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pengantar

Kuasa Salib 

Ketika saya menulis buku Windows on 
Easter, yang disadur untuk buklet ini, saya 
bermaksud mendapatkan cara pandang 

yang baru terhadap peristiwa-peristiwa umum 
seputar kematian dan kebangkitan Kristus dan 
memandangnya melalui pengalaman sejumlah saksi 
mata pria maupun wanita yang berada di sana. 
Pengorbanan Pribadi yang sungguh mulia itu telah 
menyingkapkan kekekalan bagi manusia yang tidak 
layak menerimanya, dan peristiwa agung tersebut 
tidak sepatutnya menjadi sebuah kisah yang 
membosankan.

Salah satu dari saksi mata itu adalah sang kepala 
pasukan Romawi yang terlibat dalam penyaliban itu 
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sendiri. Sebuah lagu rohani menanyakan: “Apakah 
kamu di sana saat Tuhanku disalibkan?” Perwira itu 
memang ada di sana.

Ketika kita berusaha membayangkan apa 
yang dilihat dan dirasakannya, kiranya kasih dan 
anugerah Kristus meresap ke dalam hati kita 
sedemikian rupa sehingga kita diubahkan 
sepenuhnya, sama seperti kepala pasukan itu 
pun diubahkan.

Dari abad ke abad, para prajurit sering 
kali dibenci sekaligus dipuja—dibenci oleh 
bangsa yang menjadi korban serangan 
dan penaklukan mereka, dipuja oleh kaum yang 
dibela dan dilindungi mereka. Kita sering dibuat 
ngeri oleh aksi-aksi peperangan, yang diakibatkan 
oleh kebencian dan dosa, yang mendesak para 
prajurit terjun ke dalamnya. Namun di sisi lain, kita 
juga sering dibuat kagum oleh keberanian yang 
ditunjukkan para prajurit itu dalam melakukan aksi-
aksi tersebut. Kita yang tidak pernah mengalami 
kengerian dari pertempuran tidak bisa memahami 
beratnya beban yang ditanggung oleh seorang 
prajurit dalam menjalankan dinasnya. Kita tidak 
akan bisa sepenuhnya mengerti pengorbanan yang 
diberikan para prajurit di medan laga.

Para prajurit menjalani pelatihan yang keras 
dan sering kali harus hidup berkekurangan, baik 
ketika berdinas maupun di tengah pertempuran. 
Kehidupan mereka adakalanya terlihat tidak 

Hati yang telah ditempa oleh sengitnya pertempuran 
dan perjuangan dalam dinas militer sekalipun 
tidak berada di luar jangkauan Injil atau  
kuasa salib Kristus.
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beradab, silih berganti antara melakukan tindakan 
yang penuh keberanian dengan kebiadaban. 
Alangkah sulitnya seorang prajurit harus terus-
menerus hidup di bawah bayang-bayang kematian, 
dengan menghadapi kenyataan bahwa ia harus 

berperan sebagai ‘malaikat maut’—meskipun demi 
memperjuangkan keadilan.

Hidup sebagai seorang prajurit sama sekali tidak 
mudah, baik pada dua ribu tahun lalu maupun 
pada masa kini. Namun demikian, hati yang telah 
ditempa oleh sengitnya pertempuran dan perjuangan 
dalam dinas militer sekalipun tidak berada di luar 
jangkauan Injil atau kuasa salib Kristus. 

Marilah kita menyaksikan kuasa itu bekerja dalam 
diri seorang prajurit—kepala pasukan Romawi yang 
bertugas mengawasi penyaliban Yesus Kristus.

Bill Crowder

our daily Bread Ministries

Hati yang telah ditempa oleh sengitnya pertempuran 
dan perjuangan dalam dinas militer sekalipun 
tidak berada di luar jangkauan Injil atau  
kuasa salib Kristus.
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satu

Kehidupan Seorang  
Kepala Pasukan 

Putra sulung kami telah berdinas dalam Angkatan 
Darat Amerika Serikat beberapa tahun lamanya. 
Menyaksikan perkembangan kariernya sejak dari 

jenjang tamtama sampai menjadi sersan staf memberikan 
saya pelajaran tentang kehidupan militer yang sebenarnya. 
Para prajurit berkomitmen untuk mendahulukan tugas 
daripada kenyamanan, sesama prajurit daripada diri sendiri, 
dan ketaatan dalam dinas daripada pendapat pribadi 
mereka tentang perintah yang mereka terima. Gaya hidup 
mereka dilandaskan pada kedisiplinan, jenjang otoritas, dan 
kerja sama tim.
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Elemen inti dari ketentaraan tidak banyak berubah dari 
abad ke abad. Tentu saja teknologi, peralatan perang, dan 
teknik pelatihan telah berubah. Namun komitmen mendasar 
pada ketaatan, tugas, disiplin, otoritas, dan kerja sama tim 
tidak pernah berubah. Dengan mengingat hal tersebut, 
marilah kita simak kehidupan militer yang dijalani seorang 
kepala pasukan Romawi pada abad pertama.

