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Dengan pujian kepada Allah Tritunggal yang telah menyediakan dan
membuat Keselamatan-Nya dapat dialami oleh orang-orang percaya,
buku ini penulis persembahkan
untuk semua orang yang merindukan untuk menemukan arti dan
tujuan hidupnya.
Doa penulis, kiranya pembaca dapat menemukan dan mengalami
Keselamatan
yang merupakan wujud Kasih Allah yang tidak terbatas itu.
Keselamatan itulah yang diperlukan oleh setiap orang didunia ini,
dan merupakan tujuan dari setiap agama & kepercayaan dan
seharusnya menjadi tujuan hidup setiap orang.
Buku ini juga penulis persembahkan bagi istri penulis
yang tercinta, Dessy Martha dan anak-anak yang dikaruniakan
Tuhan kepada kami:
Kireina, Gabriella, Mike dan Michelle,
dan kepada mereka yang telah membimbing hidup penulis untuk
lebih mengenal Juruselamat. Diantara mereka adalah
bp Drs. Tiansa Ginting, BTh. dan bp Drs. Victor Tobing, DTh.
yang menjadi contoh kehidupan suatu Keselamatan yang sejati.
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Kehidupan kita didunia ini hanya merupakan persiapan bagi kehidupan yang sebenarnya
dikekekalan. Dikekekalan, hanya ada 2 jenis realitas: (1) Kita akan selamanya bersama Allah, atau
(2) selamanya dijauhkan dari Hadirat dan Kemuliaan Allah. Realitas pertama sering dikenal sebagai
Sorga, dan realitas kedua dikenal sebagai Neraka. Kepada realitas mana kita akan pergi nanti,
ditentukan oleh hidup kita yang singkat sekarang ini.
Karena itu selama kita masih hidup, kita harus mengetahui dengan pasti dan mempersiapkan diri
bagi tujuan kekal nanti, karena Jalan ke Sorga itu telah dinyatakan di dalam Alkitab secara jelas,
jernih dan sederhana.
Buku ini merangkumkan secara padat iman Kristen yang berpusat kepada berita tentang Allah
Yang Benar dan Jalan Keselamatan yang disediakan-Nya. Sejak sebelum permulaan zaman, Allah
telah mempersiapkan Jalan Keselamatan bagi umat manusia agar mereka dapat mengenal,
bersekutu dengan-Nya dan memuliakan Dia selamanya. Jalan itu telah dinyatakan kepada manusia
pertama saat mereka jatuh kedalam dosa, diteruskan oleh keturunan-keturunan Adam yang
mengenal-Nya, dan akhirnya digenapi melalui inkarnasi-Nya sebagai manusia Yesus Sang Mesias.
Sekarang Jalan Keselamatan itu telah disediakan Allah. Manusia hanya dituntut untuk
mempercayainya agar memperoleh hubungan kembali dengan Allah (=Keselamatan).
Untuk dapat mempercayai Jalan Keselamatan itu, seseorang harus mengerti tentang Jalan
Keselamatan itu. Mengapa kita harus diselamatkan? Mengapa pula Allah harus d atang sebagai
manusia Mesias yang menderita dan mati sebagai kurban penebus dosa? Bukankah Ia Maha Kuasa
dan Maha Kasih sehingga Ia dapat berkata: “Hai manusia, kalian sudah berdosa. Karena itu kalian
harus dihukum dineraka! Tetapi karena Aku mengasihi kalian, sudahlah, sekarang Aku
mengampuni kalian.”? Buku ini menyajikan secara gamblang, jernih dan terstruktur tentang
perlunya Keselamatan bagi setiap orang, apa dan bagaimana Jalan Keselamatan yang telah
disediakan Allah, dan bagaimana kita dap at memperoleh Keselamatan itu. Dengan demikian
setiap pembaca dapat mengerti dengan jelas dan sederhana tentang Jalan Keselamatan ini dan
dapat ikut bersama-sama berjalan didalam Jalan yang pasti menuju ke Sorga.

Buku ini berisi tentang:
Mengapa semua orang memerlukan Keselamatan?
Apa dan Bagaimana Jalan Keselamatan yang disediakan Allah?
Bagaimana kita dapat memperoleh Keselamatan itu?
Apakah tujuan dari Keselamatan itu?
Bagaimana menghidupi Keselamatan itu? Dan banyak bahasan-bahasan lainnya.

Dengan membaca dan mengalami apa yang diungkapkan didalam buku ini (Keselamatan), hidup
pembaca tidak akan pernah sama lagi. Selamanya!
Penulis adalah seorang professional dibidang Teknik Sipil dan Akademisi dibidang Sistim Informasi
dan Teologi/Misiologi. Beliau memperoleh gelar Insinyur dari Universitas Sumatera Utara (USU),
Masters of Commerce (MCom.) Dalam bidang Information Systems dari The University of New
South Wales (UNSW-Sydney), dan Masters of Arts (MA) bidang Misiologi dari STII Yogyakarta.
Beliau mengenal Tuhan secara pribadi pada tahun 1979, dan sejak itu telah banyak berkecimpung didal am
pelayanan mahasiswa. Setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya, penulis berkonsentrasi pada pelay anan
sebagai dosen Teologi dibeberapa sekolah Teologi di Batam dan menulis buku-buku Kristen. Diantara bukunya
yang dikenal baik dikalangan gereja adalah “ Teologi Kemakmuran” (Gandum Mas, 2009).
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KATA PENGANTAR

Apakah yang paling penting yang harus diketahui dan dialami oleh manusia selama ia hidup
didunia ini? Keselamatan! “Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan
nyawa [jiwa] nya?” (Mat. 16:26).
Apakah sebenarnya yang dicari oleh semua manusia melalui agama dan kepercayaannya? Keselamatan!
“Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi,...” (1Pet. 1:10).
Apakah pusat atau fokus dari Alkitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru)? Keselamatan yang
dibawa Mesias! (Luk. 24:27; Gal. 4:4-5)
Apakah ajaran yang paling tidak dimengerti oleh orang-orang Kristen zaman ini? Keselamatan!
Apakah ajaran yang paling diabaikan oleh gereja-gereja masa kini dan yang banyak menimbulkan
perpecahan? Keselamatan!
Ajaran tentang berita Keselamatan ini begitu penting karena itulah berita yang dinantikan oleh setiap
orang hidup disepanjang abad. Berita itu jugalah yang harus disampaikan oleh setiap orang yang telah
mengalami Keselamatan itu sebagai Tugas Utama Gereja dan orang percaya (Mat. 28:18-20). Namun sangat
disayangkan, ajaran tentang Keselamatan itu jugalah yang paling banyak diabaikan oleh gereja Tuhan sehingga
Keselamatan yang terang benderang itu menjadi kabur, abu-abu, atau bahkan menjadi melenceng atau hilang
dari pengajaran gereja. Akibatnya banyak orang Kristen, yang meskipun telah menjadi Kristen seumur
hidupnya, tidak pernah dapat mengerti berita Keselamatan itu, apalagi mengalaminya. Banyak juga temanteman penulis yang berpendapat bahwa Keselamatan hanyalah sesuatu awal saja dan banyak hal-hal lain yang
lebih penting untuk dipelajari dan dialami, seperti tentang “Kerajaan Allah”, “Mujizat, Kuasa & Karunia”,
“Pemetaan Rohani”, dst. Pendapat demikian menunjukkan ketidakmengertian mereka tentang Keselamatan.
Keselamatan adalah FOKUS dari penelitian para nabi Perjanjian Lama, juga merupakan FOKUS kesaksian Roh
Kudus saat penubuatan Keselamatan dalam PL maupun saat pemberitaan Keselamatan dalam PB, FOKUS
pemberitaan para rasul, bahkan FOKUS perhatian para malaikat (1Pet. 1:10-12). Keselamatan orang-orang
pilihan itu juga adalah penyebab datangnya Mesias (Yoh. 10:10; 12:47) dan program utama Allah sepanjang
zaman (Yoh. 8:42). Karena itu jika Gereja berhenti mengenal dan memberitakan tentang Keselamatan, maka
pada hakekatnya ia telah mati. Karena itu kita mengerti mengapa saat ini banyak gereja yang tidak
memberitakan Injil karena ia telah memungkiri hakikatnya (2Tim. 3:5), dan sibuk dengan hal-hal lain yang tidak
berhubungan dengan Keselamatan. Untuk itulah buku ini hadir, agar gereja Tuhan dan jemaat Tuhan dapat
mengerti secara dalam, jernih, tegas dan komprehensif mengenai Keselamatan yang diperlukan oleh SEMUA
dan SETIAP manusia, dan kembali memberikan fokus hidupnya kepada Keselamatan yang mulia ini.
Semula buku ini direncanakan untuk ditulis secara ringkas dan sederhana untuk dapat dipakai sebagai
bahan pembinaan jemaat dan bahan penginjilan. Namun didalam perkembangannya menjadi sebuah buku
yang komprehensif dan cukup tebal karena tuntutan kejelasan dan kejernihan pengajarannya. Maksudnya,
banyak hal yang harus dijelaskan secara detil dan komprehensif untuk memperoleh gambaran yang
menyeluruh dan konsisten tentang Keselamatan ini sesuai dengan ajaran SELURUH Alkitab.
Buku ini melihat pengajaran tentang Doktrin Keselamatan (Soteriology) dengan perspektif yang luas
yang mencakup berbagai pengajaran tentang Keselamatan dari berbagai pandangan, menguji semuanya
dengan Alkitab, dan kembali lagi kepada Alkitab untuk menyimpulkannya. Semua pihak (Ortodok Timur,
Katolik, Protestan Calvinis/Reformed, Protestan Lutheran, Protestan Arminian, bahkan mereka yang belum
percaya) diajak untuk melihat kepada pengajaran Alkitab yang konsisten dan tegas tentang Keselamatan ini.
Tujuannya hanya satu: agar pembaca dapat mengertinya dengan sederhana dan dapat mengalami
Keselamatan itu. Karena itu buku ini dirancang agar pembaca dapat dengan mudah mengerti pengajaran yang
kadangkala terlalu dalam dan sulit. Caranya adalah dengan memberikan illustrasi-illustrasi dan analogi-analogi
dari kehidupan sehari-hari sehingga konsep yang dalam dan sulit dapat dimengerti secara sederhana. Tentu
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semuanya dengan pertolongan Roh Kudus, karena tanpa pertolongan-Nya, buku sehebat apapun hanya akan
menambah pengetahuan tanpa dapat merubah hati dan hidup seseorang.
Penulis sadar sepenuhnya bahwa gereja Tuhan terlanjur tersekat dalam kotak-kotak doktrin
denominasinya, sehingga akan sulit untuk memperoleh hati yang jernih dan terbuka dalam mengertikan ajaran
Keselamatan ini. Akibatnya doktrin-doktrin didalam suatu denominasi menjadi semakin kental dan bersifat
resistan terhadap kebenaran-kebenaran lain, apalagi kebenaran-kebenaran dari “kubu yang berlawanan.”
Tidak jarang, banyak pemimpin-pemimpin Kristen yang berpegangan kepada doktrin denominasinya dengan
membabi buta tanpa berani mempelajari kebenaran dari doktrin kubu lainnya. Mereka hanya berani
mempelajari “kelemahan” dari kubu lainnya dan tidak berani mempelajari “kekuatan” nya. Tidak heran kita
melihat kentalnya fanatisme sempit terjadi dimana-mana. Bahkan fanatisme ini diteruskan kepada generasi
berikutnya melalui sekolah-sekolah Alkitab denominasinya, sehingga muncul para pemimpin dengan “warna
seragam yang suram.” Jika kita menganggap bahwa kebenaran itu hanya satu warna, maka kita akan melihat
semua hal dengan satu warna dan kehilangan keindahannya. Karena itu penulis menghimbau pembaca dari
berbagai latar belakang agar membaca pembahasan buku ini dengan mata terbuka dan berani mencoba
mengerti kebenaran-kebenaran yang diungkapkan didalam buku ini. Dengan membuka kacamata warna anda
maka anda akan melihat indahnya pelangi kebenaran yang ada didalam Alkitab yang diungkap didalam buku
ini.
Saat penulis akan memulai penulisan ini, banyak sahabat penulis bertanya: “Keselamatan menurut
Calvin atau Arminius?” Pertanyaan itu menggambarkan dengan tepat terjadinya sekat tebal yang membentuk
cara pandang mereka. Menghadapi pertanyaan itu penulis hanya tertawa dan menjawab singkat “yang paling
konsisten dengan Alkitab!” Alasannya jelas: penulis Alkitab adalah satu yaitu Allah sendiri yang melalui Roh
Kudus-Nya memimpin para penulis Alkitab. Karena penulisnya satu dan sama, tidak mungkin ada kebenaran
yang bertentangan. Karena itu bagian Alkitab yang sulit harus ditafsirkan oleh bagian lain yang telah jelas
artinya. Demikian pula perkataan Kristus langsung (misalnya seperti yang dikutip oleh rasul Yohanes dalam Injil
Yohanes) memiliki otoritas tertinggi untuk menafsirkan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan Mesias
dan Keselamatan yang dibawa-Nya. Prinsip yang sama, ayat-ayat yang lebih jelas artinya harus menjelaskan
arti dari ayat-ayat lain yang kurang jelas atau multi tafsir (misalnya seperti surat Wahyu). Dengan demikian
akan tejadi kesatuan teologis yang utuh dan kokoh. Dengan prinsip hermeneutika sederhana demikian,
ternyata semua pertentangan yang ada selama ini dapat dijelaskan secara sederhana dan konsisten. Dengan
penjelasan yang sederhana disertai banyak illustrasi dan analogi, buku ini dapat menjadi pegangan bagi kaum
awam maupun para pemimpin Kristen bagi pengajaran jemaat Tuhan.
Jadi jika ditanyakan apakah tujuan buku ini dan kemanakah “kiblatnya,” maka jawaban yang tepat dari
penulis adalah bahwa penulis berusaha untuk “membangun kembali iman kuno (conditor antiquae rursum
fidei)” seperti yang diajarkan oleh Tuhan sendiri dan para rasul-Nya yang pada gilirannya telah menjadi api
reformasi yang tidak terbendung didalam gereja yang telah murtad. Api ini perlu dikobarkan lagi dizaman kini
karena banyak gereja Tuhan dan orang Kristen yang oleh ketidak-tahuannya telah membawa “injil-injil palsu”
kedalam gereja.
Doa penulis, kiranya Tuhan berkenan memakai buku ini untuk memberkati banyak orang, khususnya
sebagai alat untuk menyampaikan kasih karunia Keselamatan dari-Nya. Dengan demikian pembaca dapat ikut
mengalami Keselamatan yang mulia ini. Kiranya Tuhan dimuliakan. Hanya bagi Allah kemuliaan selamanya –
SOLI DEO GLORIA!
Batam, April 2012
Sihol Christian Robirosa Simanihuruk
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BAB-1

PENDAHULUAN
1.A. APAKAH TUJUAN HIDUP ANDA?
Setiap benda, benda apa saja, memiliki makna atau tujuan keberadaannya. Pepohonan ada
untuk menyerap gas CO2 dan menghasilkan gas O2 agar makhluk hidup lainnya seperti manusia dapat
hidup. Burung-burung beterbangan agar dapat meyebarkan benih pohon, mengontrol pertumbuhan
ulat atau serangga lain dan memberi keindahan dunia dengan kicauannya. Semua makhluk hidup
memiliki tujuan diciptakan. Bahkan benda-benda mati memiliki tujuannya. Tanah sebagai media
pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Batu menahan gunung, tebing atau pantai supaya tetap berada
ditempatnya. Awan dan angin menyebarkan air kepelosok-pelosok jauh yang tidak ada airnya untuk
menjaga kehidupan. Bahkan didunia makro (macro cosmos), semua benda memiliki tujuan masingmasing. Planet-planet dari bintang-bintang menyerap gravitasi bintangnya. Bintang-bintang di galaxy
menyerap gravitasi pusat galaxy/black hole yang besar. Bahkan energi hitam/Dark Energy (yang
merupakan benda terbanyak dialam semesta, yaitu 70% dari semua benda dialam semesta) sebagai sisa
dari saat penciptaan (Big Bang) sampai sekarang menahan dan menjauhkan galaxy maupun bintang
untuk menjauhi satu sama lain agar tidak bertabrakan.
Didalam semua itu, setiap benda (benda mati dan benda hidup) telah diciptakan dan sampai kini tetap
berfungsi sesuai tujuan masing-masing.
Karena itu setiap orang juga harus memikirkan tujuan eksistensinya (keberadaannya) didalam
dunia ini. Ada 3 pertanyaan penting yang berhubungan dengan eksistensi kita didunia ini yang harus
dijawab oleh tiap-tiap orang:
1. Apakah tujuan eksistensi-ku (keberadaanku) didunia ini?
2. Setelah meninggal dunia, kemana aku pergi?
3. Dikekekalan nanti, dimana & menjadi apakah aku?
Pertanyaan pertama sangat penting untuk ditanyakan kepada diri sendiri agar dapat dicari
jawabannya. Tanpa mengerti tujuan eksistensi anda didunia ini, anda akan hidup sia-sia. Mungkin anda
sukses menurut pandangan dunia; anda berhasil dalam bisnis, menjadi kaya, memiliki keluarga yang
bahagia, rajin beribadah, suka menyumbang, dihormati, sehat, dan seterusnya. Namun jika anda hidup
tanpa mengerti tujuan Allah menciptakan anda, maka hidup anda akan berakhir sia-sia karena anda
hidup hanya untuk cita-cita anda dan bukan hidup untuk fungsi yang telah direncanakanNya.
Suatu benda hanya akan berfungsi dengan baik dan berguna bagi pembuat/pemiliknya jika benda itu
melakukan fungsinya sesuai yang direncanakan. Ban mobil akan berguna bagi pemilik mobil jika ia
dipasang sebagai ban. Demikian juga setir mobil hanya akan berguna jika dipasang sebagai setir. Jika
setir misalnya dipasang sebagai ban, maka ia akan rusak karena bukan itu fungsi yang direncanakan,
sekalipun bentuknya sama-sama bulat. Atau sebuah mobil yang seharusnya berfungsi sebagai
transportasi. Dia tidak berguna jika hanya dipajang dishowroom saja walaupun dipoles setiap saat.
Mobil itu sangat molek, menarik dan mengagumkan,- tetapi tidak berguna.
Demikian pula anda. Jika dalam hidup ini anda sukses, kaya, beragama, dikagumi dan dihormati, tetapi
tidak tahu tujuan Allah menciptakan anda dan tidak hidup didalamnya, maka anda seperti mobil
dishowroom itu: dikagumi tetapi TIDAK BERGUNA. Hidup dipuja, mati keneraka. Jadi manusia harus
mengetahui tujuan ia diciptakan dan hidup didalamnya. Pertanyaan kedua dan ketiga otomatis dapat
dijawab jika kita dapat menjawab pertanyaan pertama.
Secara ringkas, manusia diciptakan dengan tujuan sebagai wakil Allah didalam mengelola bumi
dan alam semesta ciptaan-Nya. Karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka manusia dan SELURUH
keturunannya terpisah dari Allah selamanya. Karena itu Allah datang sebagai manusia sebagai korban
penebus dosa agar hubungan manusia dengan Allah dapat dipulihkan. Jadi tujuan hidup manusia
berdosa saat ini adalah untuk memastikan dirinya menerima anugerah Keselamatan itu dan bersiap
untuk sorga dan tugas disana sebagai wakil-wakil Allah mengelola alam semesta.
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Buku ini akan menjawab ketiga pertanyaan tujuan eksistensi manusia diatas dengan
merangkumkan ajaran Alkitab keseluruhan yang memang memiliki satu pusat saja yaitu Keselamatan
yang disediakan Allah bagi manusia. Keselamatan (hubungan kembali dengan Allah selamanya) itulah
yang dicari semua agama dan kepercayaan (band. 1Pet. 1:10). Karena itu keselamatan adalah satusatunya yang harus dimengerti dan dialami oleh semua orang sepanjang zaman. Namun kenyataannya
didalam gereja saat ini, keselamatan ini jarang atau bahkan tidak pernah diajarkan dengan cermat dan
menyeluruh sehingga orang-orang Kristen banyak yang tidak mengerti dan tidak mengalami
keselamatan ini.
Penulis berdoa dan berharap agar pembaca tidak akan pernah tenang sebelum mengetahui
nasib kekalnya dan mengalami keselamatan yang dijelaskan didalam buku ini. Jika anda hanya diberi
satu pilihan dalam hidup ini, maka Keselamatan adalah satu-satunya pilihan yang anda perlukan. Itulah
pusat dari tujuan hidup anda. Itulah hal yang harus anda mengerti dan dapatkan selama anda hidup.
Jangan menunda-nunda. Inilah saatnya anda berhenti melakukan hal-hal lain dan berkonsentrasi pada
nasib kekal anda. Penyesalan untuk nasib kekal anda tidak ada gunanya. Untuk hal-hal lain dalam hidup
ini anda masih memiliki banyak kesempatan. Namun untuk nasib kekal anda, anda tidak akan pernah
memiliki kesempatan kedua. Benarlah kata peribahasa berikut:
Jika anda salah potong kuku, anda akan menyesal dalam beberapa hari...
Jika anda salah memotong rambut, anda akan menyesal dalam beberapa minggu...
Jika anda salah membeli rumah, anda akan menyesal selama beberapa tahun...
Jika anda salah memilih pasangan hidup, anda akan menyesal selama hidup!...
Tetapi jika anda salah memilih keselamatan anda, anda akan menyesal SELAMANYA!!”

