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ALLAH YANG  
TAK TERDUGA

Apakah yang dapat kita pelajari 
dari konflik yang timbul 
antara Yesus dengan para 

pemuka agama pada zaman-Nya? 
Pertanyaan ini penting bagi setiap 
kita yang merasa bahwa Yesus 
tidaklah sesuai dengan apa yang 
kita harapkan.

Sejumlah permasalahan yang 
mencengangkan orang-orang 
sebangsa-Nya bisa jadi kita 
permasalahkan juga. Untuk itulah, 
Bill Crowder, Direktur Pelayanan 
Gereja RBC Ministries, hendak 
menolong kita untuk melihat 
kembali sesosok Pribadi yang 
telah berjanji, pada waktu yang 
ditetapkan-Nya, akan membuat 
segalanya lebih indah dari segala 
harapan dan impian kita.

Dengan menggunakan istilah-
istilah yang mudah dipahami, 
Bill menolong kita untuk melihat 
bahwa karena Allah kita tak pernah 
berubah, kita dapat berharap bahwa 
Dia pun akan mencengangkan kita 
pada masa kini.

—Martin R. DeHaan II

Penerbit: RBC Ministries • Penulis: Bill Cowder • Editor Pelaksana: David Sper
Diterjemahkan dari: The Surprising Side of God • Penerjemah: Triyanto
Editor Terjemahan: Dwiyanto, Natalia Endah • Penyelaras Bahasa: Bungaran
Penata Letak/Rancang: Mary Chang • Foto & Perancang Sampul: Terry Bidgood
Bacaan Alkitab merupakan kutipan dari ALKITAB terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia
Perjanjian Lama, © 1974; Perjanjian Baru © 1997; Cetakan ke-23 tahun 2003
Copyright © 2012 RBC Ministries, Grand Rapids, Michigan. Dicetak di Indonesia



S

2

yang tidak terhampiri dan 
tersembunyi dari pandangan 
kita, lirik lagu tersebut dapat 
meninggalkan kesan yang salah 
sehingga kita merasa bahwa 
Allah yang patut kita kasihi dan 
percayai itu berada jauh dan di 
luar jangkauan kita.
 Mungkin inilah alasan 
mengapa banyak orang yang 
tertarik dengan buku-buku 
seperti God Came Near (Allah 
Datang Mendekat) karya 
Max Lucado. Kita merasa 
membutuhkan Allah yang dapat 
kita temui dan sentuh dengan 
pikiran kita. Kita bertanya-tanya 
bagaimana mungkin kita dapat 
menjalin hubungan dengan 
Pribadi yang tidak terjamah 
oleh kita.

Kita bertanya-tanya 
bagaimana mungkin 
kita dapat menjalin 
hubungan dengan 
Pribadi yang tidak 
terjamah oleh kita .

 Pergumulan inilah yang 
menjadi alasan mengapa kita 
perlu mengerti kelanjutan yang 
luar biasa indah dari kisah ini. 

MENcARi ALLAH

Sewaktu masih kecil, saya 
terkesima oleh film fiksi 
ilmiah The Invisible Man 

(Manusia Tak Kasat Mata). Film 
tersebut mengisahkan tentang 
seseorang yang membungkus 
wajahnya dengan perban dan 
memakai topi, sarung tangan, 
dan pakaian biasa untuk 
menampilkan dirinya secara 
fisik. Akan tetapi, jika ingin 
menghilang, ia hanya perlu 
melepaskan semua atribut 
penutup tadi. Semua itu terjadi 
seakan-akan ia sedang bermain 
“petak umpet”.
 Sekilas, sang pria yang tak 
kasat mata itu mencerminkan 
sifat tak terpahami dari sesosok 
Pribadi, yang menurut Alkitab 
dan sebuah himne terkenal, 
adalah:

Abadi tak nampak, 
Yang Mahaesa,

Yang tak terhampiri, 
Terang tahta-Nya.

(Nyanyikanlah Kidung Baru, No. 8)
 Walaupun himne kesayangan 
kita ini telah menggugah rasa 
kagum dan penyembahan 
kita, lirik lagunya juga dapat 
membuat kita diliputi perasaan 
jauh dari Pencipta kita sendiri. 
Dengan merayakan Dia 
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 Untuk memahami bagaimana 
bangsa yang menantikan Mesias 
yang telah dijanjikan itu dapat 
mendesak agar Dia dihukum 
mati, mari kita coba melihat 
hidup-Nya dari sudut pandang 
mereka. Alih-alih berprasangka 
bahwa tindakan memusuhi 
Yesus itu tidak beralasan, coba 
pikirkan Mesias seperti apa yang 
diharapkan oleh orang-orang 
yang menantikannya. Gambaran 
Allah seperti apa yang mereka 
harapkan?

ApA yAng IsrAel 
HArApkAn?
Berbagai catatan saksi mata di 
Perjanjian Baru memperlihatkan 
bahwa para pendengar Yesus 
pada abad pertama itu mencari 
seorang Mesias yang akan 
menggenapi nubuat para nabi 
dalam Perjanjian Lama.
 Mereka mengharapkan Dia 
akan membebaskan mereka 
dari musuh-musuh mereka. 
Mereka juga percaya Dia akan 
memperlihatkan karakter dan 
kuasa Allah Israel.
 Namun ada beberapa hal 
yang ternyata tidak mereka 
harapkan. Mereka tidak 
mengharapkan Mesias itu 
menyatakan diri-Nya sebagai 
Allah. Mereka juga tidak 
memimpikan Sang Pembebas 

Walaupun Allah tetap tidak 
terlihat, Alkitab meyakinkan 
kita bahwa Dia itu lebih dekat, 
lebih mudah dikenali, dan lebih 
mudah dijangkau oleh doa-doa 
kita daripada yang selama ini 
kita bayangkan.

sepertI ApAkAH 
AllAH Itu?
Alkitab memperlihatkan bahwa 
Tuhan yang bertakhta di surga 
mengetahui betapa sulitnya 
bagi kita untuk berhubungan 
dengan Allah yang tidak terlihat. 
Menurut Perjanjian Baru, itulah 
salah satu alasan mengapa Anak 
Allah menjelma menjadi Anak 
Manusia. Dengan mengambil 
rupa sebagai manusia, Yesus 
menampilkan wajah dan isi hati 
Allah kepada kita (Kol. 1:15).

Dengan mengambil rupa 
sebagai manusia, Yesus 

menampilkan wajah  
dan isi hati Allah  

kepada kita .

 Namun jika Yesus merupakan 
perwujudan dari Allah Abraham, 
mengapa begitu banyak pemuka 
agama Israel yang menolak-Nya?  



4

ada pada-Ku, oleh sebab Ia 
telah mengurapi Aku, untuk 
menyampaikan kabar baik 
kepada orang-orang miskin; 
dan Ia telah mengutus 
Aku untuk memberitakan 
pembebasan kepada 
orang-orang tawanan, dan 
penglihatan bagi orang-orang 
buta, untuk membebaskan 
orang-orang yang tertindas, 
untuk memberitakan tahun 
rahmat Tuhan telah datang.” 
Kemudian Ia menutup kitab 
itu, memberikannya kembali 
kepada pejabat, lalu duduk; 
dan mata semua orang dalam 
rumah ibadat itu tertuju 
kepada-Nya. Lalu Ia memulai 
mengajar mereka, kata-Nya: 
“Pada hari ini genaplah 
nas ini sewaktu kamu 
mendengarnya” (Luk. 4:16-21; 
bdk. Yes. 61:1-2).

 Kemudian Lukas berkata, 
“Dan semua orang itu 
membenarkan Dia dan mereka 
heran akan kata-kata yang 
indah yang diucapkanNya” 
(ay.22). Setelah itu, mereka 
yang telah mendengar Yesus 
terus mengakui kebenaran yang 
diajarkan-Nya kepada mereka 
(Luk. 20:21).
 Di atas danau Galilea, 
mereka melihat Dia 
menenangkan badai yang 

yang telah lama dinantikan 
itu akan mempermalukan 
dan membuat marah banyak 
para pemimpin agama 
mereka. Mereka juga tidak 
mengharapkan Dia akan 
menunjukkan betapa mereka 
telah salah memahami diri Allah 
dan sikap-Nya terhadap hukum 
moral yang ada.
 Perjanjian Lama banyak 
berbicara tentang seorang 
Hamba Tuhan yang akan datang 
untuk mengungkapkan isi hati 
dan kuasa Allah. Bahkan, salah 
satu bagian kunci dari Perjanjian 
Lama yang menjelaskan tentang 
misi dari Mesias yang dijanjikan 
itu adalah teks yang dipakai 
Yesus untuk menegaskan 
mengenai diri-Nya sendiri ketika 
Dia berkhotbah di dalam rumah 
ibadat yang ada di kampung 
halaman-Nya, Nazaret. Lukas 
pun menceritakannya seperti 
berikut:

Ia datang ke Nazaret 
tempat Ia dibesarkan, dan 
menurut kebiasaan-Nya 
pada hari Sabat Ia masuk 
ke rumah ibadat, lalu 
berdiri hendak membaca 
dari Alkitab. Kepada-Nya 
diberikan kitab nabi Yesaya 
dan setelah dibuka-Nya, Ia 
menemukan nas, di mana 
ada tertulis: “Roh Tuhan 
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orang-orang yang melihat Yesus 
itu menyaksikan sesuatu yang 
telah mereka harapkan dari diri 
sang Mesias:
•	Kuasa yang memperlihatkan 

kuasa
•	Otoritas yang memperlihatkan 

otoritas
•	Keadilan yang 

memperlihatkan keadilan
•	Kebenaran yang 

memperlihatkan kebenaran
 Perjanjian Lama telah 
menyatakan dengan jelas 
kepada umat Allah tentang 
karakter dan kuasa-Nya. 
Yesus yang mereka lihat itu 
memperlihatkan kebenaran 
dan kuasa dengan sangat 
meyakinkan sehingga mereka 
terheran-heran atas apa yang 
diperbuat dan dikatakan oleh-
Nya. Apa yang mereka lihat 
dan dengar itu begitu kuat 
menggugah pemahaman mereka 
tentang apa yang mereka 
harapkan dari diri Allah dan 
Mesias yang diutus-Nya.
 Jadi, jika Yesus telah 
memperlihatkan kepada mereka 
apa yang mereka cari selama 
ini, mengapa mereka tidak 
mengenali-Nya? Apakah hanya 
karena Dia berkata bahwa Dia 
belum siap untuk membebaskan 
mereka dari penindasan politis 

dahsyat, sampai-sampai “mereka 
menjadi sangat takut dan 
berkata seorang kepada yang 
lain: ‘Siapa gerangan orang ini, 
sehingga angin dan danaupun 
taat kepada-Nya?’” (Mrk. 4:41).
 Ketika Dia menaklukkan 
setan-setan, “heranlah orang 
banyak, katanya: ‘Yang 
demikian belum pernah dilihat 
orang di Israel’” (Mat. 9:33).

