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Ketika waktu istirahat sekolah, banyak mata yang memandangi diriku. Pertama aku risih juga,
tetapi setelah aku berpikir lagi hal itu sudah biasa terjadi dengan diriku. Cuwek saja. Di
mana-mana aku jadi pandangan sorotan banyak orang. Aku bukannya orang yang terkenal
atau bapakku konglomerat, apalagi aku juga bukan seorang murid yang jenius atau tampan
(tapi menurut aku ya boleh lah tampangku :). Tapi aku sering dipelototin orang dan menjadi
bahan tertawaan serta gosip karena gara-gara namaku. Yudas Iskandardinata. Entah salah
apa, papa mamaku memberi nama aku Yudas.
Sejak kecil aku sudah tahu siapa itu Yudas dari cerita Sekolah Minggu atau buku-buku rohani
anak-anak yang aku baca. Seorang murid Tuhan Yesus yang mengkhianati dan menjual
guruNya serta akhirnya mati dengan menggantung diri. Tetapi ketika aku kecil aku tidak
mengerti meski banyak orang yang tertawa bisik-bisik dengan melihat kearahku.
Menginjak remaja, aku pun menanggung beban mental yang tidak ringan. Meski papa sudah
ribuan kali mengkotbahi aku, kalau nama Yudas itu sebenarnya bagus, yang berarti ‘terpujilah
Tuhan’. Tetapi namanya manusia mana bisa melihat yang baik. Maka tidak heran akupun
seolah-olah seperti seorang aktor yang terkenal, dimana-mana ketika orang tahu akan namaku,
mereka semua ingin melihat aku. Bagaimana tampangku, bagaimana perbuatanku, siapa orang
tuaku, mengapa namaku Yudas dan masih banyak lagi pertanyaan yang menggunung dalam
pikiran mereka.
Salah satu peristiwa yang menyakitkan hatiku, adalah ketika aku pernah berpacaran dengan
seorang gadis yang bernama Dewi. Semua temanku pasti tertawa ketika mendengar nama
kami berdua disebut. Yudas dan Dewi. Dewi bisa diartikan tuhan, yang diperuntukkan wanita.
Jadi kami berdua seperti cerita dalam Alkitab. Aku adalah si Yudas Iskariot, dan Dewi
diibaratkan Tuhan Yesus. Dan banyak teman Dewi menanggapi, jangan-jangan nanti aku
menghianati Dewi. Yang lebih parah, mama Dewi tahu tentang hal itu, dan mamanya melarang
hubungan kami. Gara-gara namaku Yudas!
Sakit sekali hatiku. Aku sampai menangis ketika menceritakan hal itu pada papaku. Seakan
aku ingin menumpahkan kekesalanku padanya. Mengapa dia sampai hati memberi nama
Yudas pada diriku. Apakah itu sebuah lelucon dari papaku ? Karena nama keluarga papaku
Iskandardinata. Hampir mirip dengan nama belakang Yudas dalam Alkitab, Iskariot. Kadang
aku timbul rasa benci pada orang tuaku, karena mereka memberi nama aku Yudas. Apakah
mereka kekurangan nama ? Nama anak pendeta yang saleh pun tidak ada yang diberi nama
Yudas. Mungkin di seluruh Indonesia juga tidak ada orang yang bernama Yudas selain aku.
Maka sering aku menyembunyikan nama asliku dengan mengganti menjadi Yudi
Iskandardinata. Dan tidak jarang pula aku berdoa kepada Tuhan entah bagaimana jalan keluar
dari hal yang aku anggap masalah ini. Mungkin aku berbakat menjadi pelawak. Habis semua
orang baru mendengar namaku saja sudah tersenyum. Belum lagi kalau diriku dijadikan bahan
tertawaan. Ketika pemilihan pengurus komisi remaja di gerejaku, seorang teman pura-pura
bertanya, pelayanan apa yang cocok untukku? Teman yang lain menjawab dengan spontan,
aku cocoknya menjadi bendahara. Semua jemaat remaja tertawa.
Aku mencoba melupakan rasa benciku yang kadang-kadang timbul pada orang tuaku. Aku
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mulai sering merenung. Mengapa aku berada di posisi seperti ini? Apa ada maksud Tuhan
dibalik ini? Aku sering memikirkan jalan keluar yang terbaik untuk hal ini. Mengganti namaku
tidak menjadi jaminan, karena akhirnya toh banyak yang tahu siapa namaku yang sebenarnya.
Tanpa kuduga timbul pikiranku, untuk menerjang akan masalah ini dengan kedepan.
Maksudnya aku harus berani menghadapi dan aku harus menggunakan kesempatan itu.
Papaku memang seorang pendeta dari kota kecil tetapi juga sering diundang ke kota besar.