Jika anda hanya diberi satu pilihan dalam hidup ini, maka
Keselamatan adalah satu-satunya pilihan yang anda perlukan.
Itulah pusat dari tujuan hidup anda. Itulah hal yang harus anda
mengerti dan dapatkan selama anda hidup.
Jika anda mau bepergian keluar kota atau keluar negeri, dapatkah anda tenang sebelum anda
memperoleh visa, tiket dan keperluan anda diperjalanan? Untuk hal-hal yang sementara dan yang selalu
dapat diulang anda selalu mempersiapkan diri dengan cermat, masakan untuk suatu hal yang kekal dan
tidak dapat diulang anda tidak mempersiapkan diri dengan baik? Pernahkah anda merenungkan berapa
lamakah SELAMANYA itu? Agar anda dapat mengerti dalamnya arti SELAMANYA, cobalah sekarang
berhenti melakukan sesuatu, hanya benar-benar memikirkan arti kata “selamanya” selama 15 menit
saja (pejamkan mata anda, jangan teruskan dulu membaca). Saat anda membuka mata anda, maka
anda akan sedikit lebih mengerti arti “selamanya” itu karena 15 menit tadi telah terasa begitu lama
(kecuali kalau anda tertidur!). Anda bayangkan: 15 menit tidak ada artinya dibanding kekekalan.
Untuk memberi wawasan lagi tentang kekekalan ini, berikut satu ilustrasi lagi tentang kekekalan
yang sangat lama itu. Kita mulai dari tata surya kita. Matahari kita memiliki 9 planet (sekalipun
penemuan baru mengkonfirmasi bahwa Pluto ternyata tidak termasuk planet matahari kita) dan satu
bintang (yaitu matahari itu sendiri- lihat Gbr. 1).
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Gbr. 1: Tata surya kita dengan Matahari dan Planet-planetnya
Matahari kita berada dalam satu kumpulan bintang (seperti matahari kita) dan planet-planetnya.
Kumpulan ini disebut Galaxy. Galaxy dimana tata surya kita berada disebut Galaxy Milky Way (kita
menyebutnya Bima Sakti) memiliki 200 sd 400 milyard bintang seperti matahari kita (dan tidak terhitung
planet seperti bumi kita- lihat Gbr. 2).

Gbr. 2: Galaxy, suatu kumpulan 200 sd 400 milyard
bintang seperti matahari kita
Beberapa Galaxy membentuk suatu group. Galaxy kita membentuk suatu group yang disebut “Local
Group” dengan Andromeda sebagai Galaxy terbesar (Gbr. 3).

Gbr. 3: Local Group, kumpulan Galaxy dimana Bima Sakti berada.
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Pada gilirannya, group-group Galaxy ini membentuk Super Cluster dengan jarak satu sama lainnya
trilyunan kilometer (karena begitu besar, biasanya jarak diukur dalam ly atau Light Years yaitu jarak
tempuh cahaya dalam setahun). Local Group kita bersama Virgo Cluster, Ursa Mayor dan lain-lain
membentuk Virgo Super Cluster (Gbr. 4).

LOCAL GROUP

URSA MAYOR
GROUP

Gbr. 4: Virgo Super Cluster, dimana Local Group kita berada.
Nah mari membayangkan sejenak jarak tempuh antara Local Group kita ke Ursa Mayor Group:
Jika anda memakai pesawat jet penumpang modern (kecepatan rata-rata 900 km/jam) untuk
berkunjung dari Local Group kita ke Ursa Mayor, maka anda akan sampai disana setelah 74 milyard
tahun! Bayangkan betapa lamanya itu. Itupun masih dalam semesta ciptaan yang baru diketahui oleh
manusia. Tetapi masalah Keselamatan ini akan menentukan nasib anda jauh lebih lama dari 74 milyard
tahun. Jika anda tidak memastikan keselamatan anda dengan benar-benar mengalami pengalaman
kelahiran kembali, maka nasib anda akan menderita disana. Selamanya! Karena itu apakah yang lebih
penting saat ini daripada memastikan nasib kekal anda?
APAKAH YANG LEBIH PENTING SAAT INI DARI KEPASTIAN AKAN NASIB KEKAL ANDA???

Sebelum kita maju lebih lanjut dalam pembahasan kita, karena begitu pentingnya topik ini, kita
akan kembali merenungkan mengenai realitas kekekalan ini agar kita benar-benar mengerti pentingnya
mempersiapkan diri bagi kekekalan itu. Adakah yang disebut sebagai realitas kekekalan itu? Mari kita
membahasnya.
1.B. REALITAS KEKEKALAN
Banyak diantara kita yang jika ditanya apakah percaya adanya kekekalan akan menjawab
percaya. Namun jika ditanya lebih jauh mengenai apa yang diketahuinya mengenai kekekalan, apalagi
tentang kesiapan menghadapi kekekalan, maka kebanyakan akan menjawab tidak tahu atau tidak siap.
Pada umumnya akan beralasan bahwa hanya Tuhan yang tahu masalah itu. Kita sebagai manusia tidak
4
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akan pernah mengetahuinya. Jawaban itu sebenarnya menunjukkan kenaifan atau keacuhan kita
mengenai hal yang begitu penting ini. Karena cepat atau lambat kita harus menghadapi kekekalan itu,
karena kekekalan memang ada, dan Alkitab telah mengungkapkan mengenai kekekalan itu secara
gamblang dan berulang-ulang. Secara khusus Tuhan kita Yesus Kristus telah mengungkapkan secara
gamblang mengenai realitas kekekalan, bahkan telah menunjukkan jalan bagaimana untuk memasuki
realitas kekekalan yang bahagia. Buku ini akan menunjukkan ajaran Alkitab mengenai kekekalan ini, dan
bagaimana kita dapat memastikan status dan keadaan kita dikekekalan nanti. Dengan demikian para
pembaca dapat mempersiapkan diri dengan benar bagi hal yang sangat penting ini. Untuk memulainya,
kita akan membahas mengenai pintu gerbang kepada kekekalan itu, yaitu kematian.

1.B.1. REALITAS KEMATIAN: Pintu Gerbang Menuju Kekekalan
Kapankah terakhir kali kita melepas orang-orang yang kita sayangi kepemakaman? Suka atau
tidak suka, tidak dapat dipungkiri bahwa kematian adalah satu-satunya realitas didunia yang akan
dihadapi oleh semua orang, termasuk anda dan saya. Lebih cepat dari yang anda harapkan, anda akan
menjadi saksi bisu pada acara pemakaman anda. Coba bayangkan saat itu terjadi. Banyak orang yang
akan mengikuti acara kebaktian pemakaman anda. Mungkin orang-orang yang mengenal anda akan
memberi kata sambutan yang memuji anda, disana ada keluarga anda yang kelihatan sangat berduka,
dan pendeta yang berkhotbah tentang kematian dan hidup dikekekalan. Setelah itu arak-arakan yang
panjang akan mengantar jenasah anda kepemakaman, dan setelah semua acara selesai, semua akan
kembali kerumah masing-masing dan yang tertinggal adalah tubuh anda yang segera rusak didalam
tanah. Sementara itu, kemanakah jiwa anda???
Cepat atau lambat, anda hanya tinggal kenangan. Semua orang melupakan anda karena
kehidupan mereka harus tetap berjalan, sambil menunggu giliran mereka menghadapi realitas
kematian. Mungkin rumah yang anda dapatkan dengan bekerja keras selama hidup harus dijual kepada
orang lain karena keluarga yang anda tinggalkan harus pindah kekota lain, anak-anak yang kemudian
pergi dari rumah itu karena telah menikah dengan pasangannya masing-masing, dan perubahanperubahan lain akan terus terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Namun bagi anda, pernahkah anda
berpikir kemana anda pergi setelah itu? Apa yang akan terjadi pada anda pada saat kematian
menjemput anda? Saat kematian anda, yang penting BUKANLAH siapa atau berapa banyak orang yang
MENGANTARKAN anda, tetapi siapakah yang MENJEMPUT anda! Tidak ada gunanya misalnya semua
Presiden, Perdana Menteri dan Sultan diseluruh dunia yang mengantar anda dengan seluruh
kemegahannya, tetapi yang menjemput anda adalah malaikat hades yang langsung membawa anda
kedalam kesengsaraan alam maut. Sudahkah anda siap menghadapi ralitas yang pasti ini?

Saat kematian anda, yang penting BUKANLAH
siapa atau berapa banyak orang yang
MENGANTARKAN anda, tetapi siapakah yang
MENJEMPUT anda!
Kita mungkin telah sering mengikuti acara pemakaman orang-orang yang kita kenal, tetapi
karena banyak alasan, terutama karena ketidakacuhan, kita dengan cepat melupakan mengenai realitas
kematian ini. Kita mungkin berpikir “O ya, suatu saat saya akan seperti ini, tetapi tentu bukan besok.”
Tetapi mari kita sebentar berpikir jernih mengenai hal ini. Pada saat anda membaca satu kalimat ini, ada
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lebih 10 orang yang sedang meninggal. Pada satu jam kedepan, ada kira-kira 6.400 orang, dan pada hari
ini saja, diperkirakan lebih 153.000 orang yang dijemput oleh kematian. 1 Malaikat maut benar-benar
malaikat paling sibuk melaksanakan perintah Tuhan. Apakah kita masih beranggapan bahwa waktu kita
belum tiba? Berapa kalikah kita terkejut mendengar orang-orang yang kita kenal dan baru bertemu
beberapa hari yang lalu yang kemudian tiba-tiba sudah pergi? Ya, lambat atau cepat setiap orang
mendapatkan gilirannya, termasuk anda.

Kematian merupakan satu-satunya realitas yang PASTI bagi
semua orang. Cepat atau lambat kematian akan menyapa anda!
Apakah yang lebih bodoh dari pada melalaikan masalah
kekekalan ini dan sibuk hanya untuk hal-hal yang sementara?
Realitas kematian ini sangat ditekankan didalam Alkitab agar kita tidak lalai atau acuh
terhadapnya. Alkitab Bahasa Indonesia mencatat mengenai kematian atau mati sebanyak 1198 kali
didalam 1091 ayat, dan Perjanjian Baru sendiri mencatat sebanyak 348 kali didalam 324 ayat. Penulis
Surat Ibrani mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki janji pertemuan yang pasti dengan malaikat
maut yang telah ditetapkan oleh Allah,
”Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi,”
(Ibr. 9:27)

dan setelah itu kita semua harus menghadapi realitas kekekalan. Kita harus memastikan apa yang akan
terjadi kepada kita dikekekalan nanti, karena begitu kita masuk kedalamnya, kita tidak lagi memiliki
kesempatan untuk merubah status kita disana. Status kita dikekekalan, apakah dihadirat Tuhan disorga
atau diluar hadiratNya dineraka, tergantung pada kehidupan anda saat ini. Karena itu, bukankah sangat
masuk akal jika saat ini kita harus lebih mempersiapkan untuk sesuatu yang tidak akan berakhir,
daripada bekerja keras untuk sesuatu yang segera berakhir? Tuhan Yesus berkata:
“Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang
bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu;” (Yoh.
6:27)

Ya, Tuhan sendiri memerintahkan kita untuk lebih mengkonsentrasikan usaha-usaha kita
kepada hal-hal yang bersifat kekal daripada untuk sesuatu yang fana. Alasannya tentu saja karena
kekekalan dan apa yang terjadi pada kita disana jauh lebih penting daripada kehidupan sekarang ini.
Namun sangat disayangkan, banyak diantara kita yang sama sekali mengabaikan masa depan
kita itu, sampai benar-benar kematian mendekat kepada kita atau menghampiri orang-orang yang kita
kasihi. Pada saat itu baru kita merasa sangat shock karena sedikit sekali yang kita ketahui dan kita
persiapkan untuk kekekalan. Bagi orang-orang yang mengacuhkan mengenai kekekalan ini, kematian
mendatangkan kejutan yang menyakitkan karena penyesalan tidak ada gunanya lagi. Seperti kematian
Professor J.H. Huxley contohnya. Seperti yang diceritakan oleh perawat yang mendampinginya saat
maut menjemputnya, Huxley yang adalah seorang tokoh agnotis yang tidak percaya adanya sorga dan
neraka pada saat ajal menjemput tiba-tiba membelalakkan matanya seolah-olah melihat sesuatu yang
adikodrati yang mengejutkannya, dan berkata “Rupanya benar adanya! (It is True!).”

1

Dengan jumlah penduduk bumi sebesar 6,602,224,175 orang (July 2007) dan mortality rate 8.37
kematian untuk setiap 1000 orang pertahun (Central Intelligence Agency,” The World Fact Book,” 28 February
2008). Pada tahun 2012 ini angka tersebut telah meningkat, baik jumlah penduduk bumi maupun mortality
ratenya berhubung banyaknya bencana alam yang telah terjadi sejak 2007.
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Tetapi disisi lainnya, bagi mereka yang telah mengerti dan telah hidup dengan persiapan untuk
kekekalan, kematian merupakan pintu gerbang yang membahagiakan, sama seperti memasuki pintu
gerbang Kerajaan Sorga dimana Tuhan sendiri dan para malaikat-Nya akan menyambut mereka. Contoh
klasik adalah peristiwa kematian Stefanus (Kis. 7:55-60). Sesaat sebelum kematiannya, Stefanus melihat
takhta Allah dan Kristus berdiri disebelah kanannya. 2 Visi itu sedemikian menghiburkannya sehingga ia
tidak merasakan kesakitan tubuhnya, bahkan dapat berdoa seperti Tuhannya untuk meminta
pengampunan bagi mereka yang merajamnya. Demikian pula kesaksian ribuan martir lain saat ajal
menjemput. Mereka mengerti bahwa kematian justru pintu gerbang yang akan membawa mereka
kerumah Bapanya, sehingga dapat menghadapinya dengan antusias sekalipun fisiknya menderita
dengan sangat.
Jadi sangatlah bijaksana jika sekarang ini, ketika masih dapat dikatakan “hari ini,” kita mulai
mempersiapkan diri untuk kekekalan. Inilah tujuan buku ini ditulis, agar pembaca dapat mengerti apa
yang Alkitab katakan mengenai kekekalan dan bagaimana bersiap menghadapinya.

1.B.2. Apakah kekekalan itu ada ?
Belakangan ini banyak publikasi mengenai pengalaman-pengalaman orang yang kembali dari
kematian. Fenomena ini disebut sebagai Near Death Experience (NDE - Pengalaman Mendekati
Kematian). Buku-buku mengenai pengalaman NDE ini sangat laris dipasaran yang menunjukkan tentang
perhatian publik kepada kehidupan setelah kehidupan didunia ini. Dua diantara para penulis klasik NDE
yang terkenal adalah Elisabeth Kubler-Ross dan Raymond A. Moody.3 Fenomena NDE ini telah menarik
perhatian banyak peneliti dari berbagai disiplin ilmu, baik dari disiplin ilmu medik, psikologi, maupun
psikiatri. Menurut penelitian, fenomena ini semakin banyak dialami oleh mereka yang “kembali dari
kematian” sejak ditemukannya teknik menghidupkan kembali jantung para pasien dengan teknik
kejutan. Menurut polling Gallup, diperkirakan ada 8 juta orang Amerika yang mengklaim dirinya pernah
mengalami fenomena NDE ini. 4 Dari para peneliti, dapat disimpulkan secara umum apa yang dialami
oleh para pasien NDE sebagai berikut:
1. suatu kesadaran bahwa dia memang mati,
2. suatu pengalaman diluar tubuhnya, yaitu melayang diatas tubuhnya dan dapat melihat
sekelilingnya,
3. suatu perasaan nyaman, tenang dan dilingkupi oleh kasih dan kedamaian,
4. suatu perasaan tersedot keatas melewati lorong gelap yang panjang,
5. kemudian bertemu dengan makhluk rohani atau keluarga yang telah meninggal,
6. diberikan suatu penglihatan mengenai seluruh kehidupannya dibumi ini,
7. kemudian sampai pada suatu perbatasan,
8. lalu diikuti perasaan dikembalikan kedalam tubuhnya, proses mana sering dilakukan dengan
suatu keengganan. 5

2

Peristiwa ini suatu gambaran yang luar biasa dimana Kristus memberi penghormatan kepada
martirNya dengan memberi “standing ovation” (penghormatan yang tinggi dengan cara berdiri) saat menyambut
martirNya. Didalam Alkitab, Kristus selalu digambarkan “duduk” disebelah kanan Allah, hanya dalam peristiwa ini,
Kristus digambarkan “berdiri” disebelah kanan Allah.
3
Dua tokoh yang terkenal yang banyak menulis mengenai NDE ini adalah Elisabeth Kubler-Ross dan
Raymond A.Moody. Ross terkenal dengan bukunya “On Death and Dying” diera 1970 an dan Raymond A.Moody
dengan buku-bukunya yang laris “Life After Life”(1975), “Reflections on Life After Life” (1977), “The Light Beyond”
(1989), “Coming Back: A Psychiatrist Explores Past Life Journeys” (1990), “Reunions: Visionary Encounters With
Departed Loved Ones” (1993). Informasi ini diambil dari: John F. MacArthur, Kemuliaan Sorga: Kebenaran tentang
Sorga, Malaikat, dan Kehidupan Kekal, pen. Dra. Soekarmini (Batam Centre: Gospel Press, tt).
4
James Mauro, Bright lights, big mystery. Psychology Today, July 1992.
5
Wikipedia, “Near Death Experience,” http://en.wikipedia.org
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Seperti biasanya, para akhli banyak yang skeptis dan menolak pendapat bahwa pengalamanpengalaman tersebut membuktikan adanya kehidupan lain setelah kehidupan dibumi saat ini. Mereka
mencari penjelasan-penjelasan agar fenomena tersebut diterima sebagai fenomena fisik atau psikis
belaka tanpa harus menerima kemungkinan bahwa memang ada kehidupan diluar tubuh sekarang ini.
Para akhli medik misalnya, memberi penjelasan fenomena tersebut sebagai akibat berhentinya jantung
pada waktu tertentu yang mengakibatkan supply oxygen melalui darah keotak berkurang sehingga
menimbulkan halusinasi. Namun semua penjelasan para akhli ini dengan mudah dipatahkan dengan
kenyataan bahwa pada umumnya para pasien NDE tersebut dapat menjelaskan dengan tepat apa yang
mereka lihat saat mereka berada diluar tubuh mereka. Seorang pasien, misalnya dapat menjelaskan
secara detail bentuk peralatan yang dipakai dokter untuk membedahnya sekalipun selama hidupnya dia
tidak pernah melihat alat tersebut. 6 Seorang pasien lain dapat menjelaskan pada saat siuman bahwa
saat dia mengalami NDE dia melihat bahwa diatap rumah sakit dimana dia terbaring dia melihat sebuah
sepatu dengan warna tertentu. Setelah petugas rumah sakit mengeceknya keatas atap ternyata
kesaksian pasien tersebut benar adanya. Si pasien juga menegaskan bahwa sepatu itulah yang dia lihat
diatas atap saat mengalami fenomena NDE. 7 Bahkan penelitian NDE pada orang-orang buta
membuktikan bahwa mereka dapat melihat sekeliling mereka saat mengalami NDE. 8
Apapun kepercayaan para peneliti dan mereka yang mengalami pengalaman NDE, kenyataan
bahwa ada pengalaman diluar tubuh yang independent dari keadaan tubuh atau otak seseorang
membuktikan bahwa kehidupan kita terus berlanjut setelah kehidupan saat ini. Namun sebagai orangorang Kristen kita harus berhati-hati didalam menyikapi pengalaman-pengalaman NDE ini karena hal-hal
tersebut dapat menyesatkan. Untuk mempercayai kenyataan akan kekekalan, Alkitab telah memberikan
bukti-bukti secara melimpah. Karena itu selayaknyalah iman kita didasarkan semata-mata kepada
kesaksian Alkitab saja (Sola Scriptura). Kesaksian-kesaksian tentang NDE atau kesaksian-kesaksian
sejenis lainnya (misalnya kesaksian seseorang melihat sorga atau neraka) tidak layak untuk dijadikan
sebagai alat bukti bahwa kekekalan itu ada. Kesaksian-kesaksian itu cukup kita anggap sebagai
fenomena untuk mematahkan skeptisme orang-orang modern mengenai adanya kenyataan kehidupan
setelah kematian. Namun alasan atau penjelasan/penafsiran mengenai apa sebenarnya fenomena itu
tidak perlu kita percayai begitu saja. Alasannya sederhana, yaitu kesaksian-kesaksian itu dapat dipakai
oleh si “malaikat terang” untuk menipu bahkan orang-orang percaya sekalipun. Tanpa dasar
pengetahuan yang kuat akan Firman Tuhan, kesaksian-kesaksian tersebut dapat dengan mudah
menyesatkan orang-orang percaya. Ross dan Moody yang telah kita sebutkan diatas misalnya, setelah
mengumpulkan informasi dan menulis pengalaman-pengalaman NDE, malah menjadi orang-orang yang
percaya mistik. Ross menjadi seorang guru terkemuka didalam gerakan Zaman Baru (New Age
Movement), dan Moody menjadi seorang pengajar mistik yang mengajarkan bagaimana berhubungan
dengan roh-roh yang telah meninggal. 9
Diantara orang-orang Kristen juga banyak yang menyaksikan akan pengalaman kunjungan
mereka kesorga atau neraka. Yang terkenal adalah Kathryn Kuhlman yang banyak mempengaruhi orang
Kristen. Belakangan ini ada juga buku kesaksian seorang Amerika keturunan Korea bernama Choo
Thomas yang bersaksi didalam bukunya “Heaven is so real!” bagaimana dia dibawa oleh Tuhan sendiri
beberapa kali kesorga dan keneraka. Tetapi kesaksian yang paling terkenal dan detail adalah kesaksian
Betty J. Eadie didalam bukunya “Embraced by the Light.”10 Buku ini telah menduduki puncak penjualan
(Best Seller) menurut versi New York Times selama waktu yang panjang, dan banyak dibaca dan
disenangi oleh orang-orang Kristen juga. Sekalipun banyak kalangan orang percaya mengakui bahwa
kesaksian-kesaksian itu telah membangunkan “iman” mereka, namun kita harus menegaskan disini
bahwa hanya kesaksian Alkitablah satu-satunya merupakan kesaksian yang benar dan dapat dipercaya
6

