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Lukas 12:4-7 

Bagian yang kita baca ini tidak dapat dilepaskan dari 

bagian sebelumnya, tentang jangan takut dan jangan 

kuatir. Dosa tentang kemunafikan adalah dosa yang 

begitu berbahaya. Apa munafik itu? Kalau kita 

melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

definisi yang diberikan disana adalah berpura-pura 

percaya atau setia kepada agama dan kepada yang 

lain tetapi sebenarnya dalam hati tidak. Jadi 

kemunafikan itu berkaitan dengan iman dengan 

kepercayaan, dengan kesetiaan. Berbeda dengan 

bohong. Bohong adalah tidak sesuai dengan 

kenyataan. Kemunafikan berkaitan dengan iman, 

kesetiaan, kita berbicara kesetiaan kepada Tuhan 

kita. Orang pada umumnya bertindak sesuai dengan 

imannya, sesuai dengan kepercayaannya, tetapi 

orang munafik bertindak seakan-akan sesuai dengan 

imannya, sesuai dengan kepercayaannya, cuma 

berpura-pura saja, padahal dia sedang munafik. 

Kemunafikan biasanya tidak jauh dari orang-orang 

yang dianggap rohani, orang yang dianggap hebat, 

orang yang dianggap terpandang atau orang yang 

menganggap dirinya demikian. Kemunafikan bukan 

orang yang ada diluar sana, orang yang preman-

preman, orang yang ada di pelacuran sana atau 

orang-orang yang ada di tempat-tempat yang kita 

katakan terkutuk diluar sana. Dosa kemunafikan ada 

di antara kita, bahkan sangat mungkin sekali kita 

melakukannya. Kemunafikan ada di tengah-tengah 

kita, bahkan kalau kita melihat, misalkan di dalam 

Matius 6:5, Tuhan mengatakan kalau kamu berdoa 

janganlah berdoa seperti orang munafik. Ini berarti 

orang berdoa pun bisa munafik, bukan cuma ketika 

memberikan persembahan, menyambut tamu, waktu 

berdoa kepada Tuhan sambil munafik. Tuhan 

memberikan contoh orang-orang yang berdoa 

sepertinya kepada Tuhan di perempatan jalan, 

padahal ingin mencari perhatian orang-orang sekitar 

ingin dianggap sebagai orang yang rohani. Tiap 

Minggu mengakui pengakuan Iman Rasuli, kita 

percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, 

benarkah? Berapa di antara kita yang kalau tidak 

pergi beribadah gak masalah, tapi kalau tidak ada 

tabungan masalah. Berapa di antara kita kalau tidak 

datang ke persekutuan doa yang tidak pergi berdoa 

tidak masalah, tapi kalau dompet lupa menjadi 

masalah. Berapa di antara kita yang mengatakan aku 

mengasihimu, tersenyum, seakan-akan mengasihi 

orang lain, tapi ketika kita di belakang kita 

membenci saudara seiman kita, kita orang munafik. 

Dosa kemunafikan bukan cuma Jemaat bisa lakukan, 

Pengurus bisa lakukan, Hamba Tuhan pun bisa 

lakukan, kita perlu perhatikan dosa ini dengan 

sungguh-sungguh. Bagian ini tidak dapat dilepaskan 

dari konteks. Pada pasal 11 ayat 39, Tuhan Yesus 

sedang memberikan peringatan yang begitu keras 

sekali kepada orang-orang Farisi: Tetapi Tuhan 

berkata kepadanya: "Kamu orang-orang Farisi, 

kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan 

pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan 

dan kejahatan.”, ini Tuhan Yesus menunjukkan 

kondisi mereka, luarnya kelihatan baik, dalamnya 

hancur.  Kemudian ayat 42 sampai 44, Tuhan Yesus 

menegur keras orang Farisi itu dengan mengatakan 

“Celakalah kamu!”, Tuhan Yesus keras sekali 

mengatakan kepada pemimpin agama, kepada 

orang-orang Farisi, Tuhan paparkan semuanya 

Tuhan buktikan bahwa mereka adalah orang-orang 

yang munafik. Di dalam ayat 45, di situ tidak hanya 

ada orang-orang Farisi, tetapi ada Ahli-Ahli Taurat. 

