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Lukas 22: 47-51  

Ini adalah bagian terakhir dari pelayanan 

Kristus dan kita akan melihat alasan terbesar 

mengapa Allah merencanakan dan Kristus 

melaksanakan penebusan itu. Pertama-tama 

kita melihat ayat 47, bagian ini paralel dengan 

Matius 26 kemudian Markus 14 juga di dalam 

Yohanes 18 tetapi Lukas menuliskan satu hal 

yang tidak ditulis di dalam Injil yang lain, 

Lukas menuliskan bahwa “Yudas berjalan di 

depan mereka” Yudas berada di depan orang-

orang yang akan menangkap Yesus. Matius, 

Markus dan Yohanes tidak menulis sejelas 

Lukas mengenai posisi Yudas, hal ini sangat 

penting karena posisi ini di dalam bahasa 

aslinya memiliki arti sebagai leader 

(pemimpin) bagian ini jika kita bandingkan 

dengan Lukas 22:39 Yesus memimpin 11 orang 

muridnya masuk ke dalam taman Getsemani. 

Di dalam bagian lain tidak terlalu jelas 

mengenai posisi ini. Lukas di sini memberikan 

satu detail yang mirip dengan ayat 47. Kontras 

sekali di sini Yudas tidak termasuk ke dalam 

rombongan yang dipimpin Yesus tetapi ia 

sedang memimpin rombongan yang akan 

menangkap Yesus. Bapak/ibu jika kita melihat 

Yudas ketika berada di dalam rombongan 

murid yang lain, ia adalah orang yang bukan 

siapa-siapa karena sebagian besar murid Yesus 

adalah nelayan Yudas seharusnya ada di dini di 

kalangan orang yang dianggap dunia bukan 

sipa-siapa. Tetapi sekarang ia adalah pemimpin 

dari kelompok yang disegani, para pengawal 

bait Allah, para utusan imam-imam besar. Ia 

berubah statusnya. Lukas menunjukkan bagian 

ini dengan indah, yang dianggap hebat oleh 

dunia, justru adalah yang biasa; yang dianggap 

biasa oleh dunia justru yang terpenting, yang 

memiliki peran besar di dalam pemberitaan 

Injil. Yudas dengan perasaan bangga akan 

kedudukannya yang baru, datang dengan 

bangganya dan mencium Yesus untuk 

menangkap Yesus. Bapak/ibu sekalian 

mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini? 

Salah satunya untuk menunjukkan bahwa apa 

yang manusia anggap berharga justru adalah 

sampah di hadapan Tuhan. Mengikut Tuhan 

dianggap sebagai sesuatu yang tidak berharga, 

tetapi memiliki status yang hebat di dalam 

dunia itulah yang dianggap berharga. Inilah 

yang terjadi di tengah dunia saat ini, orang-

orang Kristen ketika diperhadapkan dengan 

Ibadah dan pelayanan, sering kali dianggap 

sebagai hal yang remeh. Sebagian orang 

menempatkan Tuhan di prioritas terakhir di 

dalam hidupnya. Tetapi berbeda jika yang 

ditawarkan adalah sebuah kejayaan, sebuah 

penghargaan, mereka akan dengan segera 

datang. Sama seperti Yudas, tanpa berada di 

dalam Kristus, mereka sedang menuju kepada 

kebinasaan. Pertama, Yudas meremehkan 

keberadaannya di dalam Kristus. Tetapi Lukas 

menunjukkan bahwa di luar Kristus segala 

sesuatu itu sampah dan memimpin kepada 

kebinasaan. Kedua, posisi Yudas sebagai 

pemimpin iman-imam kepala dan pasukan bait 

Allah, dengan kualifikasi apa? Apakah dia 

adalah seorang pemimpin perang yang hebat? 

Seorang panglima tentara? Apakah ia adalah 

orang yang pandai dalam teologi sehingga ia 

boleh memimpin para imam kepala? 

Jawabannya Tidak. Yudas samasekali tidak 

memiliki kualifikasi yang cukup untuk 

memimpin rombongan itu. Di dalam Lukas 

22:2-5 disebutkan bahwa imam kepala, dan 

para ahli taurat mencari jalan bagaimana 

membunuh Yesus sebab mereka takut kepada 

orang banyak. Maka kedatangan Yudas 
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membuat mereka sangat gembira sebab Yudas 

tau bagaimana menangkap Yesus di tempat 

yang sepi, jauh dari orang banyak. Inilah 

mengapa ia menjadi pemimpin mereka. Ia tahu 

kebiasaan Yesus, ia menjadi pemimpin mereka 

berdasarkan pengetahuan dia yang diberikan 

oleh Yesus sendiri. Yudas tau ke mana Yesus 

pergi itu yang dia jadikan kekuatan untuk 

memimpin para pengawal bait Allah. Ini adalah 

ironi yang terjadi. Ketika kita melawan Tuhan, 

ketika kita tidak menghormati Tuhan, ketika 

kita tidak taat kepada Tuhan. Kekuatan apa 

yang kita pakai untuk melakukan kejahatan ini? 