“Siapa gerangan  
orang ini, sehingga  

angin dan danaupun 
taat kepada-Nya?”  

Markus 4:41

 Orang banyak itu melihat 
satu Pribadi yang mendukung 
perkataan-Nya sendiri dengan 
kuasa dan otoritas dari Allah. 
Matius menulis:

Yesuspun berkeliling di seluruh 
Galilea; Ia mengajar dalam 
rumah-rumah ibadat dan 
memberitakan Injil Kerajaan 
Allah serta melenyapkan 
segala penyakit dan 
kelemahan di antara bangsa 
itu (Mat. 4:23).

 Dalam begitu banyak segi, 
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 Jelaslah masalah ini begitu 
mempengaruhi kemampuan para 
pemuka agama di abad pertama 
itu sampai-sampai mereka tidak 
mengenali Yesus sebagai Mesias 
mereka. Kendatipun sudah ada 
ajaran-ajaran Musa dan para 
nabi yang tidak berubah, mereka 
perlahan-lahan menambahkan 
suatu tradisi lisan yang 
berbelit-belit pada apa yang 
sudah tertulis dalam Kitab 
Suci. Banyak dari tambahan 
terhadap hukum Taurat ini 
yang kelihatannya mendukung 
isi Kitab Suci. Namun yang 
lebih sering terjadi, perubahan-
perubahan itu cenderung 
berpusat pada ketaatan terhadap 
peraturan lahiriah dan bukan 
pada inti dan semangat dari 
hukum Taurat itu sendiri.
 Alhasil, para pemuka agama 
Israel menemukan celah 
untuk membenarkan motivasi 
mereka yang salah dengan cara 
mengutamakan ritual lebih dari 
kerohanian. Lama-kelamaan 
banyak dari umat mengira 
bahwa mereka dapat dibenarkan 
di hadapan Allah oleh kekuatan 
dan pemikiran mereka sendiri.
 Pemikiran seperti ini juga 
tumbuh subur di masa kini. 
Dalam banyak hal, apa yang 
kita lihat dipengaruhi oleh apa 
yang memang ingin kita lihat. 

oleh musuh mereka? Apakah 
karena Dia berkata bahwa 
Dia harus menderita dan mati 
untuk dosa-dosa mereka? 
Ataukah lebih karena hati 
mereka yang buta?

MengApA MerekA 
tIdAk dApAt 
MengenAlInyA
Perjanjian Lama telah 
memberikan banyak informasi 
kepada umat Yahudi yang 
mempersiapkan mereka untuk 
kedatangan Mesias. Jadi 
mengapa mereka tidak dapat 
mengenali-Nya dengan jelas?
 Alasan mengapa mereka 
tidak dapat mengenali Yesus 
dapat menjadi peringatan bagi 
kita semua. Saya menduga 
masalahnya bukan hanya soal 
sudut pandang melainkan 
soal prasangka. Sesungguhnya 
dalam membahas banyak 
hal, kita tidak mulai dengan 
pikiran yang masih kosong. 
Kita masuk ke dalam suatu 
perbincangan dengan membawa 
pemikiran-pemikiran yang telah 
seumur hidup kita serap dari 
pengalaman, budaya, latar 
belakang, ataupun pendidikan 
yang mewarnai pikiran kita 
serta membatasi pandangan 
kita.
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•	mereka merendahkan musuh-
musuhnya dan bangsa lain 
yang menurut mereka tidak 
layak di hadapan Allah.

•	mereka mengharapkan 
Mesias akan membebaskan 
mereka dari penjajahan 
bangsa, dan bukan dari dosa 
mereka.

•	mereka mengira bahwa 
Mesias akan menyokong 
kepemimpinan dan komitmen 
mereka dalam menjaga 
hukum Taurat.

•	mereka mengira bahwa 
Mesias akan menunjukkan 
kepada mereka tanda-tanda 
ajaib yang mereka minta.

•	mereka membenci kritik 
Yesus terhadap mereka.

•	mereka cemburu pada 
pengaruh Yesus terhadap 
orang-orang yang mulai 
beralih dari mereka.

 Ketika Kristus datang 
sebagai Juruselamat, mereka 
tidak melihat diri mereka 
perlu diselamatkan. Mereka 
bahkan tidak membutuhkan 
pengampunan dan belas kasihan 
bagi diri mereka. Mereka 
menghendaki seorang Mesias 
yang akan menyokong mereka 
dan bersikeras menerapkan 
standar-standar hukum yang 

Akibat dari asumsi seperti itu 
dapat kita duga dan bisa disebut 
sebagai “prinsip kedekatan”. 
Prinsip ini menyatakan bahwa 
semakin kita dekat dengan 
Allah, semakin kita sadar 
akan dosa, kelemahan, dan 
kerapuhan kita sendiri. Namun 
sebaliknya, semakin kita jauh 
dari Allah, semakin kita jelas 
melihat dosa, kelemahan, dan 
kerapuhan orang lain.
 Kita melihat prinsip ini 
berlaku dalam penolakan para 
pemuka agama terhadap Yesus. 
Tanpa menyadari implikasi yang 
mereka derita . . .
•	mereka meyakini bahwa 

mengetahui, memegang, 
dan menjalankan hukum 
Taurat secara lahiriah telah 
membuat mereka lebih baik 
daripada para pendosa dan 
orang non-Yahudi yang 
“najis”.

•	mereka meyakini diri mereka 
adalah pembela nilai-nilai 
kebenaran dan sedang 
memperjuangkan perlawanan 
terhadap pengaruh-pengaruh 
kafir.

•	mereka meyakini bahwa 
ritual pencurahan darah 
yang mereka jalankan adalah 
jawaban bagi dosa pribadi 
dan bangsanya.
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mereka. Itulah gambaran yang 
terus-menerus mengguncang 
pandangan hidup manusia—
sejak masa silam hingga 
saat ini. Mengapa demikian? 
Karena Yesus tidak hanya 
menyingkapkan karakter 
dan kuasa Allah, Dia juga 
menyingkapkan kepada mereka 
(dan kepada kita) isi hati 
Allah. Dia datang membawa 
keseimbangan yang sempurna 
antara kasih karunia dan 
kebenaran bagi sebuah generasi 
yang telah disesatkan dengan 
mengira mereka dapat berpegang 
pada kebenaran dan tidak 
membutuhkan kasih karunia 
Allah. Itulah sebabnya yang 
mereka lihat dalam diri Kristus 
itu begitu mengejutkan.

ALLAH YANG 
TAK TERDUGA

Ada sisi yang menarik 
dari kejutan. Terkadang 
kejutan itu indah 

dan menyenangkan, seperti 
yang terjadi pada seorang 
karyawan yang telah bekerja 
keras tanpa mengharapkan 
penghargaan atau pengakuan, 
tetapi dikejutkan karena 
mendapat promosi ke sebuah 
jabatan idaman. Kejutan itu 

dalam kesesatan mereka pikir 
dapat mereka penuhi.
 Alhasil, ketika Yesus datang 
memberikan suatu gambaran 
tentang Allah yang tidak sesuai 
dengan harapan mereka, mereka 
pun yakin bahwa Dia bukanlah 
Mesias yang sebenarnya. Yang 
tragis, prasangka mereka yang 
salah itu berpengaruh pada 
kekekalan mereka. 

Ketika Yesus datang 
memberikan suatu 
gambaran tentang 

Allah yang tidak sesuai 
dengan harapan 

mereka, mereka pun 
yakin bahwa Dia 
bukanlah Mesias  
yang sebenarnya .

