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 Karya penebusan Kristus sudah selesai pada waktu Kristus tersalib pada waktu 

Kristus mengatakan “Eli, Eli, lama sabakhtani”.  Pada waktu itulah Kristus mengalami 

suasana neraka karena keterpisahan-Nya dengan Allah Bapa dan itulah pembayaran hutang 

maut manusia dan juga telah memenuhi tuntutan keadilan Allah dimana maut harus dibayar 

dengan maut. Upah dosa ialah maut maka dari itu Kristus membayarkan hutang maut 

manusia dalam karya penebusan. Maut itu adalah keterpisahan dengan Allah. Merupakan hal 

yang mustahil bagi Allah Tritunggal untuk terpisah tetapi harus mengalami keterpisahan demi 

kasih-Nya kepada manusia. Kita jangan salah tafsir terhadap penderitaan Kristus dengan 

melihat penderitaan-Nya secara lahiriah seperti Kristus dicambuk, diludahi, dimahkotai duri, 

dsb. Penderitaan-Nya itu karena harus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa demi 

membayar hutang maut dari manusia berdosa. Kristus mengalami maut selama tiga jam dan 

sesudahnya Kristus telah melunasi segala hutang maut ketika Ia mengatakan “Sudah genap”.  

 Apakah makna kebangkitan-Nya bagi kita semua?  Pertama, kebangkitan Kristus 

yang tidak langsung diresponi dengan positif oleh murid-murid Kristus. Padahal Tuhan Yesus 

sudah memberitahukannya sebelum kematian-Nya tetapi tetap murid-murid-Nya tidak 

percaya. Maka kalau bukan Tuhan yang memberikan iman, tak mungkin kita bisa percaya 

kebangkitan-Nya. Bersyukurlah karena kita percaya bahwa Kristus bangkit. Kristus 

menyatakan diri sebagai Nabi tetapi bukan sekedar nabi, Dia adalah Allah dan apa yang 

dikatakan-Nya adalah benar. Dia berkata akan bangkit dan kebangkitan-Nya itu sudah 

dibuktikan. 

 Kedua, Kristus bangkit untuk menyatakan kuasa-Nya atas maut. Memang Kristus 

sudah membayar maut dengan keterpisahan-Nya dengan Allah, melunasinya dengan 

menyerahkan nyawa-Nya. Selanjutnya Kristus berkuasa untuk mengambil kembali nyawa-

Nya dan itu dibuktikan dengan kebangkitan-Nya. Lazarus itu tidak berkuasa atas nyawanya 

sendiri dan dia akhirnya mati kembali sedangkan Kristus berkuasa penuh atas nyawanya 

sendiri sehingga Ia bangkit. Kristus juga bangkit untuk menyatakan kuasa atas nyawa-Nya 

sendiri. Ketiga, Kristus bangkit untuk meneguhkan iman dari para murid. Iman dari para 

murid itu iman yang rapuh/rentan meskipun Tuhan Yesus sudah memberitahukannya hingga 

empat kali tentang kematian dan kebangkitan-Nya. Itulah manusia dan janganlah kita merasa 

lebih baik atau lebih beriman dari para murid-Nya sebab tanpa anugerah-Nya, kita pun takkan 

percaya hal kebangkitan-Nya. Yesus mencela ketidakpercayaan Tomas akan kebangkitan-

Nya. 

 Keempat,  yang paling penting dan fokus utama bahwa Kristus telah mati dan 

bangkit dimana hal ini merupakan suatu kekuatan bagi Rasul Paulus di dalam menjalani 

hidupnya. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah juga fokus hidup kita semua sehingga 

hidup yang kita jalani itu bukan seperti halnya binatang hidup. Nilai atau arti hidup itu adalah 

ketika kita hidup ada bersama dengan Kristus yang telah bangkit sekaligus mampu menatap 

masa depan bersama dengan Kristus. Tanpa kebangkitan Kristus, kehidupan kita akan 

menjadi sia-sia. Dalam 1 Korintus 15:10, kematian dan kebangkitan Kristus membuat Rasul 

Paulus makin kerja keras karena dia tahu bahwa hidupnya tidak sia-sia dan kebangkitan-Nya 

memberi kekuatan kepada Rasul Paulus dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan bukannya 

kepentingan dan ambisi sendiri (disarikan dari www.grii-ngagel.org). 

Salam jumpa kembali dalam Remove edisi kedua di tahun 2013, yang 

artinya kita kembali jumpa di kelas-kelas STRIS yang terus setia 

membekali Anda dengan pemahaman Firman Tuhan di dalam theologia 

Reformed dengan semangat Injili. Selamat bergumul, dan belajar! 

Makna Kematian & Kebangkitan Kristus (1 Korintus 15:1-11) 

P d t .  I r .  A n d i  H a l i m ,  M .  T h  

S a l a m  r e d a k s i  

P a g e  2  

Tetapi karena kasih 

karunia Allah aku 

adalah sebagaimana 

aku ada sekarang, dan 

kasih karunia yang 

dianugerahkan-Nya 

kepadaku tidak sia-sia. 

