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Banyak orangtua kristen menamai anak mereka dengan nama “Petrus atau Peter.” Tapi sangat
jarang saya menemukan seorang yang bernama “Yudas.” Mengapa demikian? Apakah karena
arti nama Yudas tidaklah baik? Tentu saja tidak, karena arti nama Yudas tidak kalah bagusnya
dibanding dengan Petrus. Kalau Petrus berarti “batu karang”, Yudas berarti “pujian bagi Tuhan.”
Sebuah nama yang indah bukan? Tentu saja ada alasan lain yang membuat para orangtua
enggan menamai anak mereka Yudas, tapi apa ya alasannya? Aha…! Saya tahu sekarang!
Banyak orangtua tidak menamai anak mereka Yudas supaya anak mereka tidak mengikuti jejak
Yudas Iskariot yang mengkhianati gurunya.
Meskipun ada nama Yudas lain di dalam Perjanjian Baru (saudara Yesus [Matius 13:5] yang
menulis surat Yudas), tetapi nama Yudas terlanjur melekat pada pribadi Yudas Iskariot sang
pengkhianat. Tetapi benarkah Petrus memiliki reputasi yang lebih baik daripada Yudas Iskariot?
Sama sekali tidak! Petrus dan Yudas Iskariot sama-sama berkhianat. Mereka berdua
sama-sama orang yang menjual Tuhan Yesus.
Yudas Iskariot menjual gurunya demi tiga puluh keping perak, dan Petrus “menjual” Tuhan
Yesus demi keselamatan dirinya. Setelah melakukan tindakan tercela itu, baik Petrus maupun
Yudas keduanya menyesali perbuatannya. Alkitab mencatat Petrus menyesan dan menangis
tersedu-sedu, Yudas Iskariot ketika mendengar Yesus dijatuhi hukuman mati ia menyesal lalu
ia mengembalikan uang 30 keping perak kepada para imam kepala dan tua-tua
Lalu apa yang membedakan Petrus dari Yudas Iskariot? Meskipun Petrus dan Yudas
sama-sama menyesali perbuatan mereka, tetapi Petrus tidak tenggelam di dalam
penyesalannya. Petrus menjadikan penyesalannya sebagai titik balik untuk bertobat, tapi Yudas
Iskariot berlarut-larut dalam penyesalan dan rasa bersalahnya hingga ia mengakhiri hidupnya.
Titik yang sama juga yang membuat si bungsu meninggalkan kandang babi dan kembali ke
rumah bapanya. Semoga kita tidak sekedar menyesali dosa, tapi meninggalkan dosa dan
berbalik kepada Tuhan melewati jalan pertobatan.
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