




“Untuk kita semua yang terlatih membaca Alkitab dan lantas menganggap 
isinya adalah tentang kita dan apa yang harus kita lakukan, Elyse 
memperkenalkan cara baru yang lebih baik—cara Yesus mengajar para 
pengikut-Nya dalam membaca dan memahami Kitab Suci, yaitu dengan 
memusatkan setiap bagian dalam kisah Alkitab kepada diri dan karya-
Nya.”

NaNcy Guthrie, penulis seri studi Alkitab  
MELIHAT YESUS DALAM PERJANJIAN LAMA

“Tidak peduli berapa tahun Anda telah mempelajari Alkitab atau bahkan 
baru memulainya, Menemukan Kasih Yesus dari Kitab Kejadian hingga 
Wahyu akan memperbarui pikiran Anda dan menyegarkan jiwa Anda. 
Elyse memakai cara yang melibatkan pembacanya agar kebenaran yang 
mendalam dapat dimengerti. Dia mengajar kita untuk melihat Yesus 
di seluruh Alkitab.”

SuSaN huNt, istri pendeta, ibu tiga anak, dan nenek dari dua belas cucu; 
mantan koordinator pelayanan wanita di Gereja Presbyterian di Amerika; 

penulis sejumlah buku, termasuk di antaranya Menjadi Ibu yang Rohani.

“Orang mengatakan bahwa dalam memahami Alkitab ‘konteks adalah 
segalanya’, dan pastinya para ‘wanita Allah’ berhak untuk mengetahuinya. 
Saya menyukai buku baru dari Elyse ini karena membantu kita dengan 
ketepatan sinar laser untuk melihat konteks dari kisah Allah yang agung 
dan kesatuan bagian-bagiannya.”

Gloria FurmaN, pekerja lintas budaya,  

penulis Ibu yang Bermisi dan Hidup di Dalam Dia

“Saya suka bila ada penulis yang menjelaskan kebenaran yang mendalam 
dengan cara yang personal. Elyse telah menulis ringkasan seluruh kisah 
Alkitab dengan kualitas bahan seminari, namun bisa dipahami orang 



biasa yang menganggap bahan-bahan di seminari terlalu sulit. Gereja-
gereja butuh lebih banyak buku seperti ini.”

WeNdy alSup, penulis Teologi Praktis untuk Kaum Wanita  
dan Apakah Alkitab Baik untuk Wanita?

“Dengan tangan yang lembut dan mata yang jernih, Fitzpatrick membimbing 
para pembaca untuk menemukan Allah yang penuh kasih dalam halaman-
halaman Alkitab. Namun bukan sembarang Allah. Fitzpatrick menyingkapkan 
kepada kita Allah yang aktif dan bertujuan, yang menawarkan kehidupan 
dan pengharapan melalui Injil—Allah yang mengasihi kita dari sejak 
permulaan.”

haNNah aNderSoN, penulis Akar Kerendahan Hati:  
Bagaimana Kerendahan Hati Meneguhkan dan Memperkuat Jiwa Anda

“Elyse menunjukkan kepada kita secara jelas dan ringkas bagaimana 
membaca Kitab Suci seturut dengan teladan Yesus. ‘Lalu Ia menjelaskan 
kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci, 
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.’ (Lukas 24:27) 
Elyse memberi koreksi yang diperlukan, supaya studi Alkitab tidak lagi 
berorientasi kepada diri sendiri seperti yang banyak terjadi saat ini.”

lydia BroWNBack, penulis dan pembicara

“Elyse adalah orang yang selalu saya andalkan untuk menjelaskan Yesus 
lewat setiap kalimat yang dia tulis dan setiap kata yang dia ucapkan. 
Dalam buku terbaru dan terbaiknya ini, Elyse melakukannya lagi. Buku 
ini ditulis untuk wanita yang bertanya-tanya apakah hidupnya berharga 
bagi Yesus, khawatir kalau tidak berkenan di hadapan-Nya, dan ingin 
tahu kehendak-Nya bagi dia. Jadi pada intinya, ini buku untuk kita 
semua! Menemukan Kasih Yesus dari Kitab Kejadian hingga Wahyu 
adalah undangan yang sangat menarik dari seorang guru yang bijak 
dan cakap agar kita belajar tentang Yesus; Dialah yang mengasihi Anda 



dan rindu agar mata Anda terbuka sehingga Anda mengenal siapa Dia 
dan siapa Anda di dalam Dia.”

JeaNNie cuNNioN, penulis buku Ibu yang Dimerdekakan

“Apakah Yesus benar-benar mengasihi saya? Bila Anda menanyakan 
hal ini, biarkan Elyse menggenggam tangan Anda dan menunjukkannya, 
membuka pintu demi pintu dalam Kitab Suci dengan kunci yang diberikan 
oleh Yesus sendiri. Lihatlah kasih-Nya dan belajarlah untuk menemukannya 
sendiri. Ya, Yesus mengasihi saya!”

roNdi lauterBach, penulis buku  

Lapar: Belajar Memberi Makan Jiwa Anda dengan Kristus

“Elyse merancang buku yang indah namun praktis bagi orang-orang 
yang rindu memahami bagaimana tiap kisah, surat, nubuatan, dan 
puisi yang alkitabiah sejalan dengan pesan utama dalam Alkitab. Buku 
ini akan mengajari Anda cara membaca ayat mana pun lewat lensa 
penafsiran Injil. Ambillah buku ini, bacalah segera, lalu simpanlah 
dalam almari sebagai referensi untuk didalami selama bertahun-tahun 
ke depan.”