 Dalam peran-Nya sebagai 
“gambar Allah yang tidak 
kelihatan” (Kol. 1:15), Yesus 
memberikan suatu gambaran 
tentang Allah Bapa yang 
memang diharapkan bangsa 
Israel menurut Kitab Suci. 
Akan tetapi apa yang mereka 
lihat begitu mengejutkan 
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kita perkirakan selama ini.
 Sisi Allah yang tidak 
terduga menantang kita untuk 
memikirkan ulang pola pikir 
kerohanian dan pengenalan 
akan Alkitab yang kita miliki. 
Yesus menolong kita untuk 
mempertimbangkan suatu sudut 
pandang lain mengenai Allah 
yang bisa jadi sangat berbeda 
dengan apa yang pernah kita 
bayangkan.
 Setiap ungkapan isi hati 
Allah ini—sesuatu yang tidak 
sejalan dengan norma yang 
dianut oleh kebanyakan 
orang—dapat membantu untuk 
menjelaskan mengapa banyak 
orang yang hidup pada zaman 
Yesus tidak dapat sepenuhnya 
mengenali Dia. Hal ini juga 
menolong kita untuk mengerti 
tentang mengapa pada masa 
kini banyak orang juga terus-
menerus salah mengerti dan 
salah menggambarkan tentang 
Yesus.
 Yesus menyingkapkan jati 
diri Allah dari berbagai segi yang 
sama sekali tak terduga, dan ini 
membuat kita tidak mungkin 
menjelaskan isi hati Bapa yang 
telah disingkapkan oleh Yesus 
itu dengan sepenuhnya.
 Jadi, apakah yang 
mengejutkan dari penyingkapan 
Yesus tentang jati diri Allah? 

membuatnya bersukacita, 
sehingga senyum lebar pun 
menghiasi wajahnya sampai 
berhari-hari. Suatu kejutan yang 
menyenangkan!
 Namun ada kalanya sebuah 
kejutan dapat mematahkan hati, 
bahkan sampai menakutkan 
kita—seperti seseorang 
yang merasa dirinya sehat, 
lalu menjalani pemeriksaan 
kesehatan rutin, dan mendapati 
hasil pemeriksaan tersebut 
menunjukkan bahwa ia harus 
menghadapi suatu masalah 
serius pada tubuhnya.
 Kejutan, entah baik atau 
buruk, mampu membuat kita 
sedikit terhenyak. Dengan 
tanpa ampun, kejutan itu 
mengguncang cara pandang kita 
yang lama terhadap kehidupan.
 Keguncangan serupa 
juga terjadi ketika Yesus 
menyingkapkan tentang Allah 
kepada kita. Dia berbuat jauh 
melebihi apa yang diperkirakan 
oleh orang-orang, baik pada 
masa Dia hidup maupun pada 
masa kini. Dia membawa kita 
hingga ke ujung alam semesta 
dan mengizinkan kita untuk 
melongok sekilas ke dalam 
ruang takhta Allah Bapa. Dan 
yang kita lihat di sana bisa jadi 
jauh lebih indah dan jauh lebih 
mengguncangkan daripada yang 
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menghabiskan banyak 
waktu di dalam hidup dan 
pelayanan-Nya di bumi.

•	Saya terkesima melihat 
pemandangan kota tua 
Yerusalem yang menakjubkan  
ketika dilihat dari puncak 
Bukit Zaitun.

•	Saya tertegun mendengar 
kisah sejarah dan kepedihan 
yang terjadi di benteng 
pegunungan Masada.

•	Hati saya pedih oleh 
kengerian dan rasa duka 
ketika mengunjungi museum 
peringatan Holocaust di Yad 
Vashem, Yerusalem.

 Dengan segala perasaan 
takjub itu, saya terkejut ketika 
menyadari betapa saya tidak 
terkesan dengan Betlehem dan 
Nazaret, dua tempat yang paling 
dikenal di Alkitab. Keduanya 
terlihat begitu biasa, tak ada 
yang istimewa, dan kotor, jauh 
dari “kota kecil Betlehem” 
yang kuno nan indah dalam 
bayangan saya setiap Natal. 
Saya sungguh tidak menduga 
akan melihat kesederhanaan di 
dua tempat bersejarah itu.
 Walaupun secara pribadi 
saya merasa kecewa, tetapi 
justru hal-hal itulah yang 
membuat kedua kota itu sangat 
penting. Keduanya menjadi 

Tentu saja, buklet ini hanya 
dapat mengungkapkan sebagian 
kecil penjelasannya. Namun di 
halaman-halaman berikut, kita 
akan melihat sejumlah segi dari 
penyingkapan Allah tentang jati 
diri-Nya di dalam Kristus yang 
lebih indah dan mengejutkan 
daripada yang dibayangkan oleh 
siapa pun.

Penyingkapan Allah 
tentang jati diri-Nya 

di dalam Kristus 
itu lebih indah dan 

mengejutkan daripada 
yang dibayangkan oleh 

siapa pun .

keMulIAAn 
MerengkuH 
kesederHAnAAn
•	Saat pertama kali ke Israel, 

saya diliputi rasa takjub 
yang meluap-luap ketika 
mengunjungi sebagian besar 
tempat yang disebutkan di 
Alkitab.

•	Saya terperanjat ketika 
pertama kali melihat Danau 
Galilea, tempat Yesus 
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film King of Kings (Raja Segala 
Raja). Sosok Yesus diperankan 
oleh Jeffrey Hunter yang secara 
umum dinilai sangat tampan. 
Hunter menampilkan Kristus 
yang punya rambut panjang, 
terurai, dan kemerah-merahan 
serta tatapan mata biru yang 
tajam—sungguh memberikan 
kesan yang sangat menawan.

Pemikiran bahwa  
tidak ada yang menarik 
dari penampilan-Nya 

berbicara tentang 
bagaimana Mesias dan 

Anak Allah itu akan 
menampilkan diri-Nya 

sebagai pribadi  
yang sederhana .

 Akan tetapi, Yesus tidak 
datang ke dunia dengan wajah 
setampan seorang aktor film. 
Bahkan, dari penggambaran 
yang Yesaya berikan bisa 
disimpulkan bahwa penampilan 
Yesus justru sebaliknya. 
Dia mungkin terlihat seperti 
kebanyakan orang Yahudi 
biasa di abad pertama, dengan 

semacam gambaran tentang 
Kristus, yang dengan inkarnasi-
Nya yang penuh misteri dan tak 
terkatakan telah memberi nilai 
penting bagi dusun-dusun kuno 
yang sunyi itu.
 Memang wajar kehidupan 
Yesus di bumi dikaitkan dengan 
tempat-tempat yang begitu 
sederhana itu. Walaupun 
memiliki jati diri yang mulia, 
Kristus sendiri sering kali terlihat 
biasa dan seperti kebanyakan 
orang di mata mereka yang 
hidup pada zaman itu.
 Bahkan Nabi Yesaya sudah 
memperingatkan umat Israel 
tentang penampilan-Nya itu:

Sebagai taruk Ia tumbuh di 
hadapan Tuhan dan sebagai 
tunas dari tanah kering. Ia 
tidak tampan dan semarak-
Nyapun tidak ada sehingga 
kita memandang Dia, dan 
rupapun tidak, sehingga  
kita menginginkan-Nya  
(Yes. 53:2).

 Kata-kata Yesaya itu tak 
seperti yang kita duga. Pemikiran 
bahwa tidak ada yang menarik 
dari penampilan-Nya berbicara 
tentang bagaimana Mesias 
dan Anak Allah itu akan 
menampilkan diri-Nya sebagai 
pribadi yang sederhana.
 Ketika saya masih kecil, 
Ayah mengajak saya menonton 
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Taurat dan oleh para nabi, 
yaitu Yesus, anak Yusuf dari 
Nazaret.” Kata Natanael 
kepadanya: “Mungkinkah 
sesuatu yang baik datang dari 
Nazaret?” (Yoh. 1:45-46).

 Berasal dari Nazaret di 
Galilea memberikan cap yang 
sangat buruk kepada Kristus. 
Orang-orang Galilea dianggap 
terbelakang dan kurang 
terpelajar oleh para pemimpin 
agama di Yerusalem. Oleh 
karena itu, seseorang dari 
Galilea tidak akan dianggap 
sebagai kandidat yang pantas 
untuk menjadi seorang Mesias. 
Perhatikanlah:

Beberapa orang di antara 
orang banyak, yang 
mendengarkan perkataan-
perkataan itu, berkata:  
“Dia ini benar-benar nabi 
yang akan datang.” Yang 
lain berkata: “Ia ini Mesias.” 
Tetapi yang lain lagi berkata: 
“Bukan, Mesias tidak datang 
dari Galilea! Karena Kitab 
Suci mengatakan, bahwa 
Mesias berasal dari  
keturunan Daud dan dari 
kampung Betlehem, tempat 
Daud dahulu tinggal”  
(Yoh. 7:40-42).

 Kesimpulan akhir mereka 
terhadap asal-usul Yesus dicatat 
dalam Yohanes 7:52 ketika 

rambut gelap, mata hitam, dan 
kulit coklat zaitun. Yesaya telah 
mempersiapkan umatnya untuk 
menerima Mesias yang datang 
seperti demikian, tetapi ternyata 
mereka tidak menangkap makna 
dari kata-katanya tersebut.
 Kesederhanaan diri 
yang sengaja ditampilkan 
Yesus terlihat pula pada 
kesederhanaan dari tempat Dia 
hidup. Mengenai reputasi dari 
desa Nazaret, Adam Clarke, 
seorang pengajar Alkitab, 
menulis:

Kita dapat memperkirakan 
bahwa pada saat itu, 
Nazaret telah sedemikian 
rupa diabaikan sehingga 
tidak ada hal baik yang 
dapat diharapkan muncul 
dari mereka yang tinggal di 
sana, dan kekejiannya telah 
dirangkum dalam sebuah 
peribahasa: “Mungkinkah 
sesuatu yang baik datang dari 
Nazaret?”

