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Lukas 23:33-43 

Lukas tidak menunggu sampai kebangkitan untuk 

menyatakan kemuliaan Tuhan. Lukas memakai 

berbagai macam motif teologis untuk menuliskan 

Injilnya, salah satunya adalah motif perjalanan. Di 

dalam Injil Lukas perjalanan Tuhan Yesus dari 

Kapernaum menuju Yerusalem. Kisah Bartimeus itu 

adalah ketika Tuhan berhenti di Yerikho untuk 

melayani. Perikop ini adalah narasi Getsemani. 

Yesus berdoa di taman Getsemani dan dalam bagian 

ini kita menemukan ada motif sungsang (motif 

terbalik). Lukas ingin menggambarkan teologi salib 

melalui motif sungsang. Istilah teologi salib, 

teologia crucis atau straulogi adalah istilah yang 

diambil dari tesis no 21 dari 28 tesis dari disputasi 

Heidelberg. Tesis ini setahun setelah Luther 

menyatakan 95 tesisnya. Luther kemudian berdebat 

mengenai apa yang disebut disputasi Heidelberg. 

Nah, Luther menyatakan bahwa teologi kemuliaan 

menyatakan bahwa yang jahat itu baik dan yang baik 

itu jahat. Namun teologia salib yang benar 

menyatakan segala sesuatu apa adanya. Pada tesis 

ke-22, Luther menyatakan hikmat manusia tidak 

dapat melihat pekerjaan Allah kecuali Allah 

menyatakannya kepada manusia. Lukas 23 adalah 

dasar bagaimana Luther membangun teologia 

salibnya. Saudara, kita terbiasa dengan pernyataan 

iman di dalam kehidupan kita seperti para murid 

Yesus yang juga menyatakan pernyataan imannya. 

Hal itu tampak pasal-pasal sebelumnya dan pada 

bagian kitab lainnya, terutama pada kitab Petrus dan 

Roma. Pada bagian ini kita juga melihat bagaimana 

pengakuan iman yang sesungguhnya. Ketika Yesus 

berada di kayu salib, murid-murid-Nya yang katanya 

mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juruselamat, 

justru pergi meninggalkan Tuhan. Tetapi di kayu 

salib, penjahat ini justru memberikan pengakuan 

iman. Motif atau gambaran yang disampaikan Lukas 

adalah orang-orang yang berada di sekitar Tuhan, 

termasuk para murid bahkan bersikap tidak 

mengenali Tuhan, dan salah satu penjahat yang 

tergantung di atas kayu salib justru mengenali Tuhan 

dengan benar. Motif sungsang ini menunjukkan 

kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya ada di atas 

kayu salib. Bagian ini mengajarkan bahwa iman 

yang dihasilkan dari teologia salib ini seharusnya 

membawa setiap kita pada pemahaman bahwa 

seluruh kehidupan seharusnya berputar di dalam 

poros itu. Ini merupakan catatan yang hanya ada di 

dalam Injil Lukas. Teologi salib memberikan 

pertolongan untuk melihat fokus tertentu. Lukas 

bukan sekedar menunjukkan pengakuan iman 

seorang penjahat tetapi lebih penting ingin 

menyampaikan bahwa kemenangan itu sudah terjadi 

di atas kayu salib. Teologia salib dari Lukas 

mempersiapkan kita untuk menghadapi kesulitan, 

penganiayaan, penolakan, dan juga kemungkinan 

untuk menang. Lukas mau mengajarkan bahwa 

bagaimana melalui orang-orang yang menghina dan 

mengolok-olok Tuhan, ada penjahat yang melihat 

dengan mata dan mengerti dengan hatinya. 

Berdasarkan apa penjahat itu melihat dan mengerti? 

Berdasarkan apa yang didengar dari salah satu 

penjahat di sebelah Yesus. Ada kontras antara 2 

penjahat itu. Lukas menggunakan istilah penjahat 

untuk menyatakan Yesus yang naik di atas kayu 

salib disamakan dengan kedua penjahat yang di 

sebelah-Nya. Yesus disamakan dengan orang 

berdosa. Kalimat Tuhan Yesus pada ayat 34 

merupakan gambaran dari Yesaya 53:12b, yaitu 

sebagai ganti karena Ia telah menyerahkan nyawa-

Nya ke dalam maut dan karena Ia terhitung di antara 

pemberontak sekalipun Ia menanggung dosa banyak 

orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. 

Doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu 

salib merupakan gema dari Yesaya 53:12. Yesus 

berdoa bagi para pemberontak adalah kenyataan 

yang sesuai dengan peran Yesus. Bukankah 

sekarang Yesus berdoa di surga bagi kita, di hadapan 

Bapa sebagai mediator? Tuhan tidak pernah 

melepaskan sedikit pun peran-Nya sebagai mediator. 

Di dalam kehidupan saya, ketika saya belum 

sungguh-sungguh menerima Tuhan, saya sering 

melakukan hal-hal buruk kepada Tuhan. Dan detik 
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ini saya mengingat seluruh hal-hal buruk itu dan itu 

selalu menjadikan saya tertunduk dan seringkali 

menangis. Betapa Tuhan panjang sabar terhadap 

orang seperti saya, bahkan Tuhan mau memakai 

saya sebagai hamba-Nya. Tuhan memberikan 

kesempatan untuk bertobat. Lukas dalam bagian ini 

mau menyatakan bahwa salib adalah tujuan 

inkarnasi. Tujuan inkarnasi adalah salib dan salib itu 

tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Ejekan dan 

olokan dari salah satu penjahat di sebelah Tuhan 

dijawab oleh Lukas di dalam tujuan dan fungsi 

Tuhan sebagai Mesias dan jabatan Tuhan juga 

sebagai seorang raja yang akan datang. Lukas 

membungkus ejekan itu dengan menjawab penjahat 

yang merasa diri tidak layak dengan kalimat bahwa 

hari ini engkau bersama-sama dengan Aku di dalam 

Firdaus. Sebagai orang yang mencoba hidup kudus 

dan saleh, dunia akan mengejek kita. Lukas 

mempersiapkan orang Kristen untuk memberikan 

jawaban kepada dunia di dalam kehidupan, 

kesalehan, kekudusan dan juga keputusan untuk 

menolak dunia. Penggambaran Lukas terhadap salib 

seharusnya membawa kita untuk mengerti bahwa 

dunia tidak sedang menunggu kita, melainkan selalu 

setiap saat meminta kita untuk memberikan jawaban 

spontan terhadap segala sesuatu yang ada di dalam 

kehidupan kita. Melalui catatan Lukas, kita belajar 

untuk memberikan anti-thesis dari setiap apa yang 

ditawarkan dunia. Dunia tidak sedang menunggu 

kita. Sampai kapan kita mau menunggu untuk 

memberikan jawaban yang benar? Kita harus 

menjawab bukan berdasarkan kenyamanan, atau 

berdasarkan ikut arus orang banyak. Sebagai 

penjahat tentunya dia ditolak, dibenci dan pantas 

dianggap sampah hingga harus disalibkan. Tetapi 

momen di atas kayu salib, dia merasa bahwa dia 

bukan sampah karena dia bisa sesuai dan setuju 

dengan orang banyak perihal Yesus. Tetapi salah 

satu penjahat tetap tidak mau dan dia tidak 

menjawab berdasarkan kenyamanan. Kenyamanan 

terakhir si penjahat itu ketika dia setuju dengan 

orang banyak. Tetapi salah satu penjahat tidak 

memilih kenyamanan itu. Dia menolak kenyamanan 

itu dengan tidak ikut arus. Tidak ikut mengolok-olok 

dan menghina Tuhan Yesus. Howard Marshall di 

dalam penafsirannya mengatakan bahwa olok-olok 

terhadap Tuhan Yesus pada ayat 35-39 merupakan 

bentuk lain dari pencobaan di padang gurun. Tujuan 

pencobaan di padang gurun sebetulnya satu yaitu 

jangan sampai naik ke atas kayu salib agar Tuhan 

tidak jadi melaksanakan tugas inkarnasi. Semua 

olok-olok, ejekan, dan hinaan yang didengar oleh 

penjahat tentang Tuhan Yesus menjadi dasar dari 

pergumulan sesungguhnya bagaimana penjahat itu 

bisa bertobat. Ini merupakan motif sungsang dari 

Lukas yaitu orang lain mengejak dan menghina 

Tuhan, dia justru melihat kemuliaan Tuhan. 

Teologia Reformed percaya kepada monergism 

(keselamatan 100% anugerah Allah), tetapi juga 

percaya synergism (keselamatan karya Allah 100% 

dan respons dan tanggung jawab manusia 100%). 