Michael Sabom, Light & Death: One Doctor's Fascinating Account of Near-Death Experiences. Grand
Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1998.
7
Dalam suatu acara “Discovery Channel” bulan Desember 2006.
8
Wikipedia, “Near Death Experience.”
9
John F. McArthur, hal.13.
10
Betty J. Eadie, Embraced by The Light (New York: bantam, 1992).
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(reliable). Kesaksian lain harus diuji oleh Alkitab dengan teliti dan jika tidak sesuai dengan prinsip-prinsip
Alkitab, kita harus berani menolak kesaksian-kesaksian itu. Kebanyakan kesaksian mengenai sorga dan
neraka yang beredar harus ditolak karena dua hal ini: mereka menambahkan sesuatu kepada apa yang
Tuhan sudah wahyukan kepada kita, atau mengurangi sesuatu dari padanya. Kebanyakan kesaksian
menambahkan sesuatu kepada apa yang Tuhan sudah wahyukan. Buku Eadie misalnya, setelah
dicermati, maka terbuktilah bahwa kesaksiannya banyak bertentangan dengan pengajaran Alkitab.
Contohnya, kesaksian Eadie menyiratkan bahwa roh kita sudah ada sebelum menjadi manusia, bahkan
ikut menyaksikan penciptaan bumi. Eadie juga menyaksikan bahwa Allah bukan Trinitas, tetapi Allah
majemuk karena “Yesus adalah pribadi yang terpisah dari Allah dengan tujuan IllahiNya sendiri,” dan
lain-lain. 11 Setelah diteliti, ternyata semua pandangan itu merupakan ajaran Mormon yang
bertentangan dengan Alkitab, dan Eadie sendiri adalah penganutnya yang tidak mau terang-terangan
mengakuinya didepan publik.
Buku Thomas Choo juga banyak menimbulkan keraguan karena menyatakan hal-hal lebih dari
yang dinyatakan oleh Alkitab seolah merupakan suatu wahyu baru. Disorga misalnya, Choo bersaksi
bahwa disana ada ikan sebagai “makanan utama kerajaan,” dan dia senang akan penglihatan itu karena
dia “selalu berpendapat bahwa ikan dan buah adalah makanan sehat yang sangat berkhasiat, dan
kunjungan ke sorga ini menguatkan pendapat saya.”12 Ditempat lain, Choo mengaku diperlihatkan oleh
Tuhan suatu lembah yang dipenuhi oleh “ternak yang kelihatannya sangat menyerupai sapi-sapi
dibumi,” dan Tuhan mengatakan bahwa itu adalah makanan disorga. 13 Kesaksian ini menyesatkan
karena memikirkan saja bahwa disorga tetap ada “pembunuhan” bagi makanan penduduknya 14 bukan
hanya sangat tidak alkitabiah tetapi juga sangat menyedihkan dan menusuk nurani kita. Perlu diingatkan
disini bahwa di Taman Eden sebelum kejatuhan, manusia pertama tidak diperintahkan untuk memakan
daging, tetapi tumbuhan, pepohonan yang berbiji dan buah-buahan sebagai makanannya (Kej. 1:29;
2:16). Setelah manusia jatuh kedalam dosa, maka pada Mandat Kultural yang kedua, manusia boleh
memakan segala yang bergerak (Kej. 9:2-3). Penulis percaya bahwa pembantaian makhluk hidup tidak
akan ada lagi disorga, apalagi untuk makanan penduduknya karena tidak sesuai dengan prinsip
kehidupan. Satu-satunya makanan yang disebutkan didalam wahyu Tuhan adalah “makan dari pohon
kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah" (Why. 2:7). Sekalipun demikian tentulah disorga ada
banyak hal lain, termasuk “makanan” yang sekarang tidak kita ketahui sekalipun tubuh kemuliaan kita
tidak lagi tergantung makanan, seperti contoh yang ditunjukkan Kristus dengan tubuh kemuliaan-Nya
(band. Misalnya Luk. 24:41-43). Namun untuk mendapatkan “makanan” disana tentulah tidak perlu ada
pembunuhan lagi, karena pembunuhan (apapun jenisnya) merupakan manifestasi adanya dosa.
Diwaktu yang lain, Choo mengaku diperlihatkan tentang suatu tempat yang lain yang disebut
“Lembah Kekelaman.” Tempat ini bukan neraka, tetapi juga bukan sorga. Disana penuh dengan orangorang yang berwajah kelabu dan memakai jubah kelabu. Menurut Choo, Tuhan sendiri menjelaskan
bahwa “mereka orang-orang Kristen yang berdosa,” yang “kebanyakan mereka akan masuk kedanau api
setelah hari pengadilan.”15 Pernyataan-pernyataan ini bertentangan dengan pengajaran-pengajaran
Alkitab mengenai keadaan orang-orang mati dan mengenai finalitas keselamatan didalam Kristus.
Didalam Alkitab hanya dikenal dua tempat dikekekalan: sorga atau neraka. Sebelum penghakiman
terakhir (penghakiman Takhta Putih yang besar – Why. 20:11-15), orang-orang mati yang tidak percaya
kepada Kristus memang memiliki tempat sementara yang dalam bahasa Ibrani disebut “Sheol.” Konsep
ini setara dengan konsep bahasa Yunani “Hades” didalam Perjanjian Baru yaitu tempat penyiksaan
sementara sebelum hari penghakiman akhir. Sementara itu, orang-orang suci Perjanjian Lama dan
orang-orang percaya Perjanjian Baru yang mati langsung berada bersama Tuhan di Taman Firdaus (Luk.
11

John F. McArthur, hal. 14-38.
Choo Thomas, Heaven is so Real!: Sorga itu Nyata!, pen. Oen Widjaja (Charisma House, 2004), 118.
13
Idem. hal. 122.
14
Bahkan menurut Choo, Tuhan juga memasak ikan tersebut untuk dimakan bersama dengannya
(Choo Thomas, 120). Sekali lagi hal ini menimbulkan pertanyaan yang mengusik: apakah disorga memang masih
ada penyakit sehingga makanan harus dimasak ? apakah harus memakan yang bernyawa?
15
Idem. hal. 70-71.
12
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23:43) atau disebut juga sebagai “pangkuan Abraham,” yang artinya berada ditempat Abraham berada
(Luk. 16:22). Setelah penghakiman terakhir, maka orang-orang berdosa yang tidak percaya kepada
Kristus akan dimasukkan kedalam “gehenna” yang penekanannya kepada nyala api yang tidak
terpadamkan/kekal (Luk. 12:5, Mat. 5:22, Mar. 9:43, dll.). Ketiga kata ini, bersama kata keempat yaitu
“tartarus” (tempat penghukuman setan dan para pengikutnya) secara umum kita mengerti dan
terjemahkan sebagai neraka. Konsep Choo tentang orang-orang di “Lembah Kekelaman” adalah suatu
keadaan sementara dimana disana mereka masih dapat memperoleh keselamatan, karena tidak semua
mereka akan masuk kedalam api neraka (perhatikan kata “kebanyakan” pada penjelasan “Tuhan” versi
Choo diatas). Kelihatannya konsep Choo dipengaruhi oleh konsep mirip konsep “api penyucian” dimana
keselamatan masih bisa didapat setelah kematian. Konsep seperti ini tidak berdasar kepada Alkitab, dan
karena itu kita tidak perlu mempercayai kesaksian-kesaksian seperti ini. Kejanggalan-kejanggalan lain
juga masih banyak dari kesaksian Choo ini, seperti misalnya tentang bayi-bayi yang telah digugurkan
yang dapat dimiliki lagi setelah ibunya diselamatkan,16 janji Tuhan bahwa setiap orang akan mengenal
Choo,17 dan fenomena goncangan-goncangan dalam waktu lama yang diterimanya setiap akan
mendapat “wahyu,” fenomena mana tidak bisa ditemukan dalam pengalaman-pengalaman para nabi
dan rasul didalam Alkitab. Bahkan pada suatu waktu, Choo sendiri meragukan apakah pengalamannya
itu benar-benar datang dari Tuhan atau dari setan. 18
Inti dari pembahasan kita disini adalah bahwa kita mempercayai adanya kekekalan itu bukanlah
dari kesaksian-kesaksian seperti diatas, tetapi haruslah semata-mata dari kesaksian Alkitab sendiri.
Alasannya sederhana: si “malaikat terang” akan berusaha keras mempergunakan kesempatankesempatan untuk menyisipkan “wahyu baru” untuk menyesatkan orang-orang percaya. Dan sudah
barang tentu si “malaikat terang” sangat akhli untuk melakukan hal tersebut, sehingga banyak orang
akan tersesat seperti kasus-kasus Ross, Moody, dan Eadie diatas. Begitu pentingnya untuk berpegangan
secara ketat hanya kepada wahyu yang dinyatakan oleh Alkitab saja, sehingga penulis wahyu Tuhan
memperingatkan bahwa orang-orang yang menambahkan atau mengurangkan dari perkataanperkataan pewahyuan dalam kitab Wahyu tersebut akan mendapat hukuman yang sangat berat (Why.
22:18-19). Tujuan dari peringatan ini jelas: akan banyak “wahyu-wahyu” yang menambahi, mengurangi
atau merubah pewahyuan yang asli. Semuanya bertujuan untuk menyesatkan umat manusia, karena
itulah sifat asli si Penyesat. Itulah pekerjaan utamanya (Why. 12:9; 2:14,20; 13:14; 19:20; 20:8,10, dll).

1.B.3. Apakah kekekalan itu?
Jika kekekalan itu memang ada, pertanyaan berikutnya adalah apakah yang dimaksud dengan
kekekalan itu? Didalam Alkitab Terjemahan Baru (LAI, 1974; 1993), kata “kekal, selama-lamanya,
kekekalan, atau abadi” tercatat sebanyak 516 kali didalam 481 ayat. Sebagian kecil kata itu dimaksudkan
untuk kekekalan masa lalu, tetapi mayoritas ditujukan untuk kehidupan “kekal dimasa depan.” Didalam
Perjanjian Lama, kata ini diterjemahkan dari kata “Olam (  ”) עולםyang arti literalnya adalah “waktu yang
tidak terbatas.” Kata ini ekivalen dengan kata Yunani dalam PB “aionios (α ώνιος)” dari “aion” yang arti
normalnya adalah “waktu yang tidak terbatas,” khususnya menunjuk kepada kekekalan masa datang. 19
Secara normal, kita akan mengatakan bahwa kekekalan berarti suatu urut-urutan waktu dengan jumlah
yang tidak terbatas, yaitu selama-lamanya. Pandangan seperti ini tidak sepenuhnya benar, karena
pandangan ini hanya melihat kuantitasnya saja dan masih memasukkan unsur waktu kedalam
persamaan kekekalan. Atau jika dibuat model matematisnya, konsep ini menafsirkan kekekalan kira-kira
begini:

16

Idem. hal. 47.
Idem. hal. 91.
18
Idem. hal. 22.
19
International Standard Bible Encyclopedia, “Eternal.”
17
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∞

Kekekalan =

∑ Waktu

(i)

i = -∞

Artinya, kekekalan masih dianggap hanya sebagai suatu fungsi dari waktu. Kekekalan yang
diajarkan Alkitab lebih dari pada itu. Kekekalan terlebih menyangkut kualitasnya, yaitu persekutuan
dengan Allah yang berada diluar dimensi waktu. 20 Artinya kualitas dari kekekalan adalah bahwa
kekekalan tidak tergantung atau tidak terdiri dari waktu. Karena itu, hubungan kita dengan Allah
dikekekalan tidak akan mengalami perubahan selamanya, apakah hidup dihadirat-Nya selamanya atau
hidup diluar hadirat-Nya selamanya.
Tentu saja kita belum dapat mengerti sifat keseluruhan dari kekekalan ini saat ini. Namun yang
perlu kita pegang bersama adalah bahwa kekekalan itu ada, kekekalan itu tidak ada akhirnya, disana kita
tidak dapat merubah status kita (kita tidak dapat pindah dari neraka kesorga atau sebaliknya), dan
bahwa kita semua akan kesana cepat atau lambat. Karena itu penting bagi kita untuk mulai
mempersiapkan diri menghadapi kekekalan itu sekarang ini, karena status kita disana tergantung
kepada keputusan kita sekarang disini. Intinya adalah, saat kita membicarakan mengenai kekekalan, kita
tidak hanya membicarakan mengenai kuantitas kekekalan yang tidak ada akhirnya, namun terlebih
perlu untuk membicarakan kualitas dari kekekalan yang akan kita alami, yaitu suatu realitas hubungan
dengan Tuhan yang tidak akan berubah sepanjang kekekalan itu, apakah bersama-Nya atau tanpa-Nya.
Dan status itu ditentukan oleh sikap anda kepada Kristus dikehidupan sementara saat ini. Jadi apakah
yang ada dikekekalan? Atau dengan pertanyaan lain, apakah realitas-realitas yang ada dikekekalan itu?
Mari kita mendiskusikannya.

1.B.4. Realitas-realitas di kekekalan
Hanya ada dua jenis realitas kekekalan yang keduanya tergantung kepada hubungan kita
dengan Allah saat kita hidup didunia. Realitas pertama adalah kehidupan dikekekalan tanpa Allah. Inilah
yang disebut neraka. Pada hakikatnya neraka bukan hanya tempat siksaan kekal, tetapi hakikat
utamanya adalah suatu kenyataan dimana kemuliaan Allah dijauhkan (2Tes. 1:9). Kesengsaraan neraka
bukan terutama disebabkan karena kesakitan oleh api neraka. Kesengsaraan neraka terutama
disebabkan oleh kesengsaraan dari dalam hati/batin sipenderita. Karena dijauhkan dari hadirat Allah,
maka disana tidak ada keadaan yang dihasilkan oleh hadirat Allah, yaitu kasih, ketenangan,
ketentraman, sukacita, rasa syukur, dsb (band. Gal. 5:22-23). Yang ada adalah kebalikannya, yaitu
kebencian, keresahan, dukacita, kemarahan, dst. Karena itu bahasa neraka adalah “ratap” dan “kertak
gigi” (Mat. 8:12; 22:13; 25:30; Luk. 13:28). Ratap membicarakan mengenai kesakitan dan kesedihan
yang tidak ada taranya. Didalamnya termasuk penyesalan yang tidak habis-habisnya karena nasibnya
TIDAK MUNGKIN dapat diperbaiki, seperti halnya orang kaya yang menyia-nyiakan Lazarus yang miskin
itu (Luk. 16:24-31). 21 Kertak gigi dimaksudkan sebagai kegeraman dan kebencian yang teramat sangat
kepada Allah dan nasibnya karena penderitaan yang mereka alami. Sikap yang seharusnya menyesali
dosa-dosa dan penolakannya terhadap Kristus tidak dapat mereka lakukan karena kemauan mereka
untuk bertobat sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya kebencian terhadap Allah dan terhadap segala
sesuatu. Inilah realitas neraka yang mengerikan itu: karena jauh dari hadirat Allah, maka disana tidak
ada terang, tidak ada pertobatan, tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, dan
20

Dimensi waktu dan tempat adalah ciptaan Allah. Karena itu Allah tidak tunduk kepada keduanya.
Oleh sebab itu Allah tidak berada dibawah perubahan yang disebabkan oleh waktu (Mal. 3:6;Yak. 1:17).
21
Penyesalan ini bukan penyesalan dan pengakuan bahwa ia telah berdosa, tetapi karena
penderitaan yang dideritanya. Gambaran ini dapat kita lihat didalam perumpamaan Tuhan tentang sikap orang
kaya yang tetap arogan memerintahkan Abraham untuk memerintah Lazarus. Yang disesalinya adalah
kesakitannya, bukan sikapnya kepada Lazarus yang membuat dia menderita di Hades.
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sama sekali tidak ada kemauan - apalagi kemampuan - untuk penyesalan dosa. Yang ada adalah
kegelapan, kepedihan, kesakitan, kemarahan dan kebencian. Itulah bahasa neraka. Karena itu disana
orang tidak mungkin dapat bertobat sekalipun misalnya Tuhan memberi kesempatan lagi. Penyebabnya
adalah karena ketiadaan hadirat Allah membuat mereka tidak akan mampu lagi untuk memiliki
kemauan untuk bertobat. Karena itu tidak ada gunanya untuk memberi kesempatan kedua untuk
bertobat dikekalan. Kematian adalah titik akhir dimana kita dapat bersikap untuk menentukan nasib kita
dikekekalan (Ibr. 9:27). Karena itu adalah bijaksana jika anda memutuskan untuk bersikap sekarang
didalam menentukan masa depan anda dikekekalan, saat anda membaca buku ini selama masih dapat
dikatakan “hari ini” (Ibr. 3:13-19).
Realitas kekekalan kedua adalah sorga. Sorga pada hakekatnya adalah hadirnya hadirat Allah
diantara ummat-Nya (Why. 21:3-4; 22:1-5). Karena Allah hadir disana, maka disana tidak ada lagi
dukacita, air mata, kematian, perkabungan, kegelapan/malam, kekejian, dusta, maupun
pemberontakan/dosa/laknat (Why. 21:4; 22-27; 22:1-5). Yang ada adalah persekutuan dengan Allah
yang berlandaskan kasih. Kasih kepada Allah ini dinyatakan dengan pujian dan penyembahan kepadaNya atas apa yang Allah perbuat (Why. 4:11; 5:9-14; 7:10; 11:16-18; 12:10-12; 15:3-4; 19:1-4, 6-8).
Ada orang-orang yang karena ketidaktahuannya berkata bahwa disorga akan membosankan
karena kita akan terus menerus beribadah. Orang-orang seperti ini mungkin belum memiliki hubungan
pribadi dengan Tuhan sehingga belum mengerti arti dan sukacita dari beribadah dan bersekutu denganNya. Percayalah, kegiatan itu akan menjadi kegiatan yang paling menggembirakan diseluruh alam
semesta dan sorga karena setiap saat akan ada sesuatu yang baru yang akan membuat kita kagum dan
takjub dan berkata: “WOW! Luar biasa! Puji Tuhan, Engkau sungguh-sungguh layak untuk dipuji!!” Dan
belum lagi ketakjuban kita tersebut berakhir, kita akan diperlihatkan lagi sesuatu yang baru yang
menakjubkan yang tidak pernah dilihat, didengar atau terpikir sebelumnya sehingga kita akan berkata
lagi: "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa; sebab Engkau
telah menciptakan segala sesuatu; dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan,"
sambil tersungkur menyembah dan melemparkan mahkota kita, suatu tindakan yang menggambarkan
bahwa kita merasa tidak layak memperoleh mahkota itu karena melihat kebesaran, keagungan dan
kasih Tuhan kita (Why. 4:9-11).
Pujian dan penyembahan disana bukan lahir dari kewajiban, tetapi lahir dari spontanitas karena
ketakjuban akan kebesaran, keagungan, dan kasih Allah kita. Setiap saat akan ada sesuatu yang baru
yang selama kita hidup ini tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, atau timbul didalam hati
kita. Semua itu terjadi sebagai akibat tinggalnya Allah diantara kita yang tindakan-Nya selalu diluar
pengetahuan atau prediksi kita (Yes. 64:4, 1Kor. 2:9). Disana, kita bukanlah makhluk-makhluk robot
yang secara otomatis menyembah Tuhan, tetapi makhluk-makhluk dengan kehendak bebas yang penuh
dan sejati. Kita adalah pribadi-pribadi yang bebas dan berkehendak penuh. Namun kehendak bebas
tersebut begitu terpesona dengan pengenalan akan Allah mereka sehingga laknat (pemberontakan,
dosa) tidak mungkin lagi untuk mendapat tempat dihati mereka (Why. 22:3). Yang ada hanyalah
keterpesonaan, kekaguman dan cinta kasih kepada Allah mereka. Karena itu mereka terus menerus
memuji, menyembah dan mencintai Allah mereka. Itulah bahasa sorga.
Jika keadaan kita dikekekalan tidak dapat diubahkan dan semuanya tergantung kepada sikap
kita selama hidup ini, apakah yang harus kita lakukan agar dapat mengalami realitas kekekalan sorga?
Apakah kita dapat memastikan keberadaan kita disorga saat kita hidup sekarang? Lalu, bagaimana kita
dapat memastikannya? Dan, apa yang terjadi ketika kita meninggal dunia? Apakah kita bertemu lagi
dengan orang-orang yang kita kasihi? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang menyangkut
kekekalan yang harus kita jawab. Itulah yang akan kita jawab didalam bagian-bagian berikut ini.
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Realitas kekekalan seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan Allah
selama ia hidup.
Jika disaat hidup ini ia telah memperoleh hubungan kembali dengan Allah
melalui Yesus Kristus (telah memperoleh Keselamatan), maka dikekekalan ia
TETAP BERSAMA dengan Allah selamanya. Itulah yang disebut Sorga.
Tetapi
Jika disaat hidup ini ia belum memperoleh hubungan kembali dengan Allah
melalui Yesus Kristus, maka dikekekalan ia TETAP TERPISAH dari Allah
selamanya. Itulah yang disebut Neraka.
Mari bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk nasib kekal anda dengan membaca, merenungkan
dan menerapkan pengajaran tentang keselamatan dalam buku ini. Jangan berhenti membaca, berpikir
dan bertindak sebelum anda mengerti dan mengalami keselamatan yang luar biasa itu.

1.C. Definisi dan Arti Keselamatan
Sebelum lebih jauh melangkah, perlu kiranya kita mendefinisikan arti “Keselamatan” itu, agar
pembaca dapat mengerti maksud penulis jika menyebut tentang Keselamatan. Apakah yang kita
maksud “Keselamatan” dalam buku ini?
Keselamatan adalah tindakan Allah yang meluputkan manusia dari keterpisahan kekal
dengan hadirat & kemuliaan-Nya (yang berarti kebinasaan selama-lamanya- 2Tes. 1:9)
dan membawa kembali kepada persekutuan dengan Diri-Nya sehingga dapat
menikmati hadirat & kemuliaan-Nya selama-lamanya, dan dapat berfungsi kembali
sesuai tujuan penciptaannya, yaitu memuliakan Dia selamanya.
Karena dosa pada hakikatnya adalah pertentangan sifat dengan sifat-sifat moral Allah, maka
manusia berdosa harus dijauhkan dari hadirat Allah selama-lamanya. Itulah arti dari MAUT. Didalam
hidup sekarang, maut dimanifestasikan dengan keterpisahan dengan Allah sehingga manusia sia-sia
mencari Allah, dan dalam kehidupan setelah kematian, maut dimanifestasikan dalam keterpisahan yang
kekal dari hadirat Allah didalam neraka kekal. Agar manusia dapat kembali memiliki hubungan kembali
dengan Allah, maka hanya tindakan Allah saja yang dapat mengembalikan manusia kedalam hubungan
dengan-Nya. Tindakan Allah yang meluputkan manusia dari hukuman keterpisahan kekal dengan diriNya inilah yang kita maksud sebagai “Keselamatan” yang akan kita pakai didalam buku ini.