Kata centurion (diterjemahkan menjadi kepala 
pasukan dalam bahasa Indonesia) berasal dari 
istilah Latin centum, yang berarti “seratus”. 
Seorang kepala pasukan Romawi memimpin 
seratus tentara. Untuk memahami dengan tepat 
peran seorang kepala pasukan, ada baiknya kita 
memahami terlebih dahulu susunan dari sebuah 
legiun Romawi.

Setiap legiun terbagi menjadi sepuluh kelompok, setiap 
kelompok terdiri dari tiga unit, dan setiap unit terdiri dari 
dua pasukan seratus. Jadi, dalam setiap legiun terdapat tiga 
puluh unit dan enam puluh pasukan seratus. Pasukan seratus 
selalu terdiri dari seratus tentara, sehingga enam puluh 
pasukan seratus membentuk satuan legiun yang terdiri dari 
enam ribu prajurit.

Dalam angkatan bersenjata Romawi, jabatan kepala 
pasukan merupakan pangkat tertinggi yang dapat dicapai 

Penyaliban adalah metode eksekusi yang lazim diterapkan oleh 
Kekaisaran Romawi. Praktik tersebut diperkirakan berasal dari Persia 
kuno dan diadaptasi oleh Alexander Agung. Korban penyaliban 
diikat atau dipakukan ke sebatang kayu besar berbentuk salib (T) dan 
dibiarkan tergantung hingga mati.

Kepala pasukan yang digambarkan dalam Lukas 7 dan 
Kisah Para Rasul 10 adalah orang-orang yang berada, 
aktif memberikan kontribusi pada komunitas mereka, 
dan sangat dihormati.
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oleh prajurit biasa. Posisi tersebut mirip 
dengan jabatan komandan pasukan pada 
masa kini. Ada enam puluh kepala pasukan 
dalam setiap legiun, dengan pangkat-
pangkat yang berbeda di antara mereka. 
Kenaikan jabatan sebagai kepala pasukan 
biasanya didasarkan pada pengalaman dan 

pengetahuan, dan sama seperti kemiliteran 
masa kini, kepala pasukan dipromosikan 
seiring dengan kepindahan mereka ke posisi 
yang menuntut tanggung jawab lebih besar.

Para kepala pasukan biasanya 
memperoleh pangkatnya dengan tidak 
mudah, dan posisi itu memberikan 
kehormatan dan gengsi tersendiri, suatu 
jabatan yang dihormati oleh rekan sejawat 
mereka. Kepala pasukan menerima uang 
pensiun yang lumayan besar dan dipandang 
sebagai tokoh terkemuka di kota tempat 
tinggal mereka. Kepala pasukan yang 
digambarkan dalam Lukas 7 dan Kisah Para 
Rasul 10 adalah orang-orang yang berada, 

Kepala pasukan yang digambarkan dalam Lukas 7 dan 
Kisah Para Rasul 10 adalah orang-orang yang berada, 
aktif memberikan kontribusi pada komunitas mereka, 
dan sangat dihormati.
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aktif memberikan kontribusi pada komunitas mereka, dan 
sangat dihormati.

Tidaklah mudah mendapatkan posisi strategis 
sebagai kepala pasukan. Sekalipun mungkin ada yang 
memperolehnya karena membeli jabatan tersebut dengan 
uang atau karena faktor kedekatan dengan para perwira 
tinggi atau pejabat pemerintahan Romawi, sebagian besar 
kepala pasukan diangkat oleh para perwira di atasnya. 
Kenaikan jabatan tersebut hampir selalu didasarkan pada jasa 
dari serdadu yang bersangkutan, sambil memperhitungkan 
kelakuan baik sebagai faktor yang tidak kalah pentingnya.

Seorang kepala pasukan bertanggung jawab atas dua tugas 
mendasar. Dalam peperangan, kepala pasukan bertanggung 
jawab dalam menerapkan strategi militer. Ia hampir pasti 
akan berada di baris depan untuk memimpin pasukannya 
dalam menyerang. Di luar medan peperangan, kepala 
pasukan bertugas untuk menegakkan disiplin jajarannya, 
menjadi penengah konflik yang terjadi di antara prajurit 
bawahannya, menyediakan keamanan dan perlindungan bagi 
warga yang membutuhkan, mengawasi petugas keamanan 
di wilayah jajahan, dan, yang paling berhubungan dengan 
pembahasan kita, mengawasi eksekusi dari tahanan. Pada 
dasarnya, warga Romawi akan dieksekusi dengan pedang 
(roma 13) dan warga bukan Romawi dieksekusi dengan cara 
disalibkan (Harper’s Bible Dictionary).
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dua

Kepala Pasukan  
dalam Perjanjian Baru

Ada beberapa kepala pasukan yang disebutkan 
dalam Perjanjian Baru. Catatan dari sejumlah 
nama yang menonjol menunjukkan betapa 

luasnya Injil Kristus dan pengaruhnya telah melintasi sekat-
sekat sosial, suku bangsa, dan perbedaan pandangan politik.

