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Lancang…!1 
(…tapi ada dasar kebenarannya) 

 
Ada satu peristiwa di mana Yesus pernah mau dilempari batu, dengan tujuan 
membunuh-Nya, karena ‘kelancangan’-Nya sewaktu Beliau menyampaikan 
kebenaran kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yesus 
dengan tegas menyatakannya dalam Yoh.8:28, "Apabila kamu telah meninggikan 
Anak Manusia, barulah kamu tahu, bahwa Akulah Dia (Bapa)…” (bandingkan 
juga dengan Yoh.10:30). Masih melanjutkan ‘kelancangan’-Nya, Yesus dengan 
enteng mengatakan: “…sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada" 
(Yoh.8:58). Orang Yahudi tidak terima ‘kelancangan’ Yesus ini. Kebenaran yang 
diungkapkan Yesus dianggap melecehkan, aneh, bahkan dianggap sesat! Namun, 
tetap saja Yesus menyerukan kebenaran, meskipun harus dianggap lancang! 
 
Satu cerita lagi, kalau yang ini lebih rendah ‘level’-nya dari cerita di atas. Anda 
masih ingat cerita ilmuwan Galileo Galilei (GG)? Pastilah yang pernah membaca 
kisah GG tentang heliosentrisme (bahwa bumilah yang mengitari matahari) akan 
teringat betapa GG telah begitu ‘lancang’ 2 terhadap otoritas tertinggi di Italia 
waktu itu, yakni Gereja Katolik. Masa itu, mayoritas masyarakat dididik oleh 
Gereja untuk mengimani aristotelian geocentric di mana bumi adalah pusat alam 
semesta, seluruh instrumen angkasa termasuk matahari mengelilingi bumi. GG 
dengan ‘lancang’ dan lantang menyampaikan sebaliknya, bahwa bumilah yang 
mengitari matahari. Kelancangan GG ini sungguh luar biasa, tidak sopan, 
‘melawan arus’, dan pada akhirnya menuai pengadilan buat dia. Tahun 1615, GG 
dan teorinya diadili oleh the holy office yang tugasnya ‘mengamankan’ doktrin 
Gereja. Hasilnya: GG didakwa sesat! Paus Urbanus VIII menghukumnya dengan 
tahanan rumah sampai akhir hayatnya. Namun, ratusan tahun kemudian, ‘teori’ 
yang disampaikan GG terbukti kebenarannya. Inilah kelancangan yang didasarkan 
kepada kebenaran dan kebenaran itu membuka mata setiap orang, pada waktu-
Nya! 
 
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, contoh-contoh di atas tadi adalah peristiwa 
‘lancang’ yang didasarkan kepada kebenaran. Buku ini tidak membahas ilmu 
pengetahuan kuno yang terbukti kebenarannya di masa kemudian, bukan pula 
buku ilmu pengetahuan yang mau menonjolkan pikiran manusia, tapi Buku 

 
1 Penulis: hambaYesus, e-mail: sisean_na@yahoo.com, 11 September 2014. 
2Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, lancang artinya tidak tahu adat; kurang 
sopan…dst. 
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sederhana yang bertujuan menyampaikan Kebenaran (yakni Yesus sendiri, 
periksa Yoh.14:6). Kebenaran yang disampaikan dalam Buku ini juga sangat 
mungkin dianggap lancang oleh pembaca, tapi bagi Penulis ‘kelancangan’ ini 
harus dilakukan untuk membuka mata hati Anda. Hal ini akan diuraikan pada 
bagian-bagian berikutnya dalam Buku ini. Kalau Anda menganggap Buku ini 
terlalu ‘lancang’, tinggalkan saja dan jangan teruskan.  
 
Perlu juga saya sampaikan di sini, Anda harus sadar dan pahami, bahwa 
Kebenaran harus bermuasal dari satu Sumber saja 3, tidak mungkin dua, karena 
harus ada kepastian! Dia absolut, tidak relatif, dan jujur. Sumber ini pantas dan 
sah menjadi dasar berpijak dan memerdekakan Anda, yakni memerdekakan dari 
konsep-konsep yang berasal dari kegelapan yang melencengkan iman. 4 
 
Oleh karena itu, sebelum membaca, supaya dituntun oleh Kebenaran itu, saya 
ajak Anda untuk berdoa, ucapkanlah doa ini dengan bersuara (Mat.12:37, 
“Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut 
ucapanmu pula engkau akan dihukum”); 
 
Tuhan Yesus, saya mau membaca Buku ini, mohon tuntunan Roh Kudus 
dalam pembacaannya, supaya yang bersumber daripada-Mu saja yang saya 
terima, karena Engkau satu-satunya Kebenaran itu. Konsep-konsep yang 
bukan berasal dari-Mu harus menyingkir dari batin saya. Mohon buka hati 
dan pikiran saya untuk-Mu Bapa, supaya apa-apa yang Bapa mau sampaikan 
melalui Buku ini pada saya dapat menjadi bekal buat saya untuk semakin 
mengenal-Mu dan menaati-Mu. Mohon kiranya Tuhan mengutus malaikat-Mu 
menjagai saya dalam membaca Buku ini. Amin. 
 
Pembaca yang dikasihi Tuhan, ‘kelancangan-kelancangan’ yang lebih ekstrim 
lainnya sudah terjadi sejak ribuan tahun dan tercatat rapi di dalam Alkitab. Anda 
mau lihat beberapa ‘kelancangan’ di dalam Perjanjian Baru yang saya mau sajikan 
di sini? Tokoh-tokoh yang menyampaikan kebenaran/’kelancangan’ tersebut tidak 
sedang berbuat konyol, tapi ‘kelancangan’ itu didasarkan pada kebenaran yang 
oleh mayoritas orang pada saat itu dipandang sangat tidak sopan, menusuk 
perasaan, melawan arus, dan lain dari kebiasaan umumnya.  

 

3 Yoh.14:6, Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada 
seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.” 
4 Yoh.8:31, Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: "Jikalau 
kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan 
mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." 
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Tapi syukurlah, ‘kelancangan’ itu justru terjadi untuk meluruskan keimanan 
manusia pada saat itu bahkan sampai sekarang. Para pembaca, Anda ingin 
melihat ‘kelancangan-kelancangan’ tersebut? Bersiaplah! 
 

‘KELANCANGAN-KELANCANGAN’ ITU… 
 

▪ ‘Kelancangan’ Stefanus…(Kis.6:13-14) 

 
6:13 Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata: "Orang ini 

terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini 
dan hukum Taurat, 6:14 sebab kami telah mendengar dia mengatakan, 

bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan 
mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita.” 

 
Apakah Anda melihat bagian mana yang ‘lancang’ disampaikan Stefanus 
yang membuat orang Yahudi marah pada catatan Kis.6:13-14 di atas? Anda 
bisa melihatnya? 
 
Rupa-rupanya orang Yahudi marah dengan pernyataan Stefanus bahwa 
Yesus akan merubuhkan tempat kudus (sinagoge) orang Yahudi dan 
mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada orang Yahudi. 
Sesungguhnya, apa yang disampaikan Stefanus ada dasar kebenarannya. 
Mari kita lihat: 
 
1. Soal merubuhkan tempat kudus. Lihatlah apa yang tertulis dalam 

Mat.24:1-2;…24:1 Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Tuhan, lalu pergi. 
Maka datanglah murid-murid-Nya dan menunjuk kepada bangunan-
bangunan Bait Tuhan. 24:2 Ia berkata kepada mereka: "Kamu melihat 
semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu 
batupun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain; semuanya 
akan diruntuhkan." Pada waktu-Nya semua ‘tempat kudus’, atau istilah 
umumnya bait/rumah Tuhan, itu akan diruntuhkan, semua itu akan 
berlalu. Bahkan langit dan bumi akan berlalu! Yang kekal dan tidak akan 
berlalu adalah perkataan Yesus seperti yang disabdakan-Nya dalam 
Mat. 24:35, “Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak 
akan berlalu.”  
 
Saudara, gedung-gedung gereja yang dibangun pada zaman modern 
inipun tidak akan luput, akan diruntuhkan semuanya. Percumalah  para 
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pemimpin gereja5 membangun gereja dengan mewah. Mereka pikir 
mereka sedang menghormati Tuhan dengan mendirikan ‘rumah Tuhan’ 
itu, periksalah Kis.7:48-49 ini, 
 

7:48 Tetapi Yang Mahatinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh 
tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh nabi: 

7:49 Langit adalah takhta-Ku, dan bumi adalah tumpuan kaki-Ku. Rumah 
apakah yang akan kamu dirikan bagi-Ku, demikian firman Tuhan, tempat 

apakah yang akan menjadi perhentian-Ku? 
 
Padahal yang seharusnya diurus oleh pemimpin gereja adalah ‘gereja’ 
atau bait Tuhan yg sebenarnya, yakni manusia itu sendiri yang di 
dalamnya ada Roh Tuhan, 1 Korintus  3:16-17: 
 

3:16 Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Tuhan dan bahwa 
Roh Tuhan diam di dalam kamu? 3:17 Jika ada orang yang 

membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia. Sebab 
bait Tuhan adalah kudus dan bait Tuhan itu ialah kamu. 

 
2. Soal mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Adat 

istiadat menjadi hukum bagi masyarakat waktu itu. Sampai sekarang, 
para pelaku adat, katakanlah Batak misalnya, mematuhinya seperti 
mematuhi hukum. Ditelan bulat-bulat, tidak diuji, apakah berkenan di 
hadapan Tuhan atau tidak! (baca Ef.5:10, 1Tes. 5:21). Anda mau 
mengujinya sekarang, sebelum membaca lebih lanjut? Cobalah ucapkan 
doa ini dengan bersuara, 

 
Bapa Yesus Yang Maha Baik, saya berdoa di hadapan-Mu, mohon 
bukakan kepada saya kebenaran tentang apa sebenarnya adat 
istiadat yang diwariskan leluhur saya itu. Mohon berikan saya 
kepekaan untuk dengar-dengaran kepada-Mu soal ini. Sebab saya 
mau hidup untuk  memuliakan Tuhan Yesus saja. Mohon berikan 
saya hikmat-Mu untuk menguji dan menilai ritual adat istiadat suku 
bangsa itu dari sudut pandang kebenaran Tuhan Yesus, supaya 
tidak salah saya melangkah. Sebab saya hanya mau hidup secara 
mempermuliakan Bapa Yesus. Amin. 
 