1.D. Isi dan alur pembahasan
Agar pembaca dapat mengerti secara holistik (utuh menyeluruh) tentang Keselamatan yang
diberikan oleh Allah, buku ini mengupas intisari kekristenan (yang sekali lagi, menyatakan rencana &
pelaksanaan Keselamatan oleh Allah) dengan tuntas namun padat dan singkat. Karena itu buku ini
dimulai langsung dengan latar belakang tujuan Allah menciptakan manusia. Dasar ini penting karena
seluruh Alkitab (PL & PB) berisi tentang bagaimana Allah merencanakan dan melakukan misi
penyelamatan manusia dari hukuman dosa agar mereka dapat kembali berfungsi sebagaimana Allah
maksudkan dalam penciptaan mereka. Bab-2 akan menjelaskan bagaimana keadaan manusia sebelum
dan sesudah kejatuhan, dan akibat-akibat dari kejatuhan manusia pertama dalam dosa. Tujuannya
adalah agar pembaca mengerti arti dari dalamnya dan seriusnya dosa manusia itu, dan apa rencana
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Allah bagi penyelamatan manusia yang diungkapkan dalam Perkataan/Firman dan Tindakan-Nya
didalam sejarah manusia.
Sebagai akibat dosa, yaitu keterpisahan dengan Allah, maka manusia yang adalah makhluk
rohani, mengalami kekosongan makna dalam hidupnya sehingga mencari dan berusaha menemukan
Penciptanya. Pencarian manusia ini melahirkan banyak agama, kepercayaan, kebiasaan/adat istiadat,
ajaran-ajaran moralitas dan usaha-usaha lain yang intinya adalah usaha manusia untuk menemukan
Allah. Tetapi semua usaha tersebut ternyata sia-sia karena tidak relevan (tidak ada hubungan sama
sekali) dengan masalah keterpisahan manusia dengan Allah. Yang memisahkan mereka dengan
Penciptanya adalah dosa, dan semua usaha diatas tidak dapat menyelesaikan masalah dosa. Usahausaha tersebut malah mengentalkan dosa manusia dengan mempercayai dan mengajarkan bahwa
hubungan dengan Allah dapat dipulihkan melalui perbuatan baik. Karena itu semua agama,
kepercayaan, pengajaran moralitas menekankan kebaikan. Namun semua itu tidak dapat memulihkan
hubungan manusia dengan Allah. Mengapa demikian? Bab-3 ini akan mengupas jawabannya secara
sederhana sehingga terlihat secara gamblang.
Didalam bab ini juga akan digali apa saja perbedaan antara iman Kristen dengan iman-iman
lainnya. Tujuannya agar umat Tuhan dapat mengerti secara jelas iman Kristen yang dipercayainya tanpa
harus menjelek-jelekkan iman lain. Umat Tuhan juga akan mengerti perbedaan mendasar antara iman
atau kepercayaan lain dengan iman Kristen, yaitu perbedaan antara usaha-usaha untuk “mendirikan
kebenaran sendiri” melalui perbuatan baik dan tata cara agama, dengan tunduk kepada “kebenaran
Allah” yaitu keselamatan berdasarkan iman semata yang selalu menjadi batu sandungan bagi iman-iman
lain (band. Rom. 9:30-10:3). Dasar keselamatan ini harus dimengerti secara baik dan benar oleh umat
Tuhan agar tidak terombang-ambing diantara konsep-konsep yang pada dasarnya adalah “mendirikan
kebenaran sendiri.” Bahkan dikalangan Kristen tanpa disadari telah banyak tumbuh teologi-teologi yang
“mendirikan kebenaran sendiri” dengan memusatkan Keselamatan pada Manusia, Usaha &
Kemampuannya dan bukan kepada Allah, Karya & Anugerah-Nya.
Jika demikian, apakah Jalan Keselamatan yang dinyatakan kepada kita oleh Kitab Suci (Alkitab)?
Jawaban terhadap pertanyaan ini didiskusikan didalam bab berikutnya (Bab-4). Didalam bab ini sekali
lagi dikupas dengan tuntas mengapa agama, kepercayaan, moralitas dan usaha-usaha manusia lain tidak
dapat memulihkan hubungan dengan Sang Pencipta. Didalamnya dibahas dengan tuntas “Apa” itu Jalan
Keselamatan yang disediakan Allah dan “Mengapa” harus demikian. Dengan mengerti keduanya, umat
Tuhan dapat dengan mantab menjawab pertanyaan-pertanyaan dunia yang serius dan sering
membingungkan dan membuat konyol umat Tuhan, seperti: “mengapa Allah orang Kristen harus
menjadi manusia?”, “mengapa Tuhannya orang Kristen kok mati?”, “manusia kan harus bertanggung
jawab dengan perbuatannya sendiri, kenapa harus ada penebus?” dan pertanyaan-pertanyaan
mendasar lainnya.
Bab-4 ini memfokuskan diri kepada Jalan Keselamatan yang telah dinyatakan Allah kepada manusia
SEJAK AWALNYA, yaitu sejak Adam & Hawa jatuh kedalam dosa. Jalan Keselamatan melalui kurban
substitusi (kurban pengganti) penebus salah inilah yang merupakan intisari dalam seluruh Perjanjian
Lama. Bagian-I dari Bab ini mengupas Jalan Keselamatan yang dinyatakan Allah didalam kelima Kitab
Musa (Pentateuch). Bagian-II menyarikan sisa kitab-kitab dalam Perjanjian Lama (yaitu kitab Para Nabi &
Zabur/Mazmur) yang juga merupakan berita tentang Jalan Keselamatan yang dinyatakan oleh Allah
Satu-satunya Yang Benar, sehingga pembaca mengerti dengan baik bahwa memang Mesias adalah
PUSAT dari semua kitab didalam Perjanjian Lama.
Bab-5 mendiskusikan penggenapan dari janji tentang Jalan Keselamatan itu melalui kedatangan
dan karya Yesus Mesias. Bab ini juga menjelaskan dengan sederhana langkah-langkah keselamatan
seperti yang Alkitab tunjukkan, serta hubungan antara Keselamatan, Iman dan Perbuatan. Tujuannya
agar umat Tuhan mengerti dengan benar konsep Keselamatan karena anugerah dan tidak terjatuh
kedalam usaha-usaha untuk memperoleh dan mempertahankan keselamatan dengan usaha-usaha
manusia yang berdosa.
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Dengan mengerti Jalan Keselamatan yang disediakan Allah ini, umat Tuhan dapat ikut mengalami
keselamatan itu dan hidup dengan sukacita tak terhingga karena memperoleh harta paling berharga
dialam semesta ini.
Bab-6 membahas sesuatu yang penting yang banyak diabaikan oleh Gereja masa kini, yaitu
tentang “Kepastian Keselamatan.” Apakah kepastian keselamatan itu? Ia adalah suatu keadaan dan
sikap orang percaya terhadap diperolehnya keselamatan itu. Dengan perkataan lain, jika ditanyakan
kepada orang Kristen: “Anda mengatakan sudah percaya kepada Kristus. Jika hari ini anda meninggal
dunia, apakah anda pasti kesorga?”, maka jawaban yang diberikan akan mencerminkan kepastian
keselamatannya. Hanya ada dua jenis orang Kristen: mereka yang meyakini dengan dasar yang benar,
dan mereka yang tidak meyakini. Termasuk golongan kedua adalah mereka yang ragu, mereka yang
menjawab yakin namun dengan dasar yang salah, dan mereka yang tidak dapat bersikap. Bab ini
bertujuan untuk memberi tambahan keyakinan pada golongan pertama dan memindahkan golongan
kedua menjadi golongan pertama, yaitu meyakini kepastian keselamatannya dengan dasar yang benar.
Dengan demikian akan terbentuk orang-orang percaya yang bukan hanya meyakini keselamatan melalui
pengalaman kelahiran kembali, namun juga mengerti dasar keyakinannya. Pada gilirannya, tidak ada
satu peristiwapun, apakah itu penganiayaan, ajaran sesat, kesulitan, bahkan kejatuhan yang akan
menggoyahkan keyakinan keselamatan mereka.
Bab selanjutnya (Bab-7) akan membicarakan suatu topik yang sangat penting dalam pengajaran
tentang Keselamatan ini. Bab ini akan berbicara mengenai “Jaminan Keselamatan.” Apakah “Jaminan
Keselamatan” itu? Ia adalah keadaan keselamatan itu, apakah kekal ataukah tergantung kepada
kesetiaan manusia? Jika jaminan keselamatan itu tergantung kepada kasih karunia, mengapa ada orang
yang murtad, dan apakah arti murtad itu? Disisi lain, jika jaminan keselamatan tergantung kepada
kesetiaan manusia, mengapa Alkitab dipenuhi dengan jaminan pemeliharaan Allah? Bahkan Tuhan
sendiri menjamin dengan perkataan-Nya bahwa mereka yang percaya kepada-Nya tidak akan pernah
terhilang? (mis. Yoh. 10:27-29).
Semua itu akan dibahas secara sederhana namun tuntas, sehingga pembaca mengerti pengajaran
Alkitab mengenai Jaminan Keselamatan ini dan tidak terombang-ambing oleh Teologi-teologi yang
sering diajarkan dan dipegang banyak orang tanpa mengerti dengan benar atau lengkap pengajaran
Alkitab sendiri. Dengan mengerti Jaminan Keselamatan ini, pembaca dapat hidup sebagai orang percaya
yang percaya diri namun rendah hati karena tahu bahwa ia diselamatkan karena kasih karunia saja.
Bab-8 mendiskusikan satu topik yang sangat penting, yaitu Hidup didalam Keselamatan.
Mengapa sangat penting? Karena banyak orang percaya yang tidak tahu apa yang harus dilakukannya
setelah diselamatkan. Akibatnya mereka menghidupi imannya dengan “apa adanya” atau “mengalir
saja” sehingga tidak ada tujuan, dan tidak ada pencapaian apa-apa. Bab ini juga mendiskusikan
mengapa setiap orang Kristen harus “mengerjakan Keselamatannya dengan takut dan gentar” sekalipun
Keselamatan telah dijamin Allah.
Bab yang terakhir merupakan Intisari dan Kesimpulan dari bab-bab terdahulu. Bab ini akan
menyimpulkan secara padat namun gampang dimengerti, semua bab terdahulu dan hubungan satu
sama lainnya sehingga terjalin suatu narasi yang mengalir, singkat dan padat sebagai intisari dari semua
pembahasan terdahulu. Dengan demikian bab ini dapat juga dipakai sebagai sebuah “buku kecil
Keselamatan” untuk menjelaskan keselamatan secara sederhana kepada orang-orang disekitar anda.
Penulis berdoa kiranya Allah, Bapa kita yang penuh kasih karunia, berkenan mengaruniakan Roh
Kudus-Nya untuk menerangi pikiran dan hati anda sehingga anda dapat mengerti tentang Keselamatan
itu dan menguatkan kehendak anda sehingga anda juga mengalami Keselamatan yang luar biasa itu.
Mari kita mulai pembahasan kita.
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Tujuan hidup anda adalah untuk mempersiapkan diri bagi kekekalan, dengan jalan
mengetahui kemana anda akan pergi dan membuat persiapan bagi perjalanan kekal anda.
Status anda dikekekalan tergantung kepada respon anda terhadap Jalan Keselamatan yang
telah disediakan Allah saat anda hidup sekarang.
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BAB - 2
RENCANA ALLAH BAGI MANUSIA
dan
KEJATUHAN MANUSIA DALAM DOSA
Sebelum mengerti tentang pentingnya Keselamatan, kita perlu mengerti tentang rencana Allah
bagi manusia saat Ia merencanakan dan menciptakan manusia. Mengapa demikian? Karena pada
hakekatnya Keselamatan adalah tindakan Allah untuk menempatkan kembali manusia yang berdosa
kepada tujuannya semula. Dosa telah merusak segala hal, bukan hanya sifat manusia & hubungannya
dengan Allah, tetapi juga telah melencengkan manusia dari tujuan penciptaannya. Sama seperti banyak
jam lalu lintas atau jam taman di Indonesia yang kelihatan megah tetapi ternyata sudah lama rusak. Tujuan
semula jam-jam tersebut dipasang dipinggir jalan adalah untuk memberitahu pengguna lalu lintas tentang
waktu. Namun bersamaan dengan waktu, jam-jam tersebut rusak dan tidak seorangpun yang peduli untuk
memperbaikinya. Pada akhirnya Ia hanya dipakai sebagai penghias taman saja. Memang jam-jam tersebut
masih “berguna” sebagai hiasan, namun sebenarnya dia tidak ada gunanya lagi karena tujuan semula
memberitahukan waktu sudah tidak lagi berfungsi.
Demikian juga manusia. Ia diciptakan dengan suatu tujuan. Namun dosa telah merusak manusia sehingga
manusia tidak berfungsi sebagaimana maksud ia diciptakan. Jadi, apakah maksud penciptaan manusia?

2.A. Tujuan Penciptaan Manusia
Mari kita membaca Kitab Suci dan mempelajari apa tujuan Allah menciptakan manusia. Pernyataan
Allah tentang tujuan penciptaan manusia yang pertama, pertama sekali dinyatakan didalam Kitab Kejadian
1:28;
“Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah
banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung
di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." (Kej. 1:28)

Setelah Allah Tritunggal menciptakan manusia menurut “gambar” (Ibr.: tselem: gambaran bentuk,
bayangan, seperti bayangan kita ditanah yang selalu mengikuti kita, atau bayangan dicermin) dan “rupa”
(Ibr.: demuth; kemiripan dengan) Allah,22 maka Allah menyatakan tugas dan tujuan manusia diciptakan.
Deklarasi dan perintah Allah diatas menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa manusia ditugaskan untuk
menguasai (Ibr.: radah; menaklukkan, mendominasi, memerintah) bumi dan segala isinya. Kata
“menguasai” disini menyuratkan & menyiratkan bahwa manusia diberi tugas sebagai wakil Allah untuk
mempelajari, menguasai, memelihara dan mengelola ciptaan Allah dibumi.
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“Gambar” dan “rupa” Allah ini tidak menekankan kepada dua hal yang berbeda, tetapi satu dan sama.
Rupa menegaskan gambar, sehingga ayat selanjutnya hanya mengatakan tentang “gambar” (lihat ayat 27). Penekanan
itu dibuat kemungkinan untuk menekankan bahwa kemiripan manusia dengan Allah adalah begitu kental sekalipun
kualitasnya berbeda, sama seperti sebuah bayangan seseorang dicermin berbeda dengan manusianya sekalipun
sangat mirip. Kemiripan manusia dengan Allah adalah dari segi Kepribadian, Atribut, serta Ketergantungannya.
Manusia diciptakan sebagai suatu PRIBADI yang dapat MEMILIH dan memutuskan sesuatu dari dirinya sendiri jika ia
tetap tergantung kepada dan berada dalam persekutuan dengan Allah. Atribut moral manusia pertama merupakan
gambaran dari atribut moral Allah, yaitu Kasih, Benar dan Kudus. Atribut natural manusia pertama, yaitu Pengetahuan
juga merupakan gambaran dari salah satu atribut natural Allah yang Maha Tahu (Omniscience).

17

BAB-2: RENCANA ALLAH BAGI MANUSIA & KEJATUHAN MANUSIA DALAM DOSA

Tugas tersebut hanya dapat dilaksanakan jika manusia tetap didalam hubungan yang baik dengan
Penciptanya karena dari sanalah sumber kemampuan manusia untuk mengelola ciptaan Allah yaitu sumber
Pengetahuan, Kebenaran, Kasih dan Kekudusan. Hubungan tersebut akan terjalin rapat bahkan akan lebih
rapat jika manusia pertama terus tergantung dan mentaati Penciptanya. Namun sejarah membuktikan
bahwa manusia dengan kehendaknya sendiri MEMILIH untuk tidak mentaati Allah, sehingga manusia
kehilangan kemampuannya untuk mengelola ciptaan Allah dibumi. Sekalipun manusia masih memiliki
pengetahuan, namun hal itu tidak akan sebanding dengan pengetahuan yang akan dimiliki manusia jika
manusia tidak jatuh kedalam dosa. Sementara untuk atribut-atribut moralnya (kasih, kebenaran dan
kekudusan), manusia telah kehilangan semuanya (Rom. 3:23). Karena itu manusia dari dirinya sendiri tidak
dapat mengasihi, tidak dapat mengetahui kebenaran dan tidak dapat hidup kudus/tanpa dosa. Akibatnya
contohnya, pengetahuan manusia yang merupakan gambaran sangat samar dari atribut Allah justru telah
merusak kaidah-kaidah alam yang mengakibatkan kerusakan alam. Pengetahuan tinggi dengan moral yang
rusak menjadikan manusia sebagai pengelola bumi yang buruk. Pengetahuan manusia telah dipakai untuk
merusak alam, seperti pemakaian sumber daya fosil (minyak bumi), sumber daya flora (kayu), dan sumber
daya lain secara berlebihan yang merusak lingkungan. Manusia telah gagal menjadi wakil-wakil Allah
didalam mengelola bumi.
Karena itu, jika rencana Allah tidak mungkin gagal, maka manusia harus dikembalikan kepada
tujuan semula ia diciptakan. Itulah tujuan Penebusan untuk Keselamatan manusia,- supaya manusia
memiliki hubungan kembali dengan Penciptanya dan mendapatkan kembali “gambar dan rupa Allah” yang
hilang sehingga dapat berfungsi lagi sebagai wakil Allah didalam mengelola ciptaan-Nya. Oleh sebab itulah
maka tujuan Keselamatan adalah untuk memulihkan kembali gambar dan rupa Allah dalam manusia
melalui penciptaan baru (kelahiran kembali), yang akan memulihkan “Kebenaran dan Kekudusan yang
sebenarnya” (Ef. 4:24) dan memperbaharui pengetahuan manusia dalam “Pengetahuan yang benar
menurut gambar Khaliknya” (Kol. 3:10).
Kesaksian Alkitab tentang maksud penciptaan manusia ini dinyatakan lagi secara jelas dan
gamblang dalam penutupan sejarah manusia. Didalam kitab Wahyu pasal yang terakhir (psl 22), kesaksian
Alkitab menutup sejarah manusia yang telah diselamatkan dengan perkataan yang menakjubkan ini:
“...dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.” (Why. 22:5)

Jika kitab pertama pasal pertama Alkitab memberitahukan mengenai awal sejarah manusia dan
tujuan penciptaannya (Kej. 1:28), maka kitab terakhir pasal terakhir Alkitab menyaksikan bagaimana
rencana Allah tersebut tidak gagal. Manusia yang diselamatkan akhirnya akan memerintah alam semesta
baru bersama dengan Allah sebagai wakil-wakil-Nya (Why. 22:5). Rencana Allah bukan hanya tidak gagal,
tetapi justru menunjukkan rencana yang lebih besar dan lebih agung bagi manusia. Pada awalnya manusia
hanya diberi mandat untuk memerintah dan mengelola bumi, tetapi setelah Sejarah Penyelamatan Allah
yang luar biasa itu, maka manusia diangkat jauh lebih tinggi lagi, yaitu untuk memerintah dan mengelola
alam semesta yang baru bersama Allah.
Jadi untuk mengembalikan dan memperkaya tujuan penciptaan manusia itulah Allah melakukan
tindakan penyelamatan manusia. Itulah juga inti dari seluruh Alkitab, yaitu Sejarah Penyelamatan umat
manusia oleh Allah. Perjanjian Lama berisi tentang kejatuhan manusia, rencana dan janji penyelamatan
oleh Allah, dan Perjanjian Baru berisi penggenapannya yang berupa tindakan penyelamatan Allah beserta
dengan hasil akhir tindakan penyelamatan Allah itu.
Agar dapat mengerti tentang Keselamatan, maka kita perlu mengetahui dengan jelas alasan-alasan
mengapa kita harus diselamatkan. Untuk itu kita harus mengetahui keadaan/hakikat manusia pertama saat
ia diciptakan dan bagaimana dosa telah merusak manusia dan hubungannya dengan Penciptanya. Dengan
demikian kita akan mengerti perlunya Keselamatan itu.