Maka Ahli-Ahli Taurat itu menjawab Tuhan Yesus, 

dia sepertinya menjadi seorang pahlawan ketika 

Tuhan Yesus serang orang Farisi, Ahli Taurat itu 

seperti berdiri di depan dan mengatakan “Guru, 

dengan berkata demikian Engkau menghina kami 

juga”. Konteks di zaman itu, orang Farisi dan Ahli 

Taurat ini golongan elit, terhormat dan berkuasa. 

Lukas mengungkapkannya dengan kata yang begitu 

tepat: ‘membanjirinya’, mereka membanjiri TY 

dengan pertanyaan yang ingin menjebak. Maka kita 

bisa temukan di bagian Alkitab banyak sekali 

menunjukkan bagaimana orang-orang Farisi dan 

Ahli Taurat itu mencoba menjebak Tuhan Yesus. 

Apa yang dicatat oleh Alkitab itu cuma sebagian 
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kecil dari apa yang dilakukan oleh orang-orang 

Farisi dan Ahli-Ahli Taurat itu untuk mencoba 

menjebak Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain 

mereka dua golongan yang hebat, mereka bukan 

cuma mengawasi, tetapi mereka dengan intens 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan 

Yesus dan sambil memberikan pertanyaan sambil 

cari kesalahan Tuhan Yesus apa untuk bisa tangkap 

dan pada akhirnya bunuh Tuhan Yesus. Tetapi 

mereka tidak menemukan kesalahan pada diri Tuhan 

Yesus. Tuhan Yesus itu sempurna, suci, tanpa dosa, 

bukan karena Dia pintar menyembunyikan 

kesalahan, tetapi karena memang Dia sempurna 

kudus. Orang-orang ini terus mengintai, terus 

mengawasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

dan mereka tidak menemukan kesalahan dari pada 

Tuhan Yesus. Lukas menunjukkan yang bahaya di 

dalam kemunafikan adalah kita sekalian. Orang-

orang yang beribadah yang melayani Tuhan yang 

katanya hidup penuh dengan kesucian, kita semua 

adalah orang-orang yang sangat rentan terhadap 

kemunafikan. Kedua, dosa kemunafikan adalah 

kemunafikan itu ketika diungkapkan maka 

kemunafikan ini seringkali membawa kepada dosa 

kemunafikan yang lain. Di dalam konteks dalam 

pasal 11 Tuhan Yesus dengan terang-terangan 

mengungkapkan kepada Ahli Taurat dan orang 

Farisi tentang dosa mereka. Mereka sama sekali 

tidak ada pertobatan. Ketika Tuhan Yesus melihat 

akan hal ini, Tuhan Yesus memberikan peringatan 

keras. Kalau kita melihat maka peringatan yang 

Tuhan Yesus berikan di dalam pasal 12 ayat 1, Lukas 

memberikan 1 hal yang unik sekali, dalam ayat 1 

“Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah 

berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan.” 