 

5 Anda mau mengetahui lebih banyak tentang pengembalaan para pemimpin gereja pada 
zaman modern ini? Dapatkan bukunya secara gratis. Kirimkan alamat lengkap ke email 
penulis. 
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Soal mematuhi adat istiadat ini, sudah dikecam oleh Yesus dan menjadi 
dasar Stefanus untuk bersaksi. Lihatlah Markus 7:1-8; 

 

7:1 Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat 
dari Yerusalem datang menemui Yesus. 7:2 Mereka melihat, bahwa 

beberapa orang murid-Nya makan dengan tangan najis, yaitu dengan 
tangan yang tidak dibasuh. 7:3 Sebab orang-orang Farisi seperti orang-
orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan 
tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek 

moyang mereka; 7:4 dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak 
makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan 
lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi 

dan perkakas-perkakas tembaga. 7:5 Karena itu orang-orang Farisi dan 
ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada-Nya: "Mengapa murid-murid-Mu 

tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan 
dengan tangan najis?" 7:6 Jawab-Nya kepada mereka: "Benarlah nubuat 

Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik! Sebab ada tertulis: 
Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari 

pada-Ku. 7:7 Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran 
yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. 7:8 Perintah Tuhan kamu 

abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia."  
7:9 Yesus berkata pula kepada mereka: "Sungguh pandai kamu 

mengesampingkan perintah Tuhan, supaya kamu dapat memelihara adat 
istiadatmu sendiri. 

 
Saudara perhatikan, rombongan orang Farisi dan Ahli Taurat ‘menegur’ 
Yesus dan lihatlah bagaimana rombongan Farisi dan Ahli Taurat hendak 
memasukkan Yesus ke dalam golongan mereka, para pewaris adat istiadat 
nenek moyang, dengan mengatakan "Mengapa murid-murid-Mu tidak hidup 
menurut adat istiadat nenek moyang kita…".  
 
Yesus menempelak orang Farisi dan Ahli Taurat dengan lantang (ayat 6) 
dan melanjutkannya (ayat 9): "Sungguh pandai kamu mengesampingkan 
perintah Tuhan, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri”. 
Adat istiadat manusia itu tidak berharga di hadapan Yesus, karena semua 
itu bukan untuk kemuliaan Tuhan! Yesus bukan bagian dari kelompok orang 
Yahudi yang memelihara adat istiadat yang diwariskan nenek moyang 
Yahudi, termasuk Musa. Oleh karena itu, Yesus menyebutnya dengan adat 
istiadatmu sendiri karena Beliau bukan bagian dan tidak mencari kemuliaan 
dari adat istiadat manusia itu! 



Lancang...tapi ada dasar kebenarannya!            Hal 6 dari 32 

 
Adat istiadat (par-ad'-os-is/paradoses [Yunani] atau tradition [Inggris]) itu 
hanyalah buatan manusia semata dan sangat mungkin diilhami oleh ‘arwah’ 
leluhur yang sebenarnya adalah roh jahat. Adat istiadat yang ‘diwariskan’ 
Musa (pemimpin umat Yahudi) saja ditolak Yesus, apalagi adat istiadat 
bangsa-bangsa lain yang dulunya dikreasi oleh para animis dan sinkritis! 

 
Penulis datang dari kalangan Batak, dan dengan ‘lancang’ dan lantang telah 
mengambil sikap menolak mematuhi adat istiadat yang diwariskan nenek 
moyang orang Batak itu.6 Apa dasarnya? Dasarnya sama dengan sikap 
Yesus, menolak mengenyampingkan perintah Tuhan karena mematuhi 
perintah manusia. 

 
Bagi pembaca yang berasal dari suku Batak, tentu pernah mendengar 
umpasa (pepatah) ini: “Ompu sijolo-jolo tubu martungkot siala gundi, na 
pinungka ni sijolo-jolo tubu, i do si ihutonon ni na parpudi.” (artinya: 
yang dibuka/dibuat oleh nenek moyang harus diikuti keturunan). Pernahkah 
Anda bertanya, apa yang sudah dibuka para leluhur itu? Siapa yang 
mengilhami mereka? Sudahkah mereka mengenal Yesus waktu itu? 
Sederhana saja menjawabnya: mereka belum kenal siapa Yesus waktu itu, 
maka merekapun belum menyembah Yesus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat, Sang Pemberi Hidup Kekal. Sewaktu ilham adat istiadat itu 
diterima leluhur orang Batak, mereka menyembah Debata sebagai Tuhan 
mereka! 

 
Bacalah cuplikan satu alinea dari buku acara dalam merayakan 100 tahun 
Sending HKBP [Huria Kristen Batak Protestan]7 berikut ini, perhatikan 
kalimat yang bercetak hitam-tebal: 

 
Kondisi masyarakat Batak yang hidup di daerah pedalaman 
Sumatera Utara pada zaman dahulu amat memprihatinkan; 
jauh dari jangkauan kemajuan di dalam setiap aspek 
kehidupannya. Terbelakang dalam kehidupan sosialnya, hal 
ini ditandai dengan kehidupan yang amat miskin dan 
sederhana. Terbelakang dalam bidang pendidikan, hal ini 

 

6 Anda mau mengetahui lebih banyak tentang tentang apa/untuk apa sebenarnya pelaksanaan 
adat istiadat Batak itu? Kirimkan alamat lengkap ke email penulis, Anda akan dapatkan 
bukunya secara gratis. 
7 HKBP, Buku Acara, “Kebaktian Raya Perayaan Jubileum 100 Tahun Sending HKBP Distrik 
VIII Jawa-Kalimantan”, Istora Senayan Jakarta, 14 Nopember 1999, Hal. 4. 
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ditandai dengan masyarakat yang buta huruf dan penuh 
dengan kebodohan. Mereka hidup dalam adat istiadat yang 
mengikat dan yang harus dilaksanakan supaya ilah yang 
disembah jangan marah. Peperangan antar kampung dan 
antar marga, saling bermusuhan dan mendengki merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-
harinya. Agama suku yang bernama Parmalim 
menyembah Debata Mula Jadi Na Bolon (Debata) sebagai 
ilahnya. Ilah inilah yang merupakan agama asli orang 
Batak pra datangnya Injil. 

 
Buku Acara tersebut jelas menyebutkan bahwa orang-orang Batak dulunya 
adalah umat agama Parmalim, yang merupakan agama asli orang Batak. 
Mereka  harus hidup dalam adat istiadat supaya Debata yang disembah 
jangan marah. Dengan perkataan lain, adat istiadat tersebut adalah satu 
bagian integral tak terpisahkan dalam praktek mamele (menyembah) 
Debata dalam agama Parmalim. Jelaslah, bahwa adat istiadat Batak itu 
diilhamkan oleh Debata bukan untuk memuliakan Yesus tapi untuk 
memuliakan dirinya sendiri! Jadi, bila seorang Batak melakukan ritual adat 
istiadat Batak itu, maka dia sedang menyerahkan dirinya dalam 
penyembahan kepada Debata. Mulialah Tuhan Yesus, sungguh benar apa 
yang sudah disampaikan-Nya kepada Farisi dan Ahli Taurat: Perintah 
Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat 
manusia….Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Tuhan, 
supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. 

 
Pertanyaannya, perintah Tuhan yang mana yang diabaikan bila melakukan 
adat istiadat Batak yang menyembah Debata (Mula Jadi Na Bolon) itu? 
Telitilah apa yg disabdakan-Nya ini:  

 
Maka berkatalah Yesus kepadanya: "Enyahlah, Iblis! Sebab ada tertulis: 

Engkau harus menyembah Tuhan, Sembahanmu, dan hanya kepada Dia 
sajalah engkau berbakti!" [Mat.4:10] 

 
Anda lihat, kepada siapa Anda berbakti waktu melakukan adat istiadat? 
Jawabannya mudah: berbakti kepada Debata! Padahal, Yesus sudah 
sabdakan kita hanya berbakti kepada-Nya saja. Berbakti kepada ilah lain 
berarti sudah mengenyampingkan perintah-Nya. Sayangnya, penyembahan 
kepada Debata ini tetap dilakukan melalui adat istiadat yang dilestarikan 
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oleh orang Batak, meskipun mereka sendiri bukan umat agama Parmalim 
dan mengaku sudah Kristen.  

 

Akan gampang sekali ada sanggahan dari Pembaca begini: “Kan Debata 
adalah nama Tuhan yang tertulis di dalam Bibel berbahasa Batak (Toba)?”  

Untuk menjawabnya, perhatikan dulu kutipan (bulat-bulat) berikut ini, diambil 
dari Buku Sedjarah Kebudajaan Batak, Suatu Studi Tentang Suku 
Batak (Toba-Angkola-Mandailing-Simelungun Pakpak Dairi-Kairo), N. 
Siahaan, B.A., Tjetakan Pertama, 1964:  

Dilapangan kultus, magi dan astrologi banjak dipakai kata2 
Sansakerta. Kata Debata berasal dari Skt. dewata. Istilah Skt. 
batara (artinja dewa, orang besar, orang terpeladjar) dipakai di 
Indonesia hanja untuk menjebut dewa atau radja. Dikepulauan 
Nusantara Batara Guru adalah dewa tertinggi bagi orang2 jang 
beragama Hindu, jakni sama dengan Siwa dan bagi orang 
Batak sebutan untuk Dewa benua bawah. Kata guru djuga 
berasal dari Sansekerta. Mula Djadi Na Bolon, jaitu dewa 
keseluruhan bagi dunia animisme Batak mengandung satu 
kata Sansekerta, jaitu mula. Soripada djuga kata Sansakerta 
(Soripada = Wisnu atau gelaran bagi orang besar, bandingkan 
sebutan Seripaduka dalam bahasa Melaju).  

 
Debata itu adalah dewa(ta), Mulajadi Na Bolon, yaitu dewa keseluruhan bagi 
dunia animisme Batak yang dianggap sebagai awal/mula. Satu-satunya 
Pribadi Yang Benar sebagai Yang Awal/Mula (Alfa), sekaligus Akhir 
(Omega), hanya Yesus (Wahyu 22:13-21) saja. Kalau untuk mengimani 
bahwa Yesus adalah Awal/Mula, dapat saya pertanggungjawabkan, saya 
tidak akan meleset. 