Perwira di Kapernaum (Matius 8:5-13)

Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang 
perwira mendapatkan Dia dan memohon kepada-Nya: 

“Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh 
dan ia sangat menderita.” Yesus berkata kepadanya: “Aku 
akan datang menyembuhkannya.” Tetapi jawab perwira itu 
kepada-Nya: “Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di 



[ 12 ]  KUASA SALIB KRISTUS

dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku 
itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan 
di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada 
salah seorang prajurit itu: Pergi!, maka ia pergi, dan kepada 
seorang lagi: Datang!, maka ia datang, ataupun kepada 
hambaku: Kerjakanlah ini!, maka ia mengerjakannya.” 
Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Ia dan berkata 
kepada mereka yang mengikuti-Nya: “Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai pada 
seorangpun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu: 
Banyak orang akan datang dari Timur dan Barat dan 
duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan 
Yakub di dalam Kerajaan Sorga, sedangkan anak-anak 
Kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang 
paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan 
kertak gigi.” Lalu Yesus berkata kepada perwira 
itu: “Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti 
yang engkau percaya.” Maka pada saat itu juga 
sembuhlah hambanya.

Pria itu datang kepada Yesus mewakili 
hambanya. Ia menunjukkan penundukan diri yang besar 

Dalam konteks abad pertama, kejadian di atas sangatlah 
luar biasa. Pertama, sebutan “Tuan” digunakan kepala pasukan 
Romawi untuk memanggil seorang rabi Yahudi. Itu menunjukkan 
penundukan diri terhadap seorang guru Yahudi. Kedua, tindakan 
Yesus, yang hendak mengunjungi rumah seorang bukan Yahudi, 
akan langsung menjadikan-Nya najis menurut hukum Yahudi dan 
membuat-Nya tidak boleh ikut beribadah di Bait Suci. Interaksi 
tersebut menunjukkan besarnya kasih dan penghormatan dari 
keduanya terhadap satu sama lain.

Catatan dari sejumlah nama yang menonjol 
menunjukkan betapa luasnya Injil Kristus dan 
pengaruhnya telah melintasi sekat-sekat sosial,  
suku bangsa, dan perbedaan pandangan politik.
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(memanggil Yesus dengan sebutan “Tuan”) 
dan iman yang sama besarnya dengan 
menyatakan bahwa Kristus hanya perlu  
mengucapkan sepatah kata dan hamba 
perwira itu akan sembuh. Luar biasanya lagi, 
perhatian mendalam yang ditunjukkan oleh 
perwira tangguh itu kepada seorang hamba 
melalui usahanya mencari sang Rabi dari 
Nazaret merupakan tindakan yang sangat 
mengagumkan.

Perwira Pasukan dari Kaisarea  
(Kisah Para Rasul 10:1-2,22,44-48)

Di Kaisarea ada seorang yang bernama 
Kornelius, seorang perwira pasukan yang 
disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi 
rumahnya takut akan Allah dan ia memberi 
banyak sedekah kepada umat Yahudi dan 
senantiasa berdoa kepada Allah . . . . Jawab 

Pertemuan itu menegaskan bahwa latar belakang 
etnis ataupun pekerjaan seseorang tidak menentukan 
kelayakannya untuk menjadi warga Kerajaan Allah.

Catatan dari sejumlah nama yang menonjol 
menunjukkan betapa luasnya Injil Kristus dan 
pengaruhnya telah melintasi sekat-sekat sosial,  
suku bangsa, dan perbedaan pandangan politik.
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mereka [kepada Petrus]: “Kornelius, seorang perwira yang 
tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di 
antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan 
Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya 
ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa 
yang akan kaukatakan.” . . . Ketika Petrus sedang 
berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas 
semua orang yang mendengarkan pemberitaan 
itu. Dan semua orang percaya dari golongan 
bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-
cengang, karena melihat, bahwa karunia Roh 
Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain 
juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata 
dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus: 

“Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini 
dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus 
sama seperti kita?” Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam 
nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus, 
supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan 
mereka.

Kornelius, seorang tokoh bukan Yahudi yang telah 
percaya, adalah perwira yang berhubungan baik dengan 
kalangan orang Yahudi dan sangat dihargai oleh mereka. 

Kata resimen diterjemahkan dari kata Yunani σπερα. Itu mengacu 
pada unit militer Romawi yang terdiri dari 600 prajurit (Lauw-Nida). 
Itu berarti bahwa Kornelius adalah salah satu dari enam perwira yang 
memimpin resimen Italia.

Hati Kornelius telah disiapkan untuk menerima  
benih Injil, dan ketika Petrus datang kepadanya 
dengan membawa pesan tentang salib,  
Kornelius pun percaya.
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Karena Kornelius mengenal agama Yahudi, 
hatinya telah disiapkan untuk menerima 
benih Injil, dan ketika Petrus datang 
kepadanya dengan membawa pesan tentang 
salib, ia pun percaya.