katie orr, pengajar Alkitab  

dan perancang program studi Alkitab FOCUSed15

“Dengan gaya tulis yang memukau dan pendekatan yang masuk akal 
untuk menggali Alkitab, buku ini membuat saya serasa berbincang 
dengan seorang sahabat, setelah lama saya nantikan. Terlebih lagi, 
membaca bukunya justru mendorong saya membaca Alkitab, dan 
karena hal itu saya merasa sangat bersyukur.”

amaNda BiBle WilliamS, pendiri dan kepala staf multimedia  
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aya sangat berterima kasih kepada banyak wanita dan pria yang 
memberi sumbangsih bagi hidup dan iman saya selama bertahun-
tahun. Sejak awal perjalanan saya sebagai orang Kristen, saya 

sudah menerima ajaran teologis dan tidak pernah diberi tahu bahwa 
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Balcombe, Dave dan Darlene Eby, Craig dan Ginger Cabaniss, Mark dan 
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dorong saya mengenal Alkitab dan menerimakan Alkitab ke dalam diri 
saya. Dan seperti biasa, saya berterima kasih secara khusus kepada 
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dari selama-lamanya  
dia telah mengasihi kita

y
esus mengasihi kaum wanita. Dia mengasihi kita sejak semula, 
bahkan sebelum perkataan “pada mulanya...” ditulis. Coba 
pikirkan, bahkan sebelum “permulaan”1 Dia telah mengasihi 

kita dan memberi jalan agar kita bisa balik mengenal dan mengasihi Dia. 
Dia secara khusus menciptakan kita sebagai wanita, karena Dia mengasihi 
kewanitaan kita dan rindu supaya kita mengenal kasih-Nya. Sebagai 
bagian dari Tritunggal—Bapa, Putra, dan Roh—Allah Putra mengung-
kap kan kasih-Nya kepada wanita di sepanjang Perjanjian Lama; meski-
pun inkarnasi-Nya sebagai manusia, Yesus Kristus, baru terjadi ribuan 
tahun kemudian. Sebelum lahir di Bethlehem, Dia telah mengasihi 
kita. Dan Dia berjanji untuk mengasihi kita sampai akhir, saat kita 
akhirnya didandani sebagai mempelai-Nya dan merayakan kasih-Nya 
untuk selamanya. Yesus selalu mengasihi kaum wanita. Dia selalu 
melakukannya.2
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Kasih Yesus untuk kaum wanita harus dibayar dengan harga mahal. 
Ketika masih melayani di atas bumi, hal itu membuat-Nya dicemooh. 
Dia adalah pria yang melewati batas kesopanan karena menunjukkan 
kasih-Nya kepada wanita. Sebagai orang Yahudi yang saleh, dia diha-
rapkan menjaga jarak dengan wanita—khususnya wanita dengan ciri 
tertentu. Namun Dia malah mengejutkan murid-murid-Nya dengan 
menjadi teman bagi seorang wanita yang menikah lima kali dan dikenal 
sebagai perempuan sundal (lihat Yohanes 4:7-27). Dia menerima ciuman 
seorang wanita yang dianggap amoral, dan dicemooh oleh Simon, 
seorang Farisi, sampai dia menyimpulkan bahwa Yesus tidak mungkin 
seorang nabi karena Dia takkan membiarkan wanita seperti itu menyen-
tuh-Nya andaikan Dia tahu siapa dirinya. (lihat Lukas 7:38-39).

Dia diejek oleh pemuka agama yang mengomeli-Nya karena me-
ne rima orang berdosa dan makan dengan mereka (lihat Lukas 15:2). 
Lalu Dia menyembuhkan seorang wanita yang perdarahan yang men-
jadikannya najis dan membuatnya tidak bisa bersentuhan dengan 
manusia selama dua belas tahun. Bayangkan, dua belas tahun! Dia tahu 
bahwa menyentuhnya akan membuat-Nya najis, dan begitu pula semua 
orang. Ketika wanita itu mencoba bersembunyi dari Yesus karena malu, 
Yesus bersikeras supaya dia maju dan menerima kasih-Nya. Dia dengan 
penuh kasih memanggilnya “anak-Ku” (lihat Lukas 8:42-48). Dia mem-
berikan kedamaian ke dalam jiwanya yang gundah. Oh betapa lamanya 
dia tidak mendengar kata-kata yang baik dari seorang laki-laki. Lalu 
segera setelah perjumpaan itu, Dia pergi ke rumah seorang pemuka 
agama yang putri kecilnya baru meninggal. Dia menyentuh tangannya 
yang tidak bernyawa, sambil kembali melanggar hukum, dan berkata, 
“Hai anak, bangunlah” (Lukas 8:49-56). Kasih-Nya kepada kaum wanita 
mendorong-Nya membuka tangan dan hati-Nya kepada yang terbuang, 
amoral, najis, dan telah mati. Dia mengasihi dan menerima sentuhan 
mereka; Dia tergerak oleh belas kasih. 
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Yesus mengasihi kaum wanita. Karena kasih-Nya itu, Dia senang 
membuka hati mereka pada kebenaran tentang jati diri-Nya. Itulah 
sukacita-Nya. Dia mengajar mereka tentang kasih-Nya yang kekal dan 
perubahan diri mereka apabila mereka mengenal-Nya. Dia mengajar 
mereka bahwa kasih-Nya cukup kuat untuk mengatasi semua dosa, 
ketakutan, dan kebimbangan mereka. Dia mengajar mereka bahwa 
kasih-Nya itu akan membawa-Nya ke bukit Golgota untuk dihukum 
mati dengan mengerikan, untuk menyelamatkan mereka dari dosa dan 
kematian; tempat di mana mereka akan menangis (Lukas 24:6-7). Dia 
ingin mereka tahu bahwa kasih-Nya akan menarik-Nya lagi dari mulut 
kematian dan ke sebuah taman tempat Dia berbicara lagi dengan seorang 
wanita yang Dia kasihi. Itulah sebabnya, Dia berkata kepada mereka 
bahwa Dia akan bangkit lagi. Allah menjamah mereka. Dan mereka 
menjamah Allah.