 
Faktor penerjemahan (yang meleset), yang dilakukan pihak penerjemah 
Bibel bahasa Batak Toba, di mana God atau Gott diterjemahkan Debata, 
adalah penyebab kerancuan iman orang Kristen-Batak. Penerjemahan 
(yang meleset) itu, tidak menjadi faktor legitimasi/pembenar Debata menjadi 
Tuhan. Tidak sah itu! Seumpama Anda menempatkan setumpuk kotoran 
sapi dalam karung beras lalu anda meng-klaim bahwa isi bungkusan itu 
adalah beras, sekali kotoran tetap kotoran tidak akan bisa berubah status 
jadi beras meskipun disimpan dalam karung beras! Di Batak Karo lain lagi 
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namanya, dipanggil dia Dibata. Di Simalungun, Naibata. Ini semua ‘kotoran-
kotoran’ dalam alam roh yang tak pantas dihormati! 

 
Penulis, sejak dijamah Yesus secara pribadi tahun 2000, sudah menolak 
adat istadat Batak yang diilhamkan Debata itu. Kami tidak mau menghormati 
Debata karena yang layak disembah dan dipuja hanya Yesus. Kami 
berbelas kasihan bagi mereka yang masih mengeraskan hati dan tetap 
menyerahkan diri kepada ritual adat istiadat Batak. Pernikahan saya dan 
isteri, tahun 2001, tidak mempraktekkan ritual adat istiadat Batak dan segala 
perangkatnya, cukup dalam pemberkatan di dalam nama Yesus saja! 

 
Selingan kesaksian 
 
Orang tua kami, bapak KS, meninggal pada tahun 2014, dalam usia 82 
tahun lebih. Semasa hidupnya, selama 32 tahun orang tua ini menjadi 
sintua salah satu gereja Batak dan mantan pelaku adat yang kental sebagai 
anak dari seorang bangsawan di tanah kelahirannya. Pak KS ini bertobat 
tahun 2001, usianya sudah 71 tahun waktu itu. Sejak dia bertobat dan 
menerima Yesus sebagai Rajanya, yang memberinya keselamatan, dia 
banyak belajar kepada Yesus melalui pelayanan yang membuat dia 
memperoleh pengalaman pribadi untuk hidup di dalam kebenaran Yesus. 
 
Beberapa waktu sebelum meninggal, ada wasiat yang ditinggalkannya, 
sebagian direkam dalam handphone, sebagian disampaikan secara lisan 
kepada anak-anaknya. Pada intinya, bila sampai waktunya dia meninggal, 
dia tidak mengizinkan dilakukannya ritual adat istiadat Batak, dan kalau 
dikuburkan tidak mau diacarakan/disakramenkan dalam nama Debata, 
cukup dalam nama Yesus saja. Tentu, wasiat ini sangat ‘lancang’, 
khususnya bagi mayoritas orang-orang Batak-Kristen yang masih terikat 
secara rohani kepada Debata. Singkat cerita, jadilah kami (semua anak-
anak) berhadapan dengan 4 orang sintua dan perwakilan Serikat Tolong 
Menolong/STM (yang didirikan bapak saya waktu masih hidup).  
 
Dapat diduga, penyampaian wasiat almarhum untuk tidak diadati ini 
dianggap sangat lancang dan dianggap mambahen jea tu keluarga 
(membuat malu keluarga). Apalagi bapak saya, sebelum bertobat, adalah 
‘raja adat’.  
 
Lebih menarik lagi, sewaktu kami sampaikan wasiat bapak soal sakramen 
penguburan, Sintua, yang menjadi pimpinan delegasi gereja dan STM, 
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langsung menyampaikan ancaman pemecatan bila penguburan tidak 
menuruti kebiasaan/liturgi gereja itu, apalagi sampai dilakukan oleh pihak 
lain dan bukan dilakukan oleh gereja di mana bapak dan ibu saya menjadi 
jemaatnya.  
 
Soal wasiat penguburan ini, saya dapat cerita dari abang saya, rupa-
rupanya ada perbincangan antara bapak saya, waktu beliau masih hidup, 
dengan ibu saya. Ibu saya menyampaikan kalau (sakramen) penguburan 
ditangani oleh gereja, pastilah nama yang dipakai adalah Debata, sehingga 
yang dimuliakan adalah Debata. Menurut mereka, adalah hal yang mustahil 
meminta pendeta dari gereja tersebut untuk tidak menggunakan nama 
Debata dalam sakramen, hampir pasti pendeta tersebut akan menolak 
karena akan didakwa melakukan pelanggaran terhadap liturgi yang sudah 
diatur dalam siasat gereja, yang dapat berakibat pada pemecatannya 
sebagai pendeta. Sehingga, akhirnya bapak dan ibu saya sepakat agar 
penguburan ditangani oleh teman-teman persekutuan saja secara 
sederhana seperti penguburan Yesus (periksalah Mat.27:58:60; Yoh.19:38-
42), sebab yang mau dikebumikan tinggal debu tanah saja, roh sudah 
kembali ke rumah Bapa (bandingkan Pengkhotbah 12:7). 
 
Singkat cerita, hasil pertemuan semua anak-anak dan sintua gereja dibawa 
oleh sintua ke dalam rapat gereja baik di tingkat resort, bahkan berdasarkan 
informasi sintua tersebut, dibahas sampai ke tingkat distrik. Hasilnya, para 
Pendeta dan pengurus gereja tidak terima dan berencana akan mengambil-
alih acara pengebumian dengan paksa. Seorang sintua, yang malam 
sebelumnya ikut rapat dengan semua anak-anak, datang tergopoh-gopoh 
menyampaikan hasil rapat gereja dan mengusulkan agar seluruh ahli waris 
menandatangani surat pernyataan. Surat pernyataan itu intinya 
menyebutkan bahwa kami siap dipecat dari gereja bila tetap melakukan 
acara pengebumian dengan cara sederhana yang kami usulkan sesuai 
wasiat bapak kami. Katanya, surat pernyataan itu diperlukan agar pendeta 
gereja tersebut tidak datang mengambil-alih acara pengebumian tersebut 
dengan paksa. Kami tanda tangani saja surat pernyataan itu dengan 
senang hati, bukan karena  kami khawatir acara akan mereka rampas, tapi 
kami sadar bahwa selama ibu kami masih anggota ‘organisasi’ mereka, 
maka mereka yang berhak mengatur ‘teritori’-nya. Catatan: maaf, saya 
sebut saja gereja itu organisasi karena memang prakteknya banyak gereja 
berpraktek sebagai organisasi yang didominasi siasat/aturan buatan 
manusia (juga uang dan kekuasaan?).  
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Benar saja, hanya berselang empat hari, gereja tersebut memecat ibu kami 
(seorang janda yang masih dalam suasana berkabung!) dari gereja itu. 
Bukan hanya ibu kami yang dipecat, tapi juga abang, yang kebetulan juga 
menjadi anggota jemaat di gereja tersebut. Alasannya, abang saya itu dohot 
manolopi alias ikut menyetujui wasiat bapak yang menolak sakramen 
pengebumian oleh gereja yang masih menghormati Debata, dewa agama 
kuno bangsa Batak itu. Barangkali, anak-anak yang lainpun akan kena 
pecat juga bila terdaftar sebagai jemaat dalam gereja yang sama. Kami 
mengampuni gereja itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan! 
(Karena kami tahu bahwa mereka sedang dikendalikan dewa Debata 
Mulajadi Na Bolon). 
 
Sampai akhir hayatnya, bapak tetap konsisten tidak mau berbakti kepada 
Debata melalui adat istiadat Batak dan ‘acara gereja’ yang masih dikotori 
dewa yang berasal dari dunia animisme Batak itu. Ratusan orang datang 
menghadiri acara kebaktian pengebumian orang tua kami ini, tapi tidak 
satupun dari mereka yang menemukan adanya acara adat dilakukan pada 
kebaktian itu. Ada yang mengkritik pedas bahkan menuduh sesat, ada yang 
bisa menerima, namun ada pula yang masih ragu. Peristiwa ini Tuhan 
Yesus izinkan, supaya acara ini bisa menjadi kesaksian bagi orang Batak-
Kristen, khususnya bagi mereka yang masih ragu. Melalui peristiwa ini 
mereka bisa melihat bahwa acara pengebumian (debu tanah) dapat 
dilakukan dengan cara yang tidak mendukakan hati Tuhan. Selama ini, 
orang Batak selalu merasa ‘terancam’ bila tidak melakukan adat istiadat 
dalam menguburkan jenasah, takut ditinggalkan kumpulan keluarga besar, 
bahkan dianggap sesat, dan seterusnya. Semoga mereka yang sudah ‘tidak 
sejahtera’ terhadap ritual ada istiadat ini dapat diteguhkan-Nya untuk 
diberikan keberanian mengambil sikap mematuhi Yesus saja. Bagi mereka 
yang masih mengeraskan hati, tentunya Yesuspun tetap mengasihi mereka 
dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menampak kebenaran-
Nya seturut waktu dan cara-Nya yang sempurna. Puji Raja Yesus! 

 
 

▪ Lagi ‘Kelancangan’ Stefanus…(Kis.7:53-60) 

 
Saudara, bacalah perikop di bawah ini dengan seksama: 
 

…7:53 Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh 
malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya."  7:54 Ketika 

anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat 
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tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. 
7:55 Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, 
lalu melihat kemuliaan Tuhan dan Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan. 

7:56 Lalu katanya: "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia 
berdiri di sebelah kanan Tuhan." 7:57 Maka berteriak-teriaklah mereka dan 
sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. 7:58 Mereka menyeret dia 
ke luar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka 

di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. 7:59 Sedang mereka 
melemparinya Stefanus berdoa, katanya: "Ya Tuhan Yesus, terimalah 
rohku." 7:60 Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring: "Tuhan, 

janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka!" Dan dengan perkataan itu 
meninggallah ia 

 
Apakah yang Anda lihat dari catatan peritiwa di atas? Adakah Anda 
perhatikan kalimat yang saya garis bawahi pada ayat 53 di atas? Adakah 
ayat 53 itu menjadi pertanyaan buat Saudara? 
 