Sebaliknya, aku telah 

bekerja lebih keras 

dari pada mereka 

semua; tetapi 

bukannya aku, 

melainkan kasih 

karunia Allah yang 

menyertai aku. 

 

1 Korintus 15:10 
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“Memahami Humanisme” 

Ev. Calvin Renata, M. Div 

P a g e  3  R e m o v e ,  M A R E T  2 0 1 3   

"Baiklah Kita 
menjadikan 

manusia 
menurut 

gambar dan 
rupa Kita, 

supaya 
mereka 

berkuasa atas 
ikan-ikan di 

laut dan 
burung-

burung di 
udara dan 

atas ternak 
dan atas 

seluruh bumi 
dan atas 

segala 
binatang 

melata yang 
merayap di 

bumi 

Kejadian 1:26  

 

Apakah humanisme? Dalam arti yang paling umum, humanisme diambil 

dari kata dasar “human” (manusia). Humanisme memiliki arti yang luas, 

sehingga dapat dipakai ke berbagai aspek kehidupan dan pengertian. Misalnya, 

humanisme itu adalah suatu filosofi yang memiliki fokus hanya semata-mata 

kepada manusia, percaya pada kemampuan di dalam diri manusia, potensi 

bahwa manusia itu adalah sarana untuk mendapatkan kebenaran. 

Ada banyak cabang humanisme dan ada beberapa bentuk dari 

humanisme. Misalnya, Marxis humanism yang dibangun oleh Karl Marx 

mengatakan, bahwa manusia itu dibentuk dari faktor sosial dan ekonomi. Atau  

atheistic humanism yang bersifat atheis yang adalah bentuk humanisme atheis, 

memisahkan total antara gereja dan negara, menolak hal yang berbau rohani. 

Ada pula naturalistic humanism atau secular humanism, ini yang paling banyak 

dominasi di dalam filsafat dan masyarakat umumnya, seperti yang diusung oleh 

Bertrand Russel, John Dewey, Abraham Maslow, dan B. F. Skinner. Ini 

pandangan humanisme yang bahkan menerbitkan humanist manifesto. Sebuah 

manifesto yang berisi pengakuan iman (credo) mengenai humanisme. Tetapi, 

walau banyak cabang humanisme yang bersifat anti agama, ada pula religious 

humanism yang mungkin agak mengherankan, kok humanisme tapi relijius? 

Ya,karena tidak semua pandangan humanisme bersifat atheis, ada juga yang 

dibungkus dengan hal-hal rohani. Misalnya humanistik Judaism, ada pula 

christian humanism oleh C. S. Lewis. Masih percaya adanya Tuhan dan nilai 

rohani di dalamnya, yang tidak menjadikan kemampuan diri manusia sebagai 

sentral.  

 

Munculnya humanisme 

 

Bagaimana humanisme muncul? Ternyata pandangan ini sudah ada 

sejak jaman Yunani kuno. Para filsuf kuno sudah memikirkan eksistensi 

manusia. Protagoras menyatakan bahwa dasar humanisme adalah ”man is the 

measure of all things”, suatu sikap yang juga masuk dalam filsafat  Socrates dan 

Aristoteles yang intinya menekankan kemampuan manusia sebagai makhluk. 

Dan dalam perkembangannya, humanisme hidup kembali di sepanjang sejarah. 

Ada dua masa yang menjadi pemicu humanisme. Pertama adalah, masa 

renaissance di abad pertengahan adalah suatu zaman yang memberontak kepada 

kekristenan. Di era medieval ages of christianity yang sangat menekankan 

spiritual dan otoritas gereja, gerakan renaissance menolak segala hal yang 

bersifat spiritual, dan kembali menghidupkan tulisan-tulisan dari jaman Yunani 

kuno. Mereka mulai meninggalkan gereja dianggap tidak relevan lagi. Kedua, 

masa pencerahan yang menjadi faktor pendukung humanisme sehingga mampu 

berkembang pesat di dalam dunia ini. Mereka percaya bahwa human reason 

atau pemikiran manusia, sangat mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu 

tanpa pertolongan Tuhan. Ini adalah masa manusia melupakan Tuhan. Mereka 

membuang doktrin Kristen karena dianggap tidak dapat menolong hidup 

manusia. 



 

 

Dua peristiwa inilah yang menghidupkan humanisme. Dan dalam perjalanan 

selanjutnya humanisme berkembang dengan beragam varian sesuai konteks masing-masing 

negara. Melalui proses yang panjang bertahun-tahun dari zaman ke zaman, pemahaman ini 

kadang hilang dan muncul kembali. Intinya mereka sangat menekankan bahwa manusia totally 

independent dari Tuhan.  

 

Pandangan humanisme tentang Allah dan manusia 

 

Mereka adalah orang-orang yang sangat skeptis akan segala hal yang bersifat 

supranatural; karena “anak” dari naturalis yang hanya percaya pada alam dan menghapus 

Allah. Mereka juga menolak segala hal yang bersifat metafisika. Bagi kaum humanis, alam 

semesta ini ada pada dirinya sendiri dan tidak diciptakan. Mengapa? Karena dimensi yang 

bersifat metafisik tidak dapat diukur secara empiris, maka mereka berpendapat itu pasti keliru 

dan harus ditolak. Bahkan di dalam Humanis Manifesto II dikatakan bahwa mereka tidak 

menemukan bukti yang cukup untuk menemukan hal-hal supranatural, entah tidak ada gunanya 

atau tidak relevan bagi manusia. 