Sama seperti Yudas, kekuatan ini pemberian 

Tuhan, pengetahuan ini diberikan oleh Tuhan. 

Di dalam poin kedua ini saya mau ingatkan 

pengetahuan dan apa yang kita miliki harus 

dengan hati-hati kita gunakan. Pengetahuan 

teologi sekalipun itu tidak otomatis menjadikan 

kita anak-anak Tuhan dan penurut-penurut 

Tuhan. Sama seperti ketika Izebel isteri Ahab 

merencanakan untuk membunuh Nabot, ia 

menggunakan pengetahuan akan peraturan 

Allah bagi orang Israel. Pengetahuan ini ia 
gunakan untuk membunuh orang dan melawan 

Allah. Ketika kita berada di dalam gereja 

reformed, berapa banyak pengetahuan yang 

kita dapatkan melalui seminar-seminar, 

pembinaan-pembinaan di dalam gereja, begitu 

banyak pengetahuan yang kita dapatkan tetapi 

untuk apa pengetahuan itu? Pengetahuan itu 

apakah kita gunakan untuk mempermuliakan 

Allah atau malah digunakan untuk melawan 

Allah? Di dalam bagian ini Yudas memiliki 

pengetahuan eksklusif yang hanya dimiliki 

oleh 12 orang murid Yesus, tetapi yang 

kemudian ia gunakan untuk melawan Tuhan. 

Hati-hati, ketika kita tahu banyak hal itu tidak 

otomatis membuat kita takut Tuhan, ketika kita 

tahu banyak khususnya di dalam bidang teologi 

itu tidak otomatis membuat kita semakin 

beriman kepada Tuhan. Banyak orang 

menggunakan ayat-ayat Alkitab, untuk 

menjebak dan menyakiti sesamanya, untuk 

menyakiti hati orang lain. Bapak/Ibu sekalian, 

kita harus senantiasa berhati-hati. Hal ini tidak 

berarti bahwa pengetahuan bukanlah hal yang 

penting, tidak. Pengetahuan adalah hal yang 

penting tetapi jangan berhenti hanya kepada 

pengetahuan. Jika pengetahuan akan kebenaran 

itu tidak kita terapkan di dalam kehidupan kita 

itu menjadi hal yang tidak berguna bahkan 

melawan Tuhan. Segala sesuatu yang kita 

meiliki berasal dari Allah, waktu, pikiran, 

kepandaian, kesehatan, semua berasal dari 

Allah maka kita harus bertanggungjawab 

kepada Allah. Hal yang ketiga, di dalam ayat 

47 ini seakan yang memegang kendali itu 

adalah Yudas. Kapan waktunya menangkap 

Yesus, kapan waktunya untuk menyeret Yesus, 

seakan-akan dikendalikan oleh Yudas tetapi 

kita melihat bahwa semua hal ini terjadi bukan 

menurut waktu Yudas melainkan menurut 

waktu Tuhan. Jauh sebelum ini Yesus telah 

mengatakan bawah waktu-Nya sudah tiba, Ia 

tahu kapan Ia akan naik ke atas kayu salib. Hal 

yang sama mungkin terjadi di dalam hidup kita, 

ketika kita melawan Allah kita berpikir kita 

yang pegang kendali, kitalah yang mengatur 

dan mengupayakan semua ini. Kita berpikir 
kita perlu mengaturnya, mengurus ini itu 

supaya segala sesuatu terjadi sesuai kehendak 

ku, kehendak ku yang terbaik. Ini yang 

diharapkan oleh dunia, orang tidak 

mengharapkan kehendak Tuhan yang terjadi. 