Mari kita lihat catatan Keluaran 31:18, 
 

31:18 Dan TUHAN memberikan kepada Musa, setelah Ia selesai berbicara 
dengan dia di gunung Sinai, kedua loh hukum Tuhan, loh batu, yang ditulisi 

oleh jari Tuhan. 
 

Musa mencatat pengalamannya bahwa dia bertemu ‘Tuhan’ (atau Yahweh) 
dalam menerima hukum Taurat di gunung Sinai kedua loh batu yang 
berisikan Hukum Taurat. Menurutnya, ‘Tuhan’ sendirilah yang 
memberikannya kedua loh batu itu. Musa berbicara kepada ‘Tuhan’ dengan 
berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya (bandingkan 
Kel.33:11). Musa ‘percaya diri’ bahwa pribadi yang bertemu dengannya di 
gunung Sinai adalah Tuhan. Padahal Musa sendiri mencatat di dalam 
Kel.33:20,  
 

33:20 Lagi firman-Nya: "Engkau tidak tahan memandang wajah-Ku, sebab 
tidak ada orang yang memandang Aku dapat hidup." 

 
Musa tidak konsisten dalam menjelaskan pertemuannya dengan pribadi roh 
yang ditemuinya. Satu kali, dia mengaku bertemu Tuhan secara bertatap 
muka seperti teman dengan teman (Kel.33:11). Bahkan Musa meng-klaim 
Tuhanlah secara langsung memberikan dua loh batu itu kepadanya 
(Ul.5:22). Namun, di lain kesempatan, di dalam catatan Kel.33:20, 
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disebutnya Tuhan berfirman bahwa Musa tidak akan tahan memandang 
wajah-Nya karena tidak ada orang yang memandang-Nya dapat hidup. 
Kalau yang terkahir ini benar adanya, karena kekudusan Tuhan yang luar 
biasa dan tidak terbatas yang membuat manusia itu tidak dapat berhadapan 
langsung dengan-Nya. Akibatnya jadi rancu Musa! Di dalam Pasal yang 
sama pada Keluaran 33 pada ayat 11 dan 20 sudah kontradiktif, tidak pasti 
dia menjelaskan siapa yang ditemuinya itu. 
 
Saudara, baca dulu nats di bawah ini, 
 

Yoh.1:18 Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan; tetapi Anak 
Tunggal Tuhan, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya. 
 
Tidak ada seorangpun pernah melihat Tuhan, termasuk Musa sewaktu 
masih di bumi! Lalu siapa Yahweh, yang ditemui Musa itu, apakah dia 
Tuhan? 
 
Mari kembali kepada ‘kelancangan’ Stephanus, dalam Kisah 7:53, di atas 
tadi, Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-
malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. 
 
Anda perhatikan di sana? Stefanus, dalam kepenuhan Roh Kudus, 
menyampaikan dengan tegas bahwa malaikatlah (sekedar utusan) yang 
menyampaikan hukum Taurat itu kepada Musa, bukan Tuhan. Orang 
Yahudi menjadi salah menyembah, mengira Yahweh itu Tuhan. 
 
Kebenaran yang diungkapkan Stefanus ini menjadi salah satu alasan 
kenapa dia dirajam oleh orang Yahudi dengan kejam. Tak bisa terima orang 
Yahudi dengan kenyataan, bahwa pribadi yang berkomunikasi dengan 
Musa waktu itu sekedar malaikat utusan saja, bukan Pribadi Yang Maha 
Pencipta! Lihatlah betapa marahnya anggota Mahkamah Agama itu, mereka 
‘menyambut, kesaksian Strefanus dengan gertakan gigi (Kis.7:54). Mereka 
merasa dilecehkan dengan ‘kelancangan’ Stefanus, karena mereka begitu 
mengagungkan Yahweh atau Yehowah atau Jehovah (yang belakangan 
dipanggil Adonai).  
 
Yesus juga sudah pernah akan dirajam ketika menyampaikan kesaksian 
yang ‘mirip’ dengan Stefanus. Anda bisa baca kesaksian tentang hal 
tersebut pada Yohanes 8. Saya akan beberkan beberapa kesaksian 
tentang kebenaran itu berikut ini; 
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1. Yesus berkata, pada Yoh.8:19, …."Baik Aku, maupun Bapa-Ku tidak 

kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal Aku, kamu mengenal 
juga Bapa-Ku."  
 
Anda mengerti maksud Yesus di sini? Dia menyampaikan bahwa 
ternyata orang Yahudi tidak mengenal Bapa Sorgawi! Ini berarti yang 
mereka sembah selama ini (bahkan sampai sekarang) bukan Bapa Yang 
Benar. Yesus terang-terangan menempelak mereka, bahwa yang 
mereka sembah bukan Bapa, tapi ‘pribadi lain’. Sehingga mereka dinilai 
Yesus tidak mengenal Bapa. Maaf saja, orang Yahudi ‘salah 
menyembah’ karena mereka tidak menyembah Bapa tapi Yahweh! 
 
Yoh.8:21: “Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak: "Aku 
akan pergi dan kamu akan mencari Aku tetapi kamu akan mati 
dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." 
 
Yoh.8:24 “Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan 
mati dalam dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa 
Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." 
 
Yesus dengan keras pula menyampaikan bahwa mereka akan mati 
dalam dosa! Lihatlah betapa pentingnya menerima kesaksian Yesus soal 
ini. Mereka, yang tidak menerima kesaksian, bahwa hanya Bapa yaitu 
Yesus (cek Yoh.10:30), Pribadi yang patut disembah, akan mati di dalam 
dosa mereka sendiri. Berarti para penyembah Yahweh, yang tidak 
menerima Yesus sebagai Bapa, akan mati dalam dosa! Selain itu, Yesus 
juga bilang: “Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." 
Saudara, ke mana Yesus pergi? Pasti ke rumah Bapa, bukan? 
Sementara para penyembah Yahweh, sebagaimana disampaikan Yesus, 
tidak datang ke rumah Bapa. Terus, jadinya ke mana para penyembah 
Yahweh ini pergi? Jawablah sendiri! Yesus menuntun orang ke tempat-
Nya, lalu Yahweh menuntun orang ke mana? Kalau melihat pernyataan 
Yesus, jelas-jelas mereka bukan pergi ke rumah Bapa, tapi ke ‘tempat’ 
lain! 
 

2. Perhatikanlah lagi, peringatan keras Yesus ini, Yoh.8:44: “Iblislah yang 
menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan 
bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak 
hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. 
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Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, 
sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.” 

 
Yesus bahkan dengan keras menegur Farisi penyembah Yahweh ini, 
dengan berkata: “Iblislah yang menjadi bapamu…” Wai, keras sekali ini! 
 
Hal ini berarti, Bapa Yesus-lah yang layak disembah, di luar Dia berarti 
penyembahan terhadap Iblis! Iblis ini jago berdusta, sebab ia adalah 
pendusta dan bapa segala dusta. Berarti, dari sudut pandang Yesus, 
yang tentu saja kebenarannya tak diragukan, Yahweh ini adalah 
pendusta! 
 

3. Lagi teguran keras Yesus, Yoh.8:46-47, “Siapakah di antaramu yang 
membuktikan bahwa Aku berbuat dosa? Apabila Aku mengatakan 
kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepada-Ku? 
Barangsiapa berasal dari Tuhan, ia mendengarkan firman Tuhan; 
itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak 
berasal dari Tuhan." 
 
Barangsiapa berasal dari Tuhan, merekalah yang mendengarkan firman 
Tuhan, Yesus menilai bahwa penyembah Yahweh itu tidak 
mendengarkan Dia karena mereka ‘bukan berasal dari Tuhan’. Artinya, 
keimanan mereka tidak berasal dari Bapa, Sumber Kebenaran. Itulah 
sebabnya, apa yang disampaikan Yesus tidak mereka terima karena 
mata hati mereka telah tertutup oleh keimanan asing yang sudah lebih 
dulu merasuki hati mereka, konsep yang tentu saja bukan berasal dari 
Yesus. Keimanan asing tersebut telah melencengkan mereka, sehingga 
mereka tidak mendengar. Meskipun Yesus sudah menyampaikan 
kebenaran, tetap saja mereka menolak, karena penyesatan itu sudah 
membutakan mata rohani. Memang sederhana saja, semua yang berasal 
dari Tuhan tentu akan gampang mendengarkan Tuhan. Namun, apa 
yang bukan berasal dari Tuhan, pasti jadi bebal dan tegar tengkuk bila 
mendengar kebenaran. 
 
Anda tahu, pada saat Yesus berbicara ini, Dia tidak hanya berbicara 
kepada orang Israel saja, tapi Yesus juga sedang menempelak Iblis yang 
berbicara melalui mulut para penyembah Yahweh tersebut. Dia juga 
menghardik pribadi pendusta yang melencengkan iman orang Yahudi itu. 
Yesus tahu siapa ‘pemain di balik layar’ itu. (Baca juga Mat.16:22-23). 
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4. Yoh.8:54-55, Jawab Yesus: "Jikalau Aku memuliakan diri-Ku sendiri, 
maka kemuliaan-Ku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah 
yang memuliakan Aku, tentang siapa kamu berkata: Dia adalah 
Tuhan kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi Aku 
mengenal Dia. Dan jika Aku berkata: Aku tidak mengenal Dia, maka 
Aku adalah pendusta, sama seperti kamu, tetapi Aku mengenal Dia 
dan Aku menuruti firman-Nya. 
 
Saudara, perhatikan kalimat Yesus berikut ini: Bapa-Kulah yang 
memuliakan Aku, tentang siapa kamu berkata: Dia adalah Tuhan kami, 
padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi Aku mengenal Dia.  
 
Para penyembah Yahweh itu merasa ge-er (gede rasa), berpikir kalau 
mereka sudah mengenal Bapa, padahal tidak sama sekali! Tapi Yesus 
tentu saja mengenal Bapa, karena Dia berasal dari Bapa dan Dia sendiri 
adalah Bapa (tolong periksa Yoh.14:9). Hal ini semakin menegaskan, 
bahwa apa yang mereka sembah bukan Bapa atau Tuhan Yang Benar 
tapi ‘pribadi lain’ yang jelas-jelas sudah mendustai bangsa Israel! 
 

