutusan hubungan dengan Allah yang adalah 
KASIH. Kalau putus dari kasih bisa membuat kita 
gila. Contohnya aja kalo lagi putus sama si doi, wah... 
bisa tengkurap kita di kamar berabad-abad lamanya 
karena kita sakit kehilangan cinta. APALAGI, ini putus 
dengan Allah sumber cinta dan sumber hidup kita. 
Gimana tuh rasanya? Makanya kalo keterusan putus 
cinta dengan Allah manusia bisa insane! Dan kalau 
itu berkepanjangan sampai kekal, itulah neraka. Allah 
benci dengan dosa, namun cinta banget pada para 
pendosa. 
 Yesus tahu bahwa di dalam relung-relung gelap 
pribadi Yohana, ia banyak berdosa dan oleh karenanya 
kekurangan cinta, maka sebagai satu-satunya jalan 
penyembuhan Ia masuk ke sana dan memberi cinta 
yang meluap-luap. Inilah air hidup yang mengalir tiada 
henti-hentinya (Yoh 4:14).
 Jika dikatakan bahwa Allah itu mengetahui kita 
lebih dari kita sendiri tahu tentang diri kita itu benar 
adanya. Diri kita ini tersusun antara alam sadar dan 
alam bawah sadar. Subconscious part dari diri kita 
itu lebih kurang besarnya sembilan puluh persen dari 
apa yang kita sadari dan ketahu tentang diri kita. Yang 
sepuluh persen itu pun kalau kita nggak berlatih untuk 
sadar ya tetap nggak kita ketahui. 
 Yesus tahu benar yang sembilan puluh persen itu, 
sebagai Allah tahu di mana di situ disimpan kebaikan 
dan kelebihan kita yang kita sendiri tidak tahu. Namun, 
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Ia juga tahu relung-relung gelap yakni luka-luka batin 
dan kepribadian kita. Asal Ia kita undang untuk masuk, 
Ia akan masuk dan menyembuhkan luka-luka kita dan 
menumbuh-kembangkan kelebihan kita. Luar biasa 
bukan Yesus kita ini? 
 Makanya, ayo kita undang Yesus untuk terus 
menyelidiki diri kita. Untuk itu, mari kita terus bernyanyi 
dan berdoa bersama Daud (Mzm 139:1) dan Sidney 
Mohede, 

“Search me o Lord,
and seek out my heart...

How great is your love and 
your mercy for me,

with every breath I take 
I will worship.

Lead my way I pray.
Lord, I surrender.”

Yesusku Cinta Banget pada Pendosa
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k
“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 7:23)

t
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Yesusku Mengenyahkan 
Kuasa Gelap

(Luk 8:26-39)

Kekuatan kejahatan memang bisa mempunyai 
banyak wujud atau manifestasi. Ada penyakit, ada 

dosa, ada malapetaka alam, namun juga ada kekuatan 
kejahatan yang menjadi pribadi. Inilah yang disebutkan 
pada	akhir	doa	Bapa	Kami:	Bebaskanlah	kami	dari	‘si	
jahat.’	 Lho,	 kok	 si	 jahat,	 bukan	 ‘yang	 jahat’?	Bukan,	
tepatnya kalau diterjemahkan dari teks Yunani rusai 
hemas apo tou ponerou	 itu	 artinya	 “selamatkanlah	
kami	dari	si	jahat.”	Ih...	serem	deh,	jadi	takut.	

Yesusku Mengenyahkan Kuasa Gelap



96 Yesusku Luar Biasa

 Takut?! Tidak perlu, karena Yesus Kristus yang luar 
biasa itu ada bersama kita! Bukankah kata Rasul Paulus 
kita	“hidup,	bergerak,	dan	ada”	dalam	Kristus?	
 Sebenarnya kita salah kaprah tentang si jahat ini.
Menurut tradisi kuno, meskipun jahat ia itu berhakikat 
sebagai malaikat. Jadi, ia tetap berupa malaikat, 
ciptaan Allah yang sejak awal dimaksudkan baik, maka 
penampilannya seperti malaikat (bdk. 2Kor 11:14). 
Akan tetapi, rupanya si jahat kemudian memberontak 
karena ingin “menjadi seperti Allah” (bdk. Kej 3:5). 
Pemberontakannya itu akhirnya jadi kekal, kerena ia 
berontak terus menerus dengan seluruh keberadaannya 
(baca baik-baik 2Ptr 2:4, Yud 1:6). Ngeri gak tuh 
menolak Allah terus menerus?! Maka dari itu, seorang 
malaikat agung dipilih Allah menjadi jenderal para 
malaikat untuk berhadapan dengan si jahat ini. Ia 
bernama Mikhael, yang artinya: “siapakah seperti 
Allah?” Indah sekali bukan pertempuran metaforis 
ini yakni: yang memberontak dan menyombongkan 
diri ingin menjadi seperti Allah dilawan dengan yang 
membela	 Allah	 dan	 bernama	 diri	 “siapakah	 seperti	
Allah?”	karena	tidak	ada	yang	bisa	menjadi	Allah!	
 Nah, Yesus dalam karya-Nya juga bertemu dan 
berhadapan dengan kuasa gelap ini. Suatu waktu 
sampailah Yesus di tanah orang Gerasa. Tanah ini 
dianggap tanah kafir oleh orang Yahudi, karena tanah 
ini di seberang Yordan, di seberang daerah orang 
Yahudi yang menganggap tanahnya adalah tanah 
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terjanji. Menurut orang Yahudi di tanah ini banyak 
penggembala binatang haram yakni babi. Babi itu 
menurut mereka sangat kotor dan haram sehingga 
tidak ada seorang Yahudi pun yang beternak babi. 
Eh... orang-orang Gerasa malah senang berkotor-
kotor ria dan bernajis-najis ria dengan mister en miss 
piggies. Itu semua menambah mencekam kisah dalam 
Injil ini.
 Pasti para murid berdiri bulu romanya ketika 
mereka menginjakkan kaki di daerah najis yang 
penuh dengan hewan najis itu. Tiba-tiba suasana 
yang penuh kenajisan itu semakin mencekam karena 
dari arah pekuburan terdengarlah teriakan seram, 
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,	 	 HUAHAAA,	
ARRRGH!!!”
 Lalu dilihatlah oleh mereka seorang lelaki brewok 
yang telanjang yang berlari-lari ke arah Yesus. Orang 
ini tubuhnya sudah amat kotor dan tentu saja bau! 
Rambutnya tak terurus dan bergumpal-gumpal, 
demikian juga jenggotnya. Penampilannya serba 
jorok dan menjijikkan. Yang menyeramkan di kaki 
dan tangan orang itu terlekat rantai-rantai yang sudah 
putus dan berkarat. Tubuhnya koyak-koyak, tampak 
seperti terlalu sering diseret-seret oleh sesuatu di 
luar kehendaknya sendiri. Rupanya si jahat sedang 
menguasai si orang kotor itu. Jiwanya ditekan dan 
raganya dikuasai dengan brutal. Dan rupanya sudah 
cukup lama orang itu dikuasai. 

Yesusku Mengenyahkan Kuasa Gelap
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 Anehnya orang itu malah mendekati Yesus. Para 
murid sudah siap untuk membela gurunya jika terjadi 
apa-apa. Sesampai dekat Yesus si orang yang kurang 
waras itu menggeram-geram seperti hewan, lalu... ia 
tersungkur! Tiba-tiba dengan suara keras yang aneh dan 
seram karena seolah-olah berlapis-lapis suara keluar 
menjadi	 satu,	 si	 kotor	 itu	 berseru,	 “Apa	 urusan-Mu	
dengan	aku,	hai	Yesus	Anak	Allah	Yang	Mahatinggi?!”	
 Para murid terkejut dengan sapaan itu. Kita tidak 
perlu terkejut seruan mendengarnya. Si jahat amat 
cerdas dan ia tahu dengan pasti siapakah Yesus itu, 
tetapi ia tidak mau mengikuti Yesus. Jika kita punya 
pengetahuan tingkat tinggi tentang Yesus, bahkan 
sampai mempunyai gelar akademis hebat-hebat 
sekalipun, sampai menjadi ahli tentang  Yesus, akan 
tetapi jika kita tidak mengikuti langkah hidup-Nya dan 
mencintai-Nya, bukankah kita sama saja dengan si 
jahat? Knowing Jesus is not necessarily following and 
loving Him. Oh, banyak sekali orang yang tahu tentang 
Yesus dan hanya tahu sebatas di otak saja, tetapi tidak 
mau mengikuti-Nya. 
 Si jahat tahu akan kuasa sang Anak Allah ini, 
maka kemudian ia memohon pada Yesus untuk tidak 
menyiksanya sebelum waktu kesudahannya tiba. 
“Aku	 memohon	 kepada-Mu,	 supaya	 Engkau	 jangan	
menyiksa	aku,”	begitu	pintanya	memelas.	See, Yesus 
kita yang luar biasa ini ditakuti oleh si jahat. Ia gentar 
di hadapan Yesus. 
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 Kemudian dengan penuh wibawa Sang Sabda 
berkata,	“Siapakah	namamu?!”	Mengapa	Yesus	harus	
bertanya nama si jahat itu? Bukankah Dia adalah 
Allah yang Mahatahu? Memang! Dengan bertanya 
bukan berarti Yesus tidak tahu menahu tentang nama 
si jahat, tapi menanyai nama dan mengidentifikasi 
pribadi si jahat berarti menaklukkannya. Maka, dengan 
menanyai nama, dengan kuasa-Nya sebagai Putra 
Allah, Yesus sedang menaklukkan si jahat. 
	 Lalu	si	jahat	menjawab,	“Namaku	legion.”	Weew...	
legion ini artinya banyak, satu legion tentara Romawi 
berjumlah 6000 prajurit! Masakan ada 6000 roh jahat 
yang bercokol di tubuh orang itu? Bukanlah tadinya 
si	 jahat	menyebut	 dirinya	 “aku”	 dan	 bukan	 “kami”?	
Mana yang benar sih? Itulah si jahat, ia tetap pada 
hakikatnya sebagai si jahat karena, seperti kata Yesus 
sendiri,	 ia	 adalah	 “pembunuh	manusia	 sejak	 semula	
dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam 
dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, 
ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah 
pendusta	dan	bapa	segala	dusta”	(Yoh	8:44).	Ia	tidak	
mengungkapkan hakikat dirinya dan licik dengan 
bersembunyi di balik hal-hal yang membingungkan dan 
hal-hal dusta. Fakta bahwa dirinya satu dibingungkan 
dengan menyebut diri banyak. Ini dusta dan dusta. 
 Si jahat kemudian memohon pada Yesus untuk 
tidak dimasukkannya dalam jurang maut, tapi meminta 
agar merasuki babi-babi yang sedang digembalakan 

Yesusku Mengenyahkan Kuasa Gelap
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itu. Maka kloplah sudah. Si jahat tinggal dalam 
binatang	yang	najis,	itulah	“tempat”-nya.	Maka,	Yesus	
membiarkan hal itu terjadi. Lalu membabibutalah 
babi-babi malang itu. Mereka semua lari ke tebing, 
masuk jurang dalam ke kedalaman air hukuman, sama 
dengan jurang maut, karena di situlah tempat mereka. 
Babi-babi yang mati adalah akhir kekuatan si jahat 
juga. 
 Dengan firman-Nya, Yesus menang mutlak atas 
si jahat. Dia mengenyahkan kuasa kegelapan. Luar 
biasa! Hal ini bukan terjadi hanya sekali saja. Dalam 
pelayanan-Nya, Yesus berhadapan dengan kuasa-
kuasa gelap, namun semua dikalahkan-Nya dengan 
gagah perkasa. 
 Sebelum memulai pelayanan-Nya Yesus pun 
pernah dicobai oleh si jahat (Mat 4:1-11). Ia mencoba 
menjerumuskan Yesus untuk berpegang dan melekat 
pada kemuliaan kuasa-Nya. Di tengah kelaparan karena 
puasa-Nya, si jahat mencobai  Yesus untuk mengubah 
batu menjadi roti, sebagai Anak Allah tentunya hal 
ini sesuatu yang sepele saja. Juga kemudian ia minta 
agar Yesus melompat dari bubungan Bait Suci agar 
orang-orang di bawah berwow-ria karena Yesus tidak 
jatuh tapi turun perlahan-lahan dengan anggun karena 
dijagai oleh para malaikat. Lalu si jahat menunjukkan 
kuasa dan kemuliaan duniawi yang hebat-hebat dan 
yang saat itu juga dapat diberikan pada Yesus, jika 
Yesus tunduk menyembahnya. 
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 Tentu saja, menanggapi cobaan maut ini, Yesus 
tidak pernah berpikir dua kali atau berkompromi 
dengan si jahat. Ia melawan semua kutipan Firman 
Allah yang di-twisted oleh si jahat dengan Firman 
Allah yang benar. Pada akhirnya dengan tegas Yesus 
menghardik	si	jahat,	“Enyahlah,	Iblis!”	
 Yesus juga menghardik si jahat yang menguasai 
seorang anak laki-laki yang menderita epilepsi (Mat 
17:14-21). Hardikan yang sama juga Yesus lakukan 
pada si jahat yang menguasai seorang lelaki (Luk 4:31-
37). Ia juga menyembuhkan orang yang dibuat bisu 
oleh si jahat (Luk 11:14). 
 Kemudian Yesus lagi-lagi dituduh oleh si munafik 
kaum Farisi bahwa Ia mengusir si jahat dengan kuasa 
boss si jahat, Beelzebul. Yesus menangkis serangan 
Farisi itu dengan mengatakan bahwa it’s impossible 
mengusir kuasa gelap dengan kuasa gelap. Kan aneh 
juga. Tuh ya, emang orang-orang Farisi ini dah pada 
gila semua. Kok mikir yang simpel aja nggak bisa. 
Masakan orang menghilangkan kotoran dengan diberi 
kotoran. Atau menghilangkan gelap dengan main 
gelap-gelapan. Kotoran kan harus disiram dengan air 
yang bersih. Kegelapan juga harus diterangi dengan 
lampu atau apapun. Amat tidak mungkin bukan 
bahwa orang yang sedang berperang, ehhh tiba-tiba 
menyerang kubunya sendiri. Lalu Yesus mempertegas 
lagi sejelas-jelasnya bahwa jika Ia mengusir kuasa gelap 
dengan jari Allah, yakni kuasa Roh Kudus, maka bukan 