18

BAB-2: RENCANA ALLAH BAGI MANUSIA & KEJATUHAN MANUSIA DALAM DOSA

2.B. Keadaan Manusia Saat Diciptakan
Manusia diciptakan Allah berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Ia diciptakan menurut
“gambar dan rupa” Allah (Kej.1:26), dan diberi mandat oleh Allah sebagai penguasa & pengelola bumi (Kej.
1:28). Ia ditempatkan secara istimewa dalam Taman khusus yang indah dan kaya sumber alam dan diberi
kekuasaan untuk memelihara dan mengusahakan Taman itu (Kej. 2:8-15). Ia juga diberi kemampuan
inteligensia yang tinggi sehingga dapat menamai segala binatang didarat & diudara (Kej. 2:19), dan dapat
berkomunikasi secara bebas dengan Allah. Bahkan Allah “membawa” segala makhluk hidup kepada
manusia agar ia dapat menamainya (Kej. 2:19). 23 Begitu istimewanya manusia sehingga semua ciptaan lain
hanya lengkap dan memuaskan Allah karena adanya manusia (Kej. 1:31a).
Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. (Kej. 1:31a)

Yang terpenting dari banyak keistimewaan manusia yang harus kita mengerti dengan baik adalah
hakikat pribadi manusia sebagai “gambar dan rupa” Allah karena hakikat ini yang rusak dalam kejatuhan
Adam & Hawa, dan hakikat ini jugalah yang dikembalikan dalam Keselamatan. Jadi, apakah maksud dari
manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Mari kita membahasnya.
2.B.1. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah
Seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, “gambar” dan “rupa” merupakan istilah-istilah
yang sepadan dan sejajar yang memberi penekanan bahwa manusia dalam segala hal mencerminkan
Penciptanya. Tentu saja cerminan itu juga menunjukkan perbedaan kualitas, sama seperti bayangan di
cermin hanya menunjukkan bentuk tanpa kualitas subjeknya. Atau sama seperti patung yang persis sama
bentuk dengan subjeknya tetapi berbeda kualitas dengan subjek sesungguhnya. Demikian juga manusia. Ia
mencerminkan Allah, baik pribadi-Nya, atribut-atribut moral-Nya, maupun ketergantungan kepada-Nya.
2.B.1.a. Manusia diciptakan sebagai suatu pribadi
Sebagaimana Allah adalah suatu Pribadi yang memiliki kehendak sendiri, demikian juga manusia
diciptakan sebagai suatu PRIBADI dengan karakteristik utamanya memiliki Kehendak Bebas. Manusia
diciptakan dengan Kehendak Bebas agar DAPAT MEMILIH untuk MENGASIHI & MENTAATI Allah. Tanpa
kehendak bebas, manusia akan seperti robot yang hanya menjalankan kehendak Tuannya, tetapi tidak
dapat mengasihi-Nya. Allah menginginkan manusia dapat mengasihi & bersekutu dengan-Nya dan dapat
diberi kepercayaan untuk mengelola alam ciptaan-Nya. Inilah hakikat penciptaan manusia yang sangat
penting, yaitu memiliki kehendak bebas untuk mengasihi dan mentaati Allah.
Perlu kiranya ditekankan disini bahwa Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk
memilih bukan supaya manusia bebas memilih SESUKANYA. Tidak. Allah memberikan kemampuan itu agar
mereka DAPAT MEMILIH UNTUK MENTAATI Allah, karena hanya dengan mentaati Allahlah manusia dapat
memenuhi tujuan hidupnya dan berbahagia karenanya. Namun setelah kejatuhan manusia pertama
kedalam dosa, kehendak mereka tidak bebas lagi, tetapi menjadi hamba dosa. Artinya mereka hanya dapat
berbuat dosa secara natural dan tidak dapat mentaati Allah. Itulah sebabnya manusia disebut sebagai
“hamba dosa” karena mereka hanya mentaati sifat dosa didalam mereka dan tidak dapat menyangkalnya:
Apakah kamu tidak tahu, bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai
hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa
23

Kata “binatang hutan” dalam Kej. 2:19 berasal dari kata Ibrani ( חיkhahi) yang berarti makhluk hidup (lihat kamus

Strong H2416)
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yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada
kebenaran? (Rom. 6:16)

Hanya setelah seorang diselamatkan, maka dia dapat dibebaskan dari perhambaan dosa, dan dapat
lagi mentaati Allah dalam kebenaran:
17

Tetapi syukurlah kepada Allah! Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan
segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.
18
Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. (Rom. 6:17, 18)

Artinya, karena gen berdosa Adam telah diturunkan kepada semua keturunannya, maka SEMUA
orang terlahir dalam dosa dan menjadi hamba dosa. Karena itu tanpa penggantian natur manusia melalui
kelahiran kembali, maka tidak seorangpun dapat mentaati Allah dalam kebenaran.24
2.B.1.b. Manusia diciptakan sebagai makhluk dengan atribut moral
Aspek kedua dari gambar dan rupa Allah adalah dimilikinya atribut moral oleh manusia yang
merupakan cerminan Allah sendiri. Tiga atribut moral Allah adalah kekudusan, kebenaran dan kasih
didalam segala kepenuhan dan kesempurnaannya. Bersama dengan atribut-atribut natural-Nya (Maha
Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, Kekal, dst.), maka atribut-atribut moral Allah ini membentuk suatu
kesatuan yang Agung yang disebut sebagai “Kemuliaan Allah” (akan dibahas dalam Bab selanjutnya).
Gambarannya sama seperti perpaduan antara spektrum-spektrum cahaya yang berbeda membentuk suatu
cahaya putih yang terang benderang, demikianlah seluruh atribut natural dan moral Allah itu membentuk
kemuliaan Allah.
Karena itu manusia pertama dalam batasannya juga memiliki dan memancarkan kemuliaan Allah
itu. Terutama penekanan diberikan kepada dimilikinya atribut-atribut moral yang mencerminkan ketiga
atribut moral Allah, yaitu Kekudusan, Kebenaran dan Kasih. Dengan keadaan awal demikian maka manusia
pertama dapat berkomunikasi secara langsung dan secara bebas dengan Penciptanya. Artinya, karena
manusia pertama memiliki sifat moral yang sama dengan Allah, maka manusia pertama dapat bergaul
dengan Allah tanpa halangan.25
Kemudian, setelah kejatuhan dalam dosa, maka atribut-atribut moral tersebut telah hilang atau
hanya memiliki bekasnya saja (Rom. 3:23),26 sehingga manusia tidak dapat bergaul dengan Allah dan
terpisah dari-Nya selamanya. Manusia berdosa tidak dapat lagi bergaul dengan Allah karena memiliki sifat
berbeda, bahkan bertentangan dengan sifat Allah. Gambarannya adalah antara Api dengan bensin yang
memiliki sifat yang bertentangan: sebelum kejatuhan, manusia memiliki sifat yang sama dengan Allah
sehingga dapat bergaul/bersekutu dengan Allah dengan bebas. Setelah kejatuhan, manusia memiliki sifat
dosa yang bertentangan dengan sifat Allah. Jika Allah diumpamakan suatu kobaran Api Besar, maka
manusia pertama seperti percikan api kecil. Sekalipun kecil, tetapi karena memiliki hakikat/sifat dasar yang
sama maka api kecil tersebut dapat mendekat bahkan masuk kedalam Api Besar tanpa cedera. Setelah
24

Karena itu kekristenan bukan suatu proses perbaikan moral (moral revolution) tetapi regenerasi
(regeneration: kelahiran kembali, penciptaan kembali, yaitu penggantian natur yang berdosa dengan natur baru dari
Allah dalam peristiwa kelahiran kembali – Yoh. 3:1-21).
25
Keakraban Allah dengan manusia pertama ini dapat dicermati dari Kitab Kejadian pasal 2. Sekalipun
singkat, pasal ini penuh dengan tindakan kasih Allah terhadap manusia pertama, seperti seorang Bapa kepada
anaknya. Renungkan misalnya kata-kata kerja didalam ayat 7 (“membentuk”,”menghembuskan”), ayat 8
(“membuat”,”ditempatkanNya”,”yang dibentukNya”), ayat 15 (“mengambil”,”menempatkannya”), ayat 16 (“memberi
perintah”), ayat 19 (“dibawa-Nyalah”), ayat 22 (“dibawa-Nya”).
26
Kata “kehilangan” dalam ayat ini dari bahasa Yunani “hustereo”; inferior, deficient, fall short; lebih rendah,
kekurangan (Kamus Strong G5302)
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kejatuhan dalam dosa, sifat dosa masuk kedalam gen manusia dan ditularkan kepada semua keturunannya.
Sifat manusia telah berubah bertentangan dengan sifat Allah, seumpama bensin yang bertentangan
dengan sifat api, sehingga tidak mungkin bersatu tanpa terbakar. Bahkan mendekati sajapun tidak
mungkin. Karena itu manusia tidak dapat bergaul dengan Allah tanpa binasa. Sejak kejatuhan manusia
pertama kedalam dosa, manusia terpisah selamanya dengan Penciptanya. Itulah yang disebut “mati” atau
maut dalam Kej. 2:17 (band. Ef. 2:1).
2.B.1.c. Manusia diciptakan hanya sebagai “gambar,” yang sepenuhnya tergantung kepada subjeknya.
Pengertian “gambar” ini harus dipertegas disini karena ini adalah hakikat yang paling penting dari
penciptaan manusia. Gambar (bayangan, cerminan) hanyalah suatu gambar, suatu objek dari subjek, bukan
subjeknya sendiri. Ia tergantung sepenuhnya kepada subjeknya. Jika subjeknya tidak ada, tidak akan ada
objeknya, gambarnya. Hal ini menggambarkan KETERGANTUNGAN MUTLAK dari gambar kepada subjeknya.
Demikian artinya manusia diciptakan menurut “gambar” Allah. Manusia diciptakan dengan ketergantungan
mutlak kepada Penciptanya. Pengertian “gambar hanyalah suatu gambar” ini dipertegas lagi dari
pengertian bahwa manusia “diciptakan” (Kej. 3:27) dan bukan “diduplikasikan.” Dalam segala hal ia sangat
jauh dibawah Penciptanya. Dari sejak awalnya Alkitab tegas mengatakan bahwa manusia adalah makhluk
ciptaan dari debu tanah dan bukan dari percampuran sesuatu yang ilahi seperti mitos babilonia yang
mengatakan manusia adalah setengah dewa karena dibuat dari percampuran tanah liat dengan darah
dewa Kingu. 27
Jadi hakikat manusia yang paling penting adalah ketergantungan mutlak kepada Penciptanya.
Diluar Allah, manusia tidak lagi merupakan suatu pribadi yang utuh karena ia akan kehilangan kehendak
bebas dalam pengertian yang sebenarnya; manusia juga akan kehilangan atribut-atribut moralnya; dan
hidup tanpa makna dan tujuan. Karena itu juga kejatuhan manusia pada hakikatnya adalah karena manusia
MEMILIH UNTUK TIDAK MAU TERGANTUNG KEPADA ALLAH. Itulah hakikat utama dari dosa. Akibat dari
pilihan Adam & Hawa itu sebenarnya manusia tidak mungkin dapat hidup lagi karena segala sesuatunya
tergantung kepada Allah (nyawa mereka, makanan, lingkungan, udara, matahari dst.). Namun kita tahu
sekarang bahwa karena kasih Allahlah yang membuat Allah tidak membinasakan manusia pertama dan
menggantinya dengan makhluk lain.
Jika kita mengerti tentang hal ini, kita juga akan mengerti bahwa manusia sepenuhnya tergantung
kepada Allah. Allahlah yang memberi nyawa, dan Dialah yang mengambilnya. Allah juga yang memberi
kehidupan setiap hari, menyinarkan matahari kepada semua orang – yang baik maupun yang jahat. Ia yang
memberi rezeki, kegembiraan, udara untuk dihirup, hujan untuk memberi minum, tanah untuk memberi
makan, dan segala sesuatunya diciptakan Allah bagi kita. Ketergantungan ini yang hendak diputuskan oleh
iblis saat ia mencobai manusia pertama dan menjatuhkan mereka (Kej. 3:4-5). Ketergantungan ini juga yang
diserang oleh manusia modern dengan humanisme dan naturalismenya, sehingga semua temuan science,
moral dan etika modern diarahkan kepada satu tujuan dan kesimpulan: manusia tidak memerlukan Tuhan!
Serangan iblis untuk membuat manusia merasa dapat bergantung kepada dirinya sendiri ini juga
dilakukannya dengan membentuk teologi-teologi yang melenceng yang hasil akhirnya sama: manusia
adalah pusat dirinya sendiri dan mereka tidak memerlukan Allah. Diantaranya adalah teologi-teologi yang
dibangun oleh para liberal dan kaum pluralis. Tujuan akhirnya sama: fakta akan keberadaan Allah dan
Kristus itu tidak penting (bahkan Allah atau Kristus dinyatakan tidak ada). Yang penting adalah pengalaman
batiniah orang Kristen. Pada dasarnya mereka menolak ketergantungan kepada Allah.
Didalam doktrin Keselamatanpun iblis telah memasukkan ajaran-ajaran yang meninggikan
“kehendak bebas” manusia yang harus memiliki partisipasi didalam karya Keselamatan Allah. Doktrin ini
telah dibangun selama berabad-abad, sehingga kalangan Kristen yang mempercayai doktrin ini telah tanpa
27

Henri Blocher menggambarkan secara indah arti “gambar” ini dalam bukunya “In The Beginning” terbitan
Inter-Varsity Press, Leicester, England dan Downners Grove, Illinois, USA, 1984.
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sadar membangun dirinya diatas keangkuhan manusia yang menganggap ia layak untuk berperan didalam
karya Keselamatan Allah yang besar dan agung itu. Akibatnya mereka telah membangun ajarannya diatas
tanah berpasir keangkuhan manusia. Sumbernya tetap sama, hanya strateginya lebih tersamar. Jika
pembaca mengikuti dengan seksama buku ini, pembaca akan mengerti bagaimana ajaran ini telah begitu
cerdiknya mencoba memasukkan unsur manusia kedalam rumus Keselamatan Allah.
Demikian penjelasan arti dari manusia diciptakan sesuai “gambar dan rupa” Allah.
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Illustrasi: no. 1

API BESAR dan API KECIL

Perhatikan gambar diatas. Api dalam skala kecil tetap memiliki karakteristik yang sama dengan api
skala besar. Artinya jika api kecil dimasukkan kedalam api besar, ia tidak akan padam, malah akan
tertular menjadi api yang lebih marak dan lebih panas. Jadi Api Besar merupakan sumber
kehidupan/maraknya api kecil. Api kecil akan padam diluar Api Besar.
Jika “Api Besar” diumpamakan sebagai Allah, dan “api kecil” sebagai manusia pertama sebelum jatuh
dalam dosa, maka sebelum kejatuhan, manusia pertama dapat bersekutu dengan Allah tanpa
halangan. Pada skala yang lebih kecil, ia memiliki hakikat/atribut moral yang sama dengan Allah yaitu
kekudusan, kebenaran dan kasih. Itulah salah satu arti dari diciptakan “menurut gambar dan rupa
Allah.” Dengan kondisi demikian, maka manusia pertama sebelum kejatuhan didalam dosa bergantung
sepenuhnya kepada Allah dan dapat bersekutu dengan Allah tanpa halangan. Bahkan persekutuan
dengan Allah akan menularkan sifat-sifat Allah itu hingga akan semakin semarak. Jika manusia tetap
memilih untuk mempercayai Allah, niscaya perkembangan manusia akan jauh lebih semarak dari
manusia zaman kini, yaitu perkembangan kearah yang benar dan baik: sifat-sifat moralnya akan
semakin menyerupai Allah, pengetahuannya akan jauh lebih berkembang dari saat ini (karena tugas
pengelolaan bumi dan semesta memerlukan pengetahuan yang jauh lebih berbobot dari ilmu
pengetahuan sekarang), pengenalan akan kebenaran akan berkembang pesat - jauh bobotnya dengan
manusia zaman ini, dan masyarakatnya akan jauh lebih makmur dan bahagia karena kehidupan
masyarakatnya akan dilandasi oleh kasih, kebenaran dan kekudusan hidup.
Namun sejarah mencatat lain. Manusia pertama telah memilih untuk tidak mempercayai Allah dan
untuk tidak bergantung kepada-Nya. Akibatnya sifat-sifat natural manusia telah berubah berlawanan
dengan Allah. Jika dulu sifatnya diumpamakan sebagai “api kecil”, maka setelah kejatuhan sifat dosa
manusia dapat diumpamakan sebagai “bensin” yang sifatnya bukan hanya berbeda dengan sifat api,
namun telah menjadi lawannya. Sebagai bensin, manusia berdosa tidak bisa mendekati Api Besar tanpa
binasa. Itulah sebabnya mereka harus dijauhkan dari hadirat Allah selamanya. Inilah yang disebut
“Maut.”

2.B.2. Manusia diliputi Kemuliaan Allah
Fakta kedua tentang hakikat manusia saat diciptakan ialah bahwa ianya diliputi kemuliaan Allah.
Kesimpulan ini didapat dari seluruh pernyataan Alkitab tentang hakikat dosa dan bagaimana dosa telah
memisahkan manusia dari kemuliaan Allah, sehingga manusia yang telah jatuh kedalam dosa telah
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kehilangan kemuliaan Allah. Lihat hubungan antara dosa dengan kemuliaan Allah dalam kitab Roma pasal
3:
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, (Rom. 3:23)

Dosa merupakan pemisah antara manusia dengan kemuliaan Allah. Artinya mustahil manusia dapat
bersekutu dengan Allah oleh karena dosa. Saat manusia pertama belum jatuh kedalam dosa, kita melihat
dalam kitab Kejadian pasal dua bahwa mereka dapat bersekutu dengan Allah secara bebas. Artinya
manusia pertama masih memiliki kemuliaan Allah sehingga dapat bersekutu dengan Dia dengan bebas.
Dengan perkataan lain, sifat natur manusia sama (meski berbeda kualitas) dengan Allah. Karena itu tidak
ada masalah dalam pergaulan mereka dengan Allah.
Gambarannya sama seperti yang telah disebutkan dibagian atas. Jika Allah diumpamakan sebagai suatu Api
Besar yang berkobar, maka manusia seperti api kecil. Sekalipun kecil, sifatnya sama dengan api besar
sehingga api kecil tidak masalah untuk mendekati bahkan masuk kedalam api besar. Itulah sebabnya kita
tahu bahwa manusia pertama itu diliputi oleh kemuliaan Allah. Karena itu juga manusia tidak takut kepada
Allah (dalam pengertian bebas untuk bergaul) dan tidak malu kepada sesamanya.
Demikian keadaan manusia pertama sebelum mereka jatuh kedalam dosa. Mereka memiliki
kehendak yang benar-benar bebas untuk dapat mentaati Allah dan memiliki natur yang dapat dengan
bebas bergaul dengan Allah. Namun kejatuhan mereka kedalam dosa telah merubah selamanya sejarah
manusia. Apakah yang telah berubah? Banyak hal. Karena itu mari kita membahas tentang kejatuhan
manusia pertama kedalam dosa dan apa akibat-akibatnya bagi mereka dan seluruh ras manusia sebagai
keturunan mereka.

2.C. Kejatuhan Manusia Kedalam Dosa
Kitab Kejadian pasal 3 menceritakan sejarah kejatuhan manusia pertama kedalam dosa. Kejatuhan
manusia ini merupakan titik balik sejarah manusia. Karena kejatuhan itu manusia terpisah dari Allah
selamanya. Itulah maut atau kematian yang adalah keterpisahan dari Allah Pohon Kehidupan dan Sumber
Kehidupan manusia. Kejatuhan ini tidak hanya berakibat pada manusia pertama (Adam & Hawa) saja,
tetapi kepada SELURUH umat manusia karena gen berdosa diturunkan kepada seluruh keturunannya yaitu
ras yang disebut manusia.
Kejatuhan manusia didalam dosa merupakan alasan mengapa harus ada Keselamatan. Karena itu
semua orang harus mengerti hakikat dari kejatuhan, yaitu apa akibat dari kejatuhan terhadap hakikat
manusia sendiri dan akibatnya terhadap hubungannya Allah. Mari kita meneliti sejarah kejatuhan manusia
pertama di Taman Eden, dan mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sering kita tanyakan
(seperti mengapa manusia tidak diciptakan supaya selalu taat, mengapa kesalahan yang “kecil” yang hanya
memakan buah dihukum dengan kematian yang ngeri, apa saja akibat kejatuhan itu, dsb.)

2.C.1. Hakikat Kejatuhan Manusia
Mari kita membaca dengan teliti sejarah penciptaan manusia dan penempatannya di Taman Eden,
khususnya di Kitab Kejadian pasal 2. Setelah manusia (Adam) diciptakan menurut gambar dan rupa Allah
Penciptanya, maka Allah menciptakan suatu taman di Eden (ayat 8). 28 Kemudian Allah menumbuhkan
28

Perhatikan bahwa Allah bukan membuat Taman yang disebut “Taman Eden,” tetapi sebuah taman
didaerah Eden, yaitu tempat yang memang sudah indah dan menyenangkan (Ibr.: eden, ednah; Ing.: delicate, delight,
pleasure; indah, menyenangkan). Di daerah Eden yang di Timur itu (Mesopotamia/Sumeria/Babilonia tempat yang
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berbagai-bagai (Ibr.: kole; Ing.: all, any, every; semua, setiap) pohon yang menarik dan baik untuk dimakan.
Jadi Hawa 29 yang “tertarik” karena melihat dan menginginkan buah Pohon Pengetahuan tentang yang baik
dan yang jahat itu sebenarnya bukan karena buah pohon itu penampilannya lebih menarik dari buah-buah
pohon-pohon sekitarnya, tetapi karena mengizinkan setan membuatnya meragukan Firman Allah (lihat
kronologi pasal 3 ayat 1-6).
Kita sering berpikir bahwa pusat dari Taman Eden adalah Pohon Pengetahuan Tentang yang Baik
dan yang Jahat. 30 Mungkin karena dari saat kecil di Sekolah Minggu selalu diceritakan tentang Pohon
Terlarang yang “berada ditengah-tengah” taman itu, dan jarang ditekankan bahwa pusat taman itu adalah
Pohon Kehidupan. Itu adalah kesalahan yang serius karena tanpa sadar kita terbiasa berpikir bahwa Allah
memang bermaksud mencobai Adam karena menempatkan Pohon Terlarang dipusat Taman, dengan
pohon dan buahnya yang lebih menarik dari pohon-pohon & buah-buah disekitarnya. Pandangan ini salah
secara mendasar. Mari kita cermati Kej. 2:9 sekali lagi:
Lalu TUHAN Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk
dimakan buahnya; dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan
tentang yang baik dan yang jahat. (Kej. 2:19)

Perhatikan kedua fakta dari narasi diatas: pertama, Allah telah menumbuhkan berbagai macam
pohon yang menarik (Ibr.: chamad mareh. Ing.: pleasant/delight to the eyes; menyenangkan mata) dan
baik untuk dimakan. Jadi Allah telah memelihara mereka dengan pohon-pohon dan buah-buah yang
menarik mata dan baik untuk dimakan. Artinya, dari segi penampilanpun, buah Pohon Terlarang tersebut
tidak lebih menarik atau lebih menonjol dari pada buah-buah lainnya.
Fakta kedua, Pohon Terlarang tersebut BUKAN PUSAT dari Taman itu. Perhatikan lagi ayat tersebut.
Apakah pusat atau fokus dari Taman itu? Pohon Kehidupan. Bukan Pohon Terlarang. Sekalipun Pohon
Terlarang mungkin berada dekat dengan Pohon Kehidupan dan berada dipusat taman, namun narasi ayat
diatas menyatakan dengan jelas bahwa pohon yang berada persis ditengah taman adalah Pohon
Kehidupan. 31 Jadi PUSAT dari taman itu sebenarnya adalah Pohon Kehidupan. Artinya, sesungguhnya Allah
ingin manusia pertama itu memilih dan memakan Pohon Kehidupan itu dan mengekalkan persekutuan
mereka dengan Allah. 32
Dari kedua fakta diatas, kita menarik kesimpulan bahwa kejatuhan Hawa kedalam dosa dengan
memakan buah Terlarang tersebut adalah karena kemauannya sendiri yang diprovokasi oleh setan dengan
memutar balikkan Firman Allah. Jadi kejatuhan Hawa BUKAN karena pengaruh lingkungan yang telah
dipercaya sebagai daerah Eden itu berada ditimur Tanah Perjanjian/Israel), Allah membuat suatu Taman khusus
dimana Ia menempatkan Adam. Karena taman itu berada di Eden, maka kemudian ia disebut “Taman Eden” yaitu
taman yang di Eden (Kej. 2:15).
29
Sebelum kejatuhan, Adam belum memberi nama kepada pasangannya. Ia hanya menyebutnya
“perempuan” (Kej. 2:23). Baru setelah kejatuhan mereka kedalam dosa, Adam menamakan istrinya dengan “Hawa”
(Ibr.: “chavvah”; pembawa kehidupan – Kej. 3:20) sebagai pengharapan datangnya Mesias yang akan diturunkan oleh
Hawa. Jadi penyebutan nama Hawa disini hanya untuk menyederhanakan agar pembaca gampang mengingat siapa
“perempuan” itu.
30
Untuk meringkas penulisan dan menekankan artinya, “Pohon Pengetahuan Tentang yang Baik dan Yang
Jahat” ini kemudian akan kita sebut “Pohon Terlarang.”
31
Narasi tersebut tentu memiliki maksud dengan meyebutkan “dan pohon kehidupan ditengah-tengah
taman itu, serta...” dan BUKAN “dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ditengah-tengah taman
itu, serta...”
32
Perhatikan ayat 15 sd 17 pasal 2 ini. Pohon Kehidupan termasuk dalam kelompok pohon yang dapat
dimakan. Jika meneliti dari keseluruhan pengertian Alkitab, Pohon Kehidupan ini adalah representasi dari Allah sendiri
yang adalah Sumber Kehidupan. Jadi memilih Pohon ini merupakan tindakan mempercayai Allah yang berakibat pada
hidup kekal.
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diciptakan Allah dengan sempurna, dengan desain yang sempurna agar manusia dapat memilih untuk
mempercayai dan mentaatiNya. Dari kesimpulan diatas kita melihat bahwa kejatuhan manusia BUKAN
disebabkan oleh Allah yang seolah mengizinkan pencobaan dengan menempatkan Pohon Terlarang
tersebut. Inilah hakikat kejatuhan pertama, yaitu bahwa manusia sendiri yang diciptakan dengan
kehendak bebas telah memutuskan untuk melawan perintah Allah, bukan karena setan atau lingkungan.
Selanjutnya mari kita melihat peristiwa kejatuhan Hawa dalam Kejadian pasal 3. Apakah peristiwa
pertama atau langkah pertama kejatuhan Hawa? Mari kita baca ayat 1 sd ayat 3:
1

Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN Allah.
Ular itu berkata kepada perempuan itu: "Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman ini
jangan kamu makan buahnya, bukan?"
2
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami
makan,
3
tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman: Jangan kamu makan
ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." (Kej. 3:1-3)

Langkah awal kejatuhan Hawa adalah membuka dialog dengan iblis. Tidak diceritakan bagaimana
mereka dapat bertemu, tetapi tentulah Allah telah memberikan peringatan untuk berhati-hati terhadap
iblis, seperti Allah juga memperingatkan Kain sebelum ia jatuh dalam dosa (band. Kej. 4:6-7). Selanjutnya
iblis melakukan test pengetahuan Hawa tentang Firman Tuhan. Perhatikan bahwa apa yang dikatakan iblis
bertentangan sama sekali dengan Firman Allah (band. Kej. 3:1 ini dengan Kej. 2:16. Perhatikan huruf yang
dimiringkan):
Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia: "Semua pohon dalam taman ini boleh
kaumakan buahnya dengan bebas, (Kej. 2:16)
Ular itu berkata kepada perempuan itu: "Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman ini
jangan kamu makan buahnya, bukan? (Kej. 3:1b)

Inilah pekerjaan iblis sepanjang abad sampai masa kini. Ia memakai Firman Allah untuk membuka
dialog untuk menyesatkan. Bagi mereka yang tidak mengenal Firman Allah dengan benar sangat gampang
untuk disesatkan. Karena itu timbullah banyak ajaran-ajaran sesat dan banyak pula pengikutnya. Demikian
juga dalam hal pengajaran tentang Keselamatan ini. Kita harus belajar sungguh-sungguh untuk mengerti
mana yang dikatakan Allah dan mana yang bukan. Untungnya Hawa sudah mengetahui Firman Allah.
Perhatikan jawabannya kepada setan berikut:
2

Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami
makan,
3
tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman: Jangan kamu makan
ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." (Kej. 3:2-3)

Sekalipun Hawa telah mengetahui Firman Allah, namun ia telah masuk perangkap setan karena
telah terpancing untuk berdiskusi dengan setan tentang sesuatu yang dengan jelas telah diperintahkan
Allah. 33 Dengan dibukanya dialog ini, maka setan telah diberi kesempatan untuk melakukan serangan
berikutnya, yaitu EKSPLOITASI KEHENDAK BEBAS. Perhatikan ayat berikutnya:
33

Bandingkan dengan sikap Yesus saat dicobai setan dalam Mat. 4:1-11. Yesus tidak berdialog mengenai ARTI
Firman Tuhan yang telah begitu jelas, tetapi memakainya untuk melawan dan mengalahkan setan. Hal ini dapat
terjadi tentunya karena Yesus telah mengetahui dengan jelas arti dari Firman Allah yang dikutipNya.
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4

Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: "Sekali-kali kamu tidak akan mati,
tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu
akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." (Kej. 3:4-5)

5

Apakah serangan setan disini? Serangannya adalah mengeksploitasi kehendak bebas Hawa (yang
saat itu masih bebas, belum terikat dosa), untuk meragukan Firman Allah demi kepentingan dirinya.
Perhatikan iming-iming yang mengalihkan perhatian Hawa dari perintah Allah kepada sesuatu yang
menguntungkan dirinya: “...kamu tidak akan mati”, “...matamu akan terbuka”, “...kamu akan menjadi
seperti Allah”, “...tahu tentang yang baik dan yang jahat.”
Didalam perjalanan gereja Tuhan dibumi ini, inilah strategi iblis yang sampai saat ini sangat ampuh
untuk menjatuhkan manusia. Tanpa disadari, setan telah menumbuhkan teologi-teologi yang menjunjung
tinggi “kehendak bebas” 34 atau martabat manusia yang berdosa yang telah menyebabkan manusia
bersandar kepada dirinya sendiri dan tidak memerlukan anugerah Allah. Itulah penyebab timbulnya
humanisme yang merasa tidak memerlukan Allah. Itu juga penyebab timbulnya teologi liberal-pluralis yang
unjung-ujungnya tidak mengakui perlunya penebusan Mesias. Didalam soteriologi (doktrin tentang
keselamatan), itulah juga yang memunculkan ajaran yang sangat meninggikan “kehendak bebas” manusia
sehingga merendahkan perlunya anugerah keselamatan dari Allah. Inilah hakikat kejatuhan yang kedua,
yaitu meninggikan kehendak bebas diatas Firman Allah dan anugerah Allah, dan menjadikan manusia
sebagai PUSAT dari hidupnya.
Kedua hakikat ini dapat kita simpulkan dalam satu kalimat:
Kejatuhan Adam & Hawa adalah pilihan dan tanggung jawab mereka sepenuhnya, dimana
mereka MEMILIH untuk memakai kehendak bebasnya untuk tidak mentaati Allah dan untuk
tidak tergantung kepada-Nya, dan menempatkan dirinya (kehendaknya) diatas Firman Allah dan
anugerah Allah dan menjadikan manusia/dirinya sebagai PUSAT dari hidupnya.
Itulah hakekat penting dari kejatuhan manusia yang penting bagi latar belakang pemahaman
tentang perlunya keselamatan. Dosa pertama dan utama dari umat manusia sampai kini adalah
mengeksploitasi “kehendak bebas” nya untuk menolak anugerah Allah dan untuk hidup tidak tergantung
kepada Allah. Karena itu manusia modern menolak adanya Allah atau menolak otoritas Allah atas
hidupnya. Dikalangan teolog Kristen, eksploitasi kehendak bebas ini dimanifestasikan dalam teologi yang
meninggikan “kehendak bebas” dan meninggikan harkat manusia yang sanggup untuk memilih dan
mempertahankan keselamatannya. Manusia dijadikan pusat dari semua: inilah hakikat kejatuhan manusia.
2.C.2. Anatomi Pencobaan
Topik berikutnya yang perlu kiranya kita bahas dalam konteks kejatuhan manusia pertama kedalam
dosa adalah tentang anatomi pencobaan setan. Topik ini perlu sepintas dibahas agar orang Kristen
mengerti modus operandi (pola operasi) dari kejahatan setan untuk menjatuhkan manusia. Dengan
demikian orang Kristen dapat menghindari jebakan setan dan dapat memenangkan pencobaannya. Bagi
konteks Keselamatan, bahasan ini akan memberi pencerahan kepada kita bagaimana dosa merasuk sampai
kepada inti manusia itu, yaitu kedalam jiwanya.

34

“kehendak bebas” disini dikurung dalam tanda kutip karena setelah kejatuhan manusia pertama dalam
dosa, maka manusia tidak benar-benar bebas, tetapi telah menjadi budak dosa seperti penjelasan pada bagian
1.B.1.a. diatas. Artinya, manusia tanpa disadari atau disadari tidak dapat memilih yang benar (mis. mencari Allah,
mentaati Allah, dsb), tetapi hanya dapat berbuat dosa. Itulah arti menjadi “hamba dosa” dalam Roma pasal 6.
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Kita akan membahas anatomi pencobaan ini dalam dua aspeknya, yaitu aspek modus operandinya
dan aspek-aspek manusia yang dicobai.
2.C.2.a. Modus Operandi (Pola Operasi) Pencobaan
Seperti telah dibahas sepintas diatas, pola operasi yang selalu dipakai oleh setan ada 2, yaitu: (1)
mengeksploitasi kehendak bebas manusia dengan mengalihkan perhatian manusia dari Allah dan
FirmanNya kepada manusia dan keinginannya. (2) dengan mengeksploitasi dan memalsukan Firman Allah.
Dalam segala abad setan selalu menjatuhkan manusia dengan mengalihkan pandangan manusia
dari Allah dan anugerahNya kepada dirinya, keinginannya dan kemampuannya. Saat seseorang
memandang Allah dan anugerahNya maka manusia mengenal dirinya sebagai makhluk yang harus
tergantung dalam segalanya kepada kasih karunia Allah. Tetapi saat manusia memusatkan perhatiannya
kepada dirinya sendiri, maka dia akan menjadi sombong dan jatuh kedalam keinginan-keinginan dirinya.
Dia akan memandang dirinya sebagai seorang yang dapat mandiri, mampu memperoleh segala sesuatu dari
dirinya sendiri. Itulah yang menyebabkan manusia modern memandang dirinya sendiri sebagai PUSAT dari
segala sesuatu dan merasa tidak memerlukan Allah. Dikalangan orang Kristen,35 fenomena ini
dimanifestasikan dalam usahanya untuk menolak eksklusivisme keselamatan dalam Kristus demi
mengadopsi “kebenaran” kepercayaan/agama-agama seluruhnya. Pernyataan Kristus sebagai satu-satunya
jalan keselamatan, dihilangkan agar dapat merangkul mereka dengan kepercayaan lain. Kebenaran Firman
Allah dibuat menjadi abu-abu agar ia dapat diterima oleh kalangan lain. Inilah pandangan liberal-pluralis
yang sering disebut sebagai “pandangan inklusif.” 36
Didalam teologi keselamatanpun (soteriologi) telah dibangun doktrin yang berpusat kepada
manusia, sehingga keselamatan tergantung sepenuhnya kepada manusia dan bukan kepada Allah dan
anugerahNya. Karena itu penekanan diterimanya keselamatan adalah kepada respons (iman) seseorang
dan bukan kepada anugerah Allah (yang juga sebagai sumber timbulnya iman seseorang). Karena itu
jugalah pandangan ini menekankan bahwa keselamatan harus dipertahankan dengan kekuatan manusia
(seperti menyangkal diri, hidup kudus, doa & puasa, dsb.) dan bukan kepada anugerah & kesetiaan Allah.
Inilah pandangan sinergisme. 37
Modus operandi yang kedua adalah dengan memalsukan Firman Allah dan membuat argumentasi
yang seolah-olah dari Firman Allah. Senjata terampuh setan sepanjang masa adalah dengan memakai
Firman Allah sebagai umpan bagi jalan masuk keperangkapnya. Sekalipun itu bukan Firman Allah (karena
dia selalu merubah artinya), tetapi ia selalu memakainya menjadi senjata yang ampuh untuk memerangkap
manusia yang tidak mengerti Firman Allah dan tidak waspada.
Setan memakai umpan “...tentulah Allah berfirman,...” untuk menjatuhkan Manusia/Adam Pertama (Kej.
3:1), dan memakai “...sebab ada tertulis,...” untuk mencobai Manusia/Adam Kedua (Mat. 4:6). Mengapa ia
35

Untuk memperjelas konsep, dalam buku ini akan selalu dibedakan arti dari “orang Kristen” atau “Jemaat
Tuhan” dengan “Orang Percaya.” “Orang Kristen” atau “Jemaat Tuhan” adalah orang yang beragama Kristen secara
umum atau mereka yang bergereja/berjemaat, yang walaupun telah disebut sebagai pengikut Kristus (“Kristen”)
namun belum tentu memiliki keselamatan melalui pengalaman kelahiran kembali. “Orang percaya” merujuk kepada
orang Kristen yang telah memperoleh anugerah keselamatan melalui pengalaman kelahiran kembali.
36
Pandangan inklusif adalah pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan eksklusif. Pandangan
eksklusif dalam keKristenan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah jalan SATU-SATU nya kepada Allah (misalnya
Yoh. 14:6), tetapi pandangan inklusif menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah SALAH SATU dari jalan kepada Allah/ke
sorga. Pandangan ini menyatakan bahwa SEMUA AGAMA & KEPERCAYAAN memiliki jalan keselamatannya masingmasing sehingga kita harus saling menghormati dan saling merangkul dengan menghilangkan atau menyangkal
eksklusivitas masing-masing.
37
Sinergisme percaya bahwa keselamatan adalah sinergi (usaha bersama) antara manusia dan Allah, bukan
karena anugerah Allah semata. Karena itu pandangan ini memegang bahwa anugerah keselamatan dapat hilang
karena manusia dapat berdosa dan tidak percaya lagi. Konsep ini akan dibahas dalam bagian-bagian selanjutnya.
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selalu memakai Firman Allah untuk menarik perhatian para korbannya? Untuk mendapatkan kepercayaan
pertama! Dengan demikian calon korban akan tertarik dan masuk dalam diskusi dengannya. Sama seperti
umpan dalam suatu jerat. Apakah umpan terbaik? Adalah makanan atau benda yang disukai oleh calon
korbannya. Tahap awal adalah menarik perhatian, lalu terjadi dialog. Selanjutnya, jika korban tidak
mengenal itu sebagai jebakan, maka dengan mudah ia akan masuk dalam jerat atau perangkap dan tidak
dapat melepaskan diri lagi.
Karena itu jugalah, pekerjaan setan PALING BESAR & SERIUS bukan diluar gereja, tetapi DIDALAM
GEREJA, yaitu dengan menimbulkan teologi-teologi yang melenceng. Sumber dari teologi-teologi itu adalah
Firman Tuhan, namun dengan arti yang telah diselewengkan. Artinya, teologi-teologi ini mengutip Firman
Tuhan, tetapi artinya selalu diselewengkan. Misalnya teologi kemakmuran. 38 Bagi penganutnya, teologi ini
telah dipegang sebagai Firman Allah dan diaminkan oleh jutaan orang Kristen, sekalipun roh sebenarnya
adalah ketamakan yang merupakan sifat utama dalang dibalik teologi ini (band. Yeh. 28:11-19) 39
Dalam konteks doktrin keselamatan, banyak teologi dimunculkan yang pada akhirnya meragukan
akan kesetiaan Allah dalam menjaga anugerah keselamatan seseorang. Buah atau hasil akhirnya adalah
usaha-usaha manusia untuk mempertahankan keselamatannya dengan penyangkalan diri dan “hidup
kudus” yang sebenarnya adalah penyangkalan terhadap sifat-sifat Allah sendiri (setia dan benar), yang
telah menjanjikan akan menjaga domba-dombanya. 40
2.C.2.b. Aspek-aspek Manusia Yang Dicobai
Aspek kedua dalam anatomi pencobaan iblis adalah aspek atau bagian-bagian dari manusia yang
selalu dicobai. Dengan mengerti hal ini, diharapkan orang-orang percaya dapat mewaspadai datangnya
serangan pencobaan dan dapat menangkalnya. Ada tiga aspek manusia yang selalu dicobai (lihat (Kej. 3:6,
band. Mat. 4:8-9; 1Yoh. 2:16), yaitu:
1. Keinginan mata
2. Keinginan daging/tubuh
3. Keangkuhan hidup
Bagian pertama dari manusia yang selalu dicobai adalah keinginan mata, yaitu masuknya
pencobaan melalui indera kita. Perhatikan bagaimana Hawa dan Kristus dicobai lewat indera penglihatan
ini:
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Untuk mengerti bagaimana penyesatan yang dipakai dalam memalsukan arti Firman Tuhan dan
memakainya untuk menumbuhkan teologi ini, lihat buku “Teologi Kemakmuran” karangan penulis (S. Christian
Robirosa S.) yang telah diterbitkan oleh Penerbit Gandum Mas (2009).
39
Banyak ahli teologia menafsirkan perikop ini sebagai salah satu gambaran kejatuhan Lucifer (perhatikan
ayat 12-17, gambaran sempurna disini tidak cocok untuk seorang manusia seperti Raja Tirus karena ia tidak pernah
berada diantara para kerub, namun cocok bagi Lucifer yang merupakan oknum dibelakang Raja Tirus). Awal kejatuhan
Lucifer BUKAN karena kesombongannya, karena kesombongannya adalah HASIL dari suatu proses sebelumnya, yaitu
timbulnya kecurangan. Kecurangan yang didorong oleh ketamakan akan kuasa (ay. 16) karena banyak pengikut yang
dipengaruhinya mengakibatkan kesombongan yang selanjutnya mengakibatkan jatuhnya dari gunung Allah kebumi
(Gunung Allah yang dijaga para kerub. Kerubim adalah makhluk-makhluk penjaga & pengusung Takhta Allah, sebagai
makhluk yang paling dekat pada Takhta Allah. Mungkin juga Lucifer termasuk salah satu makhluk seperti kerubim atau
serafim). Jadi dosa awal Lucifer adalah ketamakan (akan kuasa & akan pujian: ingin seperti Allah) yang menghasilkan
kecurangan (mempengaruhi malaikat lain), kemudian dengan banyaknya pengikut, menghasilkan kesombongan yang
menjatuhkannya.
40
Misalnya pernyataan Tuhan dalam Yoh. 10:27-29: apakah artinya selain bahwa Tuhan tidak akan
membiarkan satupun domba-dombanya tersesat dan kehilangan keselamatannya?
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Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula
pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya
dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminyapun
memakannya. (Kej. 3:6)

Perhatikan bagaimana proses pencobaan & kejatuhan itu terjadi. Pintu masuk pencobaan itu
adalah dari indera penglihatannya. Hawa “melihat” buah itu “baik untuk dimakan” dan “sedap
kelihatannya.” Kristus juga dicobai dari segi indera penglihatan ini. Didalam pencobaan diawal
pelayananNya, setan membawa Kristus keatas gunung yang tinggi dan menunjukkan/memperlihatkan
segala kemegahan kerajaan dibumi:
8

Dan Iblis membawa-Nya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada-Nya
semua kerajaan dunia dengan kemegahannya,
9
dan berkata kepada-Nya: "Semua itu akan kuberikan kepada-Mu, jika Engkau sujud menyembah
aku." (Mat. 4:8-9)

Rupanya indera mata ini, jika tidak diwaspadai, merupakan pintu masuk bagi pencobaan.
Keindahan, kemegahan, kecantikan, jika tidak dipandang dari segi kemuliaan Allah yang telah
menciptakannya, dapat menjadi awal masuk kedalam pencobaan setan. Karena itu Tuhan sangat keras
dengan penggunaan indera penglihatan ini, bahkan memerintahkan untuk mencungkilnya jika mata itu
membuat kita terus jatuh (band. Mat. 5:29; 18:9)
Aspek kedua yang menjadi sasaran eksploitasi pencobaan iblis adalah keinginan daging, yaitu
segala keinginan yang berhubungan dengan pemuasan tubuh. Lihat kembali pencobaan terhadap Hawa
berikut:
“Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula
pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya
dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminyapun
memakannya.” (Kej. 3:6)

Setelah pencobaan masuk melalui indera penglihatan, maka ia mempengaruhi Hawa sehingga
menginginkan buah itu karena “baik untuk dimakan.” Artinya kini keinginan daging telah dibangkitkan,
yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pemuasan tubuh. Dalam hal Hawa, keinginan itu kelihatan
sepele, yaitu ingin memuaskan lidah dan perutnya. Namun peristiwa ini TIDAKLAH SEPELE, karena masalah
utamanya bukanlah masalah lidah atau perut, namun masalah ketaatan kepada Allah. Jadi dosa Hawa
bukan masalah keinginan lidah dan perutnya, tetapi masalah mempercayai & taat atau meragukan &
membangkang Allah. Disini Hawa telah jatuh kedalam dosa, yaitu meragukan & menolak Allah.
Aspek kedua ini juga diperlihatkan dalam peristiwa pencobaan Kristus di padang gurun. Setelah
berpuasa selama 40 hari, setan mencobai Mesias dengan kebutuhan tubuhNya, yaitu masalah perut:
“Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus.
Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada-Nya: "Jika Engkau Anak Allah, perintahkanlah
supaya batu-batu ini menjadi roti." (Mat. 4:2-3)

Perhatikan sekali lagi bahwa masalah perut bukanlah masalah pokok pencobaan itu. Masalah
kebutuhan dan keinginan tubuh ini hanyalah umpan untuk melakukan kesalahan yang besar, yaitu untuk
mencobai Allah (untuk membuat Yesus meragukan Firman Allah). Sama seperti umpan sebuah jerat.
Umpan bukanlah tujuan utama sang pembuat jerat. Umpan hanyalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu
menangkap si mangsa. Demikian juga tujuan setan membangkitkan keinginan daging ini, bukan supaya
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Yesus membuat batu menjadi roti untuk memenuhi rasa laparnya, tetapi dengan berbuat demikian maka
sebenarnya Yesus akan meragukan statusnya bahwa Ia adalah Anak Allah. Dengan pengertian lain, sekali
lagi tujuan dari pencobaan itu adalah meragukan Allah.
Aspek terakhir yang dicobai iblis dalam diri manusia adalah masalah ketamakan akan kekuasaan
atau nama, atau dalam bahasa 1 Yoh. 2:16 adalah “keangkuhan hidup.” Ini adalah pencobaan yang sangat
kuat yang sering menjatuhkan manusia. Perhatikan sekali lagi proses kejatuhan Hawa. Setelah terpancing
untuk melakukan diskusi dengan setan, pandangan Hawa kemudian dibawa kepada daya tarik buah
terlarang itu. Dari pandangan (indera) turun ke pikiran, kemudian ke perasaan dan menghasilkan kehendak
(keinginan). Namun ketertarikan utama adalah karena buah itu (katanya) akan memberi pengertian (=
”sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat”- Kej. 3:5, band. dengan ayat 6).
4

Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: "Sekali-kali kamu tidak akan mati,
tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu
akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat."
6
Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya,
lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan
dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan
suaminyapun memakannya.” (Kej. 3:4-6)
5

Pencobaan jenis ketiga ini masuk semakin dalam kedalam pribadi manusia, yakni kedalam jiwanya.
Kalau aspek pertama dan kedua adalah aspek indera kemudian masuk ke aspek fisik, maka aspek ketiga
masuk lebih jauh lagi kedalam jiwa manusia, yaitu pemuasan “self esteem” (harga diri). Dalam istilah ahli
jiwa Maslow, ini adalah “aktualisasi diri” yang menurut teorinya merupakan puncak dari kebutuhan
manusia. Perhatikan bahwa Kristus juga dicobai dalam aspek ini:
5

Kemudian Iblis membawa-Nya ke Kota Suci dan menempatkan Dia di bubungan Bait Allah,
lalu berkata kepada-Nya: "Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu ke bawah, sebab ada
tertulis: Mengenai Engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan
menatang Engkau di atas tangannya, supaya kaki-Mu jangan terantuk kepada batu." (Mat. 4:5-6)

6

Pencobaan disini adalah pencobaan identitas diri. Setan ingin membuat Yesus mempertanyakan
diriNya apakah benar Ia Mesias. Jika benar tentu Allah akan melindungiNya. Jika Yesus manusia biasa,
tentulah dengan senang hati dan bangga Ia akan menunjukkan dirinya dengan melayang turun. Tetapi Ia
adalah Logos Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena itu Ia lebih tahu FirmanNya sendiri yang
coba disitir setan. Maka Yesus menengking setan untuk tidak mencobai Allah.
Itulah ketiga aspek manusia yang selalu dicobai setan, yaitu keinginan indera, keinginan tubuh dan
keinginan jiwa. Semua itu dirangkumkan Yohanes sebagai “yang dari dunia”:
15

Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia,
maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
16
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta
keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.” (1Yoh. 2:15-16)

Demikianlah pembahasan anatomi pencobaan yang selalu menjatuhkan manusia agar pembaca
dapat mulai mengerti bagaimana cara berpikir setan yang mempengaruhi manusia untuk berpikir seperti
dirinya. Secara singkat, pencobaan selalu mengalihkan perhatian dari Allah dan anugerahNya kepada
manusia dan keinginannya. Karena itu teologi yang benar selalu dibangun diatas pengenalan akan Allah dan
anugerahNya dan dari sana melihat kepada manusia dan kebutuhannya. Sebaliknya teologi yang
melenceng selalu bergerak dari manusia dengan keinginan dan kemampuannya, dan dari sana mencoba
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mengertikan Allah dan tuntutanNya. Teologi seperti ini sebenarnya bukanlah Teologi, tetapi Anthropologi
karena pusatnya bukan pada Allah dan sifat-sifatNya, tetapi pada manusia dan kewajibannya.