5. Yoh.8:56-58, “Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat 
hari-Ku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata 
orang-orang Yahudi itu kepada-Nya: "Umur-Mu belum sampai lima 
puluh tahun dan Engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus 
kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum 
Abraham jadi, Aku telah ada.” 
 
Akibat penyampaian kebenaran tersebut, lagi-lagi Iblis menggerakkan 
para penyembah Yahweh untuk membunuh Yesus. Tambah geram lagi 
mereka sebab Yesus sampaikan, dalam 8:58, Kata Yesus kepada 
mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, 
Aku telah ada." Mereka tidak bisa terima kebenaran ini, mereka menilai 
bahwa Yesus adalah manusia biasa dan ‘umur’-nya masih kurang dari 
50 tahun, sehingga mereka menganggap Yesus mengada-ada.  
 
Mereka yang sangat menghormati Abraham, menganggap Yesus begitu 
lancang dengan menempatkan Abraham seperti lebih ‘rendah’ dari 
Yesus. Padahal, kenyataannya memang benar. Abraham hanyalah 
seorang hamba di mata Tuhan, tidak lebih. Yesus adalah Bapa, Dia 
adalah Alpha dan Omega, Yang Awal dan Akhir, dan tentu saja Dia 
sudah ada sebelum Abraham jadi. Kebenaran ini sungguh luar biasa 
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adanya. Secara tidak langsung, Yesus mau sampaikan kepada mereka 
bahwa Dia lebih berkuasa dari Abraham dan Dia berkuasa untuk datang 
ke dunia kapan saja Dia mau (dengan mudah!), termasuk datang dalam 
balutan daging Anak-Manusia.  
  

Selingan: Membongkar rahasia tentang Yahweh … 
 

Pembaca, saya mau beberkan beberapa catatan tentang Yahweh berikut 
ini, supaya Anda semakin bisa menilai siapa dan apa kualitas Yahweh itu: 
 
1) Keluaran 4:24: Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, 

TUHAN (Yahweh) bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk 
membunuhnya. 
 
Enggak habis pikir saya, Yahweh yang mau mengutus Musa, tapi dia 
pula yang berencana mau membunuh Musa. Jalan pikirannya bertolak-
belakang dan jahat! Sungguh jauh dari sifat Tuhan yang penuh kasih. 
Bagi Tuhan, jangankan membunuh, marah tanpa alasan saja sudah 
‘berpotensi’ untuk dihukum (in danger of the judgment). Coba cek dulu 
Mat:5:22 dalam teks Inggris (KJV) 8 berikut ini; 
 

“But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a 
cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his 
brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, 

Thou fool, shall be in danger of hell fire.”  
 

Whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of 
the judgment yang artinya setiap orang yang marah terhadap 
saudaranya tanpa alasan harus dihukum. Baru ‘marah’ saja hukuman 
sudah mengintip, apalagi mau membunuh. Dalam hukum buatan 
manusia saja, niat (mens rea) untuk melakukan pembunuhan berencana 

 

8 Dalam konteks ini, saya lebih memilih menggunakan teks Inggris karena terjemahannya 
lengkap, kalau dalam terjemahan LAI ayat ini kurang lengkap diterjemahkan. Isinya adalah: 
“Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus 
dihukum, …dst. Padahal ada disebut di situ: yang marah tanpa alasan. Kata ‘tanpa alasan’ 
tidak diterjemahkan oleh LAI, saya tidak tahu kenapa. Kekurangan penerjemahan ini sangat 
memberikan arti yang berbeda. Orang yang marah dengan alasan pastilah berbeda dengan 
yang marah tanpa alasan. 
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dapat ancaman hukuman. Karakter yang suka membunuh tentu bukan 
karakter yang berasal dari Kerajaan Tuhan! 
 

2) Yahweh juga menyuruh orang Israel untuk membunuh penyesat. Cek 
Bilangan 13 secara keseluruhan, atau periksa dulu ayat 8-9 berikut ini: 
 

13:8 maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah 
mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, 

janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya, 
13:9 tetapi bunuhlah dia! Pertama-tama tanganmu sendirilah yang 

bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. 
 

Sungguh sifat yang haus pembunuhan! Lalu, bagaimana sesungguhnya 
karakter Bapa Yang Benar dalam menghadapi penyesat? Ceklah dulu 
Mat.9:13 berikut ini: 

 
“Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini: Yang Kukehendaki 

ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena Aku datang 
bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa 

untuk bertobat  9." 
 
Justru orang berdosa/penyesat dibelaskasihani supaya bertobat, karena 
Yesus datang untuk mengampuni dan memberikan hidup kekal bukan 
membinasakan/membunuh! Lalu, sifat apa yang dibawa oleh Yahweh 
ini? Silakan Anda jawab sendiri. 
 
 

 

9 Saya tambahkan frasa untuk bertobat pada kalimat terakhir, lagi-lagi penerjemahan yang 
tidak lengkap dari LAI sebagai penerjemah Alkitab berbahasa Indonesia. Padahal, bila dilihat 
terjemahan Inggrisnya (KJV), Mat. 9:13 tertulis: But go ye and learn what that meaneth, I will 
have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to 
repentance. Dalam bahasa Yunaninya, ada penyebutan eis metanoia (baca ice met-an'-oy-
ah), artinya untuk bertobat. Periksalah tautan (link) berikut ini: 
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=mat&chapter=9&verse=13 (terakhir dikunjungi 17 
November 2014). Terjemahan LAI yang tak lengkap ini tentu membawa pesan yang tak 
lengkap pula. Tentu Yesus memanggil manusia bukan sekedar memanggil saja tapi ada 
tujuannya, yakni  memanggil manusia untuk bertobat. Memang Iblis tidak tinggal diam dalam 
urusan terjemahanpun, dia berupaya menghalangi supaya Sabda Yesus tidak sampai kepada 
manusia dengan pas. 

 
 

http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=mat&chapter=9&verse=13
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3) Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti 
tangan, kaki ganti kaki…dst 
 
Terkait hubungan/interaksi manusia dengan sesama manusia, cobalah 
periksa ajaran Yahweh dalam catatan-catatan berikut ini: 
 
Keluaran  21:24 
Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. 
 
Imamat  24:20 
Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi; seperti dibuatnya 
orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. 

 
Ulangan 19:21 
Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku: nyawa 
ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki 
ganti kaki. 
 
Sifat Yahweh yang sadis dan membalas perbuatan jahat dengan 
perbuatan jahat sungguh jauh dari sifat sorgawi! Tidak konsisten Yahweh 
dalam pengajarannya. Dalam catatan Ulangan 5:17, dia suruh Musa 
jangan membunuh, tapi dalam Kitab Ulangan berikutnya, seperti catatan 
Ulangan 19:21 di atas, dia suruh nyawa ganti nyawa! Bukankah nyawa 
ganti nyawa berarti pembunuhan dibalas dengan pembunuhan juga? 
 
Coba bandingkan dengan ajaran Yesus terkait interaksi manusia dengan 
sesama dan konsep ‘balas’ bagi orang yang memusuhi kita. Periksalah 
nats berikut ini, lalu bandingkanlah, dan nilailah perbedaan antara 
Yahweh dan Yesus: 

   
Matius 5:39 
“Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang 
berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi 
kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu.” 
 
Matius  5:43-44 
“Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan 
bencilah musuhmu. Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu 
dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.” 
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Markus 12:31  
“Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti 
dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua 
hukum ini.” 
 
Lukas  6:27  
“Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata: Kasihilah 
musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu.” 
 
Lukas 6:35 
“Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka 
dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu 
akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Mahatinggi, 
sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan 
terhadap orang-orang jahat.” 
 
Yohanes 15:17 
“Inilah perintah-Ku kepadamu: Kasihilah seorang akan yang lain." 
 
…dan seterusnya banyak lagi. 
 
Sungguh jauh perbedaan ajarannya, ajaran Yesus penuh dengan 
keluhuran yang sempurna (bandingkan Mat.5:48), sementara ajaran 
Yahweh Anda sudah bisa lihat sendiri. Tak pantas Yahweh menerima 
sembah sujud dari manusia karena dia bukan pribadi Tuhan! Tak patut 
pula kita menyembah nama lain selain nama Yesus! 
 
Sebelum dilanjutkan, ada baiknya Anda berdoa untuk memastikan 
bahwa ajaran yang mau dipaatuhi adalah ajataran Yesus saja. 
Berdoalah: 
 
Tuhan Yesus saya mau mematuhi ajaran-Mu saja dan oleh 
karenanya saya mau dibimbing oleh Roh Yesus untuk masuk ke 
dalam wawasan kebenaran-Mu saja. Semua ajaran yang berasal dari 
kegelapan dari manapun sumbernya, kalau-kalau ada menyusup ke 
dalam batin saya, saya tolak dan saya singkirkan demi nama Yesus. 
Mohon kuduskan hati dan pikiran saya Bapa, supaya saya layak 
menerima dan melakukan semua perintah dan kebenaran-Mu 
Yesus. Amin.  
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‘KELANCANGAN’ ZAMAN MODERN… 
 

Kenapa saya sebut sub-judulnya ‘kelancangan’ zaman modern, karena Roh 
Yesus, yang bekerja untuk mengajarkan kebenaran demi kebenaran itu, 
terus bekerja sejak dulu bahkan sampai zaman (modern) sekarang ini dan 
sampai sekarang inipun kebenaran itu masih dianggap ‘lancang’.  
 
Salah satu ‘kelancangan’ zaman modern itu, adalah, Penulis menolak tegas 
nama Allah. Penulis tidak menyalahkan Anda bila Anda terkejut atas sikap 
ini. Hal ini perlu disampaikan karena masih banyak orang Kristen yang 
menyembah nama ini. Saudara, ingatlah apa yang tertulis dalam Kis.4:12; 
 

“Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia 
(Yesus), sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang 
diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." 

 
Nama Allah ini adalah konsekuensi terjemahan yang kurang teliti oleh LAI. 
Mau saya lanjutkan ‘kelancangan’ ini? Sebelum saya lanjutkan lebih jauh, 
saya mau sampaikan kepada Anda dulu satu contoh yang cukup kritis dari 
salah terjemahan dari LAI ini yang Penulis temukan (selain dari yang saya 
sudah tunjukkan pada catatan kaki  di hal. 17 dan 18 Buku ini). Ceklah ayat 
berikut ini: 
 
Yoh.2:4 Kata Yesus kepadanya: "Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? 
Saat-Ku belum tiba." 
 