Yesusku Mengenyahkan Kuasa Gelap
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lagi si jahat yang merajai orang tersebut, melainkan 
Allah yang meraja dengan jaya (Luk 11:20).  
 Yang penting bagi kita sekarang adalah kita tidak 
perlu takut. Yang kita andalkan hanya satu yakni Yesus. 
Lewat apa? Lewat doa-doa kita. Nggak usahlah kita 
dibius oleh acara-acara TV yang menayangkan orang-
orang macam ghost-busters. Lucu aja orang-orang 
ini, melakukan hal baik kok dipamer-pamerkan, pakai 
gaya-gaya silat lagi. Jangan-jangan orang terperangkap 
untuk	menjadi	 angkuh	 dengan	mengatakan,	 “Ini	 loh	
aku!”	
 Nah, kalau sudah begini, itu tandanya orang 
tersebut sudah terjerat oleh perangkap licik si jahat yang 
selalu menginginkan agar orang lain menjadi angkuh 
dan sombong semacam dia, lalu ujung-ujungnya 
adalah keinginan untuk menjadi seperti Allah, dan 
menempati kuasa Allah. 
 Untuk orang-orang semacam ini, dalam 
pengadilan terakhir Yesus tidak mengenal mereka, 
karena	 Yesus	 pernah	 mengajar	 demikian,	 “Bukan	
setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! 
akan masuk ke dalam Kerajaan Surga, melainkan dia 
yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. 
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 
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mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal 
kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat 
kejahatan!”	(Mat	7:21-23)
 St. Teresa dari Avila menasihati kita untuk hati-
hati dalam bergumul melawan si jahat ini, karena ia 
mempunyai tricks yang luar biasa hebat. Hanya satu 
hal yang bisa menjadi senjata besar yakni kerendahan 
hati. Si jahat mempunyai kuasa dan banyak hal yang 
lain, tapi dari hakikatnya ia menyombongkan diri dan 
tidak rendah hati. Inilah senjata besar yang bisa kita 
gunakan. 
 Mengapa salib ditakuti oleh si jahat? Karena 
salib menunjukkan pada si jahat apa yang menjadi  
kelemahan pokoknya yakni kesombongan dan 
pemberontakan. Kekuatan salib menunjukkan hal 
yang sebaliknya yakni kerendahan hati luar biasa dan 
ketaatan sampai mati. St. Paulus menangkap rahasia 
besar ini ketika ia mengatakan tentang salib Kristus 
demikian,	 “Ia	 telah	 merendahkan	 Diri-Nya	 dan	 taat	
sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib (Flp 
2:8). Maka, berpeganglah selalu pada salib Kristus 
dan berbanggalah di dalamnya. Sambil seraya terus 
menerus mendoakan doa yang diajarkan Kristus 
sendiri,	“Bebaskanlah	kami	dari	yang	jahat.”	

Yesusku Mengenyahkan Kuasa Gelap
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Yesusku Berjalan 
di Atas Air, Wow!
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k
“Engkau,	yang	meredakan	deru	lautan,	

deru gelombang-gelombangnya dan 
kegemparan	bangsa-bangsa!”	

(Mzm 65:7)

t
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Yesusku Berjalan di Atas 
Air, Wow!
(Mat 14:22-33) 

Suatu ketika setelah melakukan karya-karya-Nya 
yang membangkitkan iman, Yesus ingin pergi 

menyendiri dan menyuruh para murid-Nya untuk 
mendahului-Nya pergi ke kota seberang. Kota Betsaida 
yang di seberang itu dapat cepat dicapai dengan 
melintasi Danau Galilea yang luas banget, jauh lebih 
luas dari Danau Toba di Sumut. 

Yesusku Berjalan di Atas Air, Wow!
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 Danau ini udah kayak laut karena gedenya. Letak 
geografisnya (ciee, kayak ahli ilmu bumi aja!) membuat 
danau Toba, ehhh, Danau Galilea banyak dihembus 
angin keras tiba-tiba, tanpa aba-aba lebih dahulu. Iya 
seh, emangnya kalau taufan dateng pake pengumuman 
lebih dulu? Gak lah, hehe.
 Yesus pada waktu itu sudah capek mengajar 
dan melayani orang seharian. Seperti biasanya, Dia 
mendaki bukit dan sendirian berdoa di sana untuk 
mengucap syukur pada Bapa atas segala rahmat 
dan kebaikan-Nya pada umat-Nya. Sebelum berdoa,  
Yesus bisa melihat para murid-Nya lagi ber-holo-bis-
kuntul-baris mendorong perahu mereka ke dalam 
danau. Pasti Yesus juga pada geli melihat tuh orang 
dah gede-gede masih kayak nak-kanak, tak iye. Well, 
tapi bukankah Dia sendiri yang mengajar bahwa 
orang yang polos dan pasrah pada Bapa seperti nak-
kanak lah yang dapat masuk dalam Kerajaan Surga 
(Mat 19:14)?
 Melihat para murid itu berlabuh, Yesus mendesah, 
kemudian masuk mulai duduk merenung untuk 
berkonsentrasi masuk dalam doa. Dari kejauhan Dia 
bisa melihat para murid yang sedang bercanda dan 
mengayuh perahu mereka ke seberang dengan penuh 
semangat. Kemudian Dia memejamkan matanya 
untuk berdoa. Dia masuk dalam hadirat Bapa yang 
kudus. 
 Yukk... sekarang kita arahkan kamera pake zoom 
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200% ke tengah danau, ke para murid yang sedang 
naik perahu. Kita lihat ngapain aja mereka ini tanpa 
guru mereka. Are they behaving well? 
 Ternyata iya. Mereka baik-baik kok. Asyik banget 
mereka ini. Sambil bercanda dan lempar-lemparan 
roti mereka bernyanyi riang. Nih, murid-murid kaga 
tau ngirit ya, roti enak-enak kok dijadikan bahan 
lempar-lemparan, hihihi. Danau tenang, angin 
berhembus sejuk, mengusap keringat lelah para murid. 
Pemandangan matahari terbenam sungguh menghibur 
hati. 
 Serempak mereka melantunkan mazmur syukur 
dengan irama dangdut padang pasir (Lho? Gak usah 
loh, lah mereka emangnya orang-orang Israel kok, ya 
itu jenis lagu mereka). Mereka berdendang dengan hati 
berbunga-bunga,	“Engkau,	yang	menegakkan	gunung-
gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu 
berikatkan keperkasaan; Engkau, yang meredakan 
deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan 
kegemparan	 bangsa-bangsa!”	 (Mzm	 65:6-7).	 Bam-
bam para bam-bam, bum-bum-duutt. Asyikk deh 
pokoknya para murid itu. Rupanya juga mereka 
melepas lelah, setelah seharian mereka sibuk dan penat 
melayani orang yang datang pada Yesus dengan tiada 
hentinya. Sedang enak-enaknya mereka mendayung, 
tiba-tiba dari sebelah kiri terlihat mendung merayap ke 
arah mereka. Tentu saja mereka mulai khawatir. Lalu 
Matius	bertanya	pada	Petrus,	“Bang	Kefas,	kamu	kan	

Yesusku Berjalan di Atas Air, Wow!
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bosnya nelayan. Tuh ada tanda apa di langit, kok tiba-
tiba mendung? Gue ini kan ahli akuntansi, ga tau gitu-
gituan.”	
	 “Ahhh...	biasa	aja,	di	danau	Galilea	 ini	gampang	
sekali cuaca berubah. Tenang aja, gak bakalan 
terjadi	 apa-apa	 kok,”	 sahut	 Petrus	 ringan	 sambil	
ngemil roti bundar. 
 Mendung semakin merangkak mendekat, 
menyelimuti	danau.	Kali	ini	Tomas	angkat	bicara,	“Eh,	
Mas Petruk. Aku dah takut nih, kok kayaknya mendung 
makin	 gelap.	 Aku	 gak	 bisa	 renang,	 lho.”	 “Mendung	
emang	gelap,	Dik.	Kalau	 terang	 itu	matahari,”	 jawab	
Petrus sekenanya, seperti biasanya. Mereka yang tadi 
baru aja menyanyi, kini mulai terdiam. 
 Angin besar berhembus, menerpa wajah-wajah 
mereka. Fiiiiiiiiuuhhhhhhhh. Syurrr, tentu aja hati 
para murid menjadi ciut. Wah... bisa-bisa ada angin 
ribut nih. Bang Kefas, alias Petrus, malah tertawa-tawa 
mengejek,	“Yeeeeeeee...	angin	sepoi-sepoi	basah	gini	
aja	takut!”	sambil	ngelanjutin	ngemil	roti	bundar.	
 Namun, tiba-tiba langit menjadi gelap-gulita. 
Angin dahsyat berhembus kencang! Para murid ya jelas 
terkejut berhadapan dengan karakter danau yang suka 
berubah-ubah ini. Roti-roti bundar pada tumpah ke 
danau. Hati para murid makin ciut, sedangkan angin 
makin kuat menghembus. Seolah-olah badai itu dengan 
candanya yang menakutkan bermain-main dengan 
perahu kecil yang ditumpangi para murid. Gelombang 
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juga dengan bersuka ria naik tinggi, menunjukkan 
keperkasaannya. 
 Petrus mulai gelisah. Ini angin kok tiba-tiba menjadi 
tidak wajar. But it’s ok, dengan gaya kapten kapal 
Titanic, Petrus memberi semangat pada para murid, 
	 “Ayoooo,	 ayoooo,	 ini	 cuma	 angin	 kecil.	 Ayooo	
kita lawan dengan mendayung makin kuat. Ayooo, 
heeeeee.... hooooo.... heeeee.... hooooo.... Holobis-
kuntul-baris!	 Heeeeeeee......	 hoooooooo......!”	 teriak	
Petrus kuat-kuat mencoba mengalahkan suara deru 
angin kencang. 
 Tiga jam lamanya mereka berjuang untuk maju. 
Namun, ketika mereka maju beberapa meter, ombak 
mendorong kembali ke tengah puluhan meter. Ketika 
mereka bergerak ke kanan, ombak memutar mereka ke 
kiri. Tiga jam lamanya! Bayangin aja, betapa capeknya 
mereka. Kalau diam aja bisa berbahaya. Petrus mulai 
kelelahan memberi aba-aba dan mendayung. Di wajah 
para murid sudah mulai tersirat keputusasaan. 
 Dari atas bukit Yesus melihat itu semua. Ketika 
berdoa Dia terkejut dengan angin kencang yang turun 
dari bukit dan menghembus danau dengan keras. Ini 
membuat Dia terbangun dari doa khusyuk-Nya. Dia 
mengira para murid bisa mengatasi ombak dan angin 
itu, kan dari mereka banyak yang nelayan. Namun, 
setelah tiga jam, dari kejauhan Dia tidak melihat 
mereka mendekat ke seberang, tapi berputar-putar 
saja di tengah danau. 

Yesusku Berjalan di Atas Air, Wow!
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 Maka, Yesus turun bukit dengan cepat. Entah 
ada kekuatan apa, Dia turun dengan mudah dan 
mencapai tepi danau. Sejenak Dia berdoa lagi pada 
Bapa. Kemuliaan Allah Bapa memenuhi diri Yesus. 
Dia membuka mata. Dengan tajam ditatap-Nya danau 
itu, lalu Dia mengambil langkah pertama di atas air! 
Ya! YESUS BERJALAN DI ATAS AIR! Ia berjalan 
seolah-olah di atas batu keras. Dengan tenang seolah-
olah angin ribut itu tidak ada artinya apa-apa, Yesus 
berjalan mendekati perahu para murid. Langkah demi 
langkah, Dia makin mendekat ke arah mereka yang 
sedang berjuang dalam perahu. 
 Pekatnya gerimis, gelapnya suasana, kilatan petir 
dan guntur sesekali, dan ombak serta angin yang besar 
membuat Yesus tersamar kehadiran-Nya. Akhirnya, 
Dia hanya berjarak sekitar lima meter dari perahu 
para murid. Jubah putih-Nya berkibar-kibar ditiup 
angin kencang. Dia berdiri memandang para murid 
dan hendak menampakkan Diri-Nya untuk menolong 
mereka. 
 Salah seorang dari mereka melihat sosok putih-
putih	 ini.	 Lalu	 langsung	 berteriak,	 “Hannttuuuu	
setaaaaannn,	 waaaaaaaaa!!!”	 Lalu	 ia	 mau	 lari,	 ya	
ributlah akhirnya, karena para murid juga ikutan 
berteriak-teriak ketakutan. Selama ini guru mereka 
memang membuat mukjizat, tapi yang kayak gini ini 
sama sekali di luar pikiran mereka! Kok ini ada orang 
berdiri di atas air dengan enaknya. Pasti melayang 
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dan bukan berdiri di atas air. Nah... pasti ini hantu 
yang menyamar menjadi gurunya, maka lebih baik 
teriak,	 “Setaaaaannn,	 hannttuuu,	 wwwaaaaaaa!!!”		
Tentu saja perahu mereka makin berguncang kuat 
karena kepanikan mereka dan karena tiupan angin 
dan ombak. Melihat itu, Yesus kemudian berbicara 
dengan lantang mengalahkan suara deru angin 
yang	masih	 menderu	 itu,	 “Aku	 ini,	 Yesus,	 Gurumu,	
tenanglah!	Jangan	takut!”	
 Melihat dan mendengar itu, Petrus, si nelayan 
itu,	 memberanikan	 diri	 angkat	 bicara,	 “Baik,	 kalau	
itu Engkau, Tuhan, buktikan itu. Suruhlah aku datang 
kepadamu	berjalan	di	atas	air!”	
	 “Kemarilah	Petrus,	datanglah!”	sahut	Yesus	dengan	
tenang. 
 Petrus terkejut mendengar jawaban ini. Ia 
memasukkan kakinya ke dalam danau, dan tidak bisa. 
Seolah-olah dia sedang menginjak batu keras, tapi 
yang diinjaknya itu air yang menggelora. Mata semua 
murid terbelalak besar sekali. Petrus mulai menapakkan 
kakinya yang lain. Hey, dia bisa berdiri kemudian di atas 
air. Mata para murid makin lebar membelalak. Dengan 
berani Petrus kemudian berjalan di atas air ke arah 
Yesus yang menunggunya. Setelah tiga meter berjalan 
tiba-tiba ombak dingin menerpa wajahnya. Petrus 
kaget. Ia melihat sekeliling. Ombak tinggi-tinggi 
di sisi kiri kanannya. Yesus masih beberapa meter lagi. 
Ketakutan merayapi dirinya. Tiba-tiba kaki kanannya 