Di dalam pembacaan ini, segala yang terjadi 

bahkan cara, waktu, tempat dan kondisinya pun 

terjadi sesuai dengan yang Tuhan mau dan 

bukan karena Yudas merencanakan itu. Inilah 

mengapa sedemikian pentingnya penebusan 

Kristus, inilah mengapa Kristus harus datang 

ke dalam dunia. Karena manusia tidak tahu 

semua yang ia lakukan itu menuju kepada 

kebinasaan. Manusia berpikir bahwa, waktu 

dia, kesempatan yang ia punya dadn apapun 

yang ia rencanakan itu adalah yang terbaik, 

tepat seperti apa yang Yudas kerjakan. Kita 

melihat dari tindakan Yudas, pertama ia 

berpikir ia berada di dalam kelompok yang 

remeh, sehingga ketika ia naik jabatan itu 

adalah sesuatu yang hebat. Yang kedua bahwa 

ia bisa melakukan pemberontakan kepada 

Tuhan itu karena kekuatan nya, padahal semua 

sumberdaya itu Tuhan berikan kepada dia 

tetapi ia pakai untuk melawan Allah. Yang 

ketiga, ia pikir waktu dan kesempatannya bisa 

ia jalankan sesuai dengan kehendaknya, tetapi 

Alkitab menunjukkan bahwa semua itu menuju 

kepada kebinasaan. Di dalam ayat 49 terjadi 

perlawanan dari murid Yesus, seorang dari 

mereka menyerang hamba imam besar 

sehingga putus telinga kanannya. Satu murid 

telah mengkhianati Yesus tetapi sebelas orang 

berada di pihaknya. Kita tentu saja tidak mau 

berada di pihak Yudas, kita tidak boleh seperti 

Yudas itu penting. Tetapi kita mesti ingat, 

ketika berada di pihak Tuhan, hal itu pun 

bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka 

bertanya kepada Yesus, “Tuhan, mestikah kami 

menyerang mereka dengan pedang?” sebelum 

mereka bertindak, mereka bertanya kepada 

Tuhan. Ini adalah sesuatu yang baik. Tetapi 

sebelum Yesus memberikan jawaban, seorang 

dari mereka sudah bertindak. Mungkin kita 

tidak berada di pihak Yudas, kita tidak 

melepaskan diri dari persekutuan dengan 
Allah, kita tetap mencari kehendak Allah, tetapi 

di dalam mencari kehendak Allah ada kesulitan 

berikutnya yaitu menantikan waktu Tuhan. 

Provokasi di dalam dunia ini begitu hebatnya 

datang kepada kita sehingga membuat kita 

tidak lagi menunggu perintah Tuhan, tidak 

tunggu lagi waktu Tuhan. Ini adalah yang perlu 

kita waspadai. Meskipun kita bukan di dalam 

golongan para pemberontak tetapi ketika kita 

datang kepada Tuhan dekat dengan Tuhan, 

apakah kita masih punya iman yang teguh dan 

mengatakan “tunggu waktu Tuhan?? Bergerak 

sesuai waktunya Tuhan. Mengikut Tuhan itu 

memang kelihatannya tidak mudah, karena kita 

berhadapan dengan ego kita, nafsu kita, 

keinginan kita, pikiran kita. Tetapi di sisi lain 

kita harus ingat bahwa mengikut Tuhan itu 

suatu hal yang ringan, ketika kita mau taat 

kepada-Nya dengan sepenuhnya. Mudah, asal 

kita taat kepada-Nya. Dalam kondisi terberat 

sekalipun kita arahkan hati dan pandangan kita 

kepada Tuhan. Inilah yang terjadi ketika murid 

setelah bertanya lalu mengalihkan pandangan 

dari Yesus dan memandang kepada pasukan 

Yudas itu, mereka salah bertindak. Tuhan 

datang ke dunia ini karena kita bukan orang 

yang mampu mengikut Dia. Kita pikir kita bisa 

ikut Tuhan, kita pikir kita ini orang yang setia, 

tetapi kita sering mengalihkan pandangan dari 

Tuhan. Kita seringkali memusatkan pandangan 

kita kepada dunia ini sehingga ketika kita 

melihat banyak hal yang tidak kita kehendaki 

terjadi itu membuat kita melupakan Tuhan kita. 

Bukankah hal ini yang terjadi kepada orang 

Israel ketika sudah did dalam tanah perjanjian. 

Misalnya di dalam kitab hakim-hakim. Ketika 

Tuhan sudah memberikan hal yang baik kepada 

mereka, mereka berhenti memandang kepada 

Tuhan, mereka melihat kepada dunia sekitar 

dan menyembah ilah lain. Ini juga terjadi 

kepada kita, kita sepertinya hari minggu datang 

kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, 

kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita tidak 

terus menerus memandang kepada Tuhan kita 

ketika kesulitan datang kepada kita, ketika 

tekanan datang kepada kita, ketika sesuatu 
memicu emosi dan adrenalin kita, kita seperti 

murid Yesus yang mengangkat pedang dan 

melakukan tindakan yang di luar dari apa yang 

Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Kita harus 

berhati-hati. Kita diuji bukan pada saat kita ada 

di dalam gereja, atau ketika kita berada di 

dalam persekutuan tetapi ketika kita berada di 

luar sana. Dunia menguji dan memprovokasi 

kita dengan berbagai hal supaya kita 

mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Apa 

yang bisa kita lakukan? Menyerahkan seluruh 

hidup kita dipimpin oleh Allah. Hanya Tuhan 

yang harus menjadi pemimpin hidup kita. 

Yesus hadir untuk memberikan contoh ketaatan 

sempurna dan memungkinkan kita untuk juga 

bisa taat kepada Allah. Dengan Roh Kudus 

yang di utus memungkinkan kita untuk terus 

hidup dipimpin oleh Allah di setiap langkah 

kehidupan kita.  

 
(Ringkasan ini belum dikoreksi oleh Pengkhotbah-
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