 Pemikiran inilah yang 
mendasari reaksi Natanael 
terhadap pernyataan Filipus 
tentang menemukan seorang 
yang istimewa dari Nazaret:

Filipus bertemu dengan 
Natanael dan berkata 
kepadanya: “Kami telah 
menemukan Dia, yang disebut 
oleh Musa dalam kitab 
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sangat mencengangkan dalam 
penggambarannya tentang natur 
sejati Yesus yang selama ini 
dianggap begitu bersahaja. Mari 
perhatikan bagian ini:

Enam hari kemudian Yesus 
membawa Petrus, Yakobus 
dan Yohanes saudaranya, 
dan bersama-sama dengan 
mereka Ia naik ke sebuah 
gunung yang tinggi. Di situ 
mereka sendiri saja. Lalu Yesus 
berubah rupa di depan mata 
mereka; wajah-Nya bercahaya 
seperti matahari dan pakaian-
Nya menjadi putih bersinar 
seperti terang. Maka nampak 
kepada mereka Musa dan Elia 
sedang berbicara dengan Dia. 
Kata Petrus kepada Yesus: 
“Tuhan, betapa bahagianya 
kami berada di tempat ini. 
Jika Engkau mau, biarlah 
kudirikan di sini tiga kemah, 
satu untuk Engkau, satu 
untuk Musa dan satu untuk 
Elia.” Dan tiba-tiba sedang ia 
berkata-kata turunlah awan 
yang terang menaungi mereka 
dan dari dalam awan itu 
terdengar suara yang berkata: 
“Inilah Anak yang Kukasihi, 
kepada-Nyalah Aku berkenan, 
dengarkanlah Dia.” Mendengar 
itu tersungkurlah murid-
murid-Nya dan mereka sangat 
ketakutan (Mat. 17:1-6).

para pemimpin agama berkata 
kepada Nikodemus:

Selidikilah Kitab Suci dan 
engkau akan tahu bahwa 
tidak ada nabi yang datang 
dari Galilea.

 Sungguh tragis, kesimpulan 
mereka itu didasarkan pada 
pemikiran yang keliru. 
Sebenarnya pernah ada seorang 
nabi dari Galilea. Yunus berasal 
dari desa Gat-Hefer (2Raj. 
14:25) yang berjarak hanya 
sekitar 3 km dari Nazaret. 
Namun karena mereka tidak 
mampu menerima seorang 
Kristus yang bersahaja, mereka 
mengabaikan kebenaran tentang 
diri Yesus yang sebenarnya dan 
tidak mengenali jati diri-Nya 
yang sejati.
 Realita inkarnasi Kristus 
mengajarkan kepada kita 
bahwa penampilan luar Yesus 
Kristus yang dilihat orang-orang 
itu hanya mewakili sebagian 
gambaran tentang diri-Nya. 
Gambaran sepenuhnya tentang 
diri Yesus tersirat dalam Matius 
pasal 17.
 Pada bagian tersebut, Yesus 
naik ke atas suatu gunung di 
Galilea dengan tiga murid-
Nya (Petrus, Yakobus, dan 
Yohanes). Catatan Matius 
tentang pengalaman mereka 
di atas gunung tersebut 
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mereka menabung berbulan-
bulan untuk membawa anak-
anaknya dalam suatu kunjungan 
istimewa ke Chicago demi bisa 
mendengar sang pengkotbah 
ternama di gereja Moody itu.
 Ketika akhirnya mereka 
berkunjung ke gereja tersebut, 
kedua orangtua sangat 
terkesan dengan pengalaman 
ibadahnya dan merasa senang 
bisa mendengar langsung 
pengajaran Pdt. Ironside. Ketika 
meninggalkan gereja itu, mereka 
berpikir bahwa anak-anak 
mereka tentu juga sangat senang 
dengan pengalaman tersebut. 
Mereka pun menanyakan 
pendapat anak-anaknya. Setelah 
berpikir sejenak, salah satunya 
berkata, “Aku selalu mendengar 
tentang betapa hebatnya Pdt. 
Ironside ini. Namun ternyata 
ia tak sehebat itu. Aku bisa koq 
mengerti semua perkataannya.”
 Saya pikir demikian juga 
yang terjadi dengan Yesus. Para 
pemuka agama yang “agung” 
pada zaman itu tidak bersedia, 
atau bahkan tidak mampu, 
untuk berhubungan baik dengan 
orang-orang yang dianggap 
tidak bernilai. Sebaliknya, Yesus 
memperlihatkan bagaimana 
keagungan sejati menjembatani 
jurang sosial itu dengan begitu 
alamiah dan luwes.

 Natur sejati Kristus itu 
diperkuat oleh kemunculan 
Musa dan Elia yang 
mencengangkan. Namun lebih 
penting dari itu, natur tersebut 
disingkapkan dalam tampilan 
kemuliaan-Nya (“berubah rupa”) 
dan pernyataan dari Allah 
Bapa (“Anak yang Kukasihi”). 
Kemuliaan Kristus diperlihatkan 
di atas gunung itu.
 Walaupun penampilan, 
pertumbuhan, gaya hidup, 
dan latar belakang-Nya sangat 
bersahaja, sesungguhnya 
Kristus sama sekali bukanlah 
pribadi yang biasa-biasa saja. 
Kemuliaan-Nya tidaklah terkikis 
oleh kesederhanaan yang 
Dia pilih sebagai cara untuk 
menyingkapkan diri-Nya. Dia 
tetaplah Raja surgawi yang 
agung, walaupun dalam daging 
Dia berjubahkan penampilan 
sebagai manusia biasa.

keAgungAn 
MerengkuH 
ketIdAkbernIlAIAn
Saya pernah mendengar sebuah 
kisah tentang Dr. Harry Ironside 
ketika menjadi gembala dari 
Moody Memorial Church di 
Chicago. Ada satu keluarga yang 
sangat diberkati oleh pengajaran 
Dr. Ironside. Oleh karena itu, 
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terus-menerus menempatkan 
nilai keagungan pada hal-hal 
yang dipandang tidak bernilai 
oleh dunia ini.
 Ironisnya, sementara Yesus 
merengkuh ketidakbernilaian, 
Dia secara terbuka membongkar 
ketidakbernilaian orang-orang 
yang hendak meninggikan diri 
mereka sendiri. 

Ironisnya, sementara 
Yesus merengkuh 
ketidakbernilaian, 

Dia secara terbuka 
membongkar 

ketidakbernilaian  
orang-orang yang 

hendak meninggikan  
diri mereka sendiri . 

Pada Matius 20:25-26, Yesus 
menegaskannya secara langsung:

Tetapi Yesus memanggil 
mereka lalu berkata: “Kamu 
tahu, bahwa pemerintah-
pemerintah bangsa-bangsa 
memerintah rakyatnya dengan 
tangan besi dan pembesar-
pembesar menjalankan 
kuasanya dengan keras atas 

 Di abad pertama, salah satu 
kaum yang dianggap paling 
tidak bernilai di Israel adalah 
anak-anak. Meski demikian, 
Yesus mengasihi anak-anak, 
dan mereka pun nyaman berada 
bersama-Nya. Yesus bahkan 
memakai seorang anak sebagai 
ilustrasi dari keagungan sejati:

Tetapi Yesus mengetahui 
pikiran mereka. Karena itu 
Ia mengambil seorang anak 
kecil dan menempatkannya 
di samping-Nya, dan berkata 
kepada mereka: “Barangsiapa 
menyambut anak ini dalam 
nama-Ku, ia menyambut Aku; 
dan barangsiapa menyambut 
Aku, ia menyambut Dia, 
yang mengutus Aku. Karena 
yang terkecil di antara kamu 
sekalian, dialah yang terbesar” 
(Luk. 9:47-48).

 Bahkan pada masa kini kita 
terbiasa untuk berpikir bahwa 
pendapat anak-anak tidak perlu 
didengar. Kita cenderung merasa 
bahwa keberadaan anak-anak 
itu hanya mengganggu saja. 
Namun Yesus tidak melihat 
anak-anak sebagai kaum yang 
tidak bernilai.
 Kenyataannya, dari burung 
pipit yang terkecil (Mat. 10:29) 
sampai ke bunga bakung di 
padang yang hari ini ada dan 
besok tiada (Mat. 6:28-30), Yesus 



16

sungguh agung, kemauan-Nya 
untuk memberi nilai pada apa 
yang dianggap tidak penting 
oleh dunia itu mengusik kita. 
Dia mengusik orang-orang 
pada zaman-Nya dengan 
terus-menerus merendahkan 
hal-hal yang dianggap agung 
untuk merengkuh hal-hal yang 
dipandang tidak bernilai.

keutuHAn 
MerengkuH 
keHAncurAn
Di dalam suatu pelayanan 
berkhotbah di Jakarta, Indonesia, 
saya sedang dalam perjalanan 
menuju ke lokasi acara pada 
sore harinya. Di sepanjang jalan 
saya melihat ada pemandangan 
yang lumayan menghibur, tetapi 
ada juga yang begitu mengusik 
batin.
 Salah satu yang lumayan 
menghibur adalah ketika saya 
melihat para pedagang asongan 
berjualan majalah-majalah 
dekorasi rumah terbitan Amerika 
kepada para pengemudi yang 
berhenti di persimpangan lalu 
lintas. Yang sangat mengusik 
saya adalah melihat sejumlah 
orang, anak dan keluarga yang 
hidup sangat miskin, tanpa 
hunian, pakaian, makanan, air, 
dan kebersihan yang layak.

mereka. Tidaklah demikian 
di antara kamu. Barangsiapa 
ingin menjadi besar di antara 
kamu, hendaklah ia menjadi 
pelayanmu.”