Yesusku Berjalan di Atas Air, Wow!
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seolah menginjak sesuatu yang lunak. Ternyata kaki 
kanannya mulai masuk ke dalam air. Ia makin takut, 
maka giliran kaki kirinya yang melesak masuk pelan-
pelan. Petrus makin takut, ia sudah masuk ke dalam 
air sampai ke pinggang. Lalu dengan pasrah ia berseru 
pada	 Yesus,	 “Guru,	 aku	 tenggelam,	 tolonglah	 aku,	
toloooonggg!”	
 Yesus mendekati Petrus dan mengulurkan 
tangannya dan menarik Petrus keluar dari air. Lalu 
dengan penuh wibawa Yesus memberi pelajaran iman 
pada Petrus di tengah amuk danau dan angin ribut, 
“Hai	 Kefas,	 orang	 yang	 kurang	 percaya,	 di	 mana	
imanmu?	Aku	di	sini	dan	engkau	takut??”	
 Wow, sungguh pelajaran hidup yang hebat! 
Kemudian Dia mengajak Petrus berjalan lagi dengan-
Nya menuju ke perahu dan menaiki perahu, bergabung 
dengan yang lain. Pas ketika Yesus menginjakkan kaki 
di perahu, angin ribut menjadi reda. Dia duduk dengan 
tenang dalam perahu dan kembali berdoa pada Bapa-
Nya. Semua orang yang melihat-Nya hanya bisa 
membelalak dan tak bisa mengucap kata apa-apa. 
Dalam hati mereka semua mengambil kesimpulan yang 
kuat dan kokoh: dalam diri orang Nazaret ini, dalam diri 
guru yang berpenampilan sederhana ini, tersembunyi 
jati diri-Nya yang sebenarnya. Dia ini sungguh Anak 
Allah. 
 Woow bukan??? Kalau kita gak woow, ya 
kebangetan! 
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 Itulah Yesus yang kita cintai dan mencintai 
kita itu. Dia dahsyat! Dia berjalan di atas air. Sains 
sampai zaman super canggih ini sekalipun belum 
bisa memecahkan teka-teki ini. Terus mereka mulai 
membanding-bandingkan dengan serangga yang bisa 
jalan di atas air. Lohhh... kok serangga seh?? Aneh 
tuh mereka ini. Yesus tuh manusia, dan belum ada 
seorang manusia pun yang mempunyai kemampuan 
dahsyat seperti itu: berjalan di atas air. Kejadian Yesus 
berjalan di atas air itu mau menunjukkan bahwa Dia 
sungguh Anak Allah. Apakah hanya dengan cara 
itu doang Dia bisa diakui sebagai Anak Allah? Ya 
nggak, masih ada banyak yang lain. Para ahli Kitab 
Suci	mengatakan	bahwa	kejadian	 ini	adalah	“murni	
epifani”.	 Artinya	 Yesus	 memang	 mau	menunjukkan	
kemuliaan-Nya sebagai Anak Allah dan sekaligus 
mengajar para murid untuk beriman pada-Nya secara 
lebih. 
 Untuk zaman canggih modern ini, kejadian  
Yesus berjalan di atas air juga bisa memberikan 
suatu pelajaran iman yang berharga. Banyak orang 
sudah meragukan kekuasaan Allah dan berpaling 
secara ekstrem pada sains. Dikira mereka sains dapat 
menjawabi	seluruh	misteri	dengan	tuntas.	“Ya	kalo	ga	
bisa	 sekarang	 ya	 besok-besok!”	 Itu	 argumen	mereka	
untuk tidak menerima kekuasaan Allah. Mukjizat 
dianggap sebagai suatu fenomena alam yang belum 
dapat diterangkan sekarang, di kemudian hari mungkin 
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dapat, who knows? Ya, akhirnya ya who knows – who 
knows terus, jawaban yang enteng dan seenaknya 
sendiri.
 Padahal, para ilmuwan sendiri nggak pernah 
menolak akan adanya mukjizat. Mereka hanya nggak 
berminat pada mukjizat, karena mereka mau hanya 
menyelidiki gejala-gejala alam yang ada dalam banyak 
hal. Eh... kok malah orang yang ahli teologi malah 
mengambil kesimpulan yang terlalu jauh dari yang 
disimpulkan para ilmuwan sendiri, aneh bukan? Bener-
bener aneh, dan kasian kan ya?!
 Mukjizat Yesus berjalan di atas air mau menyatakan 
bahwa Allah ada di atas dan lebih dari fenomena 
alam. Allah lebih dahsyat dari ciptaan-Nya. Banyak 
orang senang memberangus Allah sehingga Dia tidak 
dapat bergerak selain mengikuti hukum alam yang 
Dia ciptakan sendiri. Ini tentu saja pikiran keliru. Allah 
memang sering kali memakai gejala alamiah supaya 
kita ini bisa memahami-Nya, hanya demi kita, eh... 
kok malah kita malah lalu mengikat Allah dengan jalan 
yang Dia pakai untuk membuat kita sedikit mengerti-
Nya. Orang Jawa bilang tindakan ini ngualati. 
 Akal budi memang diciptakan Allah untuk membuat 
manusia dapat mendekati Diri-Nya yang penuh misteri. 
Tapi misteri Allah tetaplah misteri, hanya kerendahan 
hatilah yang dapat menguak misteri itu yang membuat 
kita mengerti dalam ketidakmengertian kita. 
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 Ingat kata malaikat anak kecil pada Agustinus 
ketika	 ia	mencoba	 “menangkap”	misteri	Allah	dalam	
akal	budinya?	Malaikat	itu	berkata,	“Lebih	sangat	tidak	
mungkinlah untuk memasukkan seluruh air laut dalam 
lubang kecil ini, daripada memasukkan Allah dalam 
otakmu	yang	sempit	dan	kecil	itu!”	Bener	nggak?	

Yesusku Berjalan di Atas Air, Wow!
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k
“Sebab	daging-Ku	

adalah benar-benar makanan 
dan darah-Ku 

adalah	benar-benar	minuman.”	

(Yoh 6:55)

t
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Yesusku Menghadiahkan 
Perjamuan Kudus

(Mrk 14:22-25) 

Pernah pergi ke pesta nggak? Tentu saja kita semua 
pernah! Bahkan jika tidak diundang pun kamu- 

kamu pasti mengundang diri. Dasar rakus, hehehe. 
Tapi lihat-lihat dulu dong pesta macam apa. Zaman 
sekarang pesta-pesta yang seharusnya menjadi 
perayaan untuk berbagi kegembiraan sudah dirusak 
oleh macam-macam hal yang jahat. Pesta ekstasi 
misalnya, sungguh merusak makna kegembiraan sejati 
suatu pesta. Orang datang ke pesta ini dengan hati 
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gundah, lalu dikiranya pesta ekstasi itu akan mengobati 
hatinya yang gundah, eh... malah pulang membawa 
dan menambah masalah. Problem semula tak 
terselesaikan, got addicted to the drugs, lalu tubuhnya 
juga pelan namun pasti dirusak oleh si obat jahanam. 
	 Yesus	juga	meninggalkan	suatu	“kenangan”	yang	
begitu indah pada kita. Begitu indahnya sampai 
kenangan itu menjadi kenangan agung. Apa sih yang 
Yesus wariskan pada kita? Ia mewariskan jamuan pesta 
makan malam. Hmm... dinner aja kok dianggap suatu 
kenangan agung sih? 
 Makanya, mari kita lihat apa makna dinner 
kenangan yang amat sangat sederhana ini, namun 
yang meninggalkan pada kita suatu yang amat 
agung. 
 Pada malam sebelum Yesus ditangkap oleh 
para musuh-Nya, Dia mengadakan perjamuan 
makan Paskah bersama. Makan malam Paskahan ini 
biasa saja, suatu hal yang rutin dilakukan oleh orang 
Yahudi. Mereka menyebutnya seder, suatu jamuan 
makan malam keluarga. Lalu, apa bedanya dengan 
makan malam sehari-hari? Bedanya adalah bahwa 
dalam seder Paskah ini keluarga Israel mengenang 
karya agung Yahweh yang membebaskan mereka 
dari perbudakan Mesir. Maka makan malam ini 
dipenuhi dengan ucapan syukur. Ucapan syukur 
ini diungkapkan dalam meminum tiga cawan anggur 
manis, makan roti tak beragi yang bundar gepeng-
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krispi, sayuran segar dan pahit dan dengan lauk enak: 
daging anak domba panggang, yummy. 
 Namun, dinner malam kali itu agak berbeda.  
Sebelum makan Yesus berdiri. Ia menanggalkan jubah-
Nya, dan mengambil kain celemek, lalu mengikatkan 
pada pinggang-Nya. Murid-murid-Nya jelas heran, apa 
yang dilakukan oleh gurunya ini. Kemudian sesuatu 
yang aneh terjadi. Yesus membungkuk dan mencuci 
kaki Yohanes, kemudian Yakobus, kemudian Tomas, 
Natanael, dan ke murid-Nya yang lain. 
 Mereka semua terdiam karena kagetnya, mulut 
mereka seakan terkunci rapat. Masakan seorang rabbi 
melakukan hal hina ini pada murid-murid-Nya? Kan 
seharusnya mereka yang mencuci kaki sang guru, ini 
kok tiba-tiba saja tanpa ba-bi-bu Sang Guru mencuci 
kaki mereka. Tahu sendirilah bahwa kaki mereka kasar 
dan amat kotor oleh debu jalanan tanah Israel dua ribu 
tahun yang lalu. Namun, Yesus dengan penuh kasih 
menatap mata mereka satu persatu lalu mencuci kaki 
mereka. 
 Sampailah Yesus pada Petrus, jelas sekali ia 
langsung	loncat	dan	berkomentar,	“Sekali-kali	Engkau	
tidak	akan	mencuci	kakiku!”	Menurut	adat,	apa	yang	
dikatakan Petrus benar. Namun, sambil berlutut Ia 
memandang mata Petrus dengan tajam. Tidak ada 
orang yang tahan akan pandangan ini: penuh kasih 
namun sangat tegas dan tajam. Dengan mata yang 
tertuju	ke	mata	Petrus,	Yesus	menjawab,	“Kalau	kamu	
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tidak mau aku basuh, engkau lebih baik keluar dan 
meninggalkan kelompok dua belas ini! Karena inilah 
makna	 menjadi	 anggota	 kelompok	 ini.”	 Petrus	 tak	
mengerti, namun akhirnya dia diam dan menurut saja. 
 Setelah selesai membasuh kaki para murid-Nya,  
Yesus, Guru Agung kita ini mulai mengajarkan sesuatu 
yang amat penting bagi para murid-Nya, juga bagi 
kita.	 Ia	 berkata,	 “Mengertikah	 kamu	 apa	 yang	 telah	
Kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut Aku Guru 
dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang 
Akulah Guru dan Tuhan. Jadi, jikalau Aku membasuh 
kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka 
kamu pun wajib saling membasuh kakimu; sebab Aku 
telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya 
kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat 
kepadamu.”
 Inilah keistimewaan Yesus, Guru junjungan kita 
ini: Ia mengajar dengan teladan! Ia mau mengatakan 
kalau kamu mau disebut PEMIMPIN, hendaklah kamu 
menjadi PELAYAN. Nah... ini lagi-lagi ajaran Injil yang 
sangat mengagetkan. Jadilah pelayan kalau kau ingin 
jadi pemimpin, karena yang pertama akan menjadi 
yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang 
terutama. 
 Dalam dinner terakhir ini Yesus mau mengajarkan 
bagaimana menjadi pemimpin sejati, yakni pemimpin 
yang melayani. Nggak seperti para pemimpin 
yang bobrok. Bukannya melayani, mereka malah 



125

menginjak-injak bawahannya, menyedot penghasilan 
bawahannya dan menari-nari tanpa punya malu di 
atas kesengsaraan bawahannya. 
 Dari sini terbentuklah mental kacung terjajah. 
Kalau seseorang sedang ada di bawah ia akan menjilat 
ke atas supaya tidak diinjak, dan kalau sudah di 
atas dengan cara mendepak kiri kanan, ia kemudian 
menginjak bawahan supaya mereka tidak berontak. 
Ketua RT galak banget pada tetangganya, tapi kalau Pak 
Camat datang dia membungkuk-bungkuk palsu. 
 Ini mentalitas bobrok yang ditentang Yesus. Dia 
tahu bahwa kelak para murid-Nya akan menjadi orang-
orang besar, ya bahkan memimpin dunia, maka Ia 
waspada dan memberikan wasiat agung, kalau kamu 
mau memimpin, jadilah pelayan, itulah pemimpin 
sejati. Nasihat ini kemudian dipegang teguh oleh 
Gereja-Nya. Maka, para Paus pemimpin Gereja sedunia 
itu menyebut diri mereka sebagai servus servorum Dei, 
artinya: pelayan dari para pelayan Allah. 
 Lalu Yesus melanjutkan nasihat wasiat-Nya pada 
para	murid,	 “Aku	memberikan	 perintah	 baru	 kepada	
kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama 
seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu 
harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang 
akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu 
jikalau	 kamu	 saling	mengasihi.”	 Yesus	mau	menjaga	
agar ajaran kasih-Nya tidak hilang setelah kepergian-
Nya, dan Ia mau menjadikan kasih ini sebagai undang-
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undang dasar bagi para murid-Nya. Yap, seperti Dia 
telah mengasihi para murid-Nya, demikianlah mereka 
harus saling mengasihi. Seberapa jauh kasih-Nya? 
Jawabannya singkat: sampai mati mengorbankan diri, 
tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang 
yang rela mati untuk sahabat-sahabatnya. Inilah 
perintah baru itu. 
 Wow, dalem man, dalem! 
 Para murid pada ngerasa nggak enak. Ada apa  
nih dengan guru kok memberikan nasihat seperti orang 
mau mati saja. Dia bertingkah laku agak aneh sejak 
awal perjamuan. Lalu Yakobus segera meminta Yesus 
untuk memulai santap malam, sebab kalau tidak nanti 
daging anak domba keburu dingin. Yesus menyetujui. 
Maka bernyanyilah mereka lagu dari mazmur sambil 
melanjutkan seder mereka. 
 Di tengah jamuan itu, Yesus mengambil roti, lalu 
mengucapkan berkat, lalu memecah dan membagi-
bagikan roti itu pada para murid-Nya. Hati mereka agak 
lega karena akhirnya dinner berjalan seperti biasanya. 
Namun, mereka jadi kaget setengah mati ketika semua 
sudah menerima roti Yesus berkata dengan wajah serius 
dan	tenang,	“Ambilah	dan	makanlah,	inilah	tubuh-Ku	
yang	diserahkan	bagi	kamu.”	
 Apa maksud Rabbi ini? Mengapa Dia mengatakan 
dengan tegas bahwa roti ini adalah Tubuh-Nya. Mereka 
kemudian mengingat bahwa Ia pernah mengajarkan 
bahwa Tubuh-Nya adalah benar-benar makanan dan 