Bercakap-cakap dengan wanita adalah hal yang biasa Tuhan laku-
kan. Mereka diterima ke lingkaran dalam para pengikut-Nya (lihat 
Lukas 8:1-3), dan Dia membebaskan mereka untuk mendengar ajaran-
Nya. Alih-alih membatasi mereka mengurus rumah tangga, Dia menegur 
Martha yang sibuk. Dia berkata kepadanya bahwa saudara perempuan-
nya Maria telah memilih tindakan tepat dengan tidak bekerja di dapur 
namun duduk di kaki-Nya dan belajar dari-Nya (lihat Lukas 10:41-42). 
Yesus suka pada fakta bahwa Maria ingin belajar sehingga Dia mengo-
bar kan api dalam dirinya. Para wanita diundang untuk mendengar kan-
Nya. Dan Allah berbicara kepada mereka. 

Tak lama kemudian, Dia mengajar wanita lain bernama Maria 
(Magdalena) di pagi hari kebangkitan-Nya. Mungkin, untuk menunjukkan 
kasih-Nya yang besar kepada kaum wanita sehingga seorang wanitalah 
yang diizinkan menjadi yang pertama mendengar suara-Nya pada hari 
Dia bangkit. Di dunia Barat di abad 21, di tempat saya tinggal, nilai 
pen ting peristiwa ini sangat mudah dikecilkan. Saya sudah terbiasa 
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melihat wanita terlibat dalam diskusi penting dan menjadi saksi yang 
sah di ruang sidang, namun sangat beda halnya di Israel pada abad 
pertama. Pilihan-Nya untuk menjumpai Maria lebih dulu adalah hal 
yang mengejutkan. Dalam hal ini, Dia tak hanya melewati batas. Dia 
menghilangkannya. Pikirkan saja: Yesus memilih seorang wanita untuk 
mendengar kata pertama yang Dia ucapkan setelah bangkit. Apa kata 
pertama itu? Nama seorang wanita: Maria. Apa respons Maria? Rabuni! 
Meskipun Yesus sering disebut sebagai Rabi atau Guru, inilah satu-
satunya pelafalan kata Rabuni di Perjanjian Baru. Gelar ini sangat spesial; 
istilah yang ditujukan untuk orang yang dekat, hampir seperti nama 
panggilan. Maknanya lebih dalam ketimbang seorang Guru, walaupun 
artinya tetap sama. Kata itu menunjukkan rasa hormat yang dalam dan 
kasih sayang atau kedekatan3 (lihat Yohanes 20:16). Intinya, dia memanggil 
Yesus sebagai Sahabatku terkasih, Guruku terkasih, dan Sahabatku. 
Ketika Yesus menyebut namanya, dia segera menjawabnya dengan se-
but an favoritnya: Rabuni! Coba pikir—apa yang terlintas di benak Maria 
saat dia sadar bahwa Yesus yang bangkit bukanlah Yesua, nama aslinya, 
atau Tuan, atau bahkan Rabbi, melainkan Guruku yang terkasih. Dia sa -
ngat berarti bagi Maria, namun yang terutama Dia adalah Guru bagi nya. 
Jadi dia menyapa-Nya sebagai Rabuninya, Sahabat terbaiknya, dan Guru 
yang terkasih. Bagaimana dengan tanggapan Sang Guru yang ter kasih? 
Dia mengajar Maria tentang misi-Nya yang terus berlangsung (lihat 
Yohanes 20:17). Pertemuan Yesus dengan Maria di taman itu bukanlah 
kebetulan, namun peristiwa yang digariskan antara Rabuni yang terkasih—
guru Maria—dan murid-Nya yang terkasih, dan dari situ kita diajar: 
Dia ingin melibatkan para wanita dalam kasih dan misi-Nya. Seorang 
wanita ditugasi Allah untuk menyebarkan kabar baik.

Selanjutnya, dengan siapakah Yesus berbicara? Dua murid (lihat 
Lukas 24:13), yang boleh diasumsikan sebagai paman-Nya, Cleopas 
(lihat Lukas 24:18) dan murid lainnya, mungkin istri Cleopas, yang 
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adalah bibi Yesus, Maria.4 Saya sadar itu mungkin sedikit mengejutkan, 
terutama bila Anda pernah melihat karya seni yang menggambarkan 
Yesus berjalan dengan dua pria. Kita mudah berasumsi bahwa dua 
murid yang Yesus ajak bicara itu adalah laki-laki, tetapi asumsi itu tidak 
berdasar (selain dari tradisi). Menurut catatan Lukas, salah satu dari 
mereka adalah Cleopas. Di bagian lain, Yohanes menulis bahwa istri 
Cleopas, bernama Maria, pernah berada di Yerusalem, berdiri bersama 
ibu Yesus dan sahabatnya Maria Magdalena di kaki salib. Bukankah 
masuk akal bila disimpulkan bahwa setelah penyaliban, ketika semua 
harapan telah hilang, ketika mereka sangat putus asa dan bingung, 
mereka memutuskan pulang bersama-sama untuk mencoba membangun 
kembali hidup mereka setelah peristiwa nahas di hari Jumat itu?5