  Jadi bagi kaum humanis, mereka menggantikan theologi dengan hal-hal yang bersifat 

antropologi, sosiologi dan psikologi. Ketiga hal inilah kunci dasar mereka dalam menjawab 

realitas kehidupan.  

Mengenai Tuhan dan agama, berdasarkan 3 pendekatan tadi mereka menjawab: Tuhan 

itu tidak ada, tetapi manusia memiliki kebutuhan di dalam hidupnya tentang “pribadi lain” yang 

dapat melindungi, memelihara dan menjamin hidup mereka. Atas dasar kebutuhan itulah, 

manusia menciptakan “tuhan”. Julian Huxley dan  Sigmund Freud pada prinsipnya 

mengatakan, karena kebutuhan agama itulah, dalam perasaan yang tidak bisa tertolong, mereka 

membutuhkan figur seorang “bapak”, maka diciptakanlah Allah. Jadi, man created the gods 

bagi dirinya sendiri. Menurut mereka pula, agama itu berkembang karena ada sesuatu yang 

terjadi di luar human control dengan cara menciptakan agama.  

Karl Marx pernah mengungkapkan pernyataannya yang terkenal bahwa “agama adalah 

candu masyarakat”. Marx yang atheis mengatakan bahwa dalam masa itu orang beragama yang 

berada di tengah kemiskinan berseru kepada Tuhan, hanyalah sebuah pengalihan supaya 

mereka tidak merasakan penderitaan. Maka, sikap keberagamaan itu adalah “opium 

masyarakat” sekedar hanya untuk menghilangkan kesedihan mereka saja.  Bahkan filsuf 

Feuerbach mengatakan bahwa  manusia menciptakan Tuhan, dan Tuhan menciptakan manusia 

menurut rupanya sendiri. Bahkan Huxley mengatakan bahwa agama itu adalah kebodohan bagi 

manusia. Kalau ada agama, 10% bersifat rohani, sedangkan 90% bersifat tipuan, juga magic 

dan sihir. 

Bagi kaum humanis, Allah itu tidak ada dan Yesus bukan Tuhan, ia hanya guru moral, 

orang Yahudi yang memiliki sifat moral yang sangat humanis, sangat tinggi sekali. Mereka 

menganggap Yesus hanya dari sisi humanis semata. Bagi mereka, Yesus tidak salah, justru 

patut dicontoh karena nilai humanisnya, tetapi di dalam hal kematian yang menebus dosa, 

Tritunggal, kematian yang menggantikan hukuman dosa, penebusan, itu semua ditolak oleh 

kaum, humanis. Maka, jika kita bertemu dengan orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus, 

jangan cepat-cepat gembira. Coba kita gali pemahamannya akan Kristus. Jangan-jangan 

mereka menilainya hanya dari kaca mata humanis semata.  
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Baik mahasiswa STRIS Ngagel atau bukan, Anda dapat 

memanfaatkan fasilitas perpustakaan REFORMATA 

Terdiri dari lebih 3000 judul buku, baik bahasa Indonesia, 

Mandarin atau Bahasa Inggris. Baik buku referensi maupun buku 

bacaan ringan, buku-buku rohani maupun buku umum.  

Dari berbagai subyek, mulai dari cerita anak-anak, bacaan 

remaja, renungan, buku-buku teks, kamus Alkitab maupun 

kamus umum, filsafat, psikologi dan konseling, buku-buku 

theologi, dari penulis-penulis klasik hingga modern. 

Anda juga dapat meminjam kaset, CD, VCD, atau DVD 

berkualitas. 

Manfaatkan sarana yang sangat baik ini dengan menjadi anggota 

perpustakaan REFORMATA 

Ketentuan Anggota Perpustakaan : 

Level A  

Mahasiswa STRIS : Rp. 10.000, non mahasiswa STRIS, Rp. 15.000 

Level B 

Mahasiswa STRIS : Rp. 20.000, non mahasiswa STRIS, Rp. 25.000 

Level C 

Mahasiswa STRIS : 25.000, non mahasiswa STRIS : Rp. 30.000 

(biaya adalah per tahun) 

 

Informasi: 

Perpustakaan REFORMATA 

JL. Ngagel Jaya Selatan, Ruko RMI K 34-35 

(031) 5024691 - SMS 087851852815 

K o l e k s i  B u k u  

P e r p u s t a k a a n  “ R E F O R M A T A ”  
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“Kekristenan Tanpa Kristus” 

 

Michael Horton 

 

Memang banyak jumlah orang yang secara identi-

tas Kristen. Namun, ternyata dapat terjadi 

sesuatu yang seharusnya tidak mungkin, yaitu 

bagaimana kekristenan dibangun tanpa Kristus, 

atau tanpa berpusat pada Kristus. Kok bisa? 