 Yesus sedang berupaya 
membawa sudut pandang 
surgawi pada pola pikir duniawi 
kita. Dia memperingatkan kita 
tentang bahaya dirasuk oleh 
kekayaan yang berlimpah 
dalam interaksi-Nya dengan 
seorang pemimpin muda 
yang kaya (Mrk. 10:22). 
Yesus memperingatkan kita 
untuk tidak mengukur nilai 
keagungan dari pencapaian 
manusia yang tidak bertahan 
lama dengan menyebut tentang 
keberadaan Bait Allah yang 
bersifat sementara (Mrk. 13:1-2). 
Yesus bahkan memperingatkan 
kita supaya tidak mengikuti 
kecenderungan orang-orang 
yang suka meninggikan diri 
dengan memamerkan kesalehan 
seolah-olah itulah lambang dan 
tanda keagungan mereka (Mat. 
6:1-5).
 Yesus mengejutkan orang-
orang pada zaman-Nya dengan 
mendefinisikan ulang standar 
dari apa yang sungguh-sungguh 
agung dan apa yang sebenarnya 
tidak bernilai. Dan karena 
Dia sendiri pada saat itu dan 
hingga kini memang sungguh-
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Yesus menaruh  
belas kasihan dan 
kepedulian kepada 
orang-orang yang 
hidupnya hancur  
dan diabaikan  
banyak orang .

 Kita harus ingat bahwa 
pada zaman Yesus, kusta 
merupakan penyakit yang parah, 
merusak, dan ditakuti karena 
dianggap sangat menular. 
Ketika seseorang mendapati 
ada bercak putih di kulitnya, 
ia harus diperiksa oleh para 
imam, lalu dikucilkan untuk 
beberapa waktu lamanya. 
Jika pemeriksaan kedua 
membuktikan bahwa bercak 
itu adalah kusta, si penderita 
akan diusir dari keluarga, 
rumah, pekerjaan, lingkungan, 
dan tempat ibadahnya untuk 
berkelana di luar pergaulan 
masyarakat tersebut. Pada 
umumnya, ia akan hidup di 
suatu tempat pengasingan 
bersama para penderita kusta 
lainnya, dan tidak diperbolehkan 
lagi menjalani hidup 

 Melihat kemiskinan yang 
sedemikian rupa hampir 
membuat saya memalingkan 
muka. Pemandangan seperti itu 
sering membangkitkan beragam 
respons dalam batin kita, 
dari merasa bersalah menjadi 
amarah hingga mengabaikan 
dan akhirnya tidak peduli. 
Namun lebih sering kita hanya 
memalingkan wajah dan tidak 
melakukan apa-apa. Kita melihat 
kehancuran hidup di dunia ini 
dan merasa semua itu terlalu 
besar untuk dihadapi. Namun 
Yesus berbeda. Dia merengkuh 
kehancuran dunia ini dan 
melibatkan diri di dalamnya. 
Bahkan, Dia sesungguhnya 
mengubah kehancuran hidup 
itu menjadi sesuatu yang begitu 
jauh berbeda.
 Hampir tidak ada yang lebih 
membingungkan orang-orang 
sezaman Yesus ketika melihat 
kerelaan-Nya untuk melibatkan 
diri dan menaruh perhatian 
kepada mereka yang terabaikan 
dan tertolak dari masyarakat. 
Yesus menaruh belas kasihan 
dan kepedulian kepada orang-
orang yang hidupnya hancur 
dan diabaikan banyak orang. 
Hal ini terlihat dengan sangat 
jelas dalam interaksi-Nya dengan 
salah seorang penderita kusta.
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ini kepada siapapun, tetapi 
pergilah, perlihatkanlah 
dirimu kepada imam dan 
persembahkanlah persembahan 
yang diperintahkan Musa, 
sebagai bukti bagi mereka” 
(Mat. 8:2-4).

 Ada dua hal menarik 
yang saya temukan ketika 
membaca kisah tersebut. Hal 
pertama adalah keberanian si 
penderita kusta. Saya dapat 
membayangkan bagaimana ia 
menerobos maju ke arah Yesus, 
sementara kerumunan orang di 
situ terbelah dua seperti Laut 
Merah ketika orang yang jelas-
jelas sakit ini lewat di antara 
mereka. Keyakinannya yang 
kuat terhadap kemampuan 
Kristus untuk membebaskannya 
dari kusta menjadi pendorong 
yang kuat baginya untuk datang 
kepada Sang Juruselamat.
 Hal kedua yang saya 
perhatikan adalah belas kasihan 
Kristus, meski kata belas kasihan 
tidak ada di teks tersebut. Yesus 
dapat saja menyembuhkan 
orang ini dengan beragam cara. 
Dia dapat menyembuhkannya 
dengan pikiran, atau satu kata, 
atau satu isyarat, atau hanya 
anggukan kepala-Nya. Namun 
bukan itu yang dilaku-kan-Nya. 
Yesus melanggar setiap larangan 
sosial dan agama pada masa itu 

sebagaimana yang dijalaninya 
sebelum ia terkena kusta. Jika 
penderita tersebut berada di 
sekitar orang-orang “sehat”, ia 
harus menutup mulutnya dan 
berteriak “Najis! Najis!” sebagai 
peringatan kepada orang-orang 
tersebut.
 Para penderita kusta adalah 
kaum yang paling terasing pada 
masanya—sebuah gambaran 
tentang kehancuran hidup 
manusia berdosa di tengah 
dunia yang telah jatuh di dalam 
dosa. Mereka menjalani hidup 
dalam pengasingan, kesedihan, 
rasa malu, dan penderitaan.
 Semua ini menjadi alasan 
mengapa pertemuan Yesus 
dengan seorang penderita kusta 
berikut ini begitu luar biasa. 
Perhatikanlah cara Matius 
menggambarkan kejadiannya:

Maka datanglah seorang 
yang sakit kusta kepada-
Nya, lalu sujud menyembah 
Dia dan berkata: “Tuan, 
jika Tuan mau, Tuan dapat 
mentahirkan aku.” Lalu Yesus 
mengulurkan tangan-Nya, 
menjamah orang itu dan 
berkata: “Aku mau, jadilah 
engkau tahir.” Seketika itu juga 
tahirlah orang itu dari pada 
kustanya. Lalu Yesus berkata 
kepadanya: “Ingatlah, jangan 
engkau memberitahukan hal 
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sepenggal jawaban atas 
pertanyaan tersebut dalam surat 
Ibrani di Perjanjian Baru. Di 
sana kita membaca:

Sebab Imam Besar yang 
kita punya, bukanlah imam 
besar yang tidak dapat turut 
merasakan kelemahan-
kelemahan kita, sebaliknya 
sama dengan kita, Ia telah 
dicobai, hanya tidak berbuat 
dosa. Sebab itu marilah kita 
dengan penuh keberanian 
menghampiri takhta kasih 
karunia, supaya kita menerima 
rahmat dan menemukan kasih 
karunia untuk mendapat 
pertolongan kita pada 
waktunya (Ibr. 4:15-16).

 Yesus mengalami sendiri 
kerasnya hidup dalam segala 
tantangannya. Dia menjalani 
semua ini, supaya ketika kita 
hancur di bawah tekanan hidup 
dan datang kepada-Nya untuk 
menerima penghiburan dan 
pertolongan, kita tahu bahwa 
Dia mengerti. Dia mengerti 
karena kerelaan-Nya melibatkan 
diri di dalam hidup manusia—
dengan menyentuh, mengalami, 
dan merengkuh hidup orang-
orang yang hancur untuk 
menjawab kebutuhan mereka.
 Dengan menggunakan 
gambaran hujan yang 
membasuh bumi, Michael 

ketika Dia menyembuhkan si 
kusta itu dengan menjamahnya.

Yesus melanggar 
setiap larangan sosial 

dan agama pada 
masa itu ketika Dia 
menyembuhkan si 
kusta itu dengan 
menjamahnya .

 Untuk si penderita kusta 
yang sudah bertahun-tahun 
tidak merasakan sentuhan dari 
seorang manusia, jamahan sang 
Tuan yang penuh belas kasih ini 
tentu lebih berpengaruh dalam 
mengobati kekosongan hatinya 
daripada menyembuhkan 
tubuhnya yang sakit. Sungguh 
luar biasa melihat Yesus 
melangkah sedemikian jauh 
untuk memberikan pengaruh 
terhadap seseorang yang 
hidupnya begitu porak-poranda.
 Namun mengapa? Mengapa 
Yesus mau melangkah 
sedemikian jauh untuk 
melibatkan diri-Nya di dalam 
dunia yang sudah rusak ini? 
Kita mungkin dapat menemukan 
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saya menemuinya, ia sedang 
merintis gereja di enam desa 
yang berbeda di negaranya 
pada saat yang bersamaan. Ia 
biasa menghabiskan waktu satu 
hari di masing-masing desa, lalu 
satu hari di rumah.
 Mungkin ada orang yang 
mempertanyakan apakah 
bijaksana bagi Vladimir untuk 
berbuat sebanyak itu. Namun 
Vladimir melakukannya 
demi suatu maksud yang 
menggerakkan hatinya. Ia telah 
bertekad untuk menjangkau 
orang-orang sebangsanya untuk 
Kristus, berapa pun harga yang 
harus dibayarnya.
 Meski banyak orang di 
dunia yang patut dikagumi 
karena punya fokus dan sikap 
rela berkorban demi mencapai 
tujuan mereka, tetapi bukanlah 
sesuatu yang wajar bagi kita 
untuk punya sikap yang terus 
berfokus pada tujuan melayani 
Kristus berapa pun harganya.
 Upaya kita melayani 
Tuhan sepenuh hati dalam 
waktu dan kuasa-Nya justru 
menyingkapkan kelemahan 
kita yang sesungguhnya untuk 
terus mengarahkan perhatian 
kepada-Nya.
 Kitab Suci menunjukkan 
kelemahan kita dengan cara 
menggambarkan kita sebagai 

W. Smith menaikkan pujian 
tentang dampak Kristus pada 
kehidupan yang hancur dalam 
lagunya Healing Rain (Hujan 
Pemulihan): 
 Hujan pemulihan turunlah;