Perwira dari Kapal yang Kandas 
(Kisah Para Rasul 27:1,11,42-44; 28:16)

Setelah diputuskan, bahwa kami akan 
berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa 
orang tahanan lain diserahkan kepada 
seorang perwira yang bernama Yulius dari 
pasukan Kaisar. . . . Tetapi perwira itu lebih 
percaya kepada jurumudi dan nakhoda dari 
pada kepada perkataan Paulus. . . . Pada 
waktu itu prajurit-prajurit bermaksud 
untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya 
jangan ada seorangpun yang melarikan 
diri dengan berenang. Tetapi perwira itu 
ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu 
ia menggagalkan maksud mereka, dan 
memerintahkan, supaya orang-orang yang 
pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut 

Hati Kornelius telah disiapkan untuk menerima  
benih Injil, dan ketika Petrus datang kepadanya 
dengan membawa pesan tentang salib,  
Kornelius pun percaya.
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dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain 
menyusul dengan mempergunakan papan atau 
pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka 
semua selamat naik ke darat. . . . Setelah kami 
tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal 
dalam rumah sendiri bersama-sama seorang 
prajurit yang mengawalnya.
 Yulius, perwira yang bertanggung jawab untuk mengantar 
Paulus menjalani persidangan di Roma, awalnya enggan 
mendengarkan nasihat sang rasul. Namun sepanjang waktu 
Yulius berada di kapal yang karam itu, ia menyaksikan 
kekuatan iman Paulus dan bagaimana kuasa Allah secara 
ajaib menyelamatkan nyawa Paulus yang terancam.

d
Kepala pasukan bukanlah “anak kemarin sore”. Mereka 

merupakan bagian dari tentara pendudukan—para prajurit 
profesional Romawi bertangan besi yang menjaga wilayah 
yang ditaklukkan dan diperbudak oleh mereka. Penjajah 
Romawi yang sangat dibenci itu terkenal brutal dan tangkas 
dalam mengatasi masalah apa pun yang terjadi. Namun 
demikian, menurut Kamus Alkitab Easton: “Umumnya para 

Kekhawatiran para prajurit tentang kemungkinan kaburnya para 
tahanan sangat dapat dimengerti. Hukum Romawi menetapkan 
bahwa para penjaga bertanggung jawab secara pribadi atas para 
tahanan yang lepas. Pemerintah Romawi menjatuhkan hukuman 
mati atas para penjaga yang tahanannya melarikan diri. (The New 
American Commentary: Acts).

Kepala pasukan adalah para prajurit profesional 
Romawi bertangan besi . . .  Namun, umumnya para 
perwira dan kepala pasukan dalam Perjanjian Baru 
dituturkan dengan nada sanjungan.
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perwira dan kepala pasukan dalam Perjanjian 
Baru dituturkan dengan nada sanjungan, baik 
dalam kitab-kitab Injil maupun dalam kitab 
Kisah Para Rasul.”

Sejarawan kuno Romawi, Polybius, 
mengatakan bahwa para kepala pasukan 
dipilih berdasarkan prestasi mereka dan 
lebih dikagumi karena sikap yang penuh 
pertimbangan, teguh, dan cemerlang dalam 
berpikir, daripada karena keberanian atau 
ketangguhan mereka (meski kualitas-kualitas 
tersebut juga penting). Mengenai para kepala 
pasukan itu, Polybius mencatat, “Mereka 
harus mampu memimpin, lebih daripada 
sekadar berani menantang bahaya; tegas 
dalam bertindak dan dapat diandalkan. 
Mereka tidak boleh lekas terjerumus 
dalam pertempuran, tetapi ketika dalam 
keadaan sangat genting, mereka harus siap 
mempertahankan kedudukan mereka hingga 
rela kehilangan nyawa.”

Bahkan seorang pakar Alkitab, William 
Barclay, menyimpulkan, “Para kepala pasukan 

Kepala pasukan adalah para prajurit profesional 
Romawi bertangan besi . . .  Namun, umumnya para 
perwira dan kepala pasukan dalam Perjanjian Baru 
dituturkan dengan nada sanjungan.
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merupakan prajurit terbaik dalam angkatan bersenjata 
Romawi.”

Latar belakang sejarah tersebut menyiapkan kita untuk 
menyambut kemunculan sang kepala pasukan di kaki salib 
dan untuk memahami bobot dan kredibilitas dari ucapannya.
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tiga

Kepala Pasukan  
di Kaki Salib

Mulai dari jam dua belas kegelapan meliputi 
seluruh daerah itu sampai jam tiga. Kira-
kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara 

nyaring: “Eli, Eli, lama sabakhtani?” Artinya: Allah-Ku, 
Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? . . . Yesus 
berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawa-
Nya. Dan lihatlah, tabir Bait Suci terbelah dua dari atas 
sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit 
batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang 
kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan 
Yesus, merekapun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus 
dan menampakkan diri kepada banyak orang.
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 Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus 
menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa 
yang telah terjadi, lalu berkata: “Sungguh, Ia ini adalah Anak 
Allah” (matius 27:45-46,50-54).