Pada penampakan-Nya yang kedua di Minggu Paskah, Yesus terlihat 
senang berbicara dan mengajar wanita lain yang dikasihi-Nya. Percakapan-
Nya dengannya mencerminkan dialog penting antara Dia dan Maria 
Magdalena. Dia bukan hanya memberi kata-kata yang menyentuh untuk 
menghibur bibi-Nya setelah akhir pekan paling memilukan di Yerusalem. 
Tidak, Dia mengajarinya dan suaminya kebenaran yang mendalam 
ten tang diri-Nya, terutama bagaimana Dia menjadi fokus dari seluruh 
Perjanjian Lama. Maria pastinya mengetahui nubuat tentang Mesias 
yang akan datang, dan tidak diragukan lagi telah menerima kasih pe-
nyambutan Yesus. Namun dia belum mengerti hubungan antara kedua 
kebenaran itu. Dia belum mengerti bagaimana Dia memenuhi halaman 
Kitab Suci, lama sebelum Dia menempati palungan di Bethlehem. Allah 
tahu bahwa Maria perlu melihat Dia dalam kepenuhan-Nya, untuk itu Dia 
juga menjadi Rabuni-nya. Sehingga dalam hitungan jam, segala yang bibi-
Nya ketahui tentang ajaran Taurat, Mazmur, dan para nabi telah dibalikkan. 
Allah mengajar seorang wanita cara menafsir Kitab Suci. 

Diskusi ini (dan juga diskusi dengan murid-murid yang lain) punya 
nilai penting yang tak bisa diremehkan. Dialog di jalan ke Emaus 
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mengubah cara orang Kristen perdana dalam memahami Alkitab. Hal 
itu membentuk cara mereka menulis Perjanjian Baru, dan mestinya 
juga mengubah dan membentuk kita. Akibat pemahaman baru mereka 
tentang Perjanjian Lama, mereka berubah dari penakut yang berambisi 
menjadi martir yang berani menyampaikan kebenaran. Hal itu memung-
kinkan Maria dan kaum wanita di mana pun untuk memahami dengan 
benar tidak hanya yang baru terjadi di Yerusalem namun juga rencana 
Allah yang berdaulat; sebuah rencana yang akhirnya mempengaruhi 
kaum wanita di mana pun mereka berada. Kebenaran utama ini Dia 
sampaikan kepada seorang pria dan seorang wanita sebab keduanya 
perlu mendengar bahwa cara beragama yang lama sudah berlalu.

Yesus mungkin hidup di masa ketika studi Alkitab lebih banyak 
dilakukan laki-laki, namun Dia terus memberi tahu kaum wanita bahwa 
belajar tentang Dia bukan hanya ditawarkan kepada mereka, namun 
juga diharapkan dari mereka. Dia senang mengajar kaum wanita, dan 
mereka pun senang belajar dari Dia. Dia menghormati mereka sebagai 
anak perempuan yang berharga dengan kemampuan dari Allah untuk 
bernalar dan belajar; mereka tidak hanya diundang ke kelas-Nya, namun 
juga punya kapasitas untuk memahami kebenaran yang mendalam. 
Dia ingin mereka ada di sana. Lebih dari itu, Dia mengharapkan mereka 
ada di sana. 

anda juga diterima di sekolah sang rabuni

Yesus tak pernah berubah. Kasih-Nya kepada kaum wanita tidak me-
mudar. Dia suka mengajar wanita, dan Dia bersukacita saat mereka 
duduk dengan Alkitab yang terbuka dan meminta-Nya membuka pikiran 
dan hati mereka. Dia senang mengajar Anda seperti Dia senang mengajar 
mereka, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau peluang Anda. 
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Coba pikirkan: ketiga Maria adalah para wanita yang sangat berbeda. 
Maria dari Betania adalah seorang wanita lajang yang tinggal bersama 
saudara-saudara kandungnya, Marta dan Lazarus. Maria Magdalena 
mungkin juga seorang wanita lajang, dan dia pernah kerasukan setan, 
namun dibebaskan oleh Yesus. Barangkali dia orang yang kaya raya 
karena disebut sebagai salah satu dari sejumlah wanita yang mendukung 
Yesus dengan “kekayaannya” (Lihat Lukas 8:1-3). Bibi Yesus, Maria, 
masuk ke keluarga-Nya dan menjadi ibu dari dua anak laki-laki (lihat 
Markus 15:40). Allah memanggil dua wanita lajang dan satu ibu ber-
suami ini untuk menjadi anak didik dan murid yang Dia kasihi. 

Yesus mengasihi kaum wanita: Dia menyukai pikiran dan hati 
mereka. Dia senang mengajar mereka agar mereka boleh bertumbuh 
dalam pemahaman tentang jati diri dan semua karya-Nya. Kita juga 
boleh yakin bahwa kita akan bertumbuh, sebab Yesus mengenal kita. 
Dia tahu kapasitas kita, dan Dia juga tahu apa yang bisa Dia mungkinkan 
untuk kita lakukan. Yesus adalah Rabuni dan Guru Agung kita, Dia 
akan mengajari kita apa yang perlu kita pelajari sembari kita mempelajari 
dialog yang mengubah paradigma antara Yesus dan bibi serta paman-
Nya di jalan ke Emaus. Mari berdoa agar Dia membuka pikiran kita 
untuk memahami kebenaran sehingga kita bisa berkata bersama bibi-
Nya, Maria, “Bukankah hati kita berkobar-kobar ... ketika Ia menerangkan 
Kitab Suci kepada kita?” (Lukas 24:32). Apakah Anda Anda pernah 
me rasa seperti itu? Tidakkah Anda juga mau mengalaminya?