Nah itulah yang dibahas panjang lebar oleh 

tokoh reformed senior, Michael Horton dalam 

buku ini yang akan sangat banyak menyorot 

bagaimana gejala kekristenan tanpa Kristus 

demikian menjamur justru di kalangan kekris-

tenan itu sendiri!  
 

(Penerbit Momentum, 307 halaman) 
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Mengenai manusia  

 

Jika humanisme sangat merendahkan Tuhan dan agama, maka sebaliknya, mereka 

sangat meninggikan manusia. Mereka mengatakan bahwa manusia itu adalah supreme 

being di alam semsesta. Russel mengatakan bahwa untuk menentukan hidup yang baik, 

adalah diri kita sendiri, bukan alam, apalagi Allah. Jadi kitalah yang menentukan arah 

hidup kita sendiri. Mengapa? Karena mereka mengkontraskan antara Allah dan manusia. 

Kalau Allah itu ada, maka manusia tidak bisa otonom. Jadi supaya bisa otonom, Allah 

harus tidak ada, harus dibuang.   

Humanis memandang manusia tidak diciptakan oleh Tuhan, bukan peta dan gambar 

Allah. Agak mirip dengan naturalisme, humanisme mengatakan bahwa manusia adalah 

bagian yang tak terpisahkan dari alam dan tidak bisa dibedakan dari alam. Bedanya, 

humanis katakan bahwa manusia itu tetap berharga pada dirinya sendiri. Sedang naturalis 

mengatakan, karena manusia bagian alam, maka manusia tidak ada gunannya. Sebaliknya, 

humanisme melihat bahwa manusia ada kemuliaan di dalamnya yaitu untuk manusia itu 

sendiri. 

Humanisme sangat mengagungkan kemampuan manusia. Mereka menolak manusia  

sebagai makhluk yang berdosa. Logikanya, kalau mereka menolak Tuhan, otomatis 

menolak dosa. Siapakah manusia itu? Makhluk hidup yang baik-baik saja yang tidak punya 

hutang dosa, tidak ada hukuman, tidak butuh anugerah di dalam hidupnya. Bukan pula 

dalam kondisi mati rohani, atau berdosa di hadapan Tuhan. Hal ini pernah diungkapkan 

berabad-abad sebelumnya oleh Pelagius yang hidup di era Agustinus. Mirip dengan 

humanisme, Pelagius juga mengatakan bahwa manusia itu tidak memiliki dosa di 

dalamnya, suci, tidak mewarisi dosa asal, dengan usaha sendiri, manusia dapat 

menyelamatkan manusia.  

Otomatis mereka juga menolak surga dan kekekalan. Manusia hanya hidup untuk 

sekarang dan di bumi ini, tidak ada kekekalan di dalam diri manusia, atau hukuman kekal. 

Apa yang dipercaya orang Kristen, itulah yang menghalangi orang untuk hidup di dalam 

dunia. Kita terlalu takut pada penghukuman dari Tuhan, takut dosa, akhirnya hidup orang 

Kristen tersiksa dan tidak dapat menikmati hidup. Semua pandangan tentang dosa harus 

dibuang supaya manusia bisa menggali potensi dirinya. Maka Tuhanpun harus tidak ada, 

karena agama atau Tuhan menjadi suatu penghalang untuk manusia bisa berkembang di 

dalam dirinya sendiri. Sebagian besar humanis percaya pada evolusionis. Naturalis percaya, 

bukan ciptaan tetapi evolusi yang panjang hingga seperti sekarang ini. 

 

Pandangan Kristen 

  

Humanisme adalah filsafat yang betul-betul mengabaikan begitu banyaknya bukti 

mengenai keberadaan Allah. Bagaimana manusia bisa berubah karakter, dari berdosa lalu 

mencintai Tuhan, itu adalah bukan karena diri manusia. Humanis tidak dapat menjelaskan 

mengapa manusia demikian banyak kejahatan, karena menolak konsep tentang dosa yang 

ada dalam diri manusia. Mereka juga tidak dapat menjelaskan bagaimana manusia berdosa 

bisa bertransformasi dan mencintai Tuhan, mereka tidak dapat menjelaskan keberadaan ini. 

Mereka mengabaikan bukti-bukti ini.  
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Di dalam pemikiran humanis, kita dapat melihat bahwa mereka tidak konsisten antara natur 

manusia dengan order alam semesta; pada satu saat manusia mengatakan bahwa mereka bagian 

dari alam semesta, tapi pada saat yang sama, mereka manganggap bahwa diri lebih tinggi dari alam 

semesta. Ini tidak konsisten. Kalau berbicara mengenai ketidakadaan Tuhan, maka hal yang harus 

menjadi konsekuensi adalah, humanisme membuka pintu lebar bagi moral relativisme. Karena 

tolak Tuhan, maka manusia menciptakan moral mereka sendiri. Kalau di dunia terjadi kekacauan, 

para humanis tidak usah marah karena mereka mendukung relativisme. Kalau perampok 

menikmati hidup seperti itu, maka humanis tidak boleh marah, karena tidak ada Tuhan dan tidak 

ada standar, ekspresikan hidup semaunya. Bukankah Tuhan tidak ada? Bukankah bagi mereka 

adanya Tuhan menjadi penghambat manusia?    