Menjamah yang terhilang 
dan menderita.
Tangis sukacita 

dan tangisan malu
Dibasuh selamanya 
dalam nama Yesus.1

 Yesus mampu memberi 
dampak pada hidup orang-orang 
yang hancur karena Dia rela 
menganugerahkan keutuhan 
ilahi-Nya demi memulihkan 
kehancuran mereka. Ini juga 
mengejutkan orang banyak yang 
menyaksikan-Nya.

keteguHAn 
MerengkuH 
kesesAtAn
Vladimir Baluev adalah 
contoh seseorang yang punya 
fokus dan kedisiplinan. Ia 
memperlihatkan daya tahan 
yang dibutuhkan dalam suatu 
maraton kehidupan.
 Vladimir adalah seorang 
perintis gereja di Rusia yang 
sangat terbeban dengan 
kehidupan rohani orang-orang 
sebangsanya. Begitu kuat 
bebannya, sehingga ketika 
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 Inilah kenyataan yang 
digemakan dalam lirik lagu 
dari himne terkenal, Come, 
Thou Fount of Every Blessing 
(Datanglah, ya Sumber Rahmat) 
karya Robert Robinson:

Tiap hari ‘ku berhutang 
pada kasih abadi

Rantailah hatiku curang 
dengan rahmat tak henti
‘Ku dipikat pencobaan 

meninggalkan kasih-Mu
(Kidung Jemaat, No. 240a)

 “Ku dipikat pencobaan 
meninggalkan kasih-Mu.” Sang 
penulis lagu menyadari betul 
kecenderungan kita untuk 
menyimpang dari hal-hal yang 
berkaitan dengan Tuhan, 
daripada digerakkan oleh 
hal-hal tersebut. Kelemahan 
mendasar manusia inilah yang 
menunjukkan betapa kita 
sangat membutuhkan anugerah-
Nya untuk melekatkan diri 
kepada-Nya agar kita tidak 
tersesat.
 Berbeda dengan sesatnya 
hidup orang-orang yang 
ditemui Yesus, semua hal yang 
dilakukan-Nya menampilkan 
tekad dan fokus hati-Nya yang 
total pada maksud Allah Bapa.
 Hal ini terlihat jelas dalam 
teguh dan mantapnya derap 
langkah Yesus menuju ke 
salib—bahkan ketika para murid 

domba. Domba dikenal 
memiliki jarak pandang yang 
pendek dan suka mondar-
mandir tanpa tujuan. Bahkan, 
ciri utama domba adalah 
kebiasaannya untuk tersesat. 
Oleh karena itu, Nabi Yesaya 
sebagai wakil Allah yang 
mengasihi kita menuliskan:

Kita sekalian sesat seperti 
domba, masing-masing 
kita mengambil jalannya 
sendiri, tetapi Tuhan telah 
menimpakan kepada-Nya 
kejahatan kita sekalian  
(Yes. 53:6).

 Kemudian Matius 
menambahkan:

Melihat orang banyak 
itu, tergeraklah hati Yesus 
oleh belas kasihan kepada 
mereka, karena mereka lelah 
dan terlantar seperti domba 
yang tidak bergembala (Mat. 
9:36).

 Pernyataan-pernyataan dari 
firman Allah ini mengingatkan 
kita tentang kecenderungan 
dasar kita sebagai manusia 
untuk menyimpang. Perhatian 
kita teralih oleh rayuan dunia 
dan hiruk-pikuk kehidupan. 
Kita kehilangan arah tujuan 
kita, dan kemudian menempuh 
jalan kita sendiri—meski kita 
tidak selalu yakin ke mana 
jalan itu akan membawa kita.



22

dengan mengesampingkan 
segala hal yang mengalihkan 
fokus-Nya dari kehendak Bapa-
Nya. Dia lalu menempatkan 
diri-Nya pada jalan ketaatan 
yang teguh, meski Dia 
mengetahui bahwa ketaatan 
itu akan membawa-Nya ke 
kayu salib. Keteguhan Yesus 
pada tujuan-Nya ini mengusik 
para pemimpin agama yang 
selama ini telah menikmati 
kedudukan dan keadaan yang 
nyaman. Bukannya merasa 
tertegur oleh keteguhan hati 
Yesus, mereka justru berupaya 
untuk memanfaatkan-Nya 
demi mencapai maksud politis 
mereka sendiri. 
 Besarnya keteguhan Yesus 
terlihat dalam Filipi 2:8, di mana 
Paulus menulis:

Dan dalam keadaan 
sebagai manusia, Ia telah 
merendahkan diri-Nya dan 
taat sampai mati, bahkan 
sampai mati di kayu salib.

 Yesus selalu taat pada 
rencana Bapa-Nya, bahkan 
hingga kematian-Nya di atas 
kayu salib. Keteguhan Kristus 
demi maksud Allah merupakan 
satu-satunya respons yang 
layak terhadap penyimpangan 
diri yang telah menjauhkan kita 
dari Allah.

mencoba untuk mengalihkan-
Nya dari maksud Bapa bagi-
Nya di Kalvari. Ketegangan 
yang muncul dari tekanan ini 
mencapai puncaknya ketika 
Yesus dicegah oleh Petrus di 
Matius 16:21-23:

Sejak waktu itu Yesus 
mulai menyatakan kepada 
murid-murid-Nya bahwa Ia 
harus pergi ke Yerusalem 
dan menanggung banyak 
penderitaan dari pihak tua-
tua, imam-imam kepala dan 
ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh 
dan dibangkitkan pada hari 
ketiga. Tetapi Petrus menarik 
Yesus ke samping dan menegor 
Dia, katanya: “Tuhan, kiranya 
Allah menjauhkan hal itu! Hal 
itu sekali-kali takkan menimpa 
Engkau.” Maka Yesus 
berpaling dan berkata kepada 
Petrus: “Enyahlah Iblis. 
Engkau suatu batu sandungan 
bagi-Ku, sebab engkau 
bukan memikirkan apa yang 
dipikirkan Allah, melainkan 
apa yang dipikirkan manusia.”

 Yesus datang dengan 
maksud yang jelas, yakni 
untuk memberikan terang dan 
arah kepada orang-orang yang 
berjalan tanpa arah seperti 
domba yang tersesat. Dia 
mencontohkan tekad itu (“Ia 
harus pergi ke Yerusalem”) 
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Sering kali kita 
cenderung menjalani 
hidup dengan sikap 

semaunya dan 
mengandalkan diri 

sendiri, kecuali mungkin 
pada saat kita berada  
di ambang bencana .

 Inilah sikap menipu 
diri yang tragis. Kita bisa 
saja mengatakan bahwa 
kita sanggup. Namun tetap 
saja kenyataannya kita 
menempatkan diri dalam 
bahaya besar ketika kita 
bergantung pada kesanggupan 
diri sendiri.
 Dalam tulisannya kepada 
jemaat yang merasa puas diri 
di kota Korintus, Rasul Paulus 
memperingatkan:

Sebab itu siapa yang 
menyangka, bahwa ia teguh 
berdiri, hati-hatilah supaya ia 
jangan jatuh! (1Kor. 10:12).

 Rasul Paulus mengerti betul 
bahwa kita memang tidak cukup 
sanggup untuk menghadapi 
masalah-masalah serius di 
dalam hidup. Sikap nekad kita 

kecAkApAn 
MerengkuH 
kekurAngAn
Ada sebuah pepatah 
mengatakan, “Ketika engkau 
ada di ujung tanduk, 
berpeganglah lebih erat dan 
bertahanlah.” Ini terdengar 
seperti sebuah nasihat yang 
cerdik, tetapi nasihat ini tidak 
akan berguna ketika segala 
sesuatu di sekitar Anda runtuh 
dan hancur.
 Terkadang beban hidup 
terasa sangat memberatkan. 
Kita tidak dapat menghadapi 
kepedihan dan penderitaan 
yang datang dari suatu keadaan 
tragis di tengah keluarga kita 
tanpa kita sendiri terpengaruh 
olehnya. Hal-hal demikian 
membuat kita kembali mengerti 
betapa tidak sanggupnya kita 
memahami kehidupan di dunia 
yang telah berdosa ini.
 Walaupun demikian, sering 
kali kita cenderung menjalani 
hidup dengan sikap semaunya 
dan mengandalkan diri sendiri, 
kecuali mungkin pada saat kita 
berada di ambang bencana. Kita 
maju dengan kekuatan sendiri, 
karena kita yakin bahwa 
dengan kemauan diri yang 
kokoh kita dapat melakukan 
apa saja yang kita niatkan.
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kekuatan dan kepandaian kita 
sendiri.
 Kristus menanggapi 
malangnya sifat manusia yang 
merasa cakap diri ini dengan 
cara yang dramatis.
 Pada zaman Yesus, sifat 
merasa cakap diri ini merasuki 
para pemuka agama yang 
berkuasa—dan kekuasaan 
itu diidentikkan dengan kota 
Yerusalem. Setelah kedatangan-
Nya yang dielu-elukan di kota 
Yerusalem, Yesus memandang 
kota itu dari jauh sebagaimana 
dipaparkan oleh Lukas dengan 
luar biasa:

Dan ketika Yesus telah dekat 
dan melihat kota itu, Ia 
menangisinya, kata-Nya: 
“Wahai, betapa baiknya jika 
pada hari ini juga engkau 
mengerti apa yang perlu 
untuk damai sejahteramu! 
Tetapi sekarang hal itu 
tersembunyi bagi matamu” 
(Luk. 19:41-42).