Ini adalah pernyataan Yesus kepada Maria sewaktu acara perkawinan di 
Kana. Adakah yang salah? Coba cek terjemahan LAI ini sekali lagi, 
sepertinya enggak ada yang salah ya. 
 
Lihatlah, Yesus memanggil Maria dengan ‘ibu’. Apakah benar demikian? 
Dalam terjemahan aslinya, bahasa asli Perjanjian Baru, yaitu bahasa 
Yunani, Yesus memanggil Maria dengan sebutan gunai (dibaca: goo-nay'), 
artinya: perempuan. Dia tidak panggil Maria dengan panggilan ‘ibu’ atau 
meter (Yunani). Lalu kenapa jadi diterjemahkan ‘ibu’?, sayapun tidak tahu 
persis. Ada perbedaan mendasar waktu seseorang memanggil seorang 
wanita dengan panggilan ‘perempuan’ atau ‘ibu’. Yesus memanggil Maria 
dengan perempuan, supaya jangan ada orang yang meninggikan Maria, 
seolah-olah Maria lebih tinggi dari Yesus karena Maria dianggap yang 
‘melahirkan’ Yesus. Padahal Maria tidak beda dengan manusia biasa, dia 



Lancang...tapi ada dasar kebenarannya!            Hal 22 dari 32 

hanya hamba Tuhan yang rahimnya dipakai oleh Roh Kudus untuk 
mengandung (Roh) Yesus. Rupa-rupanya, Yesus sudah melihat jauh ke 
depan, bahwa tentang Maria inipun akan terjadi penyesatan, di mana Maria 
ditinggikan sebagai ‘ibu Tuhan’.  
 
Anda mau tahu siapa sebenarnya ‘ibu’ Yesus, mari saya tunjukkan. Bacalah 
perikop berikut ini: 
 

Matius 12:46-50: 
12:46 Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibu-Nya dan 

saudara-saudara-Nya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. 
12:47 Maka seorang berkata kepada-Nya: "Lihatlah, ibu-Mu dan saudara-

saudara-Mu ada di luar dan berusaha menemui Engkau." 
12:48 Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu 

kepada-Nya: "Siapa ibu-Ku? Dan siapa saudara-saudara-Ku?" 
12:49 Lalu kata-Nya, sambil menunjuk ke arah murid-murid-Nya: "Ini 

ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku! 
12:50 Sebab siapa pun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, 

dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan,  
dialah ibu-Ku. 

 
Padahal isi ayat Yoh.2:4, dalam Terjemahan LAI tahun 1954, adalah: Maka 
kata Yesus kepadanya, "Hai perempuan, apakah yang kena-mengena di 
antara Aku dengan engkau? Saat-Ku belum sampai." 10 
 
Nah loh, kok berubah jadi ibu? Saya menduga saja kalau penerjemahan ini 
sangat kompromistis, terutama dengan pihak Katolik yang jelas-jelas 
mempermuliakan Maria. Coba Anda perhatikan halaman awal setiap 
cetakan Alkitab terjemahan LAI Anda. Ada tertulis kalimat: ‘Terjemahan ini 
diterima dan diakui oleh Konperensi Waligereja Indonesia’. Konperensi 
Waligereja Indonesia, atau KWI, adalah kumpulan gereja-gereja Katolik. 
Kalau panggilan terhadap Maria, gunai, diterjemahkan perempuan, 
barangkali gereja Katolik tidak akan mau beli Alkitab terjemahan LAI karena 
dianggap ‘melecehkan’ Maria yang diagungkan itu, jadi rugilah LAI dari segi 
bisnis! 

  
 

10 Terjemahan LAI tahun 1954 tersebut dapat dicek di sini: 
http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/verse/?b=Yoh&c=2&v=4&version=tl (terakhir dikunjungi 
14 November 2014) 
 

http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/verse/?b=Yoh&c=2&v=4&version=tl


Lancang...tapi ada dasar kebenarannya!            Hal 23 dari 32 

Melihat kelancungan terjemahan LAI ini, Anda mestinya juga lebih kritis 
dalam membaca dan menelaahnya. Tentunya kritis dalam artian dalam 
tuntunan Roh Tuhan supaya pesan Tuhan sampai dengan sempurna 
kepada kita. 
 
Masuknya nama Allah ke dalam Alkitab juga tak terlepas dari terjemahan 
yang sembarangan itu. Theos diterjemahkan Allah dan kurios diterjemahkan 
Tuhan. Tak ada unsur Allah dalam bahasa aslinya di situ. Allah itu nama 
pribadi sembahan lokal bangsa Arab. Dalam bahasa Arab, Tuhan itu adalah 

هإ ل   atau ilah bukan Allah. Allah atau ُللّاه adalah nama pribadi (proper 

name). Jadi, kalau orang Kristen menyapa Allah, dia sedang menyapa 
langsung pribadi sembahan lokal bangsa Arab. 
 
Tentang Allah ini, seorang Penulis Islam, M. Wahyuni Nafis, dalam Buku 
“Passing Over, Melintasi Batas Agama”, Penerbit Gramedia & Yayasan 
Wakaf Paramadina, Jakarta, 1999, Hal. 85, menulis:  
 
“Allah bagi orang-orang pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi 
sehingga menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan serta memberi 
minum ternak. Islam datang dengan mengubah konsep Allah yang selama 
ini diyakini oleh orang Arab. Yaitu Allah dalam Islam dipahami sebagai 
Tuhan yang Mahaesa.” 
 
Anda lihat, Allah yang ‘dulunya’ dewa air, lalu dirubah jadi ‘Tuhan’ oleh 
manusia. Bisakah seenak itu? Hari Anda ketemu dewa besok Anda jadikan 
dia Tuhan, tidak sah! Sekali dewa, ya tetap dewa. Tuhan ya tetap Tuhan!  
 
Ingat apa yang tertulis dalam Ibrani 13:8 Yesus Kristus tetap sama, baik 
kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus kemarin 
adalah Tuhan, sekarangpun Tuhan, dan selama-lamanya Tuhan. Tapi 
bagaimana dengan Allah? Kemarin dia dewa sekarang dijadikan Tuhan 
sama orang Arab! Jadi meleset keimanan saudara kita itu. Jadi salah alamat 
dia! Anda mau ikut-ikutan ‘salah alamat’? Silakan patuhi saja orang Arab itu. 
Tentu Anda sadar resikonya orang salah alamat, hilang arah, tak sampai 
tujuan, gawatnya lagi bisa ketemu dengan pihak atau tempat yang tak 
diharapkan! 
 
Kalau Anda mau menyembah Tuhan Yang Benar, teruskan membaca Buku 
ini dan simak terus penjelasan demi penjelasan. 
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Sebelum membaca lebih lanjut, silakan ucapkan doa ini dengan bersuara: 
 
Bapa Yang Baik, 
 
Saya datang ke hadapan-Mu, saya mau menyembah Bapa Yang Benar 
saja yakni Engkau Yang Maha Pencipta yang menciptakan saya 
manusia dan semesta alam beserta seluruh isinya, Engkau Pemberi 
Kehidupan Kekal, Engkau Yang Maha Kasih. Ajar saya mengenal 
nama-Mu yang Engkau sampaikan melalui malaikat-Mu kepada Yusuf 
dan Maria ribuan tahun lalu. Mohon bimbing dan pimpin saya untuk 
terbiasa memuliakan nama-Mu saja, nama yang berkenan kepada-Mu. 
Amin. 
 
Pembaca, Anda bisa membaca sendiri beberapa catatan karakter Allah, 
antara lain, terhadap ‘orang kafir’ di Qs. (9) At-Taubah 14, Qs. (8) Al-Anfal 
17; tentang kekerasan terhadap perempuan di Qs. (4) An-Nisa 34; tentang 
‘seks’ (perzinahan?) di Qs. (33) Al-Ahzab 51, Qs. (52) At-Tur 20; tentang 
poligami dan perlakuan seksual terhadap budak di Qs. (4) An-Nisa 3, dan 
seterusnya. Pengajaran ini jauh banget dari karakter ajaran Yesus. Tentu 
saja perbedaan pengajaran kedua pribadi ini berbeda, sebab Yesus adalah 
Bapa Yang Maha Pencipta sementara Allah adalah ‘mantan’ dewa yang 
‘dirubah’ jadi Tuhan (M. Wahyuni Nafis, 1999). 
 
Anda tinggal pilih saja, menerima dan menyembah Yesus saja atau Allah. 
Kalau menerima dan menyembah (nama) Yesus, maka Anda beroleh 
kehidupan kekal, kalau masuk golongan pengagung (nama) Allah, Anda 
masuk ‘klub’-nya dia yang tiada jaminan masuk ke rumah Bapa Yesus. 11 

 
Ganti saja nama Allah itu semua dengan Tuhan (nama sebutan netral), 
daripada tunggu-tunggu LAI membereskan terjemahannya, keburu telat! 
Gantilah nama itu di hati dan mulut Anda. Barangkali agak repot kalau harus 
mencoret nama itu dari semua halaman Alkitab Anda. Ada jalan yang 
praktis, begitu Anda melihat nama Allah di Alkitab atau di buku atau di 
tulisan atau di lagu, maka sebutkan saja Tuhan (ingat Mat.12:37), karena 
Anda tidak mau mempermuliakan nama lain selain Yesus. Titik! 

 
 

11 Anda mau mengetahui lebih lagi tentang nama Allah ini? Kirimkan alamat lengkap 
Anda ke email penulis, Anda akan menerima buku tersebut gratis. 
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Para Penggotong Si Lumpuh…  

 
Saudara, bacalah Markus 2:1-12 berikut, 

 
Markus 2:1 Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang 

lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar, bahwa Ia ada di rumah. 2:2 Maka 
datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan 

di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada 
mereka, 2:3 ada orang-orang datang membawa kepada-Nya seorang 

lumpuh, digotong oleh empat orang. 2:4 Tetapi mereka tidak dapat 
membawanya kepada-Nya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka 
atap yang di atas-Nya; sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat 

orang lumpuh itu terbaring. 2:5 Ketika Yesus melihat iman mereka, 
berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: "Hai anak-Ku, dosamu sudah 

diampuni!"  2:6 Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka 
berpikir dalam hatinya: 2:7 "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia 

menghujat Tuhan. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari pada 
Tuhan sendiri?" 2:8 Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hati-Nya, 

bahwa mereka berpikir demikian, lalu Ia berkata kepada mereka: "Mengapa 
kamu berpikir begitu dalam hatimu? 2:9 Manakah lebih mudah, mengatakan 

kepada orang lumpuh ini: Dosamu sudah diampuni, atau mengatakan: 
Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? 2:10 Tetapi supaya kamu tahu, 
bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa" -- berkatalah 

Ia kepada orang lumpuh itu --: 2:11 "Kepadamu Kukatakan, bangunlah, 
angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!" 2:12 Dan orang 
itupun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi ke luar di 

hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan 
Tuhan, katanya: "Yang begini belum pernah kita lihat." 