Penjahat yang percaya Tuhan berespons dengan 

benar. Pada perikop ini Lukas tertarik untuk 

menuliskan bahwa iman sebagai sesuatu yang 

radikal. Respon radikal apa yang terjadi di dalam 

kehidupan kita? Respon apa yang berharga yang kita 

berikan kepada Tuhan? Kesempatan-kesempatan 

sudah Tuhan berikan, apakah kita mau berespon 

secara radikalkah? Tuhan menuntut respon yang 

radikal. Lukas bukan tidak peduli kepada proses, 

tetapi ia ingin menekankan bahwa perjumpaan sejati 

dengan Tuhan itu harus diikuti dengan tindakan 

iman yang radikal. Penjahat melihat puncak 

pelayanan Tuhan Yesus adalah salib dan itu sebuah 

kemuliaan, bukan kekalahan atau kehinaan. Apakah 

kita melihat tindakan Tuhan Yesus dalam hidup kita 

sekalipun kita mengalami kesulitan dan penderitaan? 

Ayat 40-42 menggambarkan pergerakan radikal dari 

penolakan menuju iman sejati yang radikal. Bukan 

iman yang sekedar melepaskan diri dari atas kayu 

salib seperti yang diminta oleh salah satu penjahat, 

tetapi iman yang melepaskan diri dari penghukuman 

kekal. Bagaimana kita bisa tahu? Karena penjahat itu 

bilang, Yesus ingatlah aku. Dia bukan sedang 

meminta diturunkan dari atas kayu salib. Dia 

meminta sesuatu di dalam kehidupan kekal. Ini iman 

yang sejati, yang bukan cuma meminta dan 

mengharapkan yang sementara tetapi mengharapkan 

kepada sesuatu yang kekal. Ketika penjahat itu 

mengatakan “Tidakkah Engkau takut juga tidak 

kepada Allah?” Lukas menggambarkan takut akan 

Tuhan adalah tentang mereka yang taat dan sebagai 

dasar pengharapan di dalam penghakiman Tuhan. 

Frasa tentang takut akan Tuhan juga merupakan 

pernyataan iman dari penjahat itu. Pernyataan yang 

tidak sembarangan melainkan sesungguhnya yang 

membawa kepada pengakuan iman yang benar. Dia 

mampu menyatakan pengakuan imannya dan takut 

akan penghakiman Tuhan. Dia mengakui Kristus 

sebagai raja karena Dialah yang dapat membebaskan 

dirinya dari penghakiman. Pengakuan di atas kayu 

salib dari penjahat juga mengatakan bahwa dirinya 

pantas dihukum seperti ini. Dia orang berdosa dan 

telah melakukan dosa di bawah kayu salib. Dia tidak 

seperti kita yang sering mengelak dan menyanggah 

kesalahan kita agar tidak mendapatkan hukuman. 

Ketika kesalahan itu disodorkan kepada kita, kita 

mencoba menghindar. Kita mencoba mengatakan 

tidak, atau memperlunaknya atau memperhalusnya. 

Penjahat ini tidak. Pengakuan itu menunjukkan 

kerendahan dirinya di hadapan Manusia dan di 

hadapan Tuhan, yaitu Yesus. Dia mengakui dosanya, 

bagaimana dengan kita? Penjahat itu dimampukan 

untuk melihat thelogy of the cross yang benar yaitu 

kemuliaan itu sesungguhnya ada di atas kayu salib. 

Dia melihat kemuliaan itu bukan dalam kondisi 

aman, nyaman, atau tidak ada masalah. Para murid 

tidak mengerti hal itu. Tuhan seringkali memakai 

momen-momen yang tidak mengenakkan justru 

untuk mendidik kita. Tidak ada sekolah tanpa ujian. 