 Mengapa Dia menangis? 
Sebagian alasan bagi rasa 
duka-Nya atas Yerusalem bisa 
terlihat pada hari-hari setelah 
kedatangan-Nya di kota itu. 
Ketika mengajar di Bait Allah, 
Yesus menentang para pemuka 
agama Israel (Mat. 23) dengan 
menggugat sikap tinggi hati dan 
keangkuhan agamawi mereka—

tidak bisa menutupi kurangnya 
hikmat, kekuatan, dan keadilan 
yang kita butuhkan untuk 
menghadapi penderitaan hidup 
di dunia ini.
 Mungkin inilah sebabnya 
banyak mantan olahragawan 
profesional menemui kesulitan 
dalam menyesuaikan diri 
setelah karir olahraga mereka 
berakhir. Di lapangan, 
segala sesuatu dapat mereka 
kendalikan. Semuanya masuk 
akal. Semuanya dapat diatur. 
Namun setelah tiba masa 
pensiun, kehidupan mereka 
berpindah ke suatu arena lain 
di mana keterampilan olahraga 
mereka tidak terlalu bernilai.
 Ketika para olahragawan 
menghabiskan sebagian besar 
masa hidup mereka berada di 
suatu dunia “buatan” di mana 
mereka terlatih untuk mengelola 
hidup yang terkendali, 
yang terjadi adalah mereka 
mengembangkan suatu rasa 
percaya diri yang sesungguhnya 
semu. Begitu mereka pensiun, 
hal-hal yang tadinya memberi 
mereka keteraturan hidup kini 
buyar dan terhempas bagaikan 
tersapu oleh badai tornado.
 Para olahragawan tersebut 
melambangkan kita semua. Kita 
memang tidak cukup sanggup 
mengelola hidup ini dengan 
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 Tentu saja orang-orang tidak 
siap bertemu dengan Allah yang 
seperti ini. Bahkan, sampai hari 
ini pun kita masih bergumul 
dengan pemikiran bahwa Allah 
bisa merasa patah hati. Pemusik 
Michael Card memahami 
betapa mengejutkannya hal 
tersebut bagi orang-orang yang 
menyaksikan hidup Kristus, dan 
menyanyikannya dalam lagu To 
A Broken God (Untuk Allah yang 
Patah Hati):

Aku tak menyadari
Bagaimana Allah patah hati;

Aku menyangka Engkau
Tak merasakan deritaku;

Terbenam dalam putus asa,
Demikianlah aku patah hati;

Aku tidak pernah tahu
Kau juga merasakannya.2

 Tuhan Yesus Kristus, Anak 
Allah dan Pencipta alam 
semesta, mengalami perasaan 
patah hati yang mendalam ketika 
Dia menangisi sifat bebal dan 
cakap diri yang terus-menerus 
menyebabkan manusia menolak 
Dia yang mengasihi mereka. 
Inilah kontras yang luar biasa.

kekudusAn 
MerengkuH 
keberdosAAn
Ketika saya menjadi murid 
di sekolah Alkitab, pendeta 

intinya, suatu sifat merasa 
cakap diri dalam beragama. 
Inilah kejatuhan yang tidak 
hanya akan menghancurkan 
mereka, tetapi juga semua yang 
mencari bimbingan rohani dari 
mereka.
 Walaupun demikian, 
akhirnya Yesus berbicara 
kepada mereka bukan dengan 
amarah melainkan dengan 
hati yang terluka. Ketika Yesus 
melihat sikap mengandalkan 
diri sendiri yang akan berujung 
pada kehancuran mereka, Dia 
berkata:

“Yerusalem, Yerusalem, 
engkau yang membunuh nabi-
nabi dan melempari dengan 
batu orang-orang yang diutus 
kepadamu! Berkali-kali Aku 
rindu mengumpulkan anak-
anakmu, sama seperti induk 
ayam mengumpulkan anak-
anaknya di bawah sayapnya, 
tetapi kamu tidak mau  
(Mat. 23:37).

 “Tetapi kamu tidak mau”. 
Di sini kita melihat Kristus 
yang punya segalanya merasa 
patah hati oleh manusia 
berdosa yang merasa cakap diri. 
Perasaan patah hati ini terlihat 
dari air mata pada wajah-Nya 
ketika Dia berada di gerbang 
Yerusalem—air mata dari Allah 
yang telah patah hati.
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 Sebaliknya Yesus justru 
mengambil kesempatan untuk 
berhubungan dengan orang-
orang “najis” yang dijauhi 
para pemuka agama itu. 
Perhatikanlah:

Kemudian ketika Yesus 
makan di rumah Matius, 
datanglah banyak pemungut 
cukai dan orang berdosa 
dan makan bersama-sama 
dengan Dia dan murid-
murid-Nya. Pada waktu 
orang Farisi melihat hal 
itu, berkatalah mereka 
kepada murid-murid Yesus: 
“Mengapa gurumu makan 
bersama-sama dengan 
pemungut cukai dan orang 
berdosa?” . . . [Yesus 
berkata,] “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” 
(Mat. 9:10-11,13).

 Sungguh tidak terpikirkan 
oleh para pemuka agama di 
zaman Yesus bahwa Allah 
yang kudus mau berhubungan 
bebas dengan mereka yang 
dikenal sebagai orang berdosa. 
Namun dalam kenyataannya, 
justru kebenaran mutlak 

kami sering berkata, “Sebuah 
apel yang masih bagus tidak 
menjadikan apel yang busuk 
menjadi bagus. Yang terjadi 
selalu sebaliknya.” Dia sedang 
berbicara mengenai kekuatan 
dari sebuah pengaruh, terutama 
jika itu adalah pengaruh yang 
membusukkan dan merusak. 
Perkataan tadi sungguh tepat 
dalam konteks hubungan kita 
dengan sesama. Kebusukan 
dapat menular dan merusak 
segala hal yang dijangkitinya.
 Namun di dalam kehidupan 
Kristus, kita melihat konsep 
yang sebaliknya. Yesus 
tidak tercemar sama sekali 
oleh pergaulan-Nya dengan 
orang-orang yang dianggap 
“busuk” secara rohani. Justru 
sebaliknya, misi-Nya adalah 
menebus mereka dengan cara 
menyucikan kebusukan yang 
menjadi ciri utama kejatuhan 
manusia di dalam dosa.
 Sejujurnya, inilah sesuatu 
yang sulit dipahami oleh para 
pemuka agama. Mereka telah 
berusaha keras untuk selalu 
tampil suci di dalam diri dan 
ritual mereka. Salah satu 
bagian penting dari usaha 
mereka itu adalah dengan 
menjaga jarak agar tidak 
bersentuhan dengan para 
“pendosa”.
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Yesus: “Rabi, perempuan 
ini tertangkap basah ketika 
ia sedang berbuat zinah. 
Musa dalam hukum Taurat 
memerintahkan kita untuk 
melempari perempuan-
perempuan yang demikian. 
Apakah pendapat-Mu 
tentang hal itu?” Mereka 
mengatakan hal itu untuk 
mencobai Dia, supaya 
mereka memperoleh sesuatu 
untuk menyalahkan-Nya. 
Tetapi Yesus membungkuk 
lalu menulis dengan jari-Nya 
di tanah. Dan ketika mereka 
terus-menerus bertanya 
kepada-Nya, Iapun bangkit 
berdiri lalu berkata kepada 
mereka: “Barangsiapa di 
antara kamu tidak berdosa, 
hendaklah ia yang pertama 
melemparkan batu kepada 
perempuan itu.” Lalu Ia 
membungkuk pula dan 
menulis di tanah. Tetapi 
setelah mereka mendengar 
perkataan itu, pergilah 
mereka seorang demi 
seorang, mulai dari yang 
tertua. Akhirnya tinggallah 
Yesus seorang diri dengan 
perempuan itu yang tetap 
di tempatnya. Lalu Yesus 
bangkit berdiri dan berkata 
kepadanya: “Hai perempuan, 
di manakah mereka? Tidak 

Kristus itulah yang membuat 
hubungan seperti itu dapat 
terjadi. Karena kekudusan 
dan kesucian yang terdapat 
di dalam diri-Nya, Yesus 
tidak akan ternodai oleh 
keberdosaan orang-orang yang 
Dia temui. Sebaliknya, Dia 
mempengaruhi hidup mereka 
dengan jalan menarik mereka 
keluar dari keberdosaan 
dan masuk ke dalam suatu 
komitmen untuk menjalani 
hidup yang menyenangkan 
Allah yang kudus.
 Sebagai hasilnya, sikap 
Yesus dalam hubungan-Nya 
dengan orang-orang berdosa 
adalah berbelas kasih dan 
bukan menghukum. Dia 
menjangkau mereka dan bukan 
menarik diri. Sikapnya ini 
terlihat dalam pertemuannya 
dengan seorang perempuan 
berdosa di Yohanes 8:

Pagi-pagi benar Ia berada 
lagi di Bait Allah, dan 
seluruh rakyat datang 
kepada-Nya. Ia duduk dan 
mengajar mereka. Maka ahli-
ahli Taurat dan orang-orang 
Farisi membawa kepada-
Nya seorang perempuan 
yang kedapatan berbuat 
zinah. Mereka menempatkan 
perempuan itu di tengah-
tengah lalu berkata kepada 
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MENEMUKAN 
ALLAH Di ATAs 
sALib

Dalam film pemenang 
Academy Award, 
Schindler’s List, kita 

diperhadapkan pada kengerian 
dan kekejian dari peristiwa 
Holocaust. Di sepanjang film, 
kita menyaksikan kisah nyata 
tentang Oskar Schindler, 
seorang tokoh dengan 
kehidupan yang agak bertolak 
belakang. Ia menghasilkan uang 
dari perang yang berkecamuk 
dan menjadi anggota dari 
partai Nazi, tetapi ia berhasil 
menyelamatkan 1.100 orang 
Yahudi dari kamp-kamp 
konsentrasi dan menebus hidup 
mereka dengan menanggung 
kerugian pribadi yang sangat 
besar.
 Adegan kunci dalam 
kisah ini terjadi ketika Itzhak 
Stern, akuntan Schindler 
yang berdarah Yahudi, 
mengumpulkan daftar tahanan 
yang diselamatkan Schindler. 
Tiba-tiba Stern menyadari 
bahwa nama-nama yang ada di 
daftar itu—nama orang-orang 
yang diselamatkan dari tungku 
api Nazi—telah ditebus oleh 
Schindler dengan menggunakan 

adakah seorang yang 
menghukum engkau?” 
Jawabnya: “Tidak ada, 
Tuhan.” Lalu kata Yesus: 
“Akupun tidak menghukum 
engkau. Pergilah, dan jangan 
berbuat dosa lagi mulai dari 
sekarang” (Yoh. 8:2-11).