Apakah kita merasa apa yang dituliskan oleh Lukas 

ini terlalu berlebihan? Coba perhatikan, pasal 12 

ayat 1, Lukas menuliskan “Sementara itu beribu-ribu 

orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka 

berdesak-desakan”. Kata aslinya menggunakan kata 

muriadon. Muriadon menunjukkan 10.000, tetapi 

dalam konotasi zaman itu bukan dipercaya sebagai 

jumlah yang benar-benar 10.000, tapi menunjukkan 

pada jumlah yang besar sekali. Di dalam pasal 12:2, 

tidak ada sesuatupun yang tertutup yang tidak akan 

dibuka dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi 

yang tidak akan diketahui. Selanjutnya ayat 3, 

mengemukakan hal yang sama yaitu semuanya akan 

dibukakan dan indah. Lukas menunjukkan di ayat 1 

itu, bukan nanti itu akan ditunjukkan, tapi saat itu 

ditunjukkan, Tuhan Yesus mengungkapkan semua 

dosa-dosa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu di 

depan beribu-ribu orang banyak yang berkerumun, 

berdesak-desakan. Mereka yang awalnya tidak tahu 

dosa-dosa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, 

orang-orang yang pertamanya melihat dengan 

gentar, ahli-ahli Taurat dianggap sebagai orang-

orang Rohani pada saat itu, mereka melihat semua, 

mereka mendengar semua akan dosa-dosa yang 

dinyatakan, yang dilakukan oleh mereka, karena 

apa? Karena Tuhan Yesus mengatakannya. Maka, 

ayat 1 ini bukan suatu kebetulan. Lukas 

mengemukakan dengan menunjukkan apa yang 

diungkapkan Tuhan Yesus bukan sekedar berlaku 

nanti. Tetapi Tuhan Yesus tunjukkan bahwa 

kemunafikan itu pasti akan dilucuti dan 

diungkapkan. Bagian ini sekaligus menunjukkan 

bahwa orang-orang tersebut tidak bertobat bahkan 

menutupi dengan kemunafikan yang lain. Tuhan 

Yesus mengungkapkan dosa-dosa yang dikerjakan 

oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu dengan 

ungkapan di bagian ayat terakhir dari pasal 1, di sana 

disebutkan kamu harus waspada, terhadap ragi. Ragi 

yaitu kemunafikan orang-orang, kemunafikan orang 

Farisi. Kata “ragi” itu digunakan karena pada zaman 

itu dianggap sebagai hal yang tidak baik. Jadi ragi itu 

adalah satu simbol dari dosa yang memiliki kekuatan 

untuk mempengaruhi. Misalkan dalam Keluaran 

12:14-20, kita melihat bahwa Tuhan memerintahkan 

mereka membuat atau memakan roti tak beragi. Hal 

ini kembali diulangi di dalam 1 Korintus 5:6-7. Jadi, 

ragi menunjukkan simbol tentang dosa dan ragi itu 

simbol tentang dosa yang bukan cuma orang itu 

berbuat dosa sendiri dan berefek kepada diri sendiri. 

Tetapi ragi itu memiliki satu kemampuan untuk 

mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. 

Maka kalau kita ingat, kita bandingkan kita sebagai 

orang percaya, itu dipanggil oleh Tuhan dengan satu 

simbol supaya kita jadi garam. Garam itu juga punya 

efek yang sama, jumlahnya sedikit tapi dapat 

memberikan rasa, misalkan untuk masakan, bisa 

mengawetkan makanan supaya tidak busuk. Tuhan 

Yesus memberikan satu peringatan kepada orang 

banyak tersebut. Peringatannya adalah waspada 

terhadap ragi orang Farisi. Ragi itu yaitu 

kemunafikan. Ketika seseorang munafik, hal 

berbahaya itu bukan terjadi cuma kepada dirinya, 

tetapi terjadi kepada orang di sekelilingnya, bahaya 

itu terjadi juga kepada orang yang ada di 

sekelilingnya. Kemunafikan itu tampaknya secara 

luar menjanjikan karena apa-apa yang menjadi hal-

hal buruk untuk aku itu tidak tampak kepada orang 

lain. Kemunafikan itu memiliki pengaruh kepada 

orang di sekitar kita. Kita bertangung jawab untuk 

menjadi garam, untuk menjadi terang. Kita sebagai 

orang Kristen dipanggil untuk mewarnai dunia ini 

dengan kebenaran Firman Tuhan. Alangkah 

celakanya kita ketika kita sebagai orang Kristen 

justru menjadi ragi yang menyesatkan banyak orang. 