 
Saudara, di mana ‘kelancangan’ yang terjadi di dalam catatan peristiwa di 
atas? Saya mencatat paling tidak ada dua. Pertama, ‘kelancangan’ Yesus 
dan kedua ‘kelancangan’ para penggotong.  
 

▪ ‘Kelancangan’ Yesus… 
 

Anda perhatikan, ahli Taurat panas dengan ‘kelancangan’ Yesus yang 
dianggap menghujat Tuhan karena mengampuni dosa manusia. Para 
ahli Taurat tidak kenal siapa Yesus. Dengan tegas Yesus sampaikan 
bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa, dan Dia ampuni dosa orang 
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lumpuh itu (ayat 5). Secara tegas pula Yesus nyatakan bahwa Dia-lah 
Tuhan, yang berkuasa mengampuni dosa. 
 
Ada lagi yang menarik dari peristiwa ini, sewaktu Yesus melihat orang 
lumpuh itu, Beliau tidak langsung menyembuhkan jasmaninya (ayat 5). 
Penanggulangan yang pertama dilakukan Yesus adalah penyembuhan 
rohani. Perkataan: "Hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni!" adalah 
penyembuhan rohani oleh Yesus. Kenapa ini dulu yang ditangani Yesus? 
Karena ini yang terpenting, buat apa sembuh secara jasmani kalau tak 
dipulihkan dulu secara rohani? Demikianlah para hamba Yesus bekerja, 
menanggulangi dulu urusan rohani baru urusan jasmani. Sebab untuk 
kesembuhan rohani akan sangat mempengaruhi jasmani. Bukan tidak 
mungkin, melalui para hamba Yesus, kesembuhan rohani dan jasmani 
dapat diraup sekaligus, hal ini juga sangat sering terjadi, tapi roh-lah 
yang terpenting untuk dibenahi, karena roh-lah yang memberi hidup 
(baca Yoh.6:63). 
 
Pengampunan yang diberikan Yesus, tidak terlepas dari penilaian-Nya 
terhadap mereka yang datang kepada-Nya, penggotong dan si lumpuh. 
Iman (kepercayaan) mereka terhadap Yesus dapat dengan mudah 
dilihat-Nya. Keimanan penggotong dan si lumpuh ‘kompak’ kepada 
Yesus, sehingga dampaknya dahsyat! Itu makanya, biasanya para murid 
Yesus, dalam melayani orang sakit, si pasien dituntun dulu ‘kelurusan 
imannya’ kepada Yesus, sebab dalam kesehatian dan kepatuhan kepada 
Yesus, leluasa Roh-Nya menanggulangi pribadi manusia. 
 
Catatan:  
 
1. Terkait pengampunan. Sungguh gampang bagi Yesus mengampuni 

dosa dan memulihkan manusia. Memang Yesus adalah sumber 
pengampunan. Itu makanya dalam pembawaan murid Yesus di bumi, 
melekat karakter gampang mengampuni dan minta ampun bila salah, 
bahkan belajar melupakan ‘dosa’ sesama manusia yang sudah 
diampuni. Mengampuni namun tidak melupakan berarti baru 
‘setengah’ mengampuni. Melupakan tentunya akan sulit dilakukan bila 
belum bisa mengampuni. Jadi, mengampuni dan melupakan 
semestinya berjalan beriringan. 

 
2. Terkait penyembuhan. Perhatikan cara Yesus menyembuhkan. 

Semua dilakukan-Nya dengan sesuka hati-Nya sendiri. Satu kali Dia 
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menyembuhkan dengan ludah (Yoh.6:9), satu kali dihardik-Nya saja 
penyakit itu (Luk.4:39), lain waktu dijamah-Nya saja orang kusta dan 
sembuh (Mat.8:3). Banyak lagi cara-cara lain yang dilakukan-Nya. 
Anda perhatikan, ‘media’ penyembuhan yang dilakukan-Nya 
bervariasi, tidak monoton itu-itu saja, karena yang terpenting adalah 
pekerjaan kuasa Roh-Nya, bukan medianya. Waspada dengan 
kebaktian-kebaktian penyembuhan yang menggunakan media yang 
itu-itu saja, disertai dengan bahasa-bahasa (roh?) yang tidak 
dimengerti. Ujilah setiap roh (1Tes.5:21), jangan sampai Anda 
menaklukkan diri pada sesuatu/seseorang di luar Yesus! 12 

 
 

▪ ‘Kelancangan’ para ‘penggotong’… 
 

Di mana ‘kelancangan’ para ‘penggotong’? perhatikan ayat 4 di atas. 
Saking penuhnya orang, tidak bisa mereka bawa si lumpuh kepada 
Yesus lewat pintu rumah, diturunkannya melalui atap. Bayangkan, 
seandainya Anda sendiri pemilik rumah, betapa marahnya Anda 
terhadap ‘kelancangan’ para penggotong si lumpuh itu. Tak tercatat, ada 
izin pemilik rumah yang memperbolehkan si lumpuh dibawa lewat atap. 
 
Tapi, para ‘penggotong’ melakukan itu dengan maksud jelas, untuk 
mempertemukan si lumpuh dengan Yesus! Mereka merasakan betapa 
pentingnya si lumpuh bertemu dengan Yesus. Sebab, bertemunya si 
lumpuh dengan Yesus akan memulihkan si lumpuh, jasmani terlebih 
rohani. Melihat pentingnya pertemuan si lumpuh dan Yesus, maka 
mereka ‘tembus’ saja atap itu sedemikian rupa, tanpa takut dicap tak 
punya adat, tak punya aturan, tak punya hormat, lancang! 
 
Anda tahu siapa para ‘penggotong’ itu di masa modern ini? Yakni 
mereka yang dipakai Tuhan membawa jiwa-jiwa kepada-Nya, mereka 
yang terpanggil untuk memperluas Kerajaan Tuhan di muka bumi ini, 
mereka yang tak sungkan dianggap lancang untuk menyampaikan 
kebenaran untuk menjangkau jiwa-jiwa, mereka adalah para murid 
Yesus. 
 
 

 

12 Untuk lebih mengetahui lagi soal ‘bahasa roh’ ini, silakan Anda kirimkan alamat lengkap ke 
email penulis, Anda akan menerima buku tersebut secara gratis. 
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Karakter para penggotong… 
 

1. Mereka tahu betul Pribadi yang akan mereka jumpai. Mereka 
datang ke Pribadi yang tepat dalam membawa si lumpuh. Mereka 
datang kepada Yesus. Sayangnya, masih banyak orang Kristen yang 
datang ke dukun, paranormal, kuburan, untuk mencari pemulihan. 
Bahkan datang ke (nama) ilah-ilah asing memohon jamahan. Tentang 
si lumpuh, pada zaman modern ini, banyak orang yang ‘lumpuh’ 
secara rohani. Para penggotong ini membawa mereka yang lumpuh 
rohaninya kepada Yesus untuk diperbaiki atau diselamatkan.  
 

2. Menjadi pembela bagi si lumpuh. Para penggotong mau menjadi 
pembela bagi si lumpuh. Sikap pembelaan para penggotong ini 
seperti sedang mengatakan: “Tuhan kami bawa si lumpuh ini ke 
hadapan-Mu. Kami tahu Engkau mampu menyembuhkannya. 
Sekarang terserah-Mulah Tuhan, jadilah sesuka-Mu kepadanya, 
sebab kami yakin apapun yang Engkau mau lakukan kepada orang ini 
pasti baik adanya.” 

 
Para penggotong (murid Yesus) membawa mereka yang lumpuh tidak 
hanya secara jasmani tapi mereka yang ‘lumpuh’secara rohani, dalam 
artian membawa kepada-Nya mereka yang membutuhkan pemulihan 
Tuhan. Para penggotong ‘memfasilitasi’ hak si lumpuh di depan 
Tuhan. Seperti profesi para Pembela di bumi, yang membela orang di 
hadapan hakim dan Jaksa untuk menyelamatkannya dari tuntutan 
hukuman mati/maut. Bukankah seperti itu pula yang terjadi di alam 
roh? Para murid Yesus mau bersusah-payah ‘membela’ manusia 
demi keselamatan saudaranya? Doanyapun begini: “Hamba 
bermohon Tuhan jangan sampai saudara-saudaraku itu binasa, 
tapi sebaliknya berbelas kasihanlah pada mereka, supaya 
mereka juga beroleh pertobatan dan kehidupan yang kekal.”  
Bukankah doa ini adalah doa pembelaan bagi manusia yang 
‘terancam’ binasa?; 
 

3. Berpayah-payah untuk membawa si lumpuh. Untuk mencapai atap 
tentunya tidak gampang, apalagi beban yang dibawa adalah orang 
lumpuh. Tentunya diperlukan kerja ekstra, mau bercapek-capek. 
Berapa oranglah pada zaman ini yang mau bercapek-capek peduli 
terhadap mereka yang ‘lumpuh’ ini. Para penggotong mau bercapek-
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capek melayani mereka yang ‘lumpuh’ secara rohani karena terikat 
kuasa gelap, terikat pada agama-agama, termasuk berbagi kepada 
mereka yang ‘lumpuh’ secara ekonomi yang hidupnya susah; 

 
4. Berani dan cerdik. Para penggotong berani melakukan apa yang 

harus dilakukan. Terkadang berhadapan dengan resiko. Bukankah 
dengan membawa si lumpuh ke atap berpotensi resiko buat si 
penggotong? Penulis pernah ‘dihampiri’ resiko sehingga hampir 
dibunuh, hampir dipecat dari pekerjaan, dan difitnah. Meskipun para 
penggotong tahu bahwa pekerjaan membawa orang lumpuh 
(rohani/jasmani) kepada Yesus mengandung resiko tapi tetap 
dilakukan juga karena Yesus memberikan roh keberanian (baca Kis. 
4:29, Kis.4:13, Kis.4:31, Kis.9:28, Kis.14:3, Kis 18:26, Kis.19:8, dst…). 
Para penggotong sadar bahwa mereka tidak bekerja sendirian, Yesus 
sendiri yang memimpin dan menyertai mereka (Mat.28:20). Resiko ini 
semua dibuat si Iblis karena benci akan pekerjaan para penggotong 
yang membawa saudara-saudara yang belum percaya kepada Yesus. 
Para penggotong ini diberikan Tuhan roh kecerdikan dan kreativitas 
dengan membawa si lumpuh lewat ‘atap’. Dengan kecerdikan, yang 
disertai ketulusan, para penggotong bisa menembus kesulitan medan 
pelayanan (Mat.10:16). Kreativitas ini perlu, kalau tidak, bagaimana 
caranya ‘domba’ mempertobatkan ‘serigala’! 