berjalan ke Emaus bersama sahabat kita

Sekarang saya mengundang Anda, atas nama Rabbuni yang senang 
mengajar kaum wanita, ke dalam studi ini. Saya berjanji untuk membuatnya 
aplikatif, meskipun saya akan mendesak Anda merenungkan dan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat pada akhir setiap bab. 
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Karena kita akan menghabiskan sisa buku ini untuk mempelajari 
apa yang mulai Yesus ajarkan di Minggu Paskah pertama itu, saya tidak 
akan menjabarkannya sekarang. Namun ada satu pemikiran terakhir 
yang saya ingin Anda renungkan: Firman Allah tidak bisa dipahami 
tanpa hadirat-Nya yang mencerahkan. Kita butuh Dia untuk membukakan 
pikiran kita pada kebenaran. “Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga 
mereka mengerti Kitab Suci.” (Lukas 24:45) Dengan kata lain, bila Dia 
tidak bekerja dengan Roh-Nya saat kita membaca, berdoa, dan mencari 
terang, Firman yang Dia tulis akan tetap tidak jelas, hubungan Perjanjian 
Lama dengan Perjanjian Baru tetap kabur, dan kita akan mendapat 
anggapan keliru bahwa Alkitab berbicara tentang kita dan hidup kita. 
Di sisi lain, kita bisa menjadi apatis untuk membaca sebab kita akan 
menyimpulkan (meskipun kita tidak menyepakatinya) bahwa Alkitab 
tidak benar-benar berperan dalam kehidupan kita sehari-hari... setidaknya 
bukan seperti blog, media sosial, atau buku lain. Yang lebih tragis lagi, 
kita akan kehilangan poin utama, yakni kisah abadi: kasih Yesus yang 
menyelamatkan, untuk kaum wanita dan untuk semua orang.

Jadi kini mari berdoa dengan saya agar Roh Kristus, Guru Anda, 
mulai memberi Anda mata baru untuk melihat kisah Yesus di seluruh 
Alkitab. Kita tahu kisah-Nya ada di sana, karena Dia yang mengatakannya. 
Tetapi seperti Maria membutuhkan bantuan untuk bisa melihat Dia, 
kita pun membutuhkannya. Anda bisa mulai dengan berdoa seperti 
ini: 

Bapaku di surga, aku ingin belajar melihat Putra Terkasih-Mu, 
Yesus, dalam Firman yang telah kau berikan padaku. Kirimkanlah 
Roh-Mu untuk membuka mataku dan tolonglah aku saat aku 
mempelajari cara baru untuk memahami firman-Mu. Dan mohon 
isilah hatiku dengan harapan agar aku dapat melakukan ini, 
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sebab Engkau senang memberkati putri-putri-Mu dengan gambaran 
akan diri Putra-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.

Saya berjanji, saya berdoa untuk Anda dan semua orang yang 
membaca buku ini, agar hati Anda dipenuhi dengan gairah sembari 
Anda melihat indahnya kisah kekal Sang Penebus yang mengasihi Anda. 

Bibi Yesus, Maria, bersaksi bahwa pembicaraan dengan-Nya di 
jalan ke Emaus membuka hatinya dan membuat jiwanya berkobar-
kobar. Kobaran itu, saudariku, adalah apa yang saya harap akan Anda 
katakan di akhir kebersamaan kita. Saya harap Anda akan berkata 
bahwa Dia membukakan Kitab Suci untuk Anda dan bahwa hati Anda 
berkobar-kobar saat memandang Juru Selamat, subjek Alkitab, yang 
telah mengasihi Anda dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. 

Yesus mengasihi kaum wanita, dan karena kasih-Nya itu, Dia 
senang mengajar mereka. Dialah Rabuni Anda, Guru terkasih Anda, 
Sahabat Anda. Dia ingin menolong Anda untuk bisa melihat-Nya dan 
melihat diri Anda sendiri sebagai bagian dari kisah-Nya. Selamat datang 
untuk Anda.





1

1

ini semua tentang dia

“Bukankah hati kita berkobar-kobar,  
ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan  

dan ketika Ia menerangkan Kitab Suci kepada kita?”

lukaS 24:32

tentu saja saya percaya pada alkitab, tetapi ....

s
aya sangat senang Anda di sini. Saya senang karena Anda me-
milih mengambil waktu untuk mendengarkan ucapan Yesus 
tentang kasih-Nya untuk Anda dengan menerangkan Kitab Suci 

kepada Anda. Saya senang karena saya tahu bahwa saat Dia membuka 
hati dan pikiran Anda, saat Dia berbicara dengan Anda dalam perja-
lanan Anda, Anda akan diubahkan. Anda akan beralih dari rasa kecewa, 
apatis, dan bingung, kepada semangat, damai sejahtera, dan sukacita. 

Namun mari kita sungguh-sungguh bersikap jujur lebih  dulu: 
Sudah berapa lamakah sejak terakhir kali Anda merasa bergairah atau 
bersukacita ketika Anda membaca Firman? Anda tentunya membaca 
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Alkitab, tetapi ketika tiba waktunya untuk membaca, apakah Anda 
berharap Yesus memberi Anda makan ataukah membaca Alkitab menjadi 
tugas yang didorong oleh rasa bersalah? Bila Anda merasa demikian, 
Anda akan membacanya dengan susah payah. Dan apabila membaca 
Alkitab tidak sebanyak yang Anda pikir seharusnya Anda lakukan, Anda 
tidak sendirian. Penelitian Barna Research Group baru-baru ini mene-
mukan bahwa meskipun mayoritas orang Amerika sangat menjunjung 
tinggi Alkitab, hanya sedikit lebih besar dari “sepertiganya yang membaca 
Alkitab seminggu sekali atau lebih”.1