127

Darah-Nya adalah benar-benar minuman (Yoh 6:55). 
Mereka ingat bahwa pada waktu itu banyak orang 
meninggalkan Dia karena ajaran itu sangat keras. Dia 
tidak peduli, bahkan menantang mereka juga untuk 
pergi jika tidak mau menerima ajaran keras ini. Petruslah 
yang kemudian menenangkan Yesus dan mengatakan 
bahwa tidak ada tempat lagi untuk mereka pergi karena 
Sabda-Nya adalah Sabda hidup yang kekal (Yoh 6:68). 
Benarkah saat inilah, saat yang Dia maksudkan? 
 Para murid menyantap roti itu dengan hati tetap 
bertanya-tanya. Mereka melihat wajah Yesus yang 
teduh, penuh syukur, namun tersirat ketegangan dan 
kesedihan di mata-Nya. Lalu Ia mengambil cawan yang 
berisi anggur, dicampur-Nya sedikit air ke dalam cawan 
itu, lalu diangkatnya cawan itu sambil mengucap syukur 
pada Allah. Lalu diberikannya cawan berisi anggur itu 
sambil	 berkata,	 “Ambil	 dan	 minumlah.	 Inilah	 darah-
Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak 
orang.”	
 Tentu saja para murid terkejut! Masakan mereka 
harus meminum darah sang Guru sendiri yang 
dihadirkan dalam anggur. Anggur itu adalah darah 
Guru mereka. Namun, toh mereka meminumnya 
juga dengan hati bertanya-tanya. Apa arti semuanya 
ini. Di benak dan sanubari mereka masing-masing 
tebersit suatu gambaran akan penderitaan besar 
yang akan menyusul setelah ini. Ya, Sang Guru dari 
tadi berbicara tentang pengorbanan, tubuh, darah. 
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Kengerian membersit. Namun anehnya, kedamaian 
juga membersit tajam. 
 Mereka menemukan damai sejati yang lahir dari 
kasih sejati. Mereka seolah menyatu dengan Guru 
mereka. Memang roti dan anggur biasa yang mereka 
santap, namun Guru merekalah yang mereka santap. 
Perlahan mereka menyadari bahwa puncak tugas 
perutusan Guru mereka ke dalam dunia ini sudah 
makin mendekat. Mereka perlahan mengerti dalam 
ketidakmengertian mereka, bahwa saat ini adalah 
saat kurban yang tak berdarah dari Guru mereka. 
Kegentaran meliputi mereka, tapi kekuatan juga 
menyelimuti mereka. Kekuatan yang mereka dapatkan 
dari perjamuan suci ini. 
 Luar biasa Yesus kita ini. Dalam situasi yang 
paling pelik sekalipun bagi-Nya, Ia masih mengajar 
dan meninggalkan kenangan yang luar biasa indah 
dan penuh rahmat yang menyelamatkan. Ia mengajar 
cinta kasih sejati yang merendahkan diri. Ia mengajar 
bagaimana kita harus menjadi pemimpin, ya... dengan 
membasuh kaki. Kemudian Ia memberikan Diri-Nya 
sendiri dalam perjamuan agung itu. Ia juga meminta, 
sekaligus	“memerintah”	agar	kehadiran-Nya	dalam	
perjamuan suci dan agung itu terus berlanjut tak henti-
hentinya. Luar biasa, kasih-Nya sungguh murni, kasih 
yang melupakan diri demi kebaikan orang lain! 
 Wasiat Yesus pada para murid ini tidak berhenti 
sampai di sini saja. Kelak sesudah kebangkitan dan 
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kenaikan Yesus ke surga, mereka terus merayakan 
peristiwa agung ini. Mereka terus berkumpul, berdoa, 
dan memecahkan roti dan minum anggur. Mereka 
tahu bahwa Yesus hadir dengan nyata di sana. Mereka 
tahu bahwa perayaan yang mereka lakukan terus itu 
menghadirkan terus juga peristiwa di mana Yesus 
menyelamatkan umat manusia. 
 Dua orang murid yang pulang ke Emaus   
contohnya. Mereka pertama-tama tidak mengenali 
Yesus yang hadir dan berbincang-bincang dengan 
mereka (Luk 24:13-35), namun setelah hati mereka 
dikobarkan oleh Sabda Allah, maka ketika roti bekal 
mereka dipecahkan dan dibagikan dalam dinner, 
mereka melihat Tuhan!
 Kenangan akan perjamuan kudus ini terus 
berlanjut sampai sekarang. Mana ada suatu perayaan 
pesta yang awet terus berlangsung ribuan tahun 
lamanya seperti perayaan Ekaristi ini?! Tidak ada! 
Perjamuan suci ini dahsyat karena setiap kali we 
see the Lord in the breaking of the bread. Kenangan 
penuh berkat yang diberikan oleh Yesus kita yang 
dahsyat itu. Ia sungguh hadir dalam setiap perjamuan 
yang dilakukan untuk mengenang Dia. Ia hadir nyata 
dalam Ekaristi suci. 
 Dalam perjalanan waktu, orang-orang Kristen 
perdana terus merayakan perjamuan ini dari rumah 
ke rumah. Mereka membaca dan merenungkan 
Firman, kemudian memecah dan membagi roti. 

Yesusku Menghadiahkan Perjamuan Kudus
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Meskipun dikejar-kejar mereka berpindah-pindah 
dari rumah yang satu ke yang lain untuk merayakan 
perjamuan agung ini. Mengapa demikian? Karena 
mereka dikuatkan untuk menghadapi hidup mereka 
yang keras dan penuh penderitaan sebagai pengikut-
pengikut Yesus Kristus. Bahkan ada seorang anak kecil 
yang bernama Tarsisius sampai rela mati demi untuk 
membela membagikan Tubuh Kristus ini ke orang 
yang dipenjara dan melindungi Tubuh Kristus itu dari 
pencemaran oleh teman-temannya yang menganiaya 
dia karena benci pada orang Kristiani. 
 Masih banyak lagi para orang kudus yang terkenal 
maupun tidak terkenal yang mendapatkan berkat dan 
mukjizat kekuatan dari Tubuh Kristus ini. Kehadiran-
Nya dalam Sakramen Mahakudus sungguh nyata! 
Ada orang yang kurang yakin akan kebenaran ajaran 
Yesus sendiri, maka Ia sekali lagi pada suatu waktu 
menampakkan kedahsyatannya dengan hadir lagi 
dan mengubah roti dan anggur menjadi benar-benar 
daging otot jantung dan darah. 
 Sampai-sampai suatu kali dalam sejarah seorang 
genius yang bernama Thomas Aquinas, di hadapan 
misteri Tubuh Kristus yang agung itu hanya bisa 
berserah	dan	bersenandung,	“Adoro te devote, latens 
Deitas. Aku sembah sujud di hadapan-Mu, ya Allah 
yang tersamar... di balik rupa roti dan anggur yang suci 
ini.	Kusembah	Kau,	ya	Yesus.”	
 Amat patut disayangkan, bahkan disesali, jika 
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banyak kaum muda, yang mengaku diri pengikut 
Kristus tidak mau hadir dalam perjamuan agung ini. 
Atau, kalaupun mereka hadir, mereka hanya ribut dan 
tidak mendengarkan Firman dengan baik, maka juga 
tidak mengenali Kristus ketika roti dipecahkan dan 
dibagikan. Perayaan Ekaristi hanya menjadi tempat 
gaya-gayaan untuk bertemu dengan teman, ribut 
sendiri atau diam tapi main HP! Ya ke mal saja deh 
kalo maunya gitu, atau pasar sekalian, di sana mereka 
bisa adu keras suara dengan para penjual ayam 
hidup. Tidak tahukah kau, bahwa dalam Ekaristi suci, 
Kristus yang kau dambakan itu hadir dengan nyata? 
Buka mata, buka hati, buka iman, dengarkan Firman 
dan lihatlah Yesus hadir waktu roti dipecahkan dan 
dibagikan. 

Sambutlah Yesus
Tinggikan Yesus

Bri Dia hormat, pujian, dan kuasa 
Yesus Raja

Bagi yang mulia, kuangkat tanganku
Kau kupuja, kucinta, kusembah

Alleluia.

Yesusku Menghadiahkan Perjamuan Kudus
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Yesusku 
Menderita dan 

Mati di Salib, 
Untukku!

10
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k
“Ya	Bapa,	ampunilah	mereka,	

sebab mereka tidak tahu 
apa	yang	mereka	perbuat.”

(Luk 23:34)

t
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Yesusku Menderita 
dan Mati di Salib, Untukku!

(Yoh 19:16-42) 

Sampailah kita pada saat yang paling mengerikan 
dalam hidup Yesus. Kita perlu membaca dan 

merenungkannya dalam hening. Masuklah kamar, 
tutuplah pintu, berdoalah dan renungkanlah peristiwa 
salib sambil membacanya perlahan. 

Yesusku Menderita dan Mati di Salib, Untukku!



136 Yesusku Luar Biasa

 Seringkali kita memandang salib dan taking it for 
granted seolah-olah salib itu adalah hal yang biasa-
biasa saja. Lebih-lebih lagi ketika salib dapat kita lihat 
di mana-mana sebagai barang hiasan! Salib di tembok, 
salib di dinding, gambar salib, salib tanpa tubuh, kalung 
salib emas, cincin emas salib, anting salib, salib dengan 
permata-permata, salib dengan ukir-ukiran indah. 
Semuanya malah mengaburkan apa arti salib itu yang 
sebenarnya, dan apa yang telah diubah oleh Yesus kita 
itu. 
 Salib di zaman Yesus hidup bukanlah sesuatu 
yang membanggakan, malah tidak ada orang yang 
suka pada salib, karena salib adalah suatu bentuk 
hukuman yang paling menjijikkan! Orang Yunani 
menganggapnya suatu kebodohan, dan orang Yahudi 
menganggapnya sebagai suatu batu sandungan yang 
berat. Orang Romawi menggunakannya sebagai bentuk 
hukuman yang paling brutal. Hanya penjahat-penjahat 
kelas kakap yang mengacau pemerintahan Romawilah 
yang dihukum salib. Seneca menyebut salib sebagai 
“pohon	terkutuk”,	dan	Josephus	Flavius	menyebutnya	
sebagai	“kematian	yang	paling	mengenaskan”.	Cicero,	
seorang orator handal zaman Romawi menyebut salib 
sebagai	“hukuman	yang	paling	sadis	dan	menjijikkan”,	
“hukuman	 ekstrem	 dan	 paling	 kejam	 untuk	 seorang	
budak”.	 Maka	 baginya,	 “Salib	 tidak	 saja	 harus	
dijauhkan dari tubuh warga negara Romawi, tapi 
juga harus dijauhkan dari pikiran, mata, dan telinga 
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mereka.”	Jadi	 salib	 jangan	 sampai	dipikirkan,	dilihat,	
maupun didengar oleh orang Romawi! Salib itu 
menjijikkan, maka warga negara Romawi tidak boleh 
disalibkan. Salib adalah bentuk hukuman bagi para 
kriminal Yahudi pada zaman itu. 
 Hukuman salib adalah hukuman terberat yang 
dikenakan pada para penjahat penentang pemerintahan 
Roma. Mereka akan diarak ke tempat yang tinggi 
dan mudah dilihat orang, kemudian mereka akan 
digantung, dipaku, diikat, dipukuli sampai mati, dan 
dibiarkan tergantung di sana supaya kematian mereka 
yang mengerikan itu menjadi pelajaran bagi banyak 
orang supaya tidak memberontak pada pemerintahan 
Roma. Bisa saja terjadi mayat orang yang tersalib akan 
dibiarkan menggantung beberapa hari di pinggir jalan 
dan di tempat tinggi. Orang bisa melihat mayat itu 
dikerumuni binatang seperti anjing atau burung gagak 
atau burung pemakan bangkai, dan membusuk di 
sana. 
 Pemandangan salib adalah pemandangan yang 
amat sangat mengerikan, sehingga orang Yahudi, 
yang menjadi sasaran hukuman salib menganggapnya 
haram dan menakutkan. Orang Yahudi berdoa dan 
berharap agar hal yang mengerikan dan memalukan 
itu jangan sampai pernah terjadi pada diri mereka. 
Hukuman yang brutal! 
 Nah, pahamkah kalian tentang salib sekarang? 
Yesus, Anak Allah yang berbuat baik pada orang dan 

Yesusku Menderita dan Mati di Salib, Untukku!