Kita sebagai orang-orang Kristen, orang percaya 

dipanggil bukan cuma sekedar duduk-duduk manis 

di dalam gereja, tetapi bagaimana kita juga bisa 

melayani dengan aktif. Salah satu perlengkapan 

yang harus kita miliki untuk mulai melayani Tuhan 

semakin aktif melayani, hal itu baik sekali, sangat 

memang dianjurkan, tetapi satu peringatan buat kita 

ketika kita mau melayani Tuhan, yaitu apa? Yaitu 

bahaya kemunafikan itu semakin besar. Di sini kita 

dipanggil bukan untuk menyelamatkan diri sendiri, 

menyelamatkan muka kita, menyelamatkan harga 

diri kita, tetapi bagaimana kita dipanggil untuk 

mempermuliakan nama Tuhan. Lukas mengatakan 

bahwa ketika kamu menjadi seorang yang munafik, 

kamu itu mengalami satu bahaya, yaitu bahwa 

dosamu itu akan diungkapkan semua kesalahanmu 

pasti akan diungkapkan dan kamu harus takut. Di 

ayat 5, takutilah Dia yang sesudah membunuh, 

mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke 

dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, 

takutilah Dia. Panggilannya adalah bagaimana kita 

bisa hidup tulus, hidup benar di hadapan Tuhan 

sesuai dengan panggilan Tuhan. Orang Kristen 

seringkali diperhadapkan dengan satu slogan yang 

membuat kita bisa mempunyai satu justifikasi untuk 

kita hidup enak-enakan, yaitu apa? Yaitu bahwa 

Kristus penebus kita, segala dosa kita ditebus oleh 

Kristus. Tetapi Kristus menebus kita itu artinya 

Kristus melahirbarukan kita, kita mempunyai natur 

yang baru. Kita ini memiliki natur yang baru, natur 

kita ini menyebabkan kita seharusnya memiliki 

tindakan yang sesuai dengan natur kita. Ini logika 

yang sangat sederhana sekali bahwa tindakan yang 

mengubah natur, tetapi naturlah yang mengubah 

tindakan. Kita ini naturnya di dalam Kristus, 

naturnya sudah diubah, bukan karena perbuatan kita 

mengubah natur, tetapi natur kita mengubah 

perbuatan kita. Jadi sekali lagi, kita dipanggil, kita 

diperingatkan dengan keras pada hari ini untuk tidak 

munafik, tetapi apa kita berarti bisa berlaku semau-

mau diri kita sendiri? Jawabannya tidak. Karena 

apa? Karena natur kita sudah diubahkan, maka kita 

seharusnya bertindak, berbuat sesuai dengan natur 

kita tersebut. Itu yang menjadi panggilan kita ke 

tengah-tengah dunia ini. Pada bagian akhir, Tuhan 

mengatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor, 

sungguh pun tidak seekor pun daripadanya 

dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun 

terhitung semuanya, karena itu jangan takut karena 

kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. 

Ketika kita hidup tulus, hidup sungguh di hadapan 

Tuhan, mungkin dunia bisa menghina kita, dunia 

bisa melecehkan kita, dunia bisa bahkan membunuh 

kita. Tuhan Yesus mengatakan hal ini karena apa? 

Karena Tuhan Yesus menunjukkan ketulusan 

dengan menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli 

Taurat, mereka yang meskipun sudah berkomplot 

ingin menjatuhkan Tuhan Yesus, bahkan di tengah 

orang-orang banyak sekalipun, Tuhan Yesus tidak 

mengatakan, tunggu dulu, ini banyak orang, nanti 

kalau sampai ketahuan Aku mengungkapkan dosa-

dosa mereka, musuh-Ku akan semakin banyak. Aku 

semakin mudah untuk dibunuh, semakin banyak 

musuh-Ku, Tuhan Yesus tidak mengatakan 

demikian. Di depan orang banyak sekalipun, Tuhan 

Yesus ungkapkan kebenaran. Resiko dibunuh ada, 

tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh jangan takut 

terhadap itu. Jangan takut terhadap harga dirimu, 

jangan takut terhadap nyawamu. Tapi takutlah 

kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, jangan 

takut, Tuhan memeliharamu. Aplikasinya: Jangan 

takut, kita yang dipanggil untuk tidak munafik, kita 

dipanggil untuk memberitakan Injil. Puncak 

daripada ketidakmunafikan kita adalah apa? Adalah 

menampilkan iman kita ke tengah-tengah dunia. 

Berani menjadi saksi, memberitakan Injil dan 

peringatan ini bukan cuma sekedar peringatan. 

Tuhan memberikan janjinya, yaitu apa? Penyertaan 

Tuhan, suatu kesungguhan, kemantapan untuk tidak 

perlu takut hidup di dunia ini, maupun menghadapi 

eskatologis, menghadapi kedatangan Kristus kedua 

kalinya, ketika kita hidup jujur di hadapan Tuhan, 

kita masih mungkin bersalah, berdosa, tapi 

bagaimana kita terus hidup terus bertumbuh di dalam 

anugrah Tuhan, maka ketika kita hidup seperti itu, 

kita tidak perlu takut. Bukan karena kekuatan kita, 

tetapi karena Kristus sudah menebus kita sehingga 

mengubah natur kita sehingga kita mampu 

melakukan yang benar, yang baik, yang seturut 

dengan kehendak Tuhan. Kiranya perenungan 

Firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kepada 

kita satu teguran dan juga suatu kekuatan untuk kitab 

oleh hidup benar di hadapan Tuhan. 

  
(ringkasan ini dibuat oleh pengkotbah—ES)  
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