 

Apakah humanisme masih ada?  

 Semua WV yang kita bahas, masih ada di zaman sekarang. Hanya saja tidak pernah tahu 

secara persis, siapa saja yang memegang WV semacam ini. Maka kita harus belajar Firman Tuhan  

dengan baik, supaya di antara segala WV dapat membedakan mana yang benar, dan mana yang 

kita tolak.   

 

(Sumber: perbincangan di www.rmcsurabaya.net)  

 

 

insight 

 

Naturalisasi di Babel 

 

Peristiwa naturalisasi, di mana seseorang yang bukan dari suatu negara kemudian dianturalisasi 

menjadi warga negara di negara lain, bukan praktik yang baru-baru ini terjadi. Namun terjadi 

sudah ribuan tahun lalu, termasuk seperti yang dinyatakan di dalam Daniel 1:7; Pemimpin 

pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka: Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya 

dinamainya Sadrakh, Misael dinamainya Mesakh dan Azarya dinamainya Abednego.  

 Mereka harus di”babelisasi”. Nama mereka yang mengandung unsur Allahnya orang 

Israel; El atau Yahweh, ternyata harus diganti, dibuang dan diubah; 

1. Daniel yang artinya “Allah adalah hakim” diganti menjadi Beltsazar yang mungkin artinya 

“dewa Bel melindungi hidupnya”.  

2. Hananya yang artinya “Allah menyatakan rahman-Nya” diganti menjadi Sadrach yang 

kemungkinan artinya “perintah dari Aku” (Aku adalah nama dewa bulan). 

3. Misael yang artinya “siapakah seperti Allah (El) ?” diganti menjadi Mesakh yang artinya 

“siapakah seperti Aku?” 

4. Azarya yang artinya “Allah menolong” diganti menjadi Abednego yang artinya  “hamba 

dari dewa Nebo/Nego (Nabu)”. 

Pergantian nama ini mungkin untuk memudahkan mereka memanggil dengan nama Babel, bukan 

nama-nama asing, untuk memutuskan ikatan historis dengan negeri asal mereka dan kehilangan 

identitas atas nama Allah perjanjian mereka.  

 Maka, jadilah mereka sebagai putra-putra Babel yang dinaturalisasi. Secara fisik, tata 

krama, bahasanya, termasuk nama-nama mereka. Selain itu, penggantian nama ini juga bersifat 

“spiritual warfare” dengan membuang seluruh unsur Allahnya Israel, dan diganti dengan dewa-

dewa Babel. Namun nama-nama supranatural itu tidak memiliki kuasa apa-apa, karena hati mereka 

tetap berpaut pada Allah yang membebaskan nenek moyang mereka dari Mesir. 



 

 

“Teologi Liberalisme terpengaruh rasionalisme zaman menolak hal-hal yang bersifat 

mukjizat (miracle) dan supra-alami (super natural), karena itu penganut teologi liberal menerima 

agama sebagai catatan beragama manusia dan mereka memisahkan fakta-fakta yang dianggap 

imani dan alami, demikian juga hal-hal yang menyangkut kematian dan kebangkitan Yesus 

dipandang secara dikotomis demikian.” 

Para teolog liberal dan Jesus Seminar mengakui sifat sejarah kehidupan dan pelayanan Yesus. 

Namun, yang dipercaya itu adalah bahwa Yesus yang manusia itu mati disalibkan, dikuburkan, 

tetapi tidak bangkit, apalagi naik ke surga, atau bahwa Yesus hanya mati suri dan diwaktu lain 

mati secara wajar. Yesus hanya manusia biasa tanpa mukjizat. Yesus hanya bangkit dalam iman 

para pengikut-Nya secara metafora. 

 Yang mirip dengan pandangan Ahmadiyah dan Hasnain adalah pandangan Barbara 

Thiering. Teolog Australia itu dalam bukunya, Jesus and the Riddle of the Dead Sea Scrolls 

(Barbara Thiering, The Riddle of the Dead Sea Scrolss, Harper: San Francisco, 1991), 

menyebutkan hal yang sama, yaitu bahwa Yesus tidak mati disalibkan, tetapi Ia hanya pingsan. 

Yang berbeda adalah akhir hidup Yesus, yaitu bukan ke India, melainkan berkeluarga di 

Palestina. 

 Thiering juga menyebutkan bahwa Yesus disalibkan dan “mati”, lalu dikuburkan di 

lorong gua Qumran bersama dengan Yudas Iskariot. Namun, Yesus sebenarnya tidak mati 

meskipun diracun karena sebelum nyawa-Nya putus Ia berhasil diselamatkan oleh Simon 

Magus, ahli obat-obatan, sehingga Ia kemudian dapat melarikan diri melalui gua-gua Qumran. 

Itulah sebabnya Yesus dianggap “mati” dan bangkit kembali. 