138 Yesusku Luar Biasa

tanpa dosa itu, dengan tidak adil dan karena fitnah 
kejam para pemimpin agama dijatuhi hukuman mati 
yang paling menjijikkan dan brutal ini: SALIB. Salah 
apakah Ia? Tidak ada setitikpun kesalahan pada-Nya! 
Keberingasan para pemimpin agama Yahudi saat itu 
menghantar Yesus sampai pada salib. Mereka benci 
Yesus karena Yesus dianggap merusak hukum-hukum 
agama yang mereka anggap penting, sedangkan bagi 
Sang Sumber Segala Hukum sendiri itu tidak penting. 
Mereka memakai segala macam kesaksian palsu untuk 
memojokkan Yesus, dan yang penting tujuan mereka 
tercapai: membinasakan Yesus!
 Untuk menggolkan rencana jahat mereka. Para 
pemimpin agama itu mendesak Pontius Pilatus, 
gubernur Roma di Yudea saat itu, untuk menghukum 
mati Yesus. Alasannya: Yesus menghujat Allah, dengan 
mengakui diri sebagai Anak Allah. Ya, kejujuran dan 
ketulusan hati Yesus yang diputarbalikkan oleh para 
pemimpin agama yang iri karena ajaran mereka tidak 
lagi didengar orang, karena mereka lari ke Yesus, sang 
pengajar agung. 
 Pilatus sendiri orang yang takut dianggap gagal 
memimpin Yudea dan takut kehilangan jabatan. 
Jadi gubernur kok berkali-kali terjadi kerusuhan di 
daerahnya. Maka, ia tidak mau lagi ada huru-hara. 
Para pemimpin agama Yahudi tahu itu. Mereka lalu 
memanipulasi keadaan Pilatus dengan mendesak 
bahwa kalau ia tidak melaksanakan apa yang dituntut 
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“rakyat”	 (nah	 ini,	 nama	 rakyat	 dimanipulasi	 lagi,	
susah!), tidak Pilatus kabulkan. 
 Para pemimpin busuk itu mengancam Pilatus 
sebagai tidak setia pada Kaisar kalau Pilatus tidak 
menyalibkan Yesus. Tentu saja Pilatus takut dengan 
kecaman ini. Yang penting adalah kedudukannya, 
bukan keadilan terhadap tertuduh yang tak bersalah 
di hadapannya saat itu, Yesus. Lalu Yesus dijatuhi 
hukuman cambuk.
 Hukuman cambuk ala Romawi amat sadis. 
Cambuk itu berujung besi yang berduri. Jadi, semacam 
buah rambutan kecil yang berduri-duri, tapi dari besi. 
Bayangkan saja jika tenaga para prajurit Romawi yang 
kuat-kuat itu mencambuki punggung Yesus dari kiri dan 
kanan sebanyak 49 kali. Tentu saja besi-besi berduri 
itu akan mengoyak daging Yesus, dan pasti luar biasa 
sakit! Kejam! Belum lagi mahkota duri yang dipakaikan 
ke kepala Yesus lalu ditekan-tekan sehingga pembuluh 
darah di kepala-Nya tertusuk dan mengeluarkan 
banyak darah. 

Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih
Penuh dengan sengsara dan luka yang perih

Meski mahkota duri menghina harkat-Mu
Kau patut kukagumi, terima hormatku.

 Dengan berlumuran darah, Yesus kembali 
diperlihatkan oleh Pilatus ke khalayak ramai yang 
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dipimpin oleh para pemimpin agama busuk itu. 
Pilatus bermaksud mengundang belas kasihan mereka 
sehingga mereka membatalkan tuntutannya. Rupanya, 
Pilatus masih punya niat baik dan rasa keadilan sedikit. 
“Ecce homo!” teriak Pilatus kepada orang banyak, 
“Lihatlah	manusia	ini!”	
  Para pemimpin agama itu bukannya merasa 
belas kasihan, yang seharusnya merajai mereka yang 
dipenuhi oleh Taurat Yahweh, tetapi mereka malah 
semakin	 beringas	 melihat	 darah.	 “Inilah	 saatnya!”	
pikir	 mereka,	 “darah-Nya	 harus	 ditumpahkan.”	
Dengan sesumbar mereka kemudian berteriak, 
“SALIBKAN	DIA!	Biarlah	darah-Nya	ditanggungkan	
atas	kami	dan	anak	cucu	kami!”	Mereka	sudah	seperti	
binatang, bukan manusia lagi. Durhaka! Teriakan 
yang durhaka!
 Dengan ciut hati Pilatus mengorbankan wibawanya 
sebagai seorang gubernur pembela keadilan, dan 
dengan begitu saja menyerahkan Yesus kepada orang-
orang jahat itu, dan ia tak mau bertanggung jawab apa-
apa terhadap apa yang diputuskannya. Ia cuci tangan, 
tak mau tahu, tapi juga takut kedudukannya terancam 
oleh	 kerusuhan	 orang-orang	 beringas	 itu,	 “Aku	 tidak	
bersalah terhadap darah orang ini; itu urusan kamu 
sendiri!”	
 Yesus diputuskan untuk mati di salib! Ia harus 
membawa batangan kayu kasar dan besar untuk 
penyalibannya. Beratnya kira-kira lima puluh kilo. 
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Batangan horisontal itu akan ditancapkan ke batangan 
kayu lain yang sudah tertancap vertikal di bukit. 
Bayangkan saja. Badan Yesus sudah lemah. Hati-
Nya sedih tersayat-sayat. Orang yang dulu diajar dan 
disembuhkan-Nya, kini malah berbalik menentang 
Dia. Para murid-Nya pergi lari entah ke mana karena 
ketakutan. Guru mereka ditinggalkan sendirian saja. 
Siapa mau membantu dan mendekati salib? Tentu 
saja tidak ada! Yesus harus menggotong kayu salib 
berat dan kasar itu ke luar tembok Kota Yerusalem, ke 
tempat yang bernama Bukit Golgota, artinya Tempat 
Tengkorak. Tempat angker yang sudah banyak orang 
mati dengan mengerikan di sana. Itulah tempat bagi 
kematian Anak Allah? Ya, itulah tempatnya: Bukit 
Tengkorak! 
 Di tengah perjalanan Yesus jatuh berkali-kali 
karena tubuh-Nya sudah tidak kuat lagi. Bayangkan 
saja, Dia jatuh di tanah berbatu dan tertindih batangan 
kayu lima puluh kilometer itu! Tentu bisa saja tulang 
iga, tulang pipi, atau tulang lutut-Nya hancur karena 
tertindih beban berat itu. Dia tertindih dengan beban 
berat, beban dosa-dosa kita, kasar dan tak indah. 
 Sesampainya di Golgota, Yesus sudah tidak 
berupa manusia lagi. Tubuh-Nya sudah babak belur 
parah dan nyaris hancur lebur. Darah sudah banyak 
tercurah. Jiwa terluka parah. Kemudian dengan 
paksa Ia harus menanggalkan pakaian-Nya di depan 
umum. Lalu dengan kasar para prajurit memaku 
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kedua pergelangan tangan-Nya pada batang kayu 
yang Ia bawa. Kesakitan yang dahsyat! Darah 
mengucur deras lagi! Lalu dengan kasar dan tergesa-
gesa, mereka menancapkan batangan itu ke batangan 
vertikal, dan langsung memaku kaki Yesus ke batangan 
vertikal itu. 
 Betapa sadisnya!!! Setiap gerakan akan membuat 
Yesus kesakitan karena tangan dan kaki-Nya tergesek-
gesek paku besi kasar itu. Napasnya juga sesak karena 
tubuh-Nya ditarik dan diregang oleh paku-paku seperti 
itu. Oh... derita hebat Sang Anak Allah.
 Di kaki salib itu berdiri Maria, Bunda tercinta. Tak 
ada kata terucap. Maria hanya memandang dengan 
air mata berlinang. Inilah saat yang paling gelap dalam 
imannya, saat di mana jiwanya tertusuk pedang seperti 
diramalkan oleh Simeon puluhan tahun yang lalu. 
Jiwanya menyatu dalam sengsara Putra-Nya. Namun, 
Sang Bunda berdiri, ia tidak terduduk. Batinnya menjerit 
kesakitan, namun dengan tabah ia menanggungnya. 
Ia mau menguatkan Putranya, dan dikuatkan oleh 
Putranya.	 Di	 hatinya	 terdalam	 doa	 terucap,	 “Jadilah	
kehendak-Mu,	 jadilah	 kehendak-Mu...”	 Meskipun	 ia	
tak mengerti, lantunan doa penuh sengsara itu terus 
terucap. Ibu dan anak menyatu dalam sengsara yang 
dahsyat. 
 Para pemimpin agama masih tidak puas. Mereka 
makin beringas menghujat Anak Allah ini. Mereka 
mengolok dan mengejek-Nya, seolah-olah semua yang 
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diderita-Nya tidak cukup! Melihat ini semua, Yesus 
tidak mengucap kutuk yang seharusnya menjadi nasib 
mereka, Yesus mengucap kata pengampunan agung, 
“Ya	 Bapa,	 ampunilah	 mereka,	 karena	 mereka	 tidak	
tahu	 apa	 yang	 mereka	 lakukan.”	 Para	 orang	 busuk	
itu tentu saja tahu benar apa yang mereka lakukan, 
tapi Yesus seolah-olah menutupi itu di hadapan Bapa 
yang juga amat tertusuk penderitaan mendalam, 
semendalam Putra-Nya. Roh Cinta mereka juga 
menggeliat kesakitan. “Eloi... eloi lama sabakhtani!” 
 Yesus menggeliat kesakitan tubuh dan jiwa-Nya.
Namun, kata yang terucap: ampunilah... ya bahkan 
di tengah sekarat maut-Nya. Yesus masih sempat 
mengatakan kata yang menyejukkan: Ampunilah. 
Darah mengucur deras membasahi bumi yang berdosa 
ini, membasuhnya dari sengat kejahatan. Darah yang 
cuius una stilla salvum facere totum mundum ab omne 
scelere (hanya setitik saja sanggup menyelamatkan 
dunia dari segala kejahatannya), kini malah darah-Nya 
mengucur dengan deras. Seolah-olah Ia mau berkata, 
“Ini	Aku,	ambillah	semuanya!”	
 Setelah tiga jam bergumul dengan maut, dengan 
pasrah	Ia	menyelesaikan	tugasnya,	“Selesailah	sudah.”	
 Ia lalu menengadah ke Bapa dan dengan penuh 
kepasrahan	 Ia	berucap,	“Bapa,	ke	dalam	 tangan-Mu,	
Kuserahkan	nyawa-Ku.”	
 I’m just speechless, Jesus, I’m stammering, know 
not what to say. Kawan dan teman, Yesus berbuat 
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demikian hanya karena cinta-Nya yang amat sangat 
luar biasa pada kita. Dengan salib, penderitaan, luka-
luka, dan darah-Nya, Ia merebut kita dari kerajaan 
kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan-
Nya yang penuh kasih (Kol 1:13). Dengan wafat-Nya, Ia 
hancurkan kematian. Dengan, cinta kekuatan kejahatan 
dihancurkan-Nya. Maka, Ia rela mempertaruhkan 
hidup-Nya seluruhnya untuk kita. Memang benar 
bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih 
seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-
sahabatnya (Yoh 15:13). 
 Siapa sih kita ini sehingga Anak Allah mau bertaruh 
bagi kita sedemikian rupa? Orang bertaruh kalau yang 
dipertaruhkan itu baik, namun jujur saja bagaimanakah 
sih kita di hadapan Allah? Apakah kita pantas untuk 
dipertaruhan dengan bayaran nyawa Anak Allah 
sendiri? Aku kira kita tak pantas, itulah jawaban yang 
tepat. 
 Meskipun demikian Anak Allah, Yesus kita yang 
luar biasa itu, kembali menunjukkan keluarbiasaan-
Nya dengan menyerahkan diri-Nya untuk kita dan 
mati. Anak Allah mati untuk kita! Seolah-olah jika kita 
bertanya	 pada-Nya,	 “Yesus,	 seberapa	 besar	 Kau	
mencintai	 aku?”	 Ia	 menjawab,	 “Sedemikian	 besar.”	
Lalu Ia merentangkan tangan-Nya dan mati. Mati untuk 
kita yang bejat ini. Ia mati bagi para pemimpin agama 
busuk yang menyalibkan-Nya. Ia mati bagi para murid 
yang lari meninggalkan-Nya. Ia mati bagi mereka yang 
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sudah diajar dan disembuhkan-Nya namun berbalik 
berteriak untuk menyalibkan-Nya. Ia mati bagi 
manusia-manusia brengsek yang pantas mati. Ia mati 
menggantikan mereka dan kita. Inilah kematian suci 
yang indah. Bukan mati bunuh diri yang bertujuan 
membunuh orang lain yang dibenci dengan alasan 
iman yang palsu! Itu bukan mati suci, itu bunuh diri 
dan sekaligus pembunuhan yang menentang dengan 
langsung dan keras anugerah Allah, Sang Penyayang 
dan Sumber Kehidupan. 
 Again Jesus, I’m just speechless...
 Bagi kita juga, renung Jurgen Moltmann, penulis  
buku Der gekreuzigte Gott,	 “Ia	 juga	menjadi	 sahabat	
yang mau bersama-sama menderita dalam perjalanan 
hidup	 kita	 yang	 penuh	 derita	 ini.”	 Yesus	 mengerti	
sungguh duka kita. Hati-Nya telah disakiti dan bahkan 
tubuh-Nya sudah banyak mengucurkan darah. Ia juga 
mengerti setiap tetesan air mata duka kita, karena 
Ia juga menangis melihat betapa keras kepalanya 
manusia dan bagaimana mereka justru bertekun 
pada dosa. Ia pernah menangis, Ia tahu sungguh 
penderitaan kita, karena Dia alami sendiri semuanya 
itu (Ibr 4:15). Ia tahu betapa sakitnya dikhianati oleh 
orang-orang yang dekat. Ia tahu betapa pedihnya 
ditinggalkan oleh mereka yang Dia harapkan, justru di 
saat Ia membutuhkan peneguhan. Ia tahu sakit yang 
diderita badan. Ia tahu betapa ibu menderita melihat 
anaknya kesakitan dan bergumul dengan maut. Ia tahu 
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bagaimana takutnya menghadapi maut. Ia bahkan 
tahu gelapnya kubur. Ia tahu kita, dengan sungguh.
Ingatlah nyanyian ini, Ia sungguh sahabat sejati kita: 

Tuhan Yesus setia
Dia sahabat kita

Dalam segala susahku
Selalu menghiburku
Dia mengerti segala

Tetesan air mata
Waktu badai mengamuk
Dan gelombang mendera

Tuhan Yesus setia.