Mengapa kita tidak lebih banyak membaca Alkitab? Jelas banyak 
hal menarik yang bisa mengalihkan perhatian kita, salah satunya media 
sosial. Kita semua juga sangat sibuk dengan urusan rumah, keluarga, 
dan pekerjaan; namun tetap saja, apabila kita berkata kita percaya 
bahwa Alkitab benar-benar Firman Allah, mengapa membaca Alkitab 
tidak kita jadikan prioritas? Mungkinkah kita merasa tidak terhubung 
dengan Alkitab sebab tampaknya Alkitab sangat tidak terhubung dengan 
kita? Barangkali kita juga bertanya: apa hubungan hukum-hukum aneh 
tentang kurban darah atau nubuat malapetaka dengan mengantar anak-
anak berlatih balet atau bisbol, atau agama Kristen yang kita anut? 
Mungkinkah Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, tidak relevan dengan 
iman kita, bahkan mungkin berkontradiksi dengan kisah Yesus yang 
kita imani? Selain itu, mungkinkah kita berharap Alkitab melakukan 
atau menjadi sesuatu untuk kita sekalipun bukan itu tujuannya? Mung-
kinkah kita tidak membacanya seperti yang seharusnya? Bila demikian 
yang terjadi, kita tidak sendiri; murid-murid Yesus sendiri salah mengira, 
dan kesalahpahaman mereka menghasilkan kebingungan dan kepu-
tusasaan. 

Sekarang, mari mendengar percakapan Yesus dengan bibi-Nya, 
Maria, dan paman-Nya, Cleopas, di Minggu Paskah yang pertama. Ini-
lah penuturan Lukas:
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Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah 
kampung bernama Emaus, yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari 
Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang 
telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, 
datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama 
dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, 
sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada me reka: 
“Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?” Maka 
ber hentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya 
Kleopas, menjawab-Nya: “Adakah Engkau satu-satunya orang asing 
di Yerusalem, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari 
belakangan ini?” Kata-Nya kepada mereka: “Apakah itu?” Jawab mereka: 
“Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang 
nabi, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah 
dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan 
pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum 
mati dan mereka telah menyalibkan-Nya. Padahal kami dahulu mengha-
rapkan, bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. 
Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari, sejak semuanya itu terjadi. 
Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami: 
Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, dan tidak menemukan mayat-
Nya. Lalu mereka datang dengan berita, bahwa telah kelihatan kepada 
mereka malaikat-malaikat, yang mengatakan, bahwa Ia hidup. Dan 
beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati, bahwa 
memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia 
tidak mereka lihat.” Lalu Ia berkata kepada mereka: “Hai kamu orang 
bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala 
sesuatu, yang telah dikatakan para nabi! Bukankah Mesias harus men-
derita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?” Lalu Ia 
menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh 
Kitab Suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.

lUkas 24:13-27
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Bayangkanlah adegannya: Maria, istri Cleopas, adalah salah satu 
wanita yang pernah menyertai Yesus di dalam pelayanan-Nya (lihat 
Markus 15:40-41). Dia pernah berdiri di sebelah ibu-Nya, Maria, dan Maria 
Magdalena untuk melihat Dia disalibkan (lihat Yohanes 19:25). Setelah 
para prajurit menurunkan tubuh-Nya, dia dan suaminya menangis pada 
hari Sabat sebelum meninggalkan Yerusalem pada Minggu Paskah, sambil 
merasa patah hati dan kecewa. Seperti pasangan lainnya, mereka mungkin 
mengungkapkan kesedihan mereka, dan mencoba mencerna apa yang 
baru saja mereka alami. Percakapan mereka pastinya cukup intens karena 
mereka tidak berhenti saat ada Orang Asing yang menghampiri mereka. 
“Apa yang kalian bicarakan?” tanya Orang Asing itu, yang sebenarnya 
ada lah Tuhan. Dengan berasumsi Dia telah menguping sejumlah per-
cakapan mereka, Cleopas menjawab, “Adakah Engkau satu-satunya orang 
asing di Yerusalem, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-
hari belakangan ini?” Orang Asing itu mendesak mereka, “Apakah itu?”

Dengarkan baik-baik respons Cleopas dan cobalah membayangkan 
andaikan Anda yang memberi respons. Dia berkata, “Padahal kami 
dulu mengharapkan... ” Dalam dialog inilah kita tahu bahwa Cleopas 
(dan semua murid) punya asumsi yang keliru. Mereka dengan benar 
mengakui Yesus sebagai nabi besar. Mereka mendengar-Nya berbicara 
dan melihat mukjizat-Nya. Namun mereka juga berharap bahwa Dia 
menjadi Mesias yang akan membebaskan Israel. 

Untuk memahami keputusasaan mereka, kita perlu memahami 
penebusan yang mereka harapkan. Biasanya ketika orang Kristen me-
nyebut kata penebusan, arti kata itu adalah “kebebasan dari dosa” atau 
“anugerah keselamatan”. Tetapi yang diharapkan para murid bukan itu. 
Mereka berharap negara mereka dibebaskan. Mereka mengira Yesus 
akan membebaskan mereka dari pemerintahan Roma.2 Namun pada 
Jumat itu, alih-alih dibebaskan dari penindasan, mereka melihat “Pem-
bebas” mereka dihukum mati. Harapan mereka untuk dibebaskan dari 
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penin dasan tenggelam di bawah tanah Golgota yang berlumuran darah. 
Semua anggapan mereka salah, dan mereka bersedih. Kitab Suci tidak lagi 
masuk akal. Wajar saja muka mereka menjadi muram (lihat Lukas 24:17).