 Pandangan yang juga kontroversial adalah seri tulisan karya Michael Baigent, Richard 

Leigh, dan Henry Lincoln yang berjudul Holy Blood, Holy Grail (A Dell Book, New York, 

1982) dan lanjutannya yang berjudul The Messianic Legacy (Corgi Books, Berkshire, 1987). 

Seperti telah dibahas sebelumnya, buku-buku itu menyebutkan bahwa Yesus yang adalah 

keturunan Raja Daud itu sebenarnya tidak mati disalib, tetapi pingsan, kemudian dikuburkan 

secara tersembunyi di Taman Getsemani oleh Yusuf dari Arimatea. Hal itu bisa terjadi karena 

Pilatus dan para prajurit sudah disuap (hal itu tampaknya mengikuti versi Yahudi yang 

diceritakan di dalam Injil, yaitu bahwa para ahli taurat menyuap para serdadu dalam Matius 

28:13). 

Dan Brown mendapat inspirasi dari buku Holy Blood, Holy Grail, kemudian ia menulis 

buku berupa novel The Da Vinci Code. Dalam buku itu disebutkan bahwa Yesus menikah 

dengan Maria Magdalena dan keturunannya bermukim di sebuah kapel di Skotlandia, Inggris.  
Pandangan yang paling provokatif adalah pandangan yang diungkapkan oleh John 

Dominic Crossan, perintis Jesus Seminar, dalam buku yang didasarkan studinya pada sumber di 

luar Injil kanonik, yaitu kitab apokrifa dan kitab gnostik injil Thomas (salah satu karya yang 

ditemukan dalam pustaka gnostik di Nag Hamadi, Mesir, yang ditemukan sekitar tahun 1945) 

dan injil Petrus,  ia mengemukakan keberadaan “anjing-anjing yang berkeliaran di bawah salib” 

dan bahwa sebenarnya “Yesus tidak disalibkan, tetapi dibiarkan mati telantar sehingga 

kemungkinan jasad-Nya dimakan anjing” (John Dominic Crossan, Jesus A Revolutionary 

Biography, Harper: San Francisco, 1994, hlm. 123–128)  

Apakah Yesus mati suri? 
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dan dalam bukunya yang lain, yang bersifat tanya jawab, Who Is Jesus, Crossan meneruskan ide 

Martin Hengel mengenai bagaimana Yesus mati. Dalam bahasanya sendiri, secara eksplisit ia 

mengemukakan, “Tiga hukuman Romawi yang utama adalah penyaliban, dibakar, dan kematian 

oleh binatang buas. ... yang sering tidak kita sadari tentang penyaliban adalah binatang pemangsa 

yang berkeliaran di bawah salib dan anjing-anjing yang berkerumun di dekat orang yang sekarat 

atau mayat. Para penulis Yunani-Romawi menyebut mereka yang disalib sebagai ‘makanan jahat 

untuk burung pemangsa dan anjing-anjing.” ( Crossan, Who Is Jesus? Harper Paperback, 1996, 

hlm.125). 

 Selanjutnya, Crossan menyebutkan,“Secara normal para serdadu menjaga sampai orang 

yang disalib itu mati, selanjutnya dibiarkan menjadi mangsa binatang pemangsa dan anjing, atau 

binatang buas lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang kejam itu. Seperti yang saya katakan 

sebelumnya, kengerian di luar penguburan adalah bagian dari kebiasaan penyaliban, yang 

dimaksudkan oleh penguasa sebagai peringatan yang mengerikan bagi yang lewat. ... Kengerian 

yang paling besar yang mungkin adalah tidak ada penguburan sama sekali, Yesus ditinggalkan di 

kayu salib untuk dimangsa oleh binatang pemangsa.” (Ibid., hlm.140,143.) 

 Meskipun Crossan mempopulerkan kematian Yesus yang mengerikan, termasuk 

kemungkinan dimakan anjing-anjing dan binatang pemangsa yang berkeliaran di bawah salib, 

ternyata ia bisa dengan mudahnya mendukung penemuan osuari Yesus di makam Talpiot. Padahal, 

penemuan itu menganggap bahwa Yesus dikubur secara normal dengan tulang-tulang lengkap, 

yang setahun setelah kematian-Nya dikumpulkan ke dalam osuari. Bahkan, Crossan menandaskan 

bahwa temuan makam di Talpiot itu adalah paku terakhir yang ditancapkan pada peti mati 

literalisme biblis (Disebutkan oleh Ioanes Rakhmat, “Kontroversi Temuan Makam Keluarga 

Yesus” dalam Bentara, harian Kompas, 5 April 2007). 

 Kenyataannya makam Talpiot di dekat Yerusalem itu bukan makam rahasia karena 

gerbangnya besar dengan relief yang jelas, serta merupakan makam keluarga yang tentu sudah ada 

secara turun-temurun dan jelas dikenal umum. Rupanya Crossan sudah kehabisan “paku” sehingga 

tinggal satu paku yang terakhir itulah yang 

dipakainya. Meskipun, sudah banyak paku yang 

dihamburkannya untuk menghadirkan “makam-

makam Talpiot” lainnya untuk mengubur Yesus dan 

yang dikatakan sebagai para literalis biblis, ia tetap 

tidak berhasil. Keduanya tetap hidup, yang pertama, 

Yesus, bangkit dan naik ke surga, yang kedua’ para 

pengikut yang disebut lteralis biblis yang 

memercayai kebangkitan-Nya menyebar ke seluruh 

dunia. 