 “Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah!” Suatu deklarasi yang 
luar biasa! Itu bukanlah kata-kata yang diucapkan 
dengan gemetar oleh seorang tentara muda yang 
ketakutan atau prajurit baru yang masih polos. 
Itu merupakan kesimpulan logis dari seorang 
perwira veteran yang telah sering menyaksikan 
orang-orang mati dengan mengenaskan—dan 
sebagian ia eksekusi sendiri—bertahun-tahun 
lamanya.

Sejumlah kalangan berusaha memahami apa yang 
dimaksud oleh sang kepala pasukan. Apakah itu semacam 
pengakuan iman, ataukah ia hanya berusaha menjelaskan 
sesuatu yang tidak pernah dialaminya sebelum ini. Saya 
percaya jawabannya bisa ditemukan dalam konteks 
peristiwa itu. Jelas hati sang kepala pasukan begitu tergerak 
oleh peristiwa-peristiwa yang baru disaksikannya, dan 
deklarasinya tentang Anak Allah itu terucap sebagai hasil 
dari pengamatannya.

Supaya kita benar-benar seutuhnya menyadari bobot 
penting dari perkataan sang kepala pasukan, kita perlu 
memperhatikan dua hal: bukti yang menentang deklarasi itu 
dan bukti yang mendukungnya.

Bukti yang menentang deklarasi itu memang amat 
kuat. Sang kepala pasukan tahu betul kecaman keras dari 

“Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah!” Suatu deklarasi 
yang luar biasa! Itu bukanlah kata-kata yang 
diucapkan dengan gemetar oleh seorang tentara muda 
yang ketakutan atau prajurit baru yang masih polos.
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para pemimpin agama Yahudi yang telah 
membuat Yesus disalib karena mengaku 
sebagai Anak Allah. Pemimpin tertingginya, 
Pontius Pilatus, telah meneguhkan dakwaan 
bahwa Yesus memang mengaku demikian. 

Namun sang kepala pasukan menolak 
kecaman itu dan meneguhkan pengakuan 
Yesus. Mengapa demikian? Karena argumen 
yang mendukung kebenaran dari pengakuan 
Kristus itu begitu berlimpah ruah.

Saat melihat bukti yang mendukung 
deklarasi tersebut, kita harus mengingat 
bahwa sang kepala pasukan itu tentu sudah 
sering mengawasi eksekusi penyaliban. 
Namun ada sesuatu yang luar biasa 
berbeda dari eksekusi kali ini. Apa sajakah 
yang dilihatnya? Ada sejumlah adegan 
dari rangkaian peristiwa penangkapan, 
persidangan, dan penyaliban Yesus yang 
berpadu membentuk suatu mosaik kebenaran 
yang tak terbantahkan.

“Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah!” Suatu deklarasi 
yang luar biasa! Itu bukanlah kata-kata yang 
diucapkan dengan gemetar oleh seorang tentara muda 
yang ketakutan atau prajurit baru yang masih polos.
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• Tanggapan Yesus terhadap ketidakadilan yang telah 
ditimpakan kepada-Nya oleh kaum sebangsa-Nya lewat 
penangkapan dan pengadilan:
 Waktu Yesus masih berbicara datanglah Yudas, salah 
seorang dari kedua belas murid itu, dan 
bersama-sama dia serombongan besar orang 
yang membawa pedang dan pentung, disuruh 
oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa 
Yahudi. Orang yang menyerahkan Dia telah 
memberitahukan tanda ini kepada mereka: 

“Orang yang akan kucium, itulah Dia, tangkaplah 
Dia.” . . . Tetapi Yesus berkata kepadanya: “. . . Jika begitu, 
bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam Kitab Suci, 
yang mengatakan, bahwa harus terjadi demikian?” Pada 
saat itu Yesus berkata kepada orang banyak: “Sangkamu 
Aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap 
dengan pedang dan pentung untuk menangkap 
Aku? Padahal tiap-tiap hari Aku duduk mengajar di 
Bait Allah, dan kamu tidak menangkap Aku. Akan 
tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada 
tertulis dalam kitab nabi-nabi.” Lalu semua murid itu 
meninggalkan Dia dan melarikan diri. . . . Lalu Imam 
Besar itu berdiri dan berkata kepada-Nya: “Tidakkah 
Engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi 

Kitab Suci mengindikasikan bahwa Yohanes adalah satu-satunya 
dari kedua belas murid yang terang-terangan mendampingi 
Yesus pada saat penyaliban-Nya.