 
Apakah Anda Anda menemukan diri Anda pada para penggotong itu? Kalau 
belum, maukah Anda dipakai Yesus menjadi hamba-Nya untuk menjangkau 
jiwa-jiwa? Mulailah dengan doa yang sederhana ini. Ucapkanlah dengan 
bersuara, sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan…(Mat.12:37): 
 
Bapa Yesus, Mohon pakai saya sebagai alat-Mu dalam menjangkau 
orang-orang yang membutuhkan keselamatan dan kehidupan kekal 
dari-Mu. Inilah keberadaan saya, siapkanlah dan perlengkapilah saya 
sesuai kehendak-Mu. Namun terlebih dahulu Bapa, mohon ampuni 
hamba-Mu yang hina ini. Kuduskan hamba dari segala kecemaran, 
konsep-konsep kegelapan, dan pikiran-pikiran jahat. Mohon 
persiapkan Hamba dan kiranya Bapa mempercayakan hamba yang 
hina ini untuk ambil bagian dalam rancangan-Mu yang dahsyat itu 
dalam menyelamatkan dan memberikan kehidupan yang kekal buat 
umat manusia. Mohon berikan hamba kepekaan dan hikmat untuk 
dengar-dengaran pada-Mu selalu ya Yesus. Amin. 
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AKHIRNYA… 
 
Sebagai penggotong/murid Yesus tersebut, maka sudah seharusnya 
kerinduan hati Yesus juga menjadi kerinduan hati para murid-Nya, yakni 
semakin banyak manusia yang diselamatkan. Terkait hal itu, lakukanlah 
beberapa hal, antara lain, berikut ini: 
 
1. Doakan dan beritakan Injil Yesus (Kis.8:35; 2Tes.1:8) kepada saudara-

saudara yang membutuhkan keselamatan. Anda bisa melakukannya 
dengan berbagai cara. Salah satunya, menyampaikan Injil secara 
bertatap muka, bila hal ini tidak dimungkinkan dilakukan kepada mereka 
(khususnya golongan umat yang suka teriak dengan ancaman: 
“Darahmu halal!”), maka Anda jangan sampaikan secara langsung tapi 
bisa ‘digempur’ dengan doa. Istilahnya, enggak bisa dari ‘pintu depan’, 
lanjutkan dari ‘atap’. Dengan doa, Anda bisa menjangkau mereka tanpa 
hambatan jarak dan tempat, karena doa melampui jarak dan tempat. 
Berdoa ini banyak kami lakukan, dan hasil yang diperoleh sangat efektif. 
Doa dapat dilakukan dengan mudah, tidak banyak memakan energi dan 
waktu. Anda siapkan daftar nama orang, pelayanan-pelayanan, 
bangsa/negara, dan pejabat-pejabat pemerintah untuk  didoakan (atur 
sendiri waktu doanya, sesuai kesempatan yang ada), dengan tidak jemu-
jemu (Luk.18:1). Bagusnya lagi, topik-topik itu dapat dibawakan dalam 
doa puasa. Selain itu, Anda harus selalu ingat, belas kasihan dan 
kerinduan hati (Mat.9:13; Mat.9:36; Mat.14:14; Mat.15:32; Luk.7:13; dst) Anda 
untuk keselamatan mereka menjadi ‘landasan’ yang prinsip bagi doa 
Anda;  
 
Selain itu, Anda juga bisa lakukan penginjilan ini dengan membagikan 
media penginjilan, seperti buku-buku, traktat, CD, dan lagu-lagu pujian 
kepada Tuhan Yesus. Untuk pembagian buku-buku, traktat, dan CD, 
Anda harus memilah dengan tepat jenis media dan kepada siapa akan 
dibagikan, sering sekali pembagiannya tidak secara langsung, 
tergantung tema dan untuk siapa. Bila yang dibagikan adalah untuk 
“umat-Ismail-fundamentalis”, ada baiknya dilakukan secara cerdik dan 
hati-hati;  
 
Jangan sepele soal lagu, ada ketikanya, dalam pelayanan di penjara, di 
wilayah Jawa Barat, satu orang Muslim bertobat karena kerap kali 
mendengar lagu-lagu pujian yang dinyanyikan oleh setiap hamba Tuhan 
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yang melayani di penjara itu. Ketikanya, saudara itu datang ke kebaktian 
yang kami lakukan di sana, dan dia bersaksi bahwa hatinya tersentuh 
dengan lagu-lagu rohani yang didengarnya. Lalu, dia tergerak untuk 
datang ke chapel, tempat kebaktian biasa dilakukan, untuk mengetahui 
tentang Yesus, hingga akhirnya bertobat dan menerima Yesus sebagai 
Juruselamatnya. Meskipun, ‘datang’ ke chapel harus dia bayar dengan 
penindasan (fisik dan mental) yang datang dari teman sesama sel dan 
dari petugas LP, dia tidak peduli dan tetap datang ke chapel, malah 
ditegaskannya: “Bagiku, hanya Yesus Raja dan Juruselamatku”; 
 

2. Saudara pembaca, yang dikasihi Yesus, sudah banyak ‘kelancangan’ 
yang disampaikan di dalam Buku ini. Tentu Anda sudah mengerti 
maksud Penulis dengan ‘kelancangan’ itu. Iblis tidak suka kebenaran 
Tuhan diberitakan kepada manusia, sebab kebenaran itu memerdekakan 
kita (Yoh.8:32). Murid-murid Yesus sering dianggap lancang karena 
kebenaran itu ‘membentur’ dengan sangat keras, bahkan ada yang tidak 
tahan mendengarnya dan meninggalkan Yesus (baca Yoh.6:60; 66). Itu 
sebabnya, tidak sedikit tantangan yang dihadapi dalam menyampaikan 
kebenaran itu termasuk tuduhan lancang, sesat, aneh, dan seterusnya. 
Menjadi ‘corong’ Kerajaan Tuhan adalah tugas semua orang percaya. 
Kedatangan Yesus yang kedua sudah dekat, mari Saudara, kerjakan 
keselamatan kita (Fil.2:12), membawa keselamatan bila Tuhan izinkan 
sampai ke ujung bumi (Kis.13:47); 
 

3. Anda sudah membaca Buku ini, dan bila Anda terberkati melalui Buku 
ini, teruskanlah secara ‘estafet’ kebenaran yang Anda sudah peroleh. 
Perbanyaklah Buku ini dan bagikanlah kepada saudara-saudara yang 
membutuhkan secara gratis (Mat.10:8 ”…Kamu telah memperolehnya 
dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma”). 
Hak cipta penulisan Buku ini ada pada Yesus; 

 
4. Bila Anda memerlukan penjelasan lebih lanjut atau mau bertanya perihal 

kehidupan rohani Anda, silakan mengontak alamat email Penulis. Tidak 
jarang, keinginan kuat orang Kristen yang sudah tergerak mau ambil 
bagian untuk perluasan Kerajaan Sorga di bumi, sebagai ‘penggotong’ 
tadi, terganjal dakwaan perasaan tidak layak. Perasaan tidak layak ini 
sengaja dibuat Iblis, supaya Anda tidak akan pernah bergerak 
menjangkau jiwa-jiwa. Tapi, dari sudut pandang perbaikan rohani, 
perasaan ini bisa saja diizinkan Tuhan terjadi sebagai koreksi untuk 
memeriksa masa lalu Anda. Mungkin saja ada hal-hal yang belum 
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diselesaikan di hadapan Tuhan sehingga menjadi celah bagi Iblis untuk 
mendakwa. Oleh karena itu, begitu perasaan itu muncul, jangan 
langsung mundur, segera ambil sikap berdoa untuk mencari tahu dan 
meminta tuntunan Roh Yesus memeriksa. Untuk membantu Anda, 
silakan ucapkan doa berikut ini, dengan bersuara…(ingat Mat.12:37: 
karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan…). Berdoalah: 

 
Bapa Yesus Yang Maha Baik, saya bermohon periksalah masa lalu 
saya. Mohon ampuni saya atas pemberontakan saya. Semua 
malaikat Iblis yang menghimpit kepribadian saya, demi nama Yesus 
kusingkirkan dari hidupku! Rancangan Iblis terhadapku kutumpas 
demi nama Yesus dan kuasa Iblis kumusnahkan dalam hidupku! 
Mohon Bapa membungkus saya dengan kuasa Roh Yesus. 
 
Bapa, bila memang sudah cukup doa ini untuk penanggulangan 
rohani saya pada saat ini, saya berterima kasih. Namun, bila 
memang masih diperlukan untuk menghubungi murid Tuhan untuk 
membantu saya guna penyelesaian perkara-perkara rohani secara 
lebih rinci tentang masa lalu saya, mohon kiranya Bapa arahkan 
dan tuntun saya untuk bertemu seorang hamba-Mu yang Engkau 
layakkan untuk melayani saya secara khusus. Sehingga saya dapat 
menyelesaikan semua perkara itu seturut cara Bapa dan 
hasilnyapun sesuai kehendak Bapa Yesus pula. Kiranya saya 
terbentuk menjadi pribadi yang mengasihi dan menaati Yesus. 
 
Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. 

 
 

-----oOo----- 