 Banyak variasi lain pandangan teologi liberal 

yang mau ‘mematikan Yesus yang bangkit’ namun 

umumnya dapat diwakili oleh pandangan Crossan 

dan Jesus Seminar. 

 

(Sumber http://www.yabina.org) 
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Yesus mati suri... 



 

 

Apakah Yesus pernah mengaku sebagai Allah? 

 

Pantas saja jika banyak orang tidak setuju bahwa Yesus bukan Allah, karena Ia sendiri tidak 

pernah mengakuinya. Tetapi benarkah Yesus tidak pernah mengaku diri sebagai Allah? Kita 

akan hayati bersama, ternyata Yesus bukan hanya menunjukkan ke-Allahannya melainkan Ia 

sekaligus menunjukkan prinsip Allah Tritunggal, terutama dalam relasinya dengan Bapa. Da-

lam Yohanes 5: 23 dikatakan, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka 

menghormati Bapa. Barangsiapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa, 

yang mengutus Dia. 

 Yesus menunjukkan kesatuan antara Allah Bapa dan diri-Nya. Bagi yang tidak percaya 

trinitas, maka ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Yesus yang manusia/malaikat diberi 

kuasa sehingga dapat sama dengan Allah. Gambarannya, seperti kedutaan besar negara asing 

di Indonesia, walau kedutaan bukan negara, tetapi jika kita mengganggu kedutaan, sama 

dengan mengganggu satu negara. Gambaran ini kurang sempurna memang, tetapi hendak 

menekankan pada kesamaan, menghormati Yesus sama dengan menghormati Allah Bapa 

 Dalam Yohanes 10: 30 dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah 

satu; benar-benar satu. Tapi satu kok, dua; Bapa dan Aku? Ini bukan hanya menunjukkan kei-

lahian Yesus, tetapi juga sekaligus menunjukkan prinsip kepercayaan Tritunggal walau di sini 

minus Roh Kudus, bahwa Ia dan Bapa walau berdua tetapi satu. Itulah sebabnya mengapa di 

ayat selanjutnya orang Yahudi mau menimpuki Dia dengan batu karena ini berarti total 

penghujatan terhadap Allah. Apakah Yesus memang benar-benar Allah?  

 Jika Yesus mengaku sebagai Allah, maka ada 2 kemungkinan; pertama, pengakuannya 

benar. Atau kedua, pengakuannya salah. Jika pengakuan-Nya salah, maka ada dua kemung-

kinan lagi, 1. Ia tidak tahu, atau 2. tahu. 

Kalau Ia tahu bahwa pernyataan-Nya tidak benar, maka 

Ia adalah seorang pendusta, bahkan tidak normal, men-

gapa? Karena Ia mati untuk kebohongan-Nya sendiri. 

Tetapi kalau Ia tidak tahu akan pengakuan-Nya sendiri, 

maka kemungkinan Ia tidak waras. 

Jadi terhadap peryataan Yesus bahwa Ia sama dengan 

Allah adalah 

1. Mungkin Yesus adalah seorang pendusta 

2. Mungkin Ia tidak waras 

3. Atau pernyataan-Nya benar 

 

Atau mungkin kita dapat “belajar” dari setan. Dalam Lu-

kas 8:28 Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu ter-

sungkur di hadapan-Nya dan berkata dengan suara keras: 

"Apa urusan-Mu dengan aku, hai Yesus Anak Allah Yang 

Mahatinggi? Aku memohon kepada-Mu, supaya Engkau 

jangan menyiksa aku." 

 

 

 

 

Radio Interactions 
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Kisah Rasul 19:13-17 mengatakan, Juga beberapa tukang jampi Yahudi, yang berjalan kelil-

ing di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh 

jahat dengan berseru, katanya: "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan 

oleh Paulus."Mereka yang melakukan hal itu ialah tujuh orang anak dari seorang imam 

kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab: "Yesus aku kenal, dan 

Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu 

menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka 

lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka.Hal itu diketahui oleh seluruh 

penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka 

semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. 

 Di bagian lain, Yohanes 14: 7-10 menyatakan, Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti 

kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat 

Dia."  Kata Filipus kepada-Nya: "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah 

cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya: "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Fil-

ipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat 

Bapa; bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.   Tidak percayakah 

engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepa-

damu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam Aku, Dialah 

yang melakukan pekerjaan-Nya. 

 Yohanes 15: 23  Barangsiapa membenci Aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Juga dalam  

dikatakan, Matius 26: 63-65  Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam Besar itu kepada-

Nya: "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah Engkau Mesias, Anak Al-

lah, atau tidak." Jawab Yesus: "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, Aku berkata 

kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang 

Mahakuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka Imam Besar itu mengkoyakkan 

pakaiannya dan berkata: "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang 

telah kamu dengar hujat-Nya. 