Ada sejumlah adegan dari rangkaian peristiwa 
penangkapan, persidangan, dan penyaliban Yesus  
yang berpadu membentuk suatu mosaik kebenaran 
yang tak terbantahkan.
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ini terhadap Engkau?” Tetapi Yesus tetap 
diam. Lalu kata Imam Besar itu kepada-
Nya: “Demi Allah yang hidup, katakanlah 
kepada kami, apakah Engkau Mesias, Anak 

Allah, atau tidak.” Jawab Yesus: “Engkau 
telah mengatakannya. Akan tetapi, Aku 
berkata kepadamu, mulai sekarang kamu 
akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah 
kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas 
awan-awan di langit.” Maka Imam Besar itu 
mengoyakkan pakaiannya dan berkata: “Ia 
menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi 
lagi? Sekarang telah kamu dengar hujat-
Nya. Bagaimana pendapat kamu?” Mereka 
menjawab dan berkata: “Ia harus dihukum 
mati!” Lalu mereka meludahi muka-Nya dan 
meninju-Nya; orang-orang lain memukul 
Dia, dan berkata: “Cobalah katakan kepada 
kami, hai Mesias, siapakah yang memukul 
Engkau?” (matius 26:47-48,54-56,62-68, penekanan 
ditambahkan).

Ada sejumlah adegan dari rangkaian peristiwa 
penangkapan, persidangan, dan penyaliban Yesus  
yang berpadu membentuk suatu mosaik kebenaran 
yang tak terbantahkan.
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• Tanggapan Yesus terhadap penyiksaan yang 
telah dilakukan sang kepala pasukan dan para 
prajurit kepada diri-Nya:
 Kemudian serdadu-serdadu wali negeri 
membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu 
memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling 
Yesus. Mereka menanggalkan pakaian-Nya dan 
mengenakan jubah ungu kepada-Nya. Mereka menganyam 
sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala-Nya, 
lalu memberikan Dia sebatang buluh di tangan kanan-
Nya. Kemudian mereka berlutut di hadapan-Nya dan 
mengolok-olokkan Dia, katanya: “Salam, hai Raja orang 
Yahudi!” Mereka meludahi-Nya dan mengambil buluh itu 
dan memukulkannya ke kepala-Nya. Sesudah mengolok-
olokkan Dia mereka menanggalkan jubah itu dari pada-Nya 
dan mengenakan pula pakaian-Nya kepada-Nya. Kemudian 
mereka membawa Dia ke luar untuk disalibkan (matius 

27:27-31).

Bahkan ketika mereka duduk untuk mengundi 
pakaian sederhana milik-Nya dan untuk menyaksikan 
pemandangan yang ngeri itu, Yesus lebih peduli  
pada pengampunan mereka daripada kelepasan  
diri-Nya.

Yohanes 19:12-16: “Sejak itu Pilatus berusaha untuk 
membebaskan Dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak: ‘Jikalau 
engkau membebaskan Dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. 
Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan 
Kaisar.’ . . . ’Enyahkan Dia! Enyahkan Dia! Salibkan Dia!’

Kata Pilatus kepada mereka: ‘Haruskah aku menyalibkan 
rajamu?’ Jawab imam-imam kepala: ‘Kami tidak mempunyai 
raja selain dari pada Kaisar!’ Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus 
kepada mereka untuk disalibkan.
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• Keteguhan Yesus dalam menanggapi 
orang banyak yang menuntut nyawa-Nya—
bagaikan seekor anak domba yang diam saat 
dibawa ke pembantaian. Kitab Suci mencatat 
bahwa Yesus sama sekali tidak menanggapi 
seruan orang banyak itu:
 Tetapi imam-imam kepala menghasut 
orang banyak untuk meminta supaya 
Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. 
Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya 
kepada mereka: “Jika begitu, apakah yang 
harus kuperbuat dengan orang yang kamu 
sebut raja orang Yahudi ini?” Maka mereka 
berteriak lagi, katanya: “Salibkanlah Dia!” 
Lalu Pilatus berkata kepada mereka: “Tetapi 
kejahatan apakah yang telah dilakukan-
Nya?” Namun mereka makin keras berteriak: 
“Salibkanlah Dia!” Dan oleh karena Pilatus 
ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia 
membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi 
Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk 
disalibkan (markus 15:11-15, band. yesaya 53:7).

Bahkan ketika mereka duduk untuk mengundi 
pakaian sederhana milik-Nya dan untuk menyaksikan 
pemandangan yang ngeri itu, Yesus lebih peduli  
pada pengampunan mereka daripada kelepasan  
diri-Nya.
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• Belas kasihan Yesus kepada orang-orang 
yang menolak-Nya dan kepada para prajurit yang 
menyalibkan-Nya, termasuk sang kepala pasukan 
itu. Tanggapannya? “Ya Bapa, ampunilah mereka” 
(lukas 23:34). Bahkan ketika mereka duduk untuk 
mengundi pakaian sederhana milik-Nya (matius 27:35-36) dan 
untuk menyaksikan pemandangan yang ngeri itu, Yesus lebih 
peduli pada pengampunan mereka daripada kelepasan diri-
Nya. Itu sungguh luar biasa.

• Tanggapan alam ciptaan terhadap tindakan Sang 
Pencipta yang memikul dosa manusia. Menurut catatan 
Matius, para saksi mata “melihat gempa bumi dan apa yang 
telah terjadi” (matius 27:54). Mereka melihat matahari menjadi 
gelap, merasakan kuatnya gempa bumi di bawah kaki mereka, 
lalu menyaksikan seluruh fenomena supernatural itu tiba-tiba 
berhenti saat Yesus menyerahkan nyawa-Nya dengan suara 
nyaring dan mati.