Teologi yang benar selalu dibangun diatas pengenalan akan Allah dan anugerahNya, dan dari sana melihat kepada manusia dan kebutuhannya.
Teologi yang melenceng selalu bergerak dari manusia dengan keinginan dan
kemampuannya, dan dari sana mencoba mengertikan Allah dan tuntutan-Nya.
Ini sebenarnya bukan Teologi, tetapi Anthropologi.
Selanjutnya kita akan membahas akibat dari kejatuhan manusia pertama kedalam dosa. Dengan
mengerti hal ini maka kita akan mengerti betapa seriusnya dosa dan betapa urgentnya keselamatan itu.
Mari kita membahasnya.

2.C.3. Akibat Kejatuhan Manusia Kedalam Dosa
2.C.3.a. Menjalarkan Sifat Dosa kepada Semua Keturunannya (Ras manusia)
Kejatuhan manusia pertama kedalam dosa bukanlah suatu hal yang sepele karena berpengaruh
bukan hanya pada Adam & Hawa saja, tetapi kepada seluruh keturunannya yaitu seluruh umat manusia.
Mengapa demikian? Bukankah manusia harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya sendiri?
Mengapa kita harus ikut menanggung akibat kesalahan Adam & Hawa?41 Sebelum kita membahas lebih
lanjut tentang akibat kejatuhan manusia pertama kedalam dosa terhadap seluruh ras manusia, kita harus
menuntaskan pertanyaan ini, yaitu apakah dosa manusia pertama berpengaruh terhadap seluruh ras
manusia? Mari kita membahasnya sepintas.
Apakah dosa Adam & Hawa berpengaruh pada umat manusia?
Banyak orang, agama dan kepercayaan yang beranggapan bahwa kejatuhan Adam & Hawa
kedalam dosa tidak memiliki dampak apa-apa kepada seluruh keturunannya yaitu ras manusia. Anggapan
ini didasarkan pada pendapat (asumsi) bahwa Allah adalah adil sehingga tidak mungkin menanggungkan
kesalahan nenek moyang kepada keturunan-keturunannya. Karena itu pendapat ini juga berkesimpulan
tidak diperlukan juruselamat yang menanggung dosa manusia, karena tidaklah adil seseorang menanggung
kesalahan orang lain.
Alkitab memang mengajarkan bahwa kesalahan yang diperbuat oleh seseorang harus ditanggung orang itu
sendiri (mis. Imamat 5:17; Kol. 3:25). Maksud dari ayat-ayat demikian adalah dosa perbuatan bukan dosa
yang diwarisi dalam gen manusia. Tetapi hal itu juga justru menyatakan bahwa perbuatan dosa tetap harus
dihukumkan kepada yang bersangkutan. Karena itulah semua orang harus binasa karena telah jatuh
kedalam dosa (berbuat dosa) karena dari awalnya ia telah memiliki SIFAT berdosa dan menjadi hamba dosa
(Mzm. 51:7, bandingkan Yoh. 8:34; Rom.6:16,23). Jadi setiap orang sejak dari kandunganpun telah berdosa
41

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini telah menimbulkan beragam ajaran teologi keselamatan. Dalam teologi
keselamatan misalnya, Pelagius (354-440 AD) sebagai tokoh yang kemudian mempengaruhi teologi sinergisme dengan
meninggikan harkat manusia, mengajarkan bahwa dosa Adam & Hawa tidak mempengaruhi keturunan selanjutnya
karena hanya merupakan suatu “teladan yang jelek.” (Untuk lebih lengkap & jelasnya tentang doktrin Pelagian, baca
buku sejarah gereja “History of the Christian Church” oleh Phillip Schaff, Vol. 3, Bab IX, Bagian IV, pasal 150 dan 151)
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sebagai akibat sifat dosa yang diturunkan kepadanya mulai dari Adam & Hawa, kepada nenek moyangnya,
kepada orangtuanya, lalu diturunkan kepadanya. Untuk lebih jelasnya mari kita membahas pertanyaan
dibawah ini:
Menjadi orang berdosa karena berbuat dosa, atau berbuat dosa karena ianya orang berdosa?
Banyak orang atau kepercayaan beranggapan bahwa seorang bayi adalah suci, tidak berdosa,
sampai ia benar-benar berbuat dosa. Konsep seperti ini asing, abu-abu dan sangat berbeda dengan konsep
Alkitab. Mengapa asing? Karena konsep ini menyatakan dosa hanya melalui PERBUATAN DOSA, sedang
Alkitab mengajarkan bahwa dosa telah diwarisi saat masih didalam kandungan dan belum dapat berbuat
apa-apa (band. Mzm. 51:7).
Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. (Mzm. 51:7)

Konsep itu juga abu-abu karena kemudian tidak jelas kapan seorang bayi itu mulai dikatakan
berdosa? Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kita berdosa (bahkan sejak dari dalam kandungan ibu
kita) karena kita mewarisi genetika Adam & Hawa yang berdosa. Lihat misalnya Rom. 5:12 & 19:
Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga
maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat
dosa. (ay. 12)
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa,… (ay. 19)

Perhatikan didalam ayat 19, bahwa dosa Adam & Hawa telah menjadikan semua keturunannya,
yaitu seluruh ras manusia sebagai makhluk berdosa, yang pada gilirannya akan membuahkan perbuatan
dosa (ay. 12) dan seiring dengan itu juga maut ikut menjalar kepada seluruh umat manusia.
Mungkin anda berkata: ”tidaklah fair bagi kita! Masakan Adam & Hawa yang berdosa, kok kita ikut-ikutan
berdosa?” untuk menjawab protes anda, anda hanya perlu diingatkan: kalau tidak mau mewarisi gen dosa
Adam & Hawa ya jangan jadi manusia, karena jika anda adalah manusia, maka anda PASTI mewarisi gen
(atau istilah modernnya lebih dikenal sebagai DNA) berdosanya Adam & Hawa.
Perhatikan illustrasi dibawah ini:
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X

Gbr. 5: Sifat Genetik makhluk hidup akan diteruskan kepada keturunannya
Mengapa buah kelapa akan menumbuhkan pohon kelapa (dan bukan pohon pisang misalnya), dan
sesudah pohon tumbuh dan berbuah tetap akan memunculkan buah kelapa (dan bukan buah pisang
misalnya)? Karena semua makhluk akan mereproduksi (menghasilkan lagi) makhluk sejenisnya karena ada
kode-kode genetik (DNA) yang diturunkannya. Karena itu, sifat berdosa dan segala kelemahan serta
keterbatasan akibat dosa Adam & Hawa kemudian diturunkan kepada seluruh keturunannya, yaitu anda
dan saya.
Jika sekarang kita sudah mengerti dan menyetujui bahwa dosa Adam & Hawa telah menurun
kepada kita, maka kita akan mengerti juga bahwa akibat-akibat kejatuhan berikut juga telah menjadi
bagian kita. Berikut adalah akibat-akibat kejatuhan Adam & Hawa bagi seluruh ras manusia keturunannya:
2.C.3.b. Kehilangan Kemuliaan Allah
Lihat akibat pertama dari dosa:
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, (Rom. 3:23)

Akibat dosa yang pertama adalah manusia telah kehilangan (dari akar kata Yunani “hustereo”:
inferior, deficient, fall short; lebih rendah, kekurangan, tidak memenuhi standard) kemuliaan Allah. Artinya,
sama seperti illustrasi Api Besar dan api kecil didepan, karena dosa maka manusia tidak memiliki sifat
seperti Allah lagi. Manusia telah berubah sifat, bahkan menjadi lawan dari sifat Allah. Akibatnya manusia
tidak dapat bergaul dengan Allah seperti illustrasi Api Besar dan bensin diatas.
Jadi arti dari kehilangan kemuliaan Allah ini adalah bahwa manusia yang dulu memiliki sifat-sifat
moral yang sama dengan Allah, yaitu kekudusan, kebenaran & kasih; kini sifat & kualitasnya telah berbeda
jauh, bahkan telah berbeda sifatnya. Manusia menjadi menyukai kecemaran daripada kekudusan, dusta
daripada kebenaran, dan kebencian daripada kasih. Kualitas pengetahuannyapun telah hilang. Manusia
34

BAB-2: RENCANA ALLAH BAGI MANUSIA & KEJATUHAN MANUSIA DALAM DOSA

tidak dapat lagi mengetahui kebenaran, karena telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, keselamatan
yang dibawa Kristus kemudian akan membawa kembali kemuliaan Allah dalam sifat-sifat moral yang hilang
ini kembali kedalam orang percaya (Ef. 4:24) dan memperbaharui pengetahuan/pengenalan mereka akan
Allah yang benar (Kol. 3:10).
Ada dua akibat/tanda dari kehilangan kemuliaan Allah ini dalam hubungannya dengan relasi
manusia dengan Allah dan dengan manusia. Pertama, manusia menjadi TAKUT akan kemuliaan Allah.
Lihatlah apa yang terjadi dengan Adam & Hawa setelah kejatuhan:
Ia menjawab: "Ketika aku mendengar, bahwa Engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena
aku telanjang; sebab itu aku bersembunyi. (Kej. 3:10)

Manusia pertama yang tadinya begitu akrab dengan Allah, kini menjadi takut melihat kemuliaan
Allah karena sifatnya telah berbeda dan tidak dapat berdiri didepan kemuliaan Allah. Sama seperti bensin
atau kayu kering yang takut melihat dan mendekati api yang menyala. Karena itu kita mengerti sekarang
mengapa para nabi atau orang-orang suci dalam Alkitab tetap ketakutan setengah mati saat malaikat atau
kemuliaan Tuhan datang kepada mereka (band. Musa, Yesaya, Yehezkiel, Yohanes dalam kitab Wahyu,
dsb.).42
Dalam hubungannya dengan relasi sesama manusia, kehilangan kemuliaan Allah telah
mengakibatkan manusia merasa MALU terhadap sesamanya, seperti nyata dalam peristiwa kejatuhan
Adam & Hawa. Bandingkan sikap satu sama lain sebelum dan sesudah kejatuhan:
Mereka keduanya telanjang, manusia dan isterinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. (Kej. 2:25)
Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang; lalu mereka
menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. (Kej. 3:7)

Rasa malu ini merupakan penghalang hubungan sesama manusia sepanjang masa. Rasa ini pada
gilirannya menciptakan benteng-benteng yang dibangun manusia yang mengakibatkan mereka semakin
egois. Dengan benteng ini manusia mencoba membela dirinya dan selalu menyalahkan pihak-pihak lain
(Allah, manusia & keadaan), persis seperti sikap manusia yang pertama (Kej. 3:12&13).
Manusia itu menjawab: "Perempuan yang Kautempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu
kepadaku, maka kumakan." (Kej. 3:12)
Kemudian berfirmanlah TUHAN Allah kepada perempuan itu: "Apakah yang telah kauperbuat ini?" Jawab
perempuan itu: "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." (Kej. 3:13)

2.C.3.c. Terpisah Selamanya dari Hadirat Allah (Maut)
Akibat kejatuhan manusia kedalam dosa berikutnya adalah terpisahnya manusia (Adam & Hawa
dan kita semua sebagai ras manusia keturunannya) dari hadirat Allah selamanya. Inilah yang disebut
42

Saat berhadapan dengan kemuliaan Allah, maka manusia yang menurut standard manusia lainnya adalah
“suci,” akan melihat dosanya secara jelas sehingga mereka ketakutan (band. Yesaya dalam Yes. 6:5 atau Yehezkiel
dalam Yeh. 1:28-2:2). Ilustrasinya sama seperti kotoran dan cahaya. Semakin dekat kepada sumber terang, maka
kotoran akan semakin nyata. Semakin dekat kepada kemuliaan Allah, semakin nyata dosa kita dan mengakibatkan
ketakutan dan juga pertobatan seperti para tokoh Alkitab. Karena itu juga kita dengan yakin berkesimpulan bahwa
para pemimpin kristen yang zaman ini sering mengaku berjumpa Tuhan dan dengan santai kembali kepada dunianya
tanpa pertobatan (bahkan semakin menyolok ketamakannya) bukan berjumpa dengan Tuhan yang benar, tetapi
dengan “kemuliaan/terang” yang lain, yaitu iblis sendiri.
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“Maut” atau kematian yang sesungguhnya. Mari kita melihat kembali peristiwa kejatuhan manusia
pertama dan melihat apa arti maut itu. Sebelum kejatuhan, mereka telah diperingatkan Allah tentang
akibat dari memakan buah terlarang itu:
16

Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia: "Semua pohon dalam taman ini boleh kaumakan
buahnya dengan bebas,
17
tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab
pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. (Kej. 2:16-17)

Perhatikan bahwa sebagai akibat ketidaktaatan memakan buah terlarang itu, Allah
memperingatkan bahwa manusia itu (Adam) akan mati pada hari ia memakannya. Namun kitab Kejadian
pasal 3 mencatat bahwa pada hari Adam & Hawa memakan buah itu mereka tidak mati (masih hidup
hampir seribu tahun lagi). Jadi arti “mati” dalam ayat 17 bukanlah mati dalam arti fisiknya, tetapi berarti
dijauhkan dari hadirat Allah, Pohon Kehidupan dan Sumber Kehidupan mereka. Peristiwa kematian itu
ditunjukkan dengan diusirnya mereka dari hadirat Allah pada hari itu juga dan tidak akan dapat kembali
kesana dengan kekuatan mereka sendiri karena kekudusan Allah dijaga oleh Kerub yang menyala-nyala dan
membinasakan.
Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempatkan-Nyala beberapa kerub
dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon
kehidupan. (Kej. 3:24)

Inilah arti MAUT sesungguhnya, yaitu dijauhkan dari hadirat Allah selamanya. Konsep ini
diteruskan dalam seluruh Alkitab. Itulah kedudukan awal SETIAP ORANG, yaitu mengalami keterpisahan
kekal dengan Allah. Perhatikan perkataan Tuhan kepada orang- orang yang menolak untuk percaya
kepadaNya:
23

Lalu Ia berkata kepada mereka: "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas; kamu dari dunia ini, Aku
bukan dari dunia ini.
24
Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu; sebab jikalau kamu
tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. (Yoh. 8:23-24)
Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada
di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah (Yoh. 3:18)
Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada
Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. (Yoh. 3:36)

Karena itu jika seseorang menolak untuk percaya kepada Kristus dalam hidupnya, maka MAUT atau
keterpisahan kekal dengan Allah akan tetap berlaku kepadanya selamanya. Itulah arti dari dihukum dalam
neraka, yaitu dipisahkan selamanya dari hadirat Allah:
8

dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati
Injil Yesus, Tuhan kita.
9
Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan
dari kemuliaan kekuatan-Nya,” (2Tes.1:8-9)
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Untuk dipikirkan: no. 3
ARTI & HAKIKAT NERAKA
NERAKA bukanlah sekedar Tempat, tetapi terutama KEADAAN terpisah dari hadirat dan kemuliaan
Allah secara total (2Tes. 1:9), sehingga segala keadaan yg disebabkan oleh hadirnya Kemuliaan Allah,
seperti Kasih, Sukacita, Damai Sejahtera, Ketenangan, Kebaikan, Kerendahan hati, dan seterusnya
TIDAK HADIR. Yang ada adalah sebaliknya, seperti Kemarahan, Kesedihan, Kegusaran, Kejahatan,
Kesombongan, dsb. Karena itu TIDAK ADA GUNANYA memberi kesempatan lagi mereka yang berada
disana untuk pertobatan karena mereka TIDAK MUNGKIN dapat bertobat karena tidak ada hadirat
Allah yang menyanggupkan mereka untuk bertobat. Karena itu bahasa Neraka adalah “ratap dan
kertak gigi” (mis. Mat. 22:13), yang merupakan ungkapan kesakitan dan kemarahan kepada Allah dan
nasibnya, dan BUKAN ungkapan penyesalan untuk pertobatan.

2.C.3.d. Manusia Kehilangan Kehendak Bebasnya dan Menjadi Hamba Dosa
Seperti telah dijelaskan diatas tadi, kejatuhan Adam & Hawa kedalam dosa telah mewariskan
kepada semua keturunannya sifat/gen berdosa yang mengakibatkan semua ras manusia menjadi hamba
dosa. Karena itu setelah kejatuhan manusia pertama, manusia tidak lagi memiliki kehendak bebas dalam
artian yang sesungguhnya yaitu bebas mentaati Allah. Tidak. Tanpa anugerah Allah melalui karya Roh
Kudus yang bekerja didalam diri seseorang, manusia tidak lagi sanggup memilih, mengasihi dan mentaati
Allah. Secara natural, keinginan manusia hanyalah untuk berbuat dosa. Lihatlah kesaksian Alkitab tentang
keadaan masyarakat pertama didalam dunia setelah manusia jatuh kedalam dosa:
Ketika dilihat TUHAN, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan
hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata,…(Kej. 6:5)

Perhatikan apa yang dihasilkan oleh komunitas manusia pertama dibumi: hatinya cenderung
SELALU membuahkan kejahatan SEMATA-MATA. Artinya apa yang dihasilkan oleh hati manusia adalah
kejahatan saja (dan tidak ada yang lain). Kesaksian ini dipertegas lagi oleh kesaksian penulis Surat Roma
yang mengutip nyanyian Daud yang menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang benar dan sungguhsungguh mencari Allah:
10

seperti ada tertulis: "Tidak ada yang benar, seorangpun tidak.
Tidak ada seorangpun yang berakal budi, tidak ada seorangpun yang mencari Allah.
12
Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik,
seorangpun tidak. (Rom. 3:10-12. Band. Mzm. 53:2-4)
11

Keadaan demikian terjadi karena semua manusia memang telah menjadi hamba dosa, karena siapa
yang berbuat dosa adalah hamba dosa:
Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa,
adalah hamba dosa.” (Yoh. 8:34)

Artinya, karena semua orang telah berbuat dosa, maka secara de facto (faktanya) semua orang
adalah hamba dosa. Karena mereka adalah hamba, maka mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka
inginkan (yang baik), tetapi hanya dapat melakukan apa yang tuannya (dosa) perintahkan, yaitu berbuat
dosa. Karena itulah mereka disebut hamba, yaitu hamba dosa.
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Apakah kamu tidak tahu, bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai
hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa
yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada
kebenaran? (Rom. 6:16)

Saat seseorang menjadi hamba dosa (yaitu jika seseorang belum dilahirkan kembali atau diciptakan
kembali oleh Allah), maka ianya tidak dapat memilih yang benar karena ia bebas (terpisah) dari kebenaran:
Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. (Rom. 6:20)

Frasa “bebas dari kebenaran” ( eleutheroi tei dikaiosunei) memiliki arti benar-benar tidak dapat
bersinggungan atau benar-benar terlepas dari kebenaran.43 Artinya, dalam keadaannya yang berdosa,
manusia tidak memiliki kehendak bebas dalam arti yang sebenarnya yaitu dapat memilih yang baik dan
yang jahat, tetapi kehendaknya telah diperbudak oleh dosa dan terlepas sama sekali dari kebenaran.
Karena itu tanpa anugerah Tuhan yang membebaskan seseorang, tidak seorangpun memiliki kehendak
bebas untuk memilih Allah. Yang ada adalah “kehendak bebas untuk melakukan dosa dan jenis dosa apa
yang ingin dia lakukan.” Dalam bahasa rasul Paulus, orang berdosa adalah “orang mati” terhadap
kebenaran karena terikat oleh “penguasa kerajaan angkasa” sehingga hidup terikat kepada hawa nafsunya
(Ef. 2:1-2):
1

Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa
kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. (Ef. 2:1-2)
2

Karena itu juga keselamatan BUKAN hasil dari KEMAUAN atau IMAN lahiriah seseorang (karena sebagai
“orang mati,” tak seorang berdosapun yang mau atau sanggup untuk percaya tanpa anugerah Allah), tetapi
semata-mata merupakan anugerah (pemberian cuma-cuma) dari Allah.
Saat seseorang menerima anugerah keselamatan melalui peristiwa kelahiran kembali, maka saat
itulah kehendaknya benar-benar dibebaskan sehingga dapat menerima kebenaran secara bebas dan dapat
menjadi hamba Allah:
Tetapi syukurlah kepada Allah! Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan
segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. (Rom. 6:17)
Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah,
kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah
hidup yang kekal. (Rom. 6:22)

Namun harus diperhatikan ayat 22. Orang percaya menjadi bebas, sekali lagi, bukan dengan
pengertian bebas untuk berbuat sesukanya, tetapi sama seperti manusia pertama sebelum kejatuhan,
orang percaya diberi kebebasan untuk mentaati Allah. Artinya, kehendak bebas diberikan kembali kepada
orang percaya tujuannya supaya manusia diberi kemampuan untuk mentaati Allah dengan kebebasannya,
dan tidak bebas untuk hal lainnya. Tujuan dari pembebasan ini bukan supaya mereka menjadi “bebas
sesukanya” tetapi agar mereka dapat menjadi “hamba Allah” yang hidup dan keinginannya selalu mentaati
Allah.