Kemudian si penjahat ini mengatakan “domine 

momento mei”, bahasa Latin dari “Lord remember 

me”.  LAI menterjemahkan “Yesus ingatlah akan 

aku”. Ia meminta Yesus untuk mengingatnya apabila 

Tuhan Yesus datang sebagai Raja. Penjahat itu 

langsung dapat merelasikannya bahwa Dia adalah 

Mesias yang akan datang kembali sebagai Raja dan 

Hakim. Ini gambaran yang indah bahwa penjahat itu 

tahu identitas Yesus. Yesus seperti apa yang kita 

kenal? Hanya pemberi berkat? Para ahli Taurat dan 

orang Farisi menolak Yesus sebagai Raja tetapi tidak 

dengan penjahat itu. Orang-orang yang katanya 

dekat bahkan murid-muridnya gagal melihat. Lukas 

mencatat orang-orang yang berdosa, pemungut 

cukai, pelacur, buta, miskin, justru yang ada dalam 

Kerajaan Allah. Lukas menggambarkan yang 

unworthy justru worthy, yang tidak berharga bagi 

manusia dan bagi dunia justru berharga di hadapan 

Tuhan. Mereka yang tertolak oleh dunia, justru 

diterima oleh Tuhan. Kita mau menempatkan diri 

kita di mana? Pada kekayaan atau segala pelayanan 

kita? Kemudian kita mengatakan aku tidak mencuri, 

tidak berzinah, tidak membunuh dan kemudian 

mengatakan “saya layak”? Status orang di hadapan 

manusia tidak menentukan statusnya di hadapan 

Tuhan. Ketika si penjahat ini mengatakan ingatlah 

akan aku, ini adalah kalimat antisipatif terhadap 

restorasi dan kebangkitan. Dia tahu bahwa di 

kemudian hari setelah kematian akan ada 

kebangkitan dan restorasi yang lebih luar biasa lagi 

dan itu hanya mungkin melalui Kristus. Ketika kita 

mengaku, pengakuan iman kita itu membawa kita 

kemana? Kondisi pandemi ini telah mengakibatkan 

sisi ekstrim negatif, misalnya ada orang-orang yang 

kecewa kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain, ada juga 

orang-orang yang tidak perduli terhadap penderitaan 

orang lain. Dia hanya peduli bagaimana dia menjaga 

dirinya agar sehat dan tidak tertular. Manusia 

menjadi semakin tidak peka terhadap orang lain. 

Pertanyaannya, bagaimana dengan pengakuan iman 

kita itu? Apakah mengakibatkan pertumbuhan relasi 

dengan Tuhan dan bisa mengasihi sesama? 

Perkataan “ingatlah akan aku” juga sebagai satu 

bentuk klaim. Klaim kepada Tuhan akan janji Allah 

untuk mengingatkan umat-Nya berdasarkan belas 

kasih-Nya. Ingatlah akan aku, dia sedang mengklaim 

kasih setia Tuhan. Dia sedang meminta Tuhan belas 

kasihan yang sudah Tuhan janjikan selama ribuan 

tahun. Apa yang ada di dalam dirinya yang berharga 

untuk diingat? Tidak ada. Yang dia tuntut adalah 

Allah tidak mengingat dosa-dosaku tetapi mengingat 

bahwa aku yang sudah mengaku dengan iman, 

bahwa aku adalah umat-Mu yang berbalik kepada-

Mu; itu yang dia tuntut. Pengharapan akan belas 

kasihan itu bukan berdiri sendiri. Si penjahat ini tahu 

bahwa pengharapan itu justru nyata dengan 

kehadiran Tuhan di atas kayu salib. Tanpa Tuhan di 

atas kayu salib tidak mungkin ada belas kasihan 

yang turun dari Surga. Ingatlah akan aku merupakan 

ratapan, meminta belas kasihan, ketika kita berdoa 

misalnya Tuhan ingatlah akan aku. Apa yang kita 

minta agar Tuhan ingat? Seharusnya seperti penjahat 

ini, kita butuh belas kasihan setiap hari. Lukas 

menggambarkan dasar perubahan radikal adalah 

iman yang melihat kepada pengharapan yang ada di 

depan, bukan pada kenyataan saat itu bahwa dia ada 

di atas kayu salib, tidak berdaya. Jawaban Tuhan 

Yesus, “Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari 

ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku 

didalam Firdaus.” Ini adalah jawaban atas iman yang 

memberikan kepada kita satu kenyataan bahwa 

Firdaus hanya dapat dicapai melalui iman kepada 

Kristus dan melalui Kristus, bukan perbuatan. Iman 

seperti apa yang kita miliki saat ini? Apakah iman 

yang hanya di tempat atau disaat-saat yang baik? 

Atau justru memiliki iman yang sedang bertumbuh 

di tempat yang sulit? Dan anugerah dan pengharapan 

seperti apa yang sedang kita inginkan? Sekarang, 

atau nanti? Didalam kekekalan. Ketika kita 

direndahkan, dihina, disepelekan bukan karena telah 

berbuat dosa, biarlah kita terima sebagai bagian dari 

pelayanan kepada Tuhan.  
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