Apalagi ketika banyak gereja yang tahu bahwa anak dari seorang pendeta itu bernama Yudas,
maka nama papa semakin terkenal saja. Nah, sering kali ketika papa berkotbah dari kota ke
kota, kalau sedang liburan papa pasti mengajak aku. Dan kebetulan aku senang berpergian
pula. Akibatnya aku pun juga jadi bahan tertawaan dan lelucon para jemaat gereja dimana kami
singgah. Tetapi dibalik itu banyak orang yang ingin tahu tentang diriku. Maka aku berpikir hal ini
merupakan kesempatan baik untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus dan hidupku.
Aneh tapi nyata. Karena banyak orang yang ingin tahu siapa itu Yudas Iskandardinata, maka
banyak orang yang mendengar berita Injil. Puji Tuhan. Akupun tidak mengerti bagaimana
Tuhan bekerja melalui diriku. Aku hanya menceritakan tantangan yang aku hadapi dengan
namaku Yudas tersebut terhadap orang dimana saja. Teman segerejaku menyindir, lain kali
kalau diundang ke gereja lain jangan lupa bawa bolpen untuk menanda tangani fotomu. Kadang
orang lupa nama papaku, malah mereka ingat pendeta yang anaknya bernama Yudas.
Luar biasa. Aku sendiri heran. Tuhan itu ajaib, bisa mengubah dari yang aku anggap tidak
berguna menjadi berguna bagiNya. Tentu aku ngeri kalau mengingat riwayat Yudas Iskariot
yang akhir hidupnya gantung diri. Tetapi dari perbuatannya banyak orang diingatkan
bagaimana untuk hidup dengan benar. Dan bagiku dari namanya aku bisa jadi alat Tuhan.
Kadang aku masih ragu. Ketika suatu hari papaku bertanya kepadaku. Mau nggak aku masuk
sekolah Theologia untuk menjadi hamba Tuhan full time. Karena papaku melihat diriku
mempunyai potensi dan panggilan itu. Aku membayangkan kalau suatu hari di suatu gereja
diumumkan kalau yang berkotbah hari ini adalah pendeta Yudas Iskandardinata. Wah, pendeta
Yudas…..kedengarannya kok mengerikan. Atau suatu hari aku menjadi seperti yang aku
cita-citakan yakni seorang insinyur asritek dengan nama Ir. Yudas Iskandardinata. Seseorang
mungkin akan ditanya, siapa arsitek rumahmu? Ir. Yudas, wah…..
Well, seperti seorang teman bule dari Amerika yang mengatakan padaku, apa arti sebuah
nama? Nama yang baik kalau orangnya jahat, tak ada artinya nama yang bagus seapapun itu.
Nama yang jelek, menurut orang, tetapi orangnya punya segudang prestasi, orang itu tetap
akan dipandang sebagai seorang yang hebat. Nama yang jelek juga tidak selalu jelek. Seperti
ketika aku ke Amerika, tidak ada yang merasa aneh kalau aku bernama Yudas. Setelah aku
beritahu bahwa namaku diambil dari Alkitab, mereka juga biasa-biasa saja. Lalu aku berpikir,
apakah orang Indonesia saja yang terlalu sensitif? Mendengar nama Yudas saja sudah tertawa
atau curiga.
Nama yang sebagus apapun dan mempunyai arti yang hebat sekalipun, tetapi kalau orangnya
jahat juga tidak menolong orang tersebut menjadi baik. Tuhan juga tidak melihat orang dari
namanya, tetapi dari hatinya. Biar namamu jelek sekali sampai seluruh dunia kalau dengar
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nama itu jadi gatal telinganya dan tidak dapat berhenti tertawa, tetapi jika hidupmu berkenan
dihadapan Tuhan itu yang lebih berarti.
Banyak perusahaan yang menampilkan iklan bahwa produknya berbeda. Seperti, kami
memang beda, berpikir beda, serupa tapi beda dan masih banyak yang lain. Pokoknya mereka
ingin beda. Dan jarang orang melihat perbedaan tersebut. Kini aku mempunyai nama beda.
Jadi tidak perlu diiklankan. Namaku sudah beda. Itu kesempatan namanya.
Dengan namaku Yudas, seakan Tuhan juga ingin mengajarkan kepada banyak orang
bagaimana Yudas yang bertobat dalam Tuhan. Bukan seperti Yudas Iskariot. Dan itu salah satu
misiku untuk mengangkat citra nama Yudas. Supaya orang jangan hanya mendengar nama
saja, tetapi melihat kualitas hidupnya.
Kemarin aku sempat bersalaman dengan seorang pendeta besar dari Indonesia. Setelah
mendengar namaku, aku heran. Biasanya orang, paling tidak, akan tersenyum. Ternyata dia
tidak. Pendeta besar itu malah berkata, hebat namamu, imanmu kuat, saya pun belum tentu
berani memakai nama seperti kamu. Selamat melayani. Tuhan memberkati.
Vancouver, ca 4802.
*) Peter Purwanegara. Dapat dihubungi di purwanegarax@yahoo.ca
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