Apa Anda lihat bagaimana kesalahapahaman mereka terhadap 
Perjanjian Lama membuat mereka sedih dan putus asa? Mereka sudah 
belajar dari Kitab Suci bahwa Mesias akan membebaskan Israel. Lalu 
apakah Kitab Suci salah? Bisakah Firman Allah dipercaya?

Namun demikian, mereka tidak hanya berduka dan putus asa, 
mereka pun kebingungan. Mereka bingung karena sejumlah wanita 
bersaksi bahwa Yesus hidup lagi. Meski Dia telah menubuatkan kebang-
kitan-Nya dalam banyak kesempatan,3 teman-teman terdekat-Nya 
sangat tercengang. Mereka tidak percaya pada laporan para wanita itu. 
Mengapa? Karena asumsi mereka salah. Mereka benar-benar salah 
memahami Kitab Suci. Keyakinan mereka yang salah membuat mereka 
berhenti mendengar kata-kata-Nya yang meresahkan mengenai kema-
tian-Nya, sehingga mereka tidak terhibur oleh jaminan kebangkitan-
Nya. Mereka menyaring semua kata-kata-Nya melalui asumsi yang 
salah. Mereka terkejut dengan kematian-Nya, meski hal itu telah Dia 
nubuatkan berkali-kali. Mereka bingung dan ragu tentang kebangkitan-
Nya sekalipun teman-teman mereka bersaksi tentang hal itu. Bagaimana 
mereka bisa sangat buta terhadap rencana Yesus selama ini? Karena 
mereka dengan sengaja salah membaca Kitab Suci; mereka bodoh dan 
menolak untuk percaya. Mereka salah memahami seluruh Perjanjian 
Lama, dari Kejadian hingga Maleakhi.

mempelajari cara baru membaca alkitab

Mudah saja mempertanyakan mengapa mereka bisa begitu salah se-
hingga ajaran-Nya yang jelas gagal untuk mereka pahami—namun kita 
sama saja. Kita berpikir bahwa kita mengetahui rencana, cara kerja, dan 
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janji-Nya. Lalu tiba-tiba kita berjalan ke Emaus, bertanya-tanya di mana 
kita salah berbelok, atau apakah Alkitab itu benar. Seperti halnya mereka, 
kita cenderung menyalahartikan pesan Alkitab.

Seperti halnya kita, teman terdekat Yesus gagal memahami bahwa 
ada sesuatu, atau tepatnya Pribadi, yang menghubungkan semua hukum, 
sejarah, puisi, dan nubuat menjadi kisah dasar yang bertujuan memberi 
mereka harapan dan membangun iman mereka. Mereka boleh jadi 
mendalami ajaran Musa, Mazmur, dan para nabi, tetapi tidak mengetahui 
bahwa Kitab Suci tidak dimaksudkan untuk menunjukkan cara mendapat 
perkenanan Allah, hidup yang kekal, atau kesuksesan dunia. Meski 
mereka mengasihi Dia, mereka gagal melihat bahwa Kitab Suci adalah 
mengenai Yesus dan cara Dia memperoleh perkenanan Allah bagi me-
reka. Maka wajar mereka bersedih dan kebingungan. Mereka buta akan 
satu-satunya sumber harapan mereka.

Dengan kesabaran dan kasih untuk teman-teman-Nya yang malang 
itu, Yesus mengawali pengajaran-Nya dengan tulisan Musa lalu ke “se-
lu ruh kitab nabi”. Dia menafsirkan “kepada mereka apa yang tertulis 
tentang Dia” (Lukas 24:27). Namun Dia tidak hanya mengungkap kebe-
naran dari Pentateuch (lima kitab pertama dalam Alkitab) atau kitab 
para nabi (tujuh belas kitab terakhir dalam Perjanjian Lama); di mana 
dengan istilah-istilah ini, artinya Yesus merujuk ke seluruh kitab Perjanjian 
Lama, sebab semua “pola aktivitas Allah di seluruh Perjanjian Lama 
merujuk ke Yesus sendiri”.4

Pikirkanlah hal itu. Yesus membaca kitab-kitab Ibrani sejak Dia 
masih kecil, lalu menafsirkan bahwa arti segala sesuatu yang Dia baca 
pada dasarnya adalah tentang Dia. Itu sikap yang sangat narsis. Kita 
berhak untuk mempertanyakan keabsahan pernyataan-Nya—asalkan 
saja orang yang mengucapkannya tidak baru saja bangkit dari kematian. 
Maria dan Cleopas telah melihat-Nya mati dan sekarang mendengar 
suara-Nya. Karena Yesus bangkit dari kematian, kita boleh percaya 
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bahwa kata-kata-Nya itu benar: seluruh Perjanjian Lama, dari Kejadian 
sampai Maleakhi, adalah kisah-Nya; kisah rencana penyelamatan-Nya 
untuk mempelai wanita yang Dia kasihi. Itu semua tentang Dia.