 Para pemuka agama 
berusaha memanfaatkan 
perempuan tersebut untuk 
menjebak Yesus. Mereka 
memandang rendah perempuan 
ini. Mereka menggunakannya 
untuk menghadirkan dilema 
bagi Yesus. Apakah Dia akan 
setuju dengan Musa bahwa 
para penzina layak dihukum 
mati? Jika setuju, Dia telah 
mengizinkan sebuah hukuman 
mati menurut adat Yahudi 
dan ini melawan hukum dari 
penjajah Romawi yang berlaku.
 Yesus menyingkapkan 
kemunafikan mereka tanpa 
mengabaikan dosa perempuan 
itu. Belas kasihan-Nya tidak 
sekadar menyelamatkan diri si 
perempuan dari rajaman batu 
orang-orang berkedok agama 
itu. Dengan lembut Yesus 
mendorong perempuan itu 
untuk melihat sikap-Nya yang 
tidak menghukumnya sebagai 
suatu kesempatan untuk 
mengikuti jalan Allah yang 
sungguh mengasihinya.
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 Keseimbangan sempurna 
antara kemurahan hati dan 
kebenaran tercapai di atas 
kayu salib. Dalam belas kasih 
yang agung, Sang Anak Allah 
menggantikan kita di sana. 
Dengan mengorbankan nyawa-
Nya demi hidup kita, Dia 
telah menyelamatkan kita dari 
keberadaan dalam dosa dan 
hukuman yang sepantasnya kita 
terima.
 Di Kalvari, Yesus menebus 
dosa kita dan menyelamatkan 
kita sekali untuk selamanya 
dari akibat yang seharusnya 
kita terima karena:
•	Kesederhanaan
•	Ketiadaan arti
•	Kehancuran hidup
•	Kesesatan
•	Ketidaksanggupan dan
•	Keberdosaan kita.

 Pada salib itulah kita 
sungguh-sungguh melihat 
“kemuliaan Allah yang nampak 
pada wajah Kristus” (2Kor. 
4:6). Kasih yang sempurna 
bertemu dengan keadilan yang 
sempurna. Kebenaran yang 
sempurna bertemu dengan 
kasih karunia yang sempurna. 
Inilah kejutan dan karunia 
terbaik yang sangat dibutuhkan 
oleh kita semua.

keuntungan bisnisnya. Stern 
berujar: “Daftar ini adalah 
kebaikan yang termulia. 
Daftar ini adalah kehidupan.” 
Hal ini benar karena daftar 
tersebut merupakan wujud 
nyata dari kasih terbesar dan 
belas kasihan mengejutkan di 
hadapan suatu kekejian yang 
luar biasa.
 Dari semua hal mengejutkan 
yang dinyatakan Kristus tentang 
Allah kepada kita, mungkin 
inilah yang paling agung. Dalam 
konteks harapan manusia 
terhadap Allah dan kehadiran 
Allah di dalam diri Kristus, 
rasanya kontras yang terbesar 
dari semuanya itu terlihat nyata 
dalam pencapaian Kristus di 
atas salib.
 Yesus berkata, “Anak 
Manusia datang untuk mencari 
dan menyelamatkan yang 
hilang” (Luk. 19:10), dan pada 
kayu salib itulah hal tersebut 
tergenapi. Namun penggenapan 
ini terjadi sedemikian rupa 
sehingga kita bisa memperoleh 
jawaban bagi kebutuhan 
terdalam dari hati kita. 
Pemazmur menulis:

Kemurahan hati dan 
kebenaran telah bertemu. 
Keadilan dan damai sejahtera 
bercium-ciuman!  
(Mzm. 85:11 FAYH).
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Allah menasihati kamu 
dengan perantaraan kami; 
dalam nama Kristus kami 
meminta kepadamu: berilah 
dirimu didamaikan dengan 
Allah (2Kor. 5:20).

 Kita adalah utusan Kristus. 
Kita adalah wakil Allah bagi 
dunia yang membutuhkan. 
Tantangan ini adalah sebuah 
kehormatan sekaligus tanggung 
jawab yang ditegaskan oleh 
4Him, sebuah grup musik 
Kristen, dalam lagu mereka 
Visible (Terlihat). Dalam lagu 
ini, kita mendengar tentang misi 
ini dengan jelas:

Agar Engkau dikenal
Agar Engkau terlihat
Menjadi tangan-Mu

Menjadi kaki-Mu
Aku ingin menjadi

Sebuah wujud kasih
Aku ingin membuat

Allah yang tak terlihat itu—
terlihat.3

1. Michael W. Smith, Martin Smith, and Matt 
Bronleewe, ©2004 Word Music/Smittyfly 
Music/Curious?Music (ASCAP).
2. Michael Kelly Blanchard, ©2002 GotzMusic 
(ASCAP).
3. Mark Harris, ©2003 New Spring Publishing, 
Inc. Ryanlynn Publishing (ASCAP).

ApA YANG bisA 
sAYA bUAT?

Saya pikir pada suatu 
waktu, kita harus 
bertanya, “Jadi, apa arti 

semua ini untukku?”
 Untuk menjawab pertanyaan 
ini, mari kita pertimbangkan 
dua hal. Jika Anda tidak 
mengenal Kristus secara pribadi 
dan belum pernah meminta Dia 
mengampuni dosa-dosa Anda, 
sebuah jawaban tersedia untuk 
Anda. Harapan pun ada, karena 
ada Allah yang memberikan 
Anak-Nya untuk menunjukkan 
kepada Anda siapa diri-Nya dan 
betapa Dia mengasihi Anda. 
Allah menawarkan karunia 
pengampunan dan kasih-Nya 
kepada Anda, dan karunia 
tersebut hanya bisa diterima 
dengan iman.
 Namun bagi Anda yang telah 
mengenal Allah, ada tantangan 
yang berbeda. Sebagaimana 
Yesus datang dan menyatakan 
kehadiran Allah, kita juga 
dipanggil untuk melakukan 
hal yang sama. Kita tidak 
dapat melakukannya dengan 
kekuatan kita sendiri, tetapi kita 
dimampukan oleh anugerah 
dan kuasa-Nya. Paulus berkata: 

Jadi kami ini adalah utusan-
utusan Kristus, seakan-akan 
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Buklet Seri Terang Ilahi (STI) berjudul 
“Allah yang tak terduga” 
diterbitkan dan didistribusikan oleh 
PT . Duta Harapan Dunia (DHD) yang 
merupakan anggota keluarga RBC 
Ministries. Selama 70 tahun terakhir ini, 
RBC Ministries telah mengajarkan firman 
Allah dengan maksud untuk membawa 
orang-orang dari segala bangsa agar 
dapat memiliki iman dan kedewasaan di 
dalam Kristus . 

Landasan inilah yang menopang 
kerinduan DHD untuk menjadi saluran 
berkat di Indonesia dengan cara 
menyediakan literatur rohani yang dapat 
menguatkan dan memperlengkapi para 
pembaca agar semakin mengenal Allah 
dan memperoleh penghiburan, wawasan, 
dan penguatan iman melalui firman-Nya.

Adapun buku-buku yang dapat diperoleh 
melalui PT . Duta Harapan Dunia:

• Santapan Rohani Tahunan (SR)
 Buku renungan tahunan yang  
 dirancang untuk digunakan sebagai  
 makanan rohani sehari-hari.

• Seri Kehidupan Kristen— 
 Pedoman Dasar Hidup Kristen 

Buku pedoman yang membuat Anda 
mengerti siapakah Allah itu dan 
memperluas pengetahuan Anda  
tentang iman Kristen .

• Seri Hikmat Ilahi (SHI)
 Bahan Pendalaman Alkitab untuk 
  pribadi maupun kelompok.

• Seri Terang Ilahi (STI)
 Buklet yang mengulas beragam topik 
  yang membuka wawasan rohani  
  orang Kristen.

Informasi lebih lanjut, hubungi:
pt. duta Harapan dunia
PO Box 3500
Jakarta Barat 11035
Tel.: (021) 7111-1430; 2902-8955
Fax.: (021) 5435-1975
E-mail: info@dhdindonesia .com
Situs: www.dhdindonesia.com
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Misi kami adalah menjadikan hikmat Alkitab
yang mengubahkan hidup dapat dimengerti dan
diterima oleh semua orang.

Anda dapat mendukung kami dalam melaksanakan misi
tersebut melalui persembahan kasih. Klik link di bawah ini
untuk informasi dan petunjuk dalam memberikan persembahan
kasih. Terima kasih atas dukungan Anda untuk pengembangan
materi-materi terbitan Our Daily Bread Ministries.

Persembahan kasih seberapa pun dari para sahabat
memampukan Our Daily Bread Ministries untuk menjangkau
orang-orang dengan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup.
Kami tidak didanai atau berada di bawah kelompok atau
denominasi apa pun.

DONASI

http://santapanrohani.org/donate/indonesia/