 Imam besar mengerti kesimpulan Yesus, bahwa Yesus menyamakan diri sebagai Al-

lah. Kesimpulan itu membuat marah. Namun yang paling jelas adalah dalam Yohanes 13:13 

yang menyatakan,”Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab me-

mang Akulah Guru dan Tuhan”. Ini menyatakan dengan jelas dari mulut Kristus sendiri 

bahwa Ia adalah Tuhan. 

 “Tapi Yesus tidak ngomong Dia adalah Allah...”, ya, memang namun Ia menerima po-

sisi sebagai Allah ketika salah satu murid-Nya, menyatakan hal ini:”Ya Tuhanku dan Al-

lahku!” Ia tidak serta merta melarang murid itu untuk berhenti bicara atau menyangkali 

penyembahan sang murid. Mengapa? Karena kalimat si murid, Tomas memang benar bahwa 

Ia adalah Allah dan Tuhan (Yohanes 20:28). 

 

Kesimpulan 

1. tidak percaya Yesus adalah Allah adalah dosa 

2. menghormati Yesus, walau sebagai tokoh yang sangat dihormati sekalipun tetapi tidak 

menganggap Ia sebagai Tuhan, itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab 

3. kepercayaan ini unik tetapi beresiko 

4. tetapi keindahannya adalah, kita memiliki Allah yang luar biasa cinta karena mau men-

jadi manusia. 

Yesus mengaku... 
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Radio Merdeka—106,7  FM Surabaya 

Bincang Pagi, setiap Selasa, 06.00 WIB (LIVE) 

Khotbah Pdt. Stephen Tong, setiap Rabu, 06.00-07.00 WIB  

Dasar yang Teguh, setiap Jumat, 06.00—07.00 WIB (LIVE) 

Mimbar Reformata, setiap Sabtu, 06.00–07.00  WIB 

Sekolah Minggu di Udara, setiap Minggu, 06.30-07.00 WIB 

 

Radio Suzana—91,3 FM Surabaya 

Firman yang Hidup, setiap Senin, 18.00-19.00 WIB (LIVE) 

Khotbah Pdt. Stephen Tong, setiap Rabu, 18.00-19.00 WIB 

Bincang Sore, setiap Kamis, 18.00-19.00 WIB (LIVE) 

Mimbar Reformata, setiap Sabtu, 18.00– 19.00 WIB 

Sekolah Minggu di Udara, setiap Minggu, 18.30-19.00 WIB 

Jl. Ngagel Jaya Selatan 

Ruko RMI, Blok K 34-35 

Surabaya 

Tel     (031) 502 46 91 

SMS  087851852815 

Newsletter ini adalah catatan kegiatan juga 

perenungan dari gerakan Reformed   Evangelical 

Movement (REMOVE), Ngagel, Surabaya.  

Sehingga Anda dapat mengetahui kegiatan dan 

pemikiran apa yang menjadi landasan gerakan ini. 

Gerakan Reformed Injili di Surabaya sendiri sudah 

dimulai sejak tahun 1986 oleh Pdt. DR. Stephen 

Tong, dkk, dengan dimulainya Sekolah Theologia 

Reformed Injili Surabaya. 

Gerakan Reformed Injili sendiri adalah sebuah 

gerakan yang mau kembali ke Alkitab di dalam 

kerangka theologia  Reformed dan dengan seman-

gat Penginjilan. 

 

REMOVE dapat diakses dalam bentuk pdf, 

Di www.rmcsurabaya.net. 

R E M O V E  

A c a r a - a c a r a  R e f o r m e d  M e d i a  C e n t e r        

d i  U d a r a  

www.rmcsurabaya.net 

Remove Facebook 

strisngagel@yahoo.com 

 
Rekening: Bank BII (AC 2089002090)                      
a/n  Lembaga Reformed Injili Indonesia 
* (beri tanda keterangan untuk STRIS atau RMC) 

REMOVEMENT 

08:00-09:00 Morning Dew 

09:00-10:00 RMC Today 

10:00-11:00 RMC Hymns 

11:00-12:00 Step by Step to Bible Story - Meniti Kitab Suci 

12:00-13:00 Thy Word 

13:00-14:00 Words and Meanings 

14:00-15:00 Bible World 

15:00-16:00 Inspiration Today 

16:00-17:00 RMC Today 

17:00-18:00 Words and Meanings 

18:00-19:00 Step by Step to Bible Story - Meniti Kitab Suci 

19:00-20:00 Thy Word 

20:00-21:00 RMC Today 

21:00-22:00 Inspiration Today 

22:00-23:00 RMC Hymns 

23:00-24:00 Bible World 

24:00-01:00 Khotbah Pdt. Stephen Tong 

01:00-02:00 RMC Today 

02:00-03:00 Inspiration Today 

03:00-04:00 Words and Meanings 

04:00-05:00 RMC Hymns 

05:00-06:00 Step by Step to Bible Story - Meniti Kitab Suci 

06:00-07:00 Bible World 

07:00-08:00 Thy Word 
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