Maria dan Cleopas bukan satu-satunya yang salah membaca Kitab 
Suci. Teman-teman terdekat-Nya bahkan salah berasumsi bahwa Kitab 
Suci mengajarkan mereka cara mendapat hidup kekal dan mendirikan 
lagi negara mereka untuk menjadi pemimpin dunia. Pesan Musa atau 
para nabi bukan tentang itu (lihat Yohanes 5:39). Diri dan kesuksesan 
mereka bukan tema dari tulisan kuno itu. Namun tentang Yesus. Dia ber-
kata, “Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan per caya 
juga kepada-Ku, sebab ia telah menulis tentang Aku.” (Yohanes 5:46)

Anda mungkin berpikir: Tunggu dulu, Elyse! Bagaimana Yesus bisa 
berkata bahwa Musa menulis tentang Dia? Yesus belum dilahirkan saat 
Musa menulis! Bagaimana Dia bisa berkata bahwa Kitab Suci menceritakan 
Dia? Saya paham dengan keberatan itu, dan kita takkan memakai sisa 
buku ini untuk menjawabnya secara lebih lengkap, namun untuk saat 
ini saya mau menyampaikan hal ini saja: Pada Paskah yang pertama, 
di sekolah Minggu yang pertama itu, Yesus mengajak para pendengar-
Nya (dan kita) cara baru untuk memahami Firman-Nya. Intinya, dia me-
nyampaikan satu pelajaran:

Kamu salah membaca Kitab Suci. Kamu mengira bahwa Kitab Suci 
adalah tentang dirimu, kemuliaan duniawi, dan kebebasan dari 
penderitaan. Tapi Kitab Suci sebenarnya bicara tentang Aku: pende-
ritaan-Ku dan kemuliaan-Ku pada akhirnya. Setiap bagian darinya 

adalah tentang Aku.

Kita akan mengalami kelegaan bila kita selalu memahami Alkitab 
seperti yang diajarkan Yesus di dalam kelas kecil-Nya. Namun seperti 
halnya para murid-Nya, kita telah salah membaca pesan utama Alkitab. 
Alkitab bukan tentang kita. Ia bukan tentang Allah dalam pengertian 
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umum—meski di dalamnya disingkapkan tentang Allah Tritunggal. 
Sebaliknya, Alkitab secara khusus menyoroti pribadi dan karya Allah 
Putra, Yesus Kristus. Di mana segala yang ditulis di dalamnya ditujukan 
untuk satu alasan: untuk menunjukkan siapa Yesus—jati diri, karya-
Nya, dan bahwa kita membutuhkan Dia; juga yang telah dicapai-Nya 
lewat penderitaan dan kemuliaan-Nya dengan kehendak Bapa dan 
kuasa dari Roh.

Seperti sudah saya katakan, Yesus menghabiskan seluruh hidup-
Nya untuk mempelajari tulisan Musa. Hanya Dialah yang mengetahui 
makna Taurat yang sesungguhnya. Hanya Dialah yang mengerti bahwa 
Musa menulis tentang Dia. Namun Dia juga tahu bahwa Dia tidak bisa 
menjelaskannya sampai setelah kematian dan kebangkitan-Nya ketika 
Dia berjalan di tengah keluarga dan teman-teman-Nya dan mengajar 
mereka lagi supaya pada akhirnya mereka mau menerima kebenaran 
tentang jati diri-Nya. Jadi selagi mereka masih berduka dan kebingungan, 
Dia sabar menunggu untuk mengajar mereka.

selamat datang di sekolah minggu sang rabuni 

Seperti murid-murid yang pertama, kita memerlukan bantuan 
bila kita ingin melihat bagaimana Firman Allah (dari Perjanjian Lama 
dan Perjanjian Baru) terhubung dengan hidup kita. Kita perlu mempelajari 
apa sebenarnya Alkitab itu dan bagaimana kebenarannya bersing gung-
an dengan pergumulan kita untuk hidup dengan iman saat ini. Kita 
perlu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

•	 Adakah	sebuah	kisah	pemersatu	yang	menyatukan	semua	kisah,	
puisi, dan nubuat lainnya—tidak hanya dengan peristiwa selama 
Yesus hidup namun juga dengan hidup saya di sini dan saat ini? 
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•	 Bagaimana	sejarah	kuno,	yang	ditulis	ribuan	tahun	yang	lalu,	
ribuan mil dari tempat saya tinggal, relevan dengan kehidupan 
dan iman saya di negara yang tidak lagi Kristen seperti Amerika? 

•	 Apakah	lirik	lagu	dalam	Mazmur	atau	kata-kata	bijak	yang	Salomo	
tulis dalam kitab Amsal sebenarnya dimaksudkan untuk berbicara 
kepada saya tentang Juru Selamat saya dan kehidupan yang Dia 
ingin untuk saya jalani? 

•	 Haruskah	saya	membaca	kisah	“para	pahlawan”	di	Perjanjian	Lama	
dan menyimpulkan bahwa saya seharusnya menjadi seperti mereka? 
Apakah kisah mereka ditulis untuk mengajari saya pelajaran moral, 
semacam Aesop’s Fables? Haruskah saya berusaha meniru gaya 
hidup mereka dan kemudian mengharapkan hasil yang sama seperti 
halnya yang mereka dapatkan?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu membaca 
Alkitab sebagaimana harusnya itu dibaca—sebagai sebuah kisah cinta 
yang agung. Alkitab terdiri dari 66 kitab yang berbeda yang ditulis 
selama ratusan tahun, namun sesungguhnya Alkitab hanyalah surat 
cinta panjang yang ditulis oleh Allah kepada kita mempelai wanita-Nya. 
Kita perlu membacanya sebagaimana Yesus membacanya: yaitu sebagai 
kisah-Nya. Alkitab adalah kisah penciptaan dunia yang dikasihi-Nya 
namun secara tragis memberontak dan ditebus dengan luar biasa lewat 
karya-Nya di kayu salib, demi pujian bagi kasih anugerah-Nya yang mulia.

apa yang dia ajarkan kepada mereka

Jadi dimulai dari kitab-kitab Musa, Yesus berlanjut ke kitab para nabi 
untuk menjelaskan apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab 
Suci (lihat Lukas 24:27). Pada perjalanan di sore itu, mata Maria dan Cleopas 
tercelikkan pada fakta bahwa Mesias ada tertulis di seluruh Kitab Suci 


