
Points to Ponder: Anak Sulung, Lukas 15:11-32

Selama  satu  minggu,  kita  belajar  dari  saat  teduh  (Kitab  Keluaran-Santapan  Harian)  mengenai 
Providentia Allah.

Allah adalah Allah yang menyediakan.
Dia menyediakan banyak hal, berkat jasmani, berkat rohani.

Tapi, Dia juga menyediakan PENGAMPUNAN.

Hanya Allah yang berhak menentukan apakah seseorang dapat diampuni atau tidak.

Mengapa? Karena, apakah ada yang yang lebih adil dariNYA? Adakah yang lebih bijaksana dariNYA?

Lagipula, bukan semata-mata atas keadilanNYA Ia memberi pengampunan. Tapi, karena kasihNYA.

Karena,  melalui  pengampunan  IA  memberikan  kesempatan bagi  anakNYA  untuk  berubah,  untuk 
memperbaiki diri, untuk dipulihkan hubungannya dengan diriNYA.

Hanya saja, seringkali kita bersikap arogan.
Kita merasa lebih adil dari Allah.
Kita merasa lebih bijaksana dari Allah.
Kita merasa lebih berhak untuk menentukan apakah seseorang pantas mendapat pengampunan atau 
tidak.

Kita sering bersikap seperti si anak sulung.

Ia  mempersalahkan  sikap  Bapanya  ketika  bersukacita  mendapatkan  anaknya  yang  hilang  dengan 
berpesta.

Dia bahkan memberikan pernyataan, yang dalam Alkitab NIV: (Lukas 15:29), “Look! All 
these years I’ve been  slaving for you and never disobeyed your orders. Yet, you  never 
gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of 
yours who  has  squandered  your  property  with  prostitutes comes  home,  you  kill  the 
fattened calf for him!”.

Bayangkan betapa terkejut ayahnya, ketika akhirnya mengetahui bahwa sikap taat yang ditunjukkan 
oleh  si  sulung  semata-mata  karena  dia  menganggap  dirinya  sudah  menghamba  (slaving)  pada 
bapanya. (Jadi, pandangan terhadap dirinya: dia=hamba/budak bapanya).

Sebenarnya,  kalau sudah memandang diri  sebagai  hamba,  ya..sebenarnya tidak pantas  ya..untuk  
minta dihargai.

Dan  dia  menghargai  hubungannya  dengan  bapaknya  hanya  dengan  seekor  kambing 
muda. Murah ya……padahal, menurut bapaknya ia memperoleh lebih dari itu. Hidup aman 
dan nyaman dalam rumah bapaknya. Apa yang dimiliki ayahnya juga menjadi miliknya. Si 
sulung tidak pernah menghargai kenyataan bahwa ia selalu bersama dengan bapanya.

Lihat, bagaimana ia menjulukkan adiknya: this son of yours..lalu dia siapa? Bukan anaknya juga?



Sebenarnya, kalau ia melihat bahwa si bungsulah yang anak sang Bapa, maka adalah hak 
sang  Bapa  untuk  marah  atau  memberi  ampun  atau  memberi  pesta  pada  anaknya.  
Lagipula, anak lembu yang dipotong adalah milik sang Bapa bukan milik si sulung. (kata 
orang Jakarta: ga boleh nyolot).

Tapi, lihatlah kelembutan hati sang Bapa.

Bapanya mengampuni kemarahan si sulung yang tidak pada tempatnya. Ia tidak membalas dengan 
marah, atau perkataan kasar atau mengabaikannya  (terserah kalo ngga mau ikut pesta, kalo mau 
marah2 aja..rugi sendiri).

Ketika si sulung marah, sang Bapa keluar menemui dia, di NIV dikatakan pleaded with him (plead = 
beg = memohon).
Ketika si sulung menumpahkan kemarahannya (spt di ayat 29). Si Bapa, mengingatkan dia bahwa dia 
juga anaknya. Lihatlah di ayat 31, ia memanggil si sulung: Anakku.

Bapa, yang bijaksana, pemurah dan pengampun.
Bahagianya punya Bapa yang berkarakter seperti itu.

Dan, seperti kata pepatah: Like Father Like Son.
Sang Bapa pasti  ingin anak2nya, si sulung & si bungsu memiliki  karakter yang sama dengannya. 
(makanya dia menyediakan pengampunan, artinya ia memberikan kesempatan pada anak2nya untuk 
berubah, untuk memperbaiki diri terutama cara pandang terhadap diri mereka sendiri).

Maaf..tulisan ini jadi panjang sekali.. 

Saat ini, kamu sedang menjadi siapa? Si Sulung or si Bungsu? 
Lihat, Bapamu menghampirimu. 
Lihat, IA memohon padamu. 
Lihat IA mengatakan padamu: “Anakku”.

Bapamu yang di Surga, rindu supaya kamu jadi serupa denganNYA. 
Supaya orang bisa bilang: Like Father Like Son.

Selamat Melayani.
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