 Oleh karena itu, kita mesti BERBANGGA AKAN 
SALIB KRISTUS. Ia telah mengubah salib tanda 
penghinaan itu menjadi tanda KASIH tanpa batas, 
KASIH ALLAH pada manusia berdosa. Berbangga 
akan salib tidaklah sama dengan mengenakan atau 
memasang perhiasan berbentuk salib. Berbangga 
akan salib adalah menghidupi salib itu. Yesus pernah 
menegaskan	 pada	 kita,	 “Barangsiapa	 tidak	 memikul	
salibnya	 dan	 mengikut	 Aku,	 ia	 tidak	 layak	 bagi-Ku”	
(Mat 10:38).
 Sebab itulah Paulus pernah dengan bangga dan 
berkobar-kobar	berkata,	 “Kami	memberitakan	Kristus	
yang disalibkan: untuk orang-orang Yahudi suatu batu 
sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu 
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kebodohan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik 
orang Yahudi, maupun orang bukan Yahudi, Kristus 
adalah	kekuatan	Allah	dan	hikmat	Allah”	(1Kor	1:23-
24). Ia tidak memberitakan dengan kata dan hidupnya 
kebijaksanaan dunia ini, ia MEMBERITAKAN SALIB. 
Ia bangga akan salib Kristus! 
 Zaman ini banyak orang termasuk banyak di  
antara kalian kaum muda, takut akan salib ini dengan 
tidak berani komitmen sungguh-sungguh dalam 
mengikuti Kristus Yesus. JANGAN TAKUT!!! Sebagai 
pengikuti Kristus mengapa takut akan salib?! Kita 
malah justru harus membanggakan diri jika kita harus 
menanggung salib bersama Kristus. Itulah pengikut 
Kristus yang sejati yang bukan hanya bangga bahwa 
Yesus kita itu luar biasa, namun kita harus juga menjadi 
luar biasa. Dengan apa? Dengan ikut memanggul salib, 
karena inilah jalan satu-satunya menuju kemuliaan 
kebangkitan! 
 Santo Yohanes Paulus II mengingatkan kita, 
khususnya kaum muda untuk TIDAK TAKUT terhadap 
salib, kita didorongnya untuk memberitakan Injil 
Kabar Gembira, dengan berbangga pada salib, supaya 
salib Kristus jangan menjadi sia-sia (1Kor 1:17)! Mari 
berbangga akan salib Kristus, dan berani berjalan 
bersama-Nya. 
 Sobat muda, pada hari itu juga, Yesus kita yang 
luar biasa cinta-Nya pada kita itu dimakamkan. Ya, Dia 
dimakamkan. Putra Allah rela mengalami gelapnya 

Yesusku Menderita dan Mati di Salib, Untukku!
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dan ngerinya kubur, seperti kita. Begitu solidernya Ia 
pada kita, sampai begitu jauh! Akan tetapi, ini semua 
bukanlah akhir dari kisah keluarbiasaan Anak Allah 
ini. Bukankah Ia pernah berkata dengan nada optimis 
penuh pengharapan yang pasti,	 “Jikalau	 biji	 gandum	
tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji 
saja; tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak 
buah”	(Yoh	12:24).
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Yesusku 
Bangkit dari Mati, 

Alleluia!!!

11
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k
“Andaikata	Kristus	tidak	dibangkitkan,	

maka sia-sialah pemberitaan kami 
dan	sia-sialah	juga	kepercayaan	kamu.”	

(1Kor 15:14)

t
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Yesusku Bangkit dari Mati, 
Alleluia!!!

(Yoh 20:1-21:14) 

Waktu Yesus masih berkeliling dan mengajar, Ia 
pernah	 berkata	 pada	 para	murid-Nya,	 “Tangan-

tangan manusia akan membunuh Anak Manusia dan 
pada	 hari	 ketiga	 Ia	 akan	 dibangkitkan”	 (Mat	 17:23).	
Hati murid-murid-Nya pada waktu mendengar itu 
pun sedih sekali, sedih karena telinga mereka hanya 
berfokus pada kematian Yesus, tidak ada dalam pikiran 
mereka akan kebangkitan Kristus. 
 Setelah tiga hari dimakamkan. Setelah tiga hari 
dalam perut bumi. Setelah tiga hari dalam kegelapan 

Yesusku Bangkit dari Mati, Alleluia!!!
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gua kubur, Yesus, dengan segala kemuliaan Anak Allah 
yang	“kembali”	pada-Nya,	BANGKIT	DARI	MATI!!	
 Memang tidak ada orang yang bisa melihat proses 
kebangkitan itu sendiri. Ini rahasia agung Allah. Mulai 
sekarang	Yesus	sudah	“kembali”	ke	dalam	kemuliaan-
Nya, maka tanpa kemurahan hati-Nya, tak mungkin 
manusia dapat melihat atau mengenalinya. Maka 
jangan sombong, seperti beberapa orang ekstrem yang 
mengecilkan misteri Allah sebatas pikirannya yang 
sempit. Allah ya bukan Allah lagi kalau Dia terbatas  
sejauh kita mengerti. 
 Mari kita gunakan daya imajinasi sehat kita untuk 
membayangkan kebangkitan Kristus. Pagi itu, di hari 
Minggu Paskah, sesuatu yang agung, dahsyat, mulia, 
di luar segala kemampuan manusia mencernanya, 
sedang terjadi. 
 Di luar gua, burung-burung berkicau indah. Pagi 
mulai merekah. Para prajurit yang berjaga di luar 
gua yang ditutup rapat itu masih meringkuk tidur, 
kedinginan oleh hawa pagi nan sejuk. Bersamaan 
dengan sinar mentari yang merekah, sinar kemuliaan 
Allah, dari dalam tubuh Kristus Yesus, memenuhi 
kegelapan makam yang penuh dengan bau kematian 
itu. Mors et vita duello conflixere mirando: Kematian dan 
kehidupan sedang bertempur, bertarung dengan sengit! 
Pertempuran yang tak dapat kita bayangkan dengan 
pikiran kita manusia lemah dan terbatas ini. Namun, 
setelah beberapa saat: Dux vitae mortuus, regnat vivus: 
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Sang Pemimpin Kehidupan nan mati dan masuk ke 
alam maut, sekarang bangkit jaya! Kehidupan telah 
menang lawan kematian! 
 Tubuh Yesus yang rusak perlahan menjadi pulih 
lagi, makin lama, makin agung dan mulia. Ruah Yahweh 
bekerja dengan dahsyat meniupkan napas kehidupan-
Nya dalam keheningan nan agung dan menggetarkan. 
Jauh lebih dahsyat daripada ketika Ruah itu mencipta 
dan mengatur dunia ini. Tubuh yang mulia itu seolah 
menguap dari tempat dibaringkan-Nya, meninggalkan 
kain kafan masih dalam lipatannya dan tempatnya 
semula, tak tergerak sama sekali. Wow! Putra Allah kini 
kembali dalam kemuliaan-Nya yang semula! 
 Ia telah mengalahkan maut dengan mati dan 
bangkit lagi. Ketidaktaatan manusia, diganti-Nya 
dengan ketaatan-Nya sebagai Putra Allah sampai mati 
di salib. Maka dengan itu, Ia telah menghancurkan 
kekuatan kejahatan yang telah merusak ciptaan Allah 
pada awal penciptaan. Ia memulihkan apa yang telah 
rusak dan terluka parah. Oh... suatu keajaiban yang 
lebih agung daripada keajaiban penciptaan! Maka, 
gua kecil yang berbau mayat itu tidak sanggup lagi 
menahan kemuliaan agung ini, maka bergetarlah gua 
dan tanah sekitar itu dengan hebat (Mat 28:2a)! 
 Surga pun tergetar oleh peristiwa dahsyat ini. 
Utusan surgawi pun segera turun untuk sujud melayani 
Sang Putra Allah dengan menggulingkan batu kubur 
untuk menyiapkan dengan layak jalan keluar bagi Dia 

Yesusku Bangkit dari Mati, Alleluia!!!
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yang mulia. Dengan penuh keagungan Allah, Yesus kita 
ini, keluar untuk bertemu dan menampakkan diri-Nya 
pada para murid agar iman mereka diteguhkan lagi dan 
percaya akan sabda-Nya yang telah Dia ucapkan dan 
ajarkan berkali-kali, tapi tidak dimengerti mereka. Yesus, 
Sang Kristus, Putra Allah, pergi meninggalkan kain 
kafan yang menutupi tubuh-Nya tanpa memindahkan 
letaknya. Maut sudah dikalahkan-Nya. Makam pun 
ditinggalkan-Nya dalam keadaan KOSONG. 
 Sungguh dahsyat!!! Dia bangkit! Dia sungguh 
sudah bangkit!!! Yesssss!

Allah bangkit, bernyanyilah!
Allah bangkit, bersoraklah!

Musuh dikalahkan!
Umat-Nya dibebaskan!

Allah dahsyat di tempat kudus-Nya!

 Akan tetapi teman-teman, ada orang modern yang 
keminter bersikap skeptis pada realitas ilahi kebangkitan 
Kristus ini. Mereka berpendapat bahwa makam kosong 
itu tidak berbicara apa-apa tentang kebangkitan Yesus. 
Karena apa? Rupanya mereka ini dipengaruhi oleh 
ketakutan para mahkamah agama Yahudi zaman Yesus 
yang mengatakan pada para prajurit Romawi yang lari 
tunggang langgang karena ketakutan akan gempa, 
“Kamu	 harus	 mengatakan,	 bahwa	 murid-murid-Nya	
datang malam-malam dan mencuri-Nya ketika kamu 
sedang	tidur”	(Mat	28:13).	
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 Jadi, menurut mereka yang mengira diri pintar 
itu, makam kosong malah merupakan bukti bahwa 
mayat Yesus dicuri dan kemudian para murid 
mengaku bahwa Yesus itu bangkit dari kubur. Orang-
orang	 ini	 tidak	mau	membaca	 Injil	dari	“dalam”.	Ya	
udah, biarin aja. Hidup mereka kering! Tapi, kok ya 
gitu masih ngaku-ngaku pengikut Kristus. Entahlah, 
jadi bingung juga aku ini. 
 Sebenarnya keadaan para murid nggak seperti 
yang disangka kelompok orang modern yang tidak 
percaya itu. Para murid tidak mengerti sabda Yesus 
tentang kebangkitan-Nya dari mati. Mana bisa toh? 
Jadi, pikiran dan iman mereka nggak nyampe ke sana. 
Maka, ketika Yesus disalibkan, mereka pada lari ketakutan. 
Kemudian mereka berkumpul-kumpul selalu di ruang-
ruang terkunci. Mereka takut pada Mahkamah Agama 
yang benci pada mereka dan takut akan kejaran para 
prajurit Romawi. 
 Setelah itu, karena kecewa berat akan Guru 
mereka yang mati. Mereka kembali lagi ke pekerjaan 
mereka masing-masing. Petrus, misalnya, balik lagi 
menjadi penjala ikan. Baginya hidup sudah tidak 
berarti lagi tanpa Gurunya. Ya lebih baik kembali ke 
keluarganya dan menjala ikan lagi. Bisnis yang telah 
tiga tahun ia tinggalkan begitu saja karena terpesona 
oleh Yesus. 
 Jadi, para murid tidak punya harapan apa-
apa akan kebangkitan Guru mereka! Mereka hanya 

Yesusku Bangkit dari Mati, Alleluia!!!
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percaya kebangkitan itu nanti terjadinya pada akhir 
zaman bersama-sama dengan semua orang. Mereka 
tidak punya fantasi apa-apa akan kebangkitan Guru 
mereka. Mereka tidak mengimani kebangkitan yang 
akan terjadi pada Guru mereka. Tidak. Mereka 
kecewa berat! Jadi, manalah mungkin orang yang 
kecewa berat lalu punya alasan untuk membuat 
kisah	 bo’ongan	 tentang	 kebangkitan	 dengan	mencuri	
mayat Yesus supaya mereka dipercaya orang lagi? 
Manalah mungkin kemudian para murid itu dengan 
berani dan kuat membongkar kubur yang disegel kuat 
sementara para prajurit Romawi itu tidur? Mereka kan 
kebanyakan para nelayan, gak mungkinlah! Apalagi 
yang memerintahkan untuk menyegel kubur Yesus 
dan menjaga kubur itu Pilatus sendiri. Mana mungkin 
Gubernur mengirim prajurit-prajurit kroco untuk 
menjaga kubur orang yang mati secara kontroversial 
itu! Lalu juga karena yang dikirim itu sejenis Kopassus, 
mana mungkin mereka tertidur hanya karena berjaga 
semalam? Kan bisa giliran jaga toh. 
 Kalau toh kejadian para murid itu mencuri mayat 
Yesus, masakan gak ketahuan sama sekali? Masakan 
membongkar batu yang gede itu gak ada suara sama 
sekali yang bisa didengar oleh telinga prajurit Kopassus 
yang hebat-hebat itu? Emangnya mereka kerja dengan 
kedap suara? Aduh Bung, itu mah terjadi dua-rebu 
taon nyang lalu! Udahlah, pokoknya tuh orang-orang 
sok pinter pada aneh-aneh saja. 
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 Eh... masih aja ada orang yang protes dan 
mengatakan bahwa Yesus kita ini tidak bener-bener 
bangkit. Ini hanya khayalan para murid. Salah satunya 
bernama Abang Rudolf Bultman. Menurut mereka, 
kebangkitan hanya ada dalam pikiran dan fantasi 
para murid. Lalu bagaimana dengan penampakan-
penampakan Yesus pada Maria Magdalena, Tomas, 
dan para murid yang lain? Mereka menjawab, 
“Khayalan	para	murid	yang	dengan	sangat	merindukan	
bangkitnya	Yesus	membuat	otak	mereka	‘menciptakan’	
penampakan		Yesus	yang	bangkit	mulia.”	
 Tuh orang-orang emang deh! Penampakan 
(vision) yang terjadi pada para murid harus dimengerti 
dengan baik. Ini bukan mimpi, day dream, atau 
halusinasi (false vision), tapi lebih merupakan suatu 
revelatio. Wahyu berasal dari kata revelatio (Latin: re 
= menyingkap, velum = selubung). So, pewahyuan/
revelasi=penyingkapan selubung. Selubung apa? 
Selubung misteri dan kemuliaan Allah! Ini adalah 
tindakan Allah untuk membuat Diri-Nya tampak. 
Tanpa inisiatif Allah hal ini tak mungkin terjadi. Apa 
yang terjadi dalam peristiwa kebangkitan adalah bahwa 
Allah sungguh-sungguh menguak misteri kemuliaan-
Nya sehingga membuat diri Putra-Nya yang sudah 
mulia TAMPAK dan NYATA. 
 Inilah yang membuat penampakan Yesus yang 
bangkit itu adalah penampakan yang sejati. Jadi, Yesus 
menampakkan diri pada para murid di luar keinginan 