Wajarlah sang kepala pasukan dikejutkan oleh beragam 
peristiwa besar yang mengiringi kematian Kristus. 
Sekalipun telah sering berhadapan langsung dengan 
penyiksaan dan kematian, ia tidak pernah melihat 
hal-hal seperti itu sebelumnya, dan semua itu telah 

Sebenarnya kepala pasukan beserta para prajurit 
bawahannya yang ditempa dalam peperangan itu 
telah belajar untuk menghadapi rasa takut, tetapi kini 
mereka mengalami suatu kengerian yang amat sangat.

Orang Yahudi di abad pertama menanti-nantikan seorang 
Mesias yang akan menggulingkan para penjajah Romawi 
yang telah menindas mereka. Namun, Yesus datang untuk 
menggulingkan kuasa dan penindasan dosa dan kematian.
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mempengaruhinya dengan telak.
 Tidak diragukan lagi bahwa pernyataan 

“Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah!” itu 
diucapkan dalam pemahaman Yahudi. 
Pernyataan itu mengacu pada pengakuan 
Yesus bahwa Dialah Anak Allah, suatu 
pengakuan yang membuat-Nya dijatuhi 
hukuman mati. Maka dari itu, jelas makna 
dari pernyataan tersebut adalah bahwa 
Yesus pastilah seperti yang telah Dia akui 
sendiri. Dengan kata lain, Yesus bukanlah 
seorang penipu. Tidak mungkin ada makna 
lain (Jamieson, Fausset, and Brown Bible 
Commentary).

Ahli Alkitab, Dr. Herbert Lockyer, menulis, 
“Sungguh suatu kesaksian menakjubkan yang 
Kristus terima dari orang bukan Yahudi ini! 
Alangkah dahsyatnya penghormatan yang 
diberikannya kepada Dia yang tersalib di 
Golgota!”

Sang kepala pasukan telah melihat, 
mendengar, dan merasakan sendiri seluruh 
peristiwa yang terjadi seputar penyaliban 

Sebenarnya kepala pasukan beserta para prajurit 
bawahannya yang ditempa dalam peperangan itu 
telah belajar untuk menghadapi rasa takut, tetapi kini 
mereka mengalami suatu kengerian yang amat sangat.
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dan kematian Kristus. Alhasil, ia dan para prajuritnya 
“menjadi sangat takut”. Sang kepala pasukan dan para 
prajurit yang sudah sering bertempur itu tentu telah belajar 
menghadapi rasa takut, tetapi kini mereka mengalami suatu 
kengerian yang amat sangat—bukan kegentaran yang 
timbul karena sungguh-sungguh merasa hormat, tetapi 
mungkin, seperti pendapat penafsir John Gill, “rasa takut 
akan menerima penghukuman: jangan-jangan ada dendam 
ilahi yang menimpa mereka oleh karena keterlibatan mereka 
dalam peristiwa itu.”

Mereka memang pantas merasa takut karena segala 
peristiwa besar yang mereka alami itu sama sekali 
bukan peristiwa biasa. Yang sesungguhnya terjadi 
adalah:

• Bukan eksekusi biasa. Kegelapan, 
gempa bumi, dan seruan Kristus yang merasa 
ditinggalkan—semua itu telah meyakinkan para 
prajurit bahwa itu bukan eksekusi biasa. Peristiwa-peristiwa 
itu telah membuat mereka takut luar biasa dan mungkin 
mendesak mereka untuk percaya bahwa hal-hal tersebut 
merupakan tanda kemarahan surga. Kini mereka baru sadar! 
Mereka telah membunuh Anak Allah!

• Bukan kuasa biasa. Mereka tiba pada kesimpulan 
tersebut bukan karena mereka mendengar pengumuman 
dari sesosok malaikat atau seorang nabi. Satu-satunya dasar 
kesimpulan itu adalah kuasa Allah yang dampaknya telah 
dinyatakan di Kalvari pada hari yang muram itu.

Setiap orang yang diselamatkan telah diselamatkan 
karena kematian Yesus di atas salib. Karya salib 
berlangsung seketika itu juga. Dan karya salib itu terus 
berlanjut hingga dua ribu tahun kemudian.
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• Bukan pengakuan biasa. Pengakuan sang kepala 
pasukan mengungkapkan sesuatu yang senantiasa penting: 
Pribadi Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan dan Anak Allah 
terlihat paling nyata dalam penderitaan dan kematian-Nya. 
Ironis sekali, sebutan yang dipakai oleh para pemuka agama 
Yahudi untuk melecehkan-Nya (ay.41-44) justru digunakan 
oleh seorang kepala pasukan Romawi untuk mengakui-Nya.