Yesusku Bangkit dari Mati, Alleluia!!!
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mereka untuk ditampaki Yesus. Kebangkitan Yesus 
adalah kebangkitan yang menyeluruh (badan-jiwa) 
dan seluruhnya sama sekali baru dan mulia, maka 
perlu inisiatif Allah untuk membuat apa yang mulia ini 
dapat dicerna oleh indera para murid sebagai manusia 
lemah. Vision ini adalah inisiatif Allah, bukan kerinduan 
para murid. 
 Buktinya apa? Buktinya bahwa ketika para 
murid melihat Yesus yang muncul tiba-tiba di depan 
mereka, mereka: takut, sangat terkejut, tidak percaya, 
ragu-ragu, dan mengira Yesus hantu. Kalo mereka 
merindukan Yesus maka mereka akan bersorak senang 
jika Yesus tiba-tiba muncul. Inilah kerinduanku! 
Ternyata nggak gitu. Bahkan ketika Yesus menyapa, 
mereka masih gagap. Sampai-sampai Yesus meminta 
ikan goreng (Luk 24:42) dan memakannya untuk 
meyakinkan para murid bahwa hello…, it’s me, Jesus, 
your Lord and teacher, not a ghost!  Terima kasih kita 
pada ikan goreng, karena kamu yang membuka mata 
kami terhadap kebangkitan Yesus. 
 Kemudian apa bedanya penampakan yang sejati 
dengan penampakan palsu? Penampakan palsu bisa 
merupakan suatu halusinasi (bukan melulu karena 
tidak sadar), dalam hal ini orang bisa sungguh-sungguh 
“melihat”	 sesuatu.	 Tapi,	 asal	 dari	 sesuatu	 ini	 adalah	
dari ciptaan imajinasinya sendiri. Misalnya: orang takut 
sekali dengan pocong, lalu malam-malam ia jalan di 
kuburan, kemudian ia melihat guling bekas tersandar 
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di pohon kamboja. Orang itu langsung lari terbirit-birit 
karena baginya guling itu jadi hidup seperti pocong. 
Dalam kasus penampakan palsu religius keadaannya 
jauh lebih halus meskipun palsu. Pernah ada seorang 
suster mengaku mendapat penampakan Bunda Maria 
karena dia benar-benar rindu ditampaki Maria dan 
ingin menjadi orang terkenal seperti St. Bernadette. Ini 
false vision. Penampakan Yesus yang bangkit, bukan 
false vision.
 Ada satu hal lagi yang sungguh-sungguh luar 
biasa dari Yesus yang bangkit ini! Yesus yang bangkit 
adalah Yesus yang sama dengan Yesus yang di salib 
sekaligus berbeda dengan Yesus yang di salib. Dia 
sama karena dalam tubuh-Nya setelah kebangkitan 
terdapat luka-luka salib, tapi tubuh yang mulia ini 
tidak dapat dihalangi oleh apa-apa lagi. Dia dapat 
appear and disappear begitu aja. Ia tiba-tiba muncul 
di tempat terkunci di tengah murid-murid. Ia makan. Ia 
menyuruh Tomas mencucukkan jarinya ke bekas-bekas 
luka tangan dan lambung-Nya. Tapi juga Ia tiba-tiba 
bisa menghilang begitu saja dari pandangan mereka. 
 Wow, keren bo! Jadi Yesus yang bangkit bukan 
zombie atau mayat hidup. Dia bangkit dengan mulia 
dengan tubuh kebangkitan yang baru. Tidak ada 
persamaan yang bisa diambil dari manusia lain, karena 
Yesus adalah Putra Sulung Kebangkitan, artinya belum 
ada manusia yang wafat dan bangkit dengan tubuh 
mulia seperti Kristus. Super keren deh pokoknya! 

Yesusku Bangkit dari Mati, Alleluia!!!
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 Inilah yang terjadi waktu Paskah. Seolah-olah kita 
diajak masuk dunia fantasi, tapi dunia fantasi yang 
bener-bener nyata. Keren bangeeeeeettt! Itulah yang 
terjadi setelah penderitaan besar di salib. Salib bukanlah 
sia-sia. Salib tidak berhenti pada salib dan kematian. 
Salib kini menjadi tanda kemenangan, karena salib 
berakhir pada kebangkitan jaya mulia, Alleluya!  Untuk 
itu teman sekalian, mari kita renungkan dengan tenang 
nyanyian indah yang dikarang oleh Rasul Paulus pada 
waktu ia terkagum-kagum pada misteri Kristus Yesus 
yang hebat itu:
 

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.

Itulah sebabnya 
Allah sangat meninggikan Dia

dan mengaruniakan kepada-Nya
nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus
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bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi

dan yang ada di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku:

“Yesus Kristus adalah Tuhan,”
bagi kemuliaan Allah, Bapa!

    (Flp 2:6-11)

 Keren, keren, keren abis! Wow!! Jadi histeris 
nehh! 
 Kebangkitan Yesus Kristus inilah yang membuat 
para murid kelak nggak bisa tinggal diam dan nggak 
mewartakannya kepada banyak orang. Inilah yang 
menjadi pegangan dasar iman para rasul, para murid, 
dan juga kita semua. Paulus, rasul yang terakhir 
dan jenius itu sampai berseru dengan lantang, 
“Andaikata	Kristus	tidak	dibangkitkan,	maka	sia-sialah	
pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan 
kamu!”	(1Kor	15:14).
 Kelak sebagai hasil kebangkitan Kristus, kita 
semua akan mengalami hal yang serupa, maka dari 
itu Gereja tetap dengan setia mengakui bahwa aku 
percaya	akan	“kebangkitan	badan,	kehidupan	kekal”.	
Untuk itu, hendaknya kita serentak berseru nyaring 
dengan segenap hati, with all we are,	“Amin,	ya	amin!	
Kristus Yesus sungguh sudah bangkit dengan jaya! 
Alleluia!”	

Yesusku Bangkit dari Mati, Alleluia!!!
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k
“Aku	akan	mengirim	kepadamu	
apa yang dijanjikan Bapa-Ku. 

Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini 
sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan 

dari	tempat	tinggi.”	

(Luk 24:49)

t
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Yesusku Mengutus 
Roh Kudus-Nya

(Kis 2:1-47) 

Empat puluh hari setelah Yesus, Sang Kristus, 
bangkit dari kematian, di hadapan ratusan orang Ia 

terangkat naik ke surga. Para murid yang jantungnya 
selama beberapa bulan ini dibuat sport oleh Yesus, kini 
merasa ada sesuatu yang hilang. Mereka terus menatap 
ke langit bahkan ketika awan gemawan yang putih 

Yesusku Mengutus Roh Kudus-Nya
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bersinar itu menutupi Kristus Yesus dari pandangan 
mereka. Mereka seolah-olah tak mau ditinggal lagi 
oleh sang Guru. Tiga hari saja ditinggal dalam makam, 
sudah porak-poranda hidup mereka, apalagi harus 
ditinggalkan selamanya. 
 Penampakan-penampakan Paskah memang telah 
membuat iman mereka melonjak dan hati mereka 
bergirang dan berdendang riang lagi. Harapan mereka 
tumbuh. Mereka merasa kuat lagi. Mereka melihat 
lagi tujuan hidup mereka. Semangat mereka bangkit 
lagi untuk menjadi penjala manusia. Akan tetapi, kini 
mereka harus berpisah lagi dengan Sang Guru. Bukan 
main-main perpisahannya, karena ini rupanya berpisah 
untuk selama-lamanya. Ia berkata bahwa mereka tak 
akan melihat Dia lagi. Sedih banget!
 Namun, Kristus Yesus, sang Guru, sebelum 
terangkat naik ke surga, berpesan pada mereka untuk 
tetap	 tinggal	 di	 Yerusalem.	 Ia	 bersabda,	 “Aku	 akan	
mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. 
Tetapi, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai 
kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat 
tinggi”	(Luk	24:49).	
	 “Apa	pula	kekuasaan	dari	 tempat	 tinggi	 itu?	Apa	
lagi yang akan dilakukan Kristus pada kami? Kejutan 
apa	 lagi	 yang	 akan	 terjadi?”	 Para	 rasul	 berpikir-pikir	
sampai kulit muka mereka berkerut-kerut saking 
seriusnya. Namun, ini pesan Guru sebelum pergi ke 
surga, maka mereka tidak berani untuk melanggarnya. 
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 Mulai saat itu mereka berkumpul di suatu ruangan 
yang cukup aman dari incaran orang-orang Yahudi, 
terutama para pemuka agama yang masih saja 
mencoba mengendus kehadiran para murid Yesus. 
Tentu saja Maria ada di situ bersama mereka. Bunda 
kita ini sudah diserahkan oleh Yesus pada Yohanes 
di kaki salib, tepat sebelum Yesus wafat. Ini perintah 
wasiat. Mulai sekarang Maria menjadi ibu Yohanes 
dan ibu bagi para rasul. Mereka sungguh mencintai ibu 
sederhana yang sudah mulai tua ini. Bersama Maria, 
mereka seolah-olah bersama Kristus Yesus, karena 
hanya Marialah darah daging Yesus. Maka, para rasul 
merasa tenteram bersama bunda kudus ini. 
 Maria semakin suci dan matang imannya. Ia 
telah menjalani malam gelap iman yang dahsyat di 
kaki salib. Ia terbukti tetap setia pada Allah. Dengan 
kebangkitan Putranya dari alam maut, malam gelap 
iman itu tersingkir oleh cerahnya fajar. Maria kini 
semakin mantap yakin akan janji Allah yang tak 
pernah meleset. Kini Maria paham apa yang dahulu 
dengan amat samar dimengertinya dari kabar Malaikat 
Gabriel. Kebangkitan Putranya membuat hati Maria 
berbunga-bunga dengan bangga, karena Yahweh 
telah memilihnya, si anawim, untuk mengemban 
tugas mahaagung ini. Maka, Maria pun bernyanyi 
dengan suara merdu dan penuh dengan kekuatan dan 
kedalaman iman di hadapan para rasul, 

Yesusku Mengutus Roh Kudus-Nya
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“Jiwaku memuliakan Tuhan,
hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku,

sebab Ia telah memerhatikan aku
hamba-Nya yang rendah.

Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan
akan menyebut aku berbahagia,

karena Yang Mahakuasa telah melakukan
perbuatan-perbuatan besar kepadaku,

nama-Nya adalah kudus.
Rahmat-Nya turun-temurun

atas orang yang takut akan Dia.
Ia memperlihatkan kuasa-Nya
 dengan perbuatan tangan-Nya

Ia mencerai-beraikan
 orang-orang yang congkak hatinya;

Ia menurunkan 
orang-orang yang berkuasa dari takhtanya
Ia meninggikan orang-orang yang rendah;

Ia melimpahkan segala yang baik
kepada orang yang lapar,

Ia menyuruh orang yang kaya 
pergi dengan tangan hampa;

Ia menolong Israel, hamba-Nya,
karena Ia mengingat rahmat-Nya,

seperti yang dijanjikan-Nya 
kepada nenek moyang kita, kepada Abraham
dan keturunannya untuk selama-lamanya.”

(Luk 1:47-55)
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 Para rasul tetap tinggal di ruang itu. Mereka 
sungguh tekun dan khusyuk dalam doa. Maria juga 
tetap di sana, mendampingi mereka. Sungguh hari-
hari itu penuh dengan suasana doa. Para rasul kini 
masuk lebih dalam lagi ke dalam doa. Mereka menanti-
nanti datangnya kuasa dari tempat tinggi itu. Mazmur-
mazmur dikidungkan. Tangan terangkat ke atas memuji 
Allah. Dupa-dupa dibakar, harumnya memenuhi 
ruangan tempat mereka berkumpul. Asapnya naik 
bersama dengan doa-doa mereka ke surga, tempat 
di mana Guru mereka, kini menjadi Kyrios, menjadi 
Tuhan, meraja bersama Bapa. 
 Setelah seminggu menunggu-nunggu, mereka 
bertanya kepada Maria, apa sih yang dimaksud  
Yesus	 dengan	 “kuasa	 yang	 dari	 tempat	 tinggi	 itu”,	
tapi Maria cuma diam saja. Ia tahu itu. Itulah kuasa 
yang	 menaunginya	 ketika	 ia	 mengatakan	 ‘ya’	 pada	
permintaan Allah lewat Malaikat Gabriel di Nazaret 
puluhan tahun yang lalu. Maria kembali diingatkan akan 
saat agung itu. Seperti biasa bunda kita ini lalu masuk 
dalam doa yang amat dalam dan khusyuk, dipenuhi 
oleh kemuliaan Allah, sampai para rasul tidak berani 
bertanya lagi. Namun, Maria tetap di sana mendampingi 
para rasul. Ia tahu sesuatu yang dahsyat akan terjadi, 
maka mereka perlu didampingi dan didoakan agar 
mereka	 sungguh	 siap	 menerima	 “kuasa	 dari	 tempat	
tinggi”	yang	dijanjikan	Kristus	Yesus	itu.	Melihat	bunda	
mereka makin khusyuk berdoa, para rasul pun mengikuti 
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teladannya. Dalam doanya, Maria mengucap dengan 
lirih,	 “Utuslah	Roh-Mu,	 ya	Allah,	 dan	 baruilah	muka	
bumi	ini”	(Mzm	104:30).	
 Pada hari kesepuluh setelah Sang Kristus 
terangkat naik ke surga, tibalah hari Pentakosta. 
Hari ini adalah hari perayaan pesta panen raya, lima 
puluh hari sesudah Paskah. Hari ini pesta Paskah 
dimahkotai dengan syukur atas panen raya. Orang-
orang Yahudi datang ke Yerusalem untuk berziarah 
ke sana. Ini hari raya besar, selain hari panen raya 
mereka memperingati hari diberikannya Hukum di 
Sinai. Ingat sepuluh perintah Allah yang diberikan 
Allah pada Musa di Sinai bukan? 
 Pokoknya hari Pentakosta ini nggak kalah dengan 
pesta Paskah. Tentu saja Yerusalem menjadi super 
sibuk. Di mana ada orang banyak, di situ perdagangan 
juga berlangsung, apalagi hari itu pesta besar panen 
raya! Bayangin aja deh, orang pada berjubel di kota 
besar untuk jual beli ini itu. Seneng banget deh mereka 
pada hari ini. Orang pada mendapatkan duit banyak 
dari hasil jual beli panenan. Orang-orang dari banyak 
suku yang gak pernah ketemu, lalu ketemuan lalu ya 
saling jual hasil bumi atau barang-barang dagangan 
yang khas dari mereka. Jadi, suasananya pasti rame 
dan akrab banget. 
 Belum lagi... orang-orang luar negeri pada 
datang. Kan menurut hukum ekonomi di mana 
ada pasar di situ orang harus berjualan. Ini analisis 
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ekonomi dari kantor berita Yerusalem, dua rebu taon 
yang lalu. Heheheh, emangnya kalo nggak berdagang 
mau tawuran? Itu sih kerjaannya bonek dan preman 
aja, orang-orang licik yang gak berani satu lawan 
satu, tapi hanya berani maen keroyok. Eh... kok jadi 
ngomongin preman. 
 Hari itu suasana kota masih pagi tapi sudah ramai. 
Rupanya sejak kemarin perayaan sudah dimulai 
dan sejak subuh pasar sudah penuh sesak dengan 
orang. Namun, di dalam ruangan di mana para rasul 
berkumpul, suasana doa makin khusyuk. Mereka 
berjaga semalaman. Seolah-olah tak peduli dengan 
suasana pesta di luar yang ramai, para rasul bersama 
Maria berdoa dengan mendalam. Mereka masuk dalam 
tahap doa yang agung. Sepuluh hari mereka sudah 
bertekun. Dari surga suatu kuasa sedang berjalan turun 
ke bumi. Ia diutus untuk datang ke bumi untuk para 
rasul. 
 Tepat jam sembilan pagi, ruangan tempat mereka 
berkumpul itu tiba-tiba seperti MELEDAK dengan suara 
keras! Bum!! Lalu fiiuuuhhhh .........  Angin bertiup 
dengan kencang dan keras, hanya di ruangan itu, ya 
hanya di ruangan itu. Angin itu lewat disertai sinar 
terang dan menerpa para rasul dan Bunda Maria. 
Kerudung disertai sinar terang doa mereka tersingkap 
karena kencangnya angin. Ada sesuatu yang lain dari 
dalam angin keras ini. Angin ini seolah-olah terasa 
sedang mencipta sesuatu yang baru di ruangan itu. 
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Maria pernah merasakannya. Ia kini merasakannya 
lagi. Ia lalu tersenyum dengan hormat, lalu ia berlutut 
menyambut datangnya mempelainya yang agung. 
“Selamat	 datang	 ya	 Ruah Yahweh, Roh Allah yang 
hidup!”	sapanya	dengan	penuh	sujud-hormat.	
 Para rasul satu-persatu membuka matanya, namun 
hati dan bibir terus mengucap doa. Ada dorongan dari 
dalam dan dari luar yang seolah-olah menenggelamkan 
mereka ke alam misteri yang agung. Doa di bibir 
terus terucap dengan cepat, doa dari kedalaman diri 
mereka, tempat roh mereka bersemayam. Mereka tidak 
mengerti ini doa apa. Namun, dengan tangan yang 
serentak terangkat ke surga mereka terus didorong 
untuk mengucap doa tersebut. Ada ketenangan agung 
yang mendalam, namun sekaligus bercampur dengan 
sukacita, damai, kasih, segala sesuatu yang baik semua 
bercampur menjadi satu. Glossa meluncur dengan 
deras dari hati mereka terdalam, mendorong bibir 
untuk berucap. Angin tetap berhembus kencang. 
 Tiba-tiba angin seolah-olah menggumpal di 
tengah bagaikan saat terbentuknya galaksi baru. 
Kemudian dari pusat gumpalan spiral itu pecahlah 
cahaya agung yang dahsyat namun indah, bagaikan 
big bang. Cahaya yang terpecah itu kini hinggap di 
atas masing-masing kepala para rasul dan Bunda 
Maria, dan begitu hinggap berubahlah cahaya itu 
menjadi lidah-lidah api. 
 Anehnya, ketika lidah api itu hinggap, para rasul 
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malah merasa seperti air sejuk yang meresap masuk 
ke dalam jiwa mereka. Namun, air sejuk yang penuh 
damai yang bukan dari dunia ini perlahan membakar 
hati mereka dengan hebat! Hati mereka yang tadinya 
masih dingin diliputi ketakutan kini menjadi amat 
mantap dan berani. Hati mereka sungguh terbakar 
oleh nyala api Roh Kudus dan mereka berkobar-kobar 
bagi Allah! 
 Saat itu mereka menjadi TAHU tentang semua yang 
telah diajarkan Guru mereka. Mata batin, pikiran, dan 
perasaan mereka semuanya terbuka pada pengertian 
dan pengetahuan baru yang diberikan oleh Roh ini. 
Sabda Kristus Yesus yang dahulu masih samar bagi 
mereka, kini semuanya menjadi jelas. Pengetahuan 
lama yang menjadi baru! Sabda yang terucap dari 
mulut Sang Sabda, Guru agung mereka itu, kini, karena 
kuasa Roh Kudus menjadi lekat erat dan tertulis dalam 
kedalaman diri mereka. Mereka kini menyatu dengan 
Sabda. 
 ROH ALLAH SEDANG BEKERJA! Roh yang 
melayang-layang di atas permukaan air pada awal mula 
dunia (Kej 1:2), kini hinggap di atas mereka dengan 
mengambil bentuk lidah-lidah api! Roh Kudus ini 
menampakkan kemuliaan Allah yang agung, dahsyat, 
dan tak terhampiri itu. Ia sedang mencipta suatu dunia 
yang baru lewat para rasul ini. 
 Badan para rasul bergetar keras, mereka dipenuhi 
dengan Roh Allah dan kuasa-Nya yang dahsyat. Mereka 
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bergetar karena tubuh mereka tak kuasa menahan 
kemuliaan itu. Mereka lalu bergerak ke luar ruangan 
sambil tetap memuji Allah dengan segenap hati dan 
budi. 
 Orang banyak tentu heran melihat para 
rasul yang berdoa semacam itu. Lalu Roh Kudus 
menghembuskan kehendak-Nya, sesudah sejenak 
mengaruniakan glossa yang membuat para rasul intim 
dengan-Nya, maka kini Roh hendak berhembus pada 
dan membarui banyak orang. Ia meletakkan pada 
mulut para rasul bahasa-bahasa asing yang tidak 
mereka ketahui sebelumnya. Roh Kudus pada saat itu 
bekerja dengan kekuatan penuh untuk menyatukan 
semua orang. Ia mau melenyapkan kutukan 
menara Babel akibat kesombongan manusia yang 
menentang Allah dengan congkaknya. Kutukan yang 
menyebabkan banyak orang terpecah karena bahasa, 
kini disatukan dalam bahasa yang dikaruniakan Roh 
Kudus itu sendiri. 
 Bahasa-bahasa yang dianugerahkan Roh itu 
dimengerti oleh orang-orang asing yang hadir di 
Yerusalem pada waktu itu. Para rasul yang aslinya 
berbahasa Aram itu menjadi amat sangat fasih 
berbahasa Latin, Yunani, Arab, dan bahasa-bahasa 
asing lain yang dipakai oleh orang-orang yang hadir 
di situ. Roh juga membuat apa yang mereka ucapkan 
juga dimengerti oleh orang-orang tersebut. Bahasa 
asing yang diucapkan oleh orang yang asing akan 
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bahasa itu. Ini juga membuat orang asing penutur 
bahasa sendiri menjadi paham akan penuturan kasih 
Allah. Semua yang bertentangan kini disatukan oleh 
Roh Kudus. Inilah mukjizat Pentakosta baru! 
 Wow, ini bukan lagi sekadar cool, tapi dahsyat 
man!!!
 Setelah itu Roh Kudus mulai menampakkan peran-
Nya sebagai Sang Sumber Hidup. Ia mengaruniai 
Petrus dengan keberanian dan mengobarkan rohnya 
sambil meletakkan Firman Allah di mulutnya. 
 Petrus yang kalo bicara nyeletuk dulu baru dipikir. 
Petrus yang mengingkari Gurunya. Petrus yang takut 
dan lari dari Gurunya pada saat penyiksaan salib. 
Petrus yang takut dan mengurung diri di balik pintu-
pintu terkunci. Petrus yang frustrasi dan kembali 
menjadi penjala ikan. Kini Roh Kudus mengubahnya 
menjadi Petrus, sang Batu Karang Gereja! Bum!!
 Orang-orang ada yang menyindir, pasti lagi-lagi 
kaum Farisi, deh bahwa para rasul yang berbahasa 
aneh-aneh itu mabuk oleh anggur manis. Maka, penuh 
dengan kuasa Roh, Petrus bangkit berdiri dan dengan 
gagah	 berkhotbah	 dengan	 menyala-nyala,	 “Hai	
kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di 
Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku 
ini. Hari masih pukul sembilan pagi, tidak mungkinlah 
orang-orang ini mabuk oleh anggur manis. Kamu salah. 
Tidak! Mereka tidak mabuk! Mereka ini dipenuhi oleh 
Roh Allah!! 
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 Mengapa kamu menunjukkan wajah tak percaya, 
hai orang tak beriman?! Zaman dahulu, Nabi Yoel 
pernah mengatakan bahwa pada zaman terakhir Allah 
akan MENCURAHKAN ROHNYA ke atas semua 
manusia. Dan kami telah mengalami pencurahan Roh 
ini. Roh Allahlah yang bekerja dalam kami. Kami tidak 
mabuk!
 Dan perlu kalian ketahui dan camkan juga, bahwa 
Yesus orang Nazaret itu, Sang Manusia dari Allah itu 
telah kau salibkan dan kau bunuh dengan tangan-
tangan durhakamu! Namun, semuanya tidak berakhir 
dengan kematian yang sia-sia. Allah telah melepaskan 
Dia dari kuasa maut dan membangkitkan Dia! Kamilah 
saksi-saksi hidup akan kebangkitan-Nya itu. Setelah Ia 
naik ke surga di hadapan mata kami. Ia mengutus Roh-
Nya yang sekarang sedang menaungi kami dengan 
kekuatan-kekuatan-Nya yang hebat!
 Maka saudara-saudara, janganlah membiarkan 
dirimu berbaur dengan angkatan jahat ini. Untuk itu, 
berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat 
ini!”	
 Sebuah khotbah yang heboh!!
 Karena kuasa Roh Kudus yang mengobarkan 
Petrus, hari itu, hari Pentakosta, memang terjadi pesta 
panen, tetapi hari itu telah diubah menjadi hari panen 
keselamatan bagi banyak jiwa. Roh Kudus memanen 
jiwa-jiwa!! Ada tiga ribu orang yang menyerahkan diri 
untuk dibaptis pada hari itu (Kis 2:41)! Heboh banget!  



177

Belum pernah ada terjadi orang sekian banyak dibaptis 
sekaligus. Mereka menerima hidup yang baru. 
 Hari itu, lima puluh hari setelah Paskah, lahirlah 
GEREJA. Lahirlah umat yang baru. Yesus telah 
menganugerahkan Roh Kudus pada kita, Ia memberi 
pada	para	rasul	‘kuasa	dari	tempat	tinggi.’	Roh	itulah	
yang melahirkan Gereja. Maka, Ia kemudian disebut 
sebagai Dominum et Vivificantem, Sang Tuhan dan 
Pemberi Hidup. 
 Roh Kudus inilah yang membimbing Gereja dalam 
kuasa-Nya. Ia menghibur kita. Ia menolong kita. Ia 
menasihati kita. Ia menyemangati kita. Ia meluruskan 
kita. Ia menyuburkan iman kita. Ia mengingatkan 
kita akan ajaran-ajaran Kristus, Sang Sabda. Ia 
melembutkan hati kita. Ia membersihkan kita dari cemar 
dosa-dosa kita. Ia membarui kita, dengan mencipta 
diri kita menjadi manusia baru. Ia menunjukkan jalan 
pada kita. Ia menerangi kita. Ia memberi kita damai. Ia 
membagi-bagikan karunia-Nya pada kita untuk hidup 
kita sebagai Gereja. Ia menyatukan kita. Ia mengajar 
kita mengasihi Allah. Ia memberikan cinta, karena Ia 
sendirilah cinta sejati itu. 
 Oleh karena itu, leluhur kita dalam iman mencoba 
merumuskan Roh yang misterius ini dengan mengajar 
kita mengucap dan membatinkan,

Aku percaya akan Roh Kudus,
Ia adalah Tuhan dan Pemberi Hidup.
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Ia berasal dari Bapa dan Putra,
Ia yang bersama Bapa dan Putra

disembah dan dimuliakan.
Ia bersabda dengan perantaraan para nabi.

 Yesus memberi kita Roh yang satu dan sama! 
Thank you Jesus, thank you for your sweet Holy Spirit! 
Terima kasih atas kuasa dari tempat tinggi ini. Terima 
kasih atas karunia agung ini. Terima kasih atas ciuman 
mesra-Mu ini. Terima kasih, ya Roh yang manis dan 
lembut, namun kuat dan dahsyat. Datang, datanglah 
selalu menaungi kami. Datanglah dengan kuat kuasa-
Mu. 
 Akhirnya, teman sekalian, hanya dalam dan oleh 
karena kuasa Roh Kudus inilah kita dapat menyebut 
Allah sebagai Abba Bapa dan hanya oleh-Nyalah kita 
semua ini bisa berkata dengan segenap hati, jiwa dan 
raga kita, 

“YESUSKU LUAR BIASA!!!”
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