Matthew Henry menulis: “Dalam kuasa-Nya, 
penampakan Allah yang menakutkan terkadang dengan 
ajaib menghasilkan keinsafan dan kesadaran dalam diri 
para pendosa. Itulah yang terungkap dalam kengerian 

yang dirasakan sang kepala pasukan Romawi dan prajurit-
prajuritnya. Marilah kita, dengan mata iman, memandang 
kepada Kristus yang disalibkan, dan dibasuh oleh keagungan 
kasih yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita. Tiada 
saat dimana natur dan akibat dosa yang amat mengerikan 
terpampang dengan begitu dahsyatnya kecuali pada hari 
ketika Anak Allah yang dikasihi Sang Bapa tergantung 
di atas Salib, menderita demi dosa, Dia yang benar untuk 
orang-orang yang tidak benar, supaya Dia membawa kita 
kepada Allah. Marilah kita merendahkan diri kita dengan 
rela pada kehendak-Nya.”

Setiap orang yang diselamatkan telah diselamatkan 
karena kematian Yesus di atas salib. Karya salib 
berlangsung seketika itu juga. Dan karya salib itu terus 
berlanjut hingga dua ribu tahun kemudian.
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d
Tradisi gereja telah menyebut Petronius sebagai 
nama sang kepala pasukan. Jika memang ia telah 
mempercayai Kristus, ia yang datang dari latar 
belakang penyembah berhala dan, seperti halnya 
seorang penjahat tersalib yang telah percaya, ia 
pun diselamatkan sementara Yesus tergantung di 
atas kayu salib. Sungguh mudah dan sederhana! Setiap orang 
yang diselamatkan telah diselamatkan karena kematian Yesus 
di atas salib. Karya salib berlangsung seketika itu juga. Dan 
karya salib itu terus berlanjut hingga dua ribu tahun kemudian.

Pemberitaan tentang salib mungkin adalah kebodohan 
bagi dunia, tetapi bagi mereka yang diselamatkan, itulah 
kuasa Allah. Tidak heran Charles Wesley menyatakan dalam 
pujian pengagungannya atas kematian Kristus, “Kasih ajaib, 
oh mungkinkah, Tuhan mati menggantikanku!”

Salib yang berkuasa dan kasih yang ditunjukkan pada 
salib itulah yang telah menggerakkan hati manusia—bahkan 
hati seorang perwira kawakan yang keras dan ganas—untuk 
berpindah dari kematian pada kehidupan. Ada ungkapan 
yang menyatakan, “Setiap orang sama rendahnya di bawah 
kaki salib.” Hal itu berlaku pada abad pertama, dan masih 
berlaku hari ini. Kaki salib adalah tempat di mana para 
pengemis dan pangeran, kaum agamawan dan penyembah 
berhala, orang ternama dan tanpa nama, dan—tentu—para 
jenderal dan perwira sama-sama merendahkan diri, untuk 
kemudian berlutut dan menerima Kristus yang telah mati 
bagi mereka—dan bagi kita.

Kaki salib adalah tempat di mana para pengemis dan 
pangeran, kaum agamawan dan penyembah berhala, 
orang ternama dan tanpa nama, dan—tentu—para 
jenderal dan perwira sama-sama merendahkan diri, 
untuk kemudian berlutut dan menerima Kristus yang 
telah mati bagi mereka—dan bagi kita.
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d
Para pria dan wanita yang menyaksikan 
pengadilan, penyaliban, kematian, dan 
kebangkitan Kristus telah melihat sesuatu 
yang tak terungkapkan oleh kata-kata. 
Mereka telah mendengar perkataan luar 
biasa yang hanya bisa kita impikan. Namun 
apa yang mereka saksikan semasa hidup 
mereka telah kita saksikan dalam Kitab 
Suci, dan dampaknya sama-sama luar biasa. 
Sekalipun kita tidak pernah melihat sosok 
Yesus secara fisik, kita telah melihat-Nya 
melalui lembaran-lembaran Kitab Suci dan 
mendapatkan dasar yang teguh bagi iman 
kita. Kitab Roma menjelaskan fenomena 
itu demikian: “Jadi, iman timbul dari 
pendengaran, dan pendengaran oleh firman 
Kristus” (10:17).

“Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah!” Kita 
telah mendengarnya dan kita telah menjadi 

Kaki salib adalah tempat di mana para pengemis dan 
pangeran, kaum agamawan dan penyembah berhala, 
orang ternama dan tanpa nama, dan—tentu—para 
jenderal dan perwira sama-sama merendahkan diri, 
untuk kemudian berlutut dan menerima Kristus yang 
telah mati bagi mereka—dan bagi kita.
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percaya. Namun tidak boleh sampai di situ saja. Kita juga 
harus berkobar-kobar dengan kerinduan untuk mengenal-
Nya—kerinduan yang dimiliki sendiri oleh Rasul Paulus, 
yang menuliskan bahwa tujuan hidupnya adalah “mengenal 
Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam 
penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia 
dalam kematian-Nya” (filipi 3:10). 

Kiranya kerinduan yang sama berkobar juga dalam hati 
kita, sehingga kita akan sungguh mengenal Dia yang telah 
mengasihi kita dan menyerahkan diri-Nya untuk kita.
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