43

Robertson’s Word Pictures dan Vincent’s Word Studies keduanya mengartikan demikian.
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2.C.3.e. Manusia Tidak Dapat Menemukan dan Bersekutu Dengan Allah Yang Benar
Dengan keadaannya yang berdosa dan terpisah dari hadirat Allah Yang Kudus, manusia tidak dapat
menemukan apalagi bersekutu dengan Allah yang benar. Mengapa demikian? Karena manusia yang
berdosa, dan hina namun sombong ini, tidak mungkin dapat mengenal sesuatu yang diluar jangkauannya.
Apalagi seperti yang telah berulangkali kita jelaskan diatas, sifat atau hakikat manusia dosa ini tidak
mungkin dapat bersinggungan sedikitpun dengan kemuliaan Allah tanpa binasa. Manusia yang berdosa
tidak mungkin mendapat pengetahuan tentang Allah yang benar tanpa Allah sendiri yang menyatakan
diriNya kepada mereka.
Namun kesombongan manusia selalu ingin membuktikan bahwa mereka dapat menemukan Allah
yang benar. Karena itu mereka menciptakan berbagai kepercayaan dan agama. Tetapi semua usaha
manusia itu sebenarnya bukanlah usaha untuk mencari Allah,- karena tidak seorangpun yang benar-benar
mencari Allah, - tetapi merupakan usaha-usaha untuk “menegakkan kebenaran sendiri” seperti kesaksian
Alkitab:
10
11

seperti ada tertulis: "Tidak ada yang benar, seorangpun tidak.
Tidak ada seorangpun yang berakal budi, tidak ada seorangpun yang mencari Allah. (Rom. 3:10-11)

Sebab, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk
mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. (Rom.
10:3)

Karena keterpisahan manusia dengan Allah ini menimbulkan kekosongan batin dan ketakutan akan
kematian dan akan hukuman yang akan menimpa mereka, maka mereka menciptakan berbagai tata cara
dan aturan-aturan agama/kepercayaan sendiri. Karena itu timbullah ratusan bahkan ribuan kepercayaan
dan agama didunia. Topik ini akan kita bahas lebih lanjut dalam bab berikutnya.
2.C.3.f. Kematian Fisik
Akibat kejatuhan manusia berikutnya adalah adanya kematian fisik. Kematian fisik adalah akibat
langsung dari kejatuhan manusia pertama kedalam dosa. Setelah Adam & Hawa jatuh kedalam dosa, dan
setelah Allah menjanjikan penebusan (Kej. 3:15,21), maka pada hari itu juga Allah mengusir mereka dari
Taman Eden supaya mereka tidak dapat lagi memakan buah dari Pohon Kehidupan itu dan hidup
selamanya. Artinya mereka akan menjadi manusia fana yang pasti akan mengalami kematian fisik pada
waktunya:
23

Lalu TUHAN Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia
diambil.
24
Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempatkan-Nyala beberapa kerub
dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon
kehidupan. (Kej. 3:23-24)

Namun ada yang harus kita perhatikan secara seksama disini, bahwa kematian fisik bukanlah
hukuman tambahan kepada manusia, tetapi justru sebagai kasih karunia agar mereka tidak menderita
selamanya dalam keadaannya yang berdosa, sakit dan menderita. Mari kita perhatikan narasi dalam Kitab
Kejadian pasal 3, khususnya tindakan Allah setelah kejatuhan manusia, khususnya intonasi ayat 22:
21

Dan TUHAN Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk isterinya itu, lalu
mengenakannya kepada mereka.
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22

Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita,
tahu tentang yang baik dan yang jahat; maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan
mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selamalamanya."
23
Lalu TUHAN Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia
diambil.
24
Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempatkan-Nyala beberapa kerub
dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon
kehidupan. (Kej. 3:21-24)

Setelah menjanjikan seorang Mesias dalam ayat 15 yang akan mengalahkan Iblis dan pekerjaannya,
maka Allah menunjukkan simbol penebusan dalam ayat 21, yaitu diperlukan suatu korban penebus dosa
untuk menutupi dosa mereka. Barulah kemudian Allah bertindak mengusir mereka dari hadirat Allah.
Ayat 22 merupakan ayat yang membingungkan karena penterjemahannya seolah mengatakan
bahwa SETELAH makan buah terlarang itu memang benar manusia pertama itu telah menjadi seperti Allah,
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jika arti ayat tersebut demikian, maka setan benar dan Allah seolah
memang telah menipu Adam & Hawa dan menyembunyikan yang sebenarnya. Penterjemahan demikian
kurang tepat. Mari kita lihat lagi ayat 22:
Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita,
tahu tentang yang baik dan yang jahat; maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan
mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selamalamanya. (Kej. 3:22)

Perhatikan dengan seksama ayat ini. Ayat ini sebenarnya tidak sedang mengatakan bahwa akibat
manusia memakan buah pengetahuan itu maka mereka mengetahui yang baik dan yang jahat. Dari saat
mereka diciptakan, manusia telah mengetahui apa yang baik & benar (karena mereka adalah “gambar dan
rupa Allah” dan diajar Allah langsung) yaitu taat kepada Allah, dan apa yang jahat yaitu membangkang
Allah. Terjemahan alkitab bahasa Indonesia kurang tepat memberi intonasi karena seolah mengatakan
manusia tahu tentang yang baik dan yang jahat KARENA memakan buah terlarang itu. Atau dengan
perkataan lain berarti manusia MEMANG dapat mengetahui yang baik dan yang jahat karena memakan
buah terlarang itu. Artinya perkataan iblis yang benar dan Allah yang salah dan menyembunyikan
kebenaran itu dari Adam.
Demikian juga KJV: “Behold..the man is become as one of Us, to know good and evil, and now,...”
Terjemahan ini (seperti juga Alkitab Bhs Indonesia) bertendensi bahwa manusia dapat mengetahui tentang
yang baik dan yang jahat AKIBAT kejatuhan. Padahal ayat tersebut sedang menyatakan tentang
PERUBAHAN yang telah terjadi: DULU (sebelum kejatuhan), manusia dapat mengetahui tentang yang baik
& yang jahat, dan SEKARANG manusia yang jatuh, malu, telanjang, takut bertemu Allah dan menderita
sebenarnya sudah tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat. Karena itu terjemahan-terjemahan klasik
terbaik (seperti Samaritan Text, Samaritan Version, termasuk terjemahan bahasa Yunani yg terbaik dari
bahasa Ibrani oleh 72 akhli orang Yahudi dalam Septuaginta) jelas menterjemahkan kata ”telah”- כאחד
(hayah: H1961; accomplished, come to pass) menjadi sesuatu masa yang lampau (“was”). Jadi ayat
tersebut harusnya dibaca “Behold..the man was become as one of Us, to know good and evil, and now,...”
(lihat Adam Clarke’s Commentary on the Bible untuk penjelasan selanjutnya).
Artinya diayat ini Allah sedang membandingkan keadaan manusia dulu sebelum jatuh kedalam
dosa, manusia telah menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat, dengan masa sekarang
setelah kejatuhan. Allah berkata: ”Lihatlah manusia yang dulu seperti kita, tahu tentang yang baik dan
yang jahat, tetapi lihatlah keadaan mereka sekarang yang takut, malu, berdosa dan menderita itu! Karena
itu, supaya mereka tidak berada dalam keadaan demikian selamanya, baiklah Kita jauhkan mereka dari
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Pohon Kehidupan itu sehingga mereka tidak hidup selamanya tetapi supaya mereka menjadi fana agar
dapat dilepaskan dari penderitaan tubuh selamanya.” Dengan intonasi ini, maka kita mengerti sekarang
bahwa tujuan Allah membiarkan manusia menjadi fana (bisa mati jasmaninya) adalah agar manusia
TERLEPAS dari penderitaan hidup itu melalui kematian tubuh. Jadi tindakan Allah itu BUKAN hukuman
tambahan, tetapi KASIH KARUNIA agar manusia dapat terlepas dari penderitaan selamanya.
Jadi kematian fisik merupakan akibat langsung dari kejatuhan manusia pertama kedalam dosa dan
merupakan bukti otentik bahwa manusia telah berada dalam posisi terpisah dari Allah (maut), namun
sekaligus merupakan kasih karunia Allah yang melepaskan manusia dari penderitaan tubuh selamanya. Puji
Tuhan untuk kasihNya yang besar.

KESIMPULAN BAB-2:

Penciptaan Manusia dan Kejatuhannya kedalam Dosa
Berikut adalah Kesimpulan, Garis Besar dan Alur Pemikiran pembahasan dalam Bab-2 tentang
Rencana Allah bagi Manusia dan Apa akibat dari Kejatuhan Manusia kedalam Dosa:
1.

Manusia pertama diciptakan sebagai makhluk yang mulia karena telah diciptakan sesuai gambar dan
rupa Allah, dengan karakteristik utama sebagai suatu pribadi dengan kehendak bebas namun
tergantung sepenuhnya kepada Penciptanya, disertai dengan atribut-atribut moral yang merupakan
pancaran kemuliaan Allah. Kehendak bebas yang dijaga oleh atribut moral diberikan supaya manusia
pertama dapat secara bebas memilih, mengasihi, mentaati dan menggantungkan diri kepada Allah.
Tidak seperti robot yang dapat diprogram sesuai keinginan penciptanya. Namun sekali lagi, kehendak
bebas yang diberikan itu bukan “bebas sebebas-bebasnya” tetapi hanya memiliki arti sebenarnya jika
dikaitkan kepada ketergantungannya kepada Penciptanya dengan tidak melanggar atribut-atribut
moralnya. Tujuan diberikan kehendak bebas ini adalah agar manusia dimampukan untuk mengasihi dan
mentaati Allah sehingga dapat menjadi wakil-wakil Allah didalam mengelola bumi.

2. Namun kehendak bebas otomatis memiliki konsekuensinya sendiri. Dengan adanya hakikat ini, maka
manusia pertama juga dapat memilih untuk tidak mentaati Allah. Itulah yang terjadi pada Hawa dan
Adam sehingga manusia jatuh kedalam dosa dan terpisah dari hadirat Allah selamanya (mengalami
maut).
3. Kejatuhan kedalam dosa juga telah membuat manusia pertama dan semua keturunannya kehilangan
kemuliaan Allah, yaitu kehilangan semua atribut moral Allah, dan telah berubah hakikat menjadi
sesuatu yang bertentangan dengan hakikat Allah. Karena itu juga manusia harus terpisah dari hadirat
Allah selamanya (“maut”) dan tidak dapat menemukan Allah yang benar dari inisiatifnya sendiri
(melalui agama, kepercayaan, moralitas, pendidikan, riset ilmu pengetahuan, dlsb.)
4. Jadi keseriusan dosa bukan terletak pada “besar-kecil” nya dosa, tetapi pada fakta bahwa dosa sekecil
apapun merupakan pelanggaran terhadap sifat-sifat moral Allah dan karena itu harus dijauhkan dari
kemuliaan & hadirat Allah selamanya (= Maut: Saat hidup tidak dapat mengenal & bersekutu dengan
Allah, dan setelah mati akan tetap terpisah dari kemuliaan hadirat Allah selamanya. Keadaan ini yang
disebut neraka)
5. Setelah kejatuhan Adam dan Hawa kedalam dosa, ras manusia telah mewarisi semua sifat dosa mereka
didalam genetika mereka. Karena itu juga semua orang adalah orang berdosa. Mereka berdosa bukan
karena pertama mereka telah berbuat dosa, tetapi kedudukan berdosanyalah yang mengakibatkan
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mereka kemudian berbuat dosa. Karena itu jugalah semua orang telah menjadi hamba dosa dan telah
kehilangan kehendak bebasnya. Akibat selanjutnya dari keadaan terpisah dari Allah dan menjadi
hamba dosa adalah seluruh ras manusia telah kehilangan kemampuannya untuk mengenal dan
merespon Allah.
6. Bersamaan dengan diwarisinya sifat dosa oleh semua manusia, maka semua manusia juga mengalami
maut (karena upah dosa adalah MAUT, yaitu keterpisahan kekal dengan Allah). Jadi tidak seorangpun
yang lahir sebagai manusia yang tidak berdosa (kecuali manusia Yesus yang lahir bukan oleh benih
manusia). Karena itu SEMUA ORANG, tidak terkecuali, memerlukan Keselamatan.
7. Kematian fisik juga merupakan bukti otentik bahwa manusia telah berdosa dan menerima akibatnya.
Sekalipun demikian, kematian fisik adalah juga salah satu bentuk anugerah Allah agar manusia tidak
menderita selamanya didalam natur tubuh yang berdosa ini.
8. Jadi inilah akibat dari kejatuhan manusia pertama kedalam dosa: (1) dosa telah ditularkan kepada
seluruh ras manusia sehingga semua orang mewarisi gen dosa dan kelemahan Adam & Hawa. Sifat
berdosa yang dimiliki sejak dari kandungan inilah yang pada saatnya akan menghasilkan perbuatan
dosa. (2) manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, yaitu seluruh atribut moral Allah (Kasih, Kebenaran
dan Kekudusan) atau kehilangan “gambar dan rupa Allah.” (3) seluruh ras manusia telah mengalami
maut, yaitu dijauhkan dari hadirat Allah, sehingga (4) mereka dari dirinya sendiri tidak memiliki
keinginan dan kemampuan untuk mencari, menemukan dan bersekutu dengan Allah Yang Benar. (5)
keadaan manusia inilah yang menjadikan mereka disebut sebagai “hamba dosa” karena mereka hanya
dapat melakukan dosa dan tidak dapat melakukan yang benar. Artinya, hakikat manusia tidak memiliki
kehendak bebas lagi yang memampukannya untuk merespon Allah. (6) sebagai BUKTI OTENTIK bahwa
manusia berada dalam keadaan terpisah dengan Allah (maut), maka fisik manusia menjadi fana.
Artinya, kematian fisik merupakan bukti bahwa tubuh manusia ini telah mewarisi sifat dosa Adam &
Hawa dan hukuman Allah telah dijatuhkan kepadanya. Namun kematian fisik adalah anugerah Allah
untuk membebaskan manusia dari penderitaan kekal tubuh dosa.
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BAB-3

USAHA-USAHA MANUSIA UNTUK MENCARI KESELAMATAN
Setelah panjang lebar kita membicarakan tentang tujuan penciptaan manusia dan akibat kejatuhan
manusia pertama kedalam dosa terhadap tujuan itu, maka sekarang kita akan membahas lebih jauh lagi
tentang aspek penting dari akibat kejatuhan tersebut yaitu mengapa manusia berlomba-lomba mencari
keselamatan jiwanya dan mendirikan bermacam-macam kepercayaan. Dengan pembahasan ini diharapkan
pembaca dapat mengerti dan memahami dengan seksama mengapa ada banyak agama dan kepercayaan
didunia ini, dan bagaimana iman Kristen berbeda dengan yang lainnya. Dengan mengerti ini maka
diharapkan pembaca dapat dengan mantab diyakinkan bahwa benarlah Yesus adalah jalan keselamatan
satu-satunya, tanpa harus menjelekkan atau memojokkan iman/kepercayaan lainnya.
Untuk memulai pembahasan, kita akan menjawab pertanyaan penting mengapa ada timbul banyak
kepercayaan didunia ini? Apakah sebenarnya tujuan atau apa yang dicari dari semua kepercayaan dan
agama itu? Mari kita membahasnya.

3.A. Apakah Tujuan Semua Agama & Kepercayaan?
Untuk menjawab pertanyaan ini tidaklah sulit. Jika kita menanyakan pertanyaan ini kepada banyak
orang dari latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda, maka kita pasti mendapatkan jawaban
yang hampir seragam. Apakah itu? Jawabannya umumnya akan mengarah kepada jawaban agar dapat
memperoleh rezeki dan hidup baik pada masa kini dan terutama agar pada saat mati nanti dapat masuk
sorga (atau nirwana, menjadi moksa, dan lain-lain sejenisnya). Untuk mencapai itu bagaimana caranya?
Semua kepercayaan pada umumnya memiliki jawaban yang serupa juga, yaitu dengan mematuhi aturanaturan & tata cara agamanya dan berbuat baik kepada sesama & lingkungannya.
Jadi, apakah tujuan utama dari semua agama dan kepercayaan? Dapat disingkat jawabannya:
adalah untuk memperoleh keselamatan jiwanya. Artinya, ada suatu kesadaran yang dalam didalam setiap
manusia bahwa hidup ini tidak sekedar yang kelihatan, tetapi ada kehidupan lain dibalik yang materi ini,
dan ada penguasa yang mencipta, memelihara bahkan yang merusak/memperbaharui alam materi ini.
Masing-masing kepercayaan menyebut penguasa tersebut dengan istilahnya sendiri (Allah, Tuhan, Dewa/I,
Kakek Sumber Segala, Yang Besar, The Supreme Being, dsb.). Disamping itu ada kesadaran bahwa ada
pertentangan antara Yang Baik dan Yang Jahat, dan pada akhirnya Yang Baik akan menang. Kesadaran ini
juga yang menuntut setiap orang untuk menyenangkan Allah/Tuhan/Dewa/Yang Baik/Yang Kuasa/dan
sebagainya itu agar Ia nya tidak murka dan menghukum mereka, sehingga mereka dapat menikmati
sorga/paradise/nirwana/menjadi moksa/dan sebagainya. Itulah maksudnya keselamatan jiwa.
Alkitab juga memberi kesaksian bahwa tujuan iman dari manusia sejak zaman Adam sampai
sekarang adalah keselamatan jiwa mereka:
8b

Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan,
karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.
10
Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih
karunia yang diuntukkan bagimu.” (1Pet. 1:8b-10)
9
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Didalam iman Kristen, Keselamatan itu juga disebutkan sebagai “diselamatkan dari murka Allah”
(Rom. 5:8-9) 44
8

Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita,
ketika kita masih berdosa.
9
Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan
dari murka Allah. (Rom. 5:8-9)

Jadi, mengapa manusia mencari keselamatan jiwa?

3.B. Mengapa Manusia Mencari Keselamatan Jiwa/Mencari Sorga?
Mengapa manusia mencari keselamatan jiwanya? Jika kita semua jujur, maka kita akan menjawab
pertanyaan ini dengan jawaban singkat: karena takut kepada kematian dan apa yang menanti dibalik
kematian itu! Kematian selalu menjadi misteri yang menggentarkan semua orang. Didalam semua
kebudayaan dan kepercayaan, manusia selalu tertegun dengan adanya kematian dan berusaha mencari
penjelasan tentang arti kematian dan apa yang menanti dibalik kematian itu sesuai dengan keterbatasan
pemikiran dan budaya mereka. Didaerah ayah penulis di Danau Toba Samosir misalnya. Kepercayaan kuno
kami percaya bahwa Gunung Pusuk Buhit adalah asal muasal orang kami, dan setelah seseorang meninggal
dunia, maka rohnya akan kembali kesana.
Karena fenomena kematian ini, manusia sepanjang abad kemudian mencari jawaban mengapa
terjadi kematian dan mencoba mencari tahu apa yang ada dibalik kematian itu. Manusia kuno menjelaskan
fenomena kematian dan kekekalan dengan mitos-mitos. Karena itu manusia kuno pada umumnya percaya
adanya roh/spirit yang non materi dan berusaha melakukan kontak dengan roh-roh itu. Misalnya nenek
moyang atau orang tua yang telah meninggal dipercayai tetap hidup sebagai roh dan dapat melakukan
komunikasi bahkan dapat mempengaruhi nasib mereka yang masih hidup. Itulah sebabnya hampir disetiap
peradapan kuno selalu ada pemimpin spiritual atau shaman/dukun yang mencoba menghubungkan dunia
materi dengan dunia roh. Manusia modern, meskipun banyak yang skeptis terhadap kehidupan sesudah
kematian, namun pada akhirnya tetap ingin mencari tahu dengan ilmu pengetahuan (science) untuk
membuktikan ada tidaknya kehidupan dibalik kematian. Contohnya adalah penelitian-penelitian tentang
NDE seperti dijelaskan dalam Bab-1 diatas. Penelitian-penelitian science seperti itu adalah baik untuk lebih
memberi kepastian tentang adanya kehidupan dibalik kematian, namun jangan berharap lebih dari itu
karena hal-hal spiritual tidak dapat sepenuhnya dijelaskan secara science. Akibatnya dapat menyesatkan
dan berakibat fatal seperti kasus Eddie diatas.
Golongan manusia beragama juga mencoba mengerti fenomena ini melalui ajaran-ajaran
pendirinya. Hasilnya begitu banyak ajaran yang membuat orang menjadi bingung. Kepercayaan yang satu
mengatakan bahwa untuk masuk ke sorga/nirwana/firdaus harus dengan menyiksa diri sehingga Sang
Penguasa merasa kasihan dan mengampuni dosanya. Yang satu mengatakan harus berbuat baik agar
perbuatan baiknya dapat menghapuskan atau mengimbangi perbuatan jahatnya. Yang lainnya dengan
meditasi dan hidup bertarak agar mendapatkan pencerahan, yang lainnya lagi harus terus
mempersembahkan korban dan persembahan lain untuk memuaskan tuhannya. Semua itu adalah usahausaha manusia untuk menjelaskan fenomena kematian dan apa yang ada dibalik kematian itu. Itulah
sebabnya timbul sangat banyak agama & kepercayaan didunia ini.
44

Namun Keselamatan tidak hanya menyangkut faktor yang negatif, yaitu diselamatkan dari murka Allah,
tetapi terutama menyangkut hal-hal yang positif seperti ditebus, diampuni, dibenarkan, dijadikan anak Allah,
disucikan, dimuliakan, dsb.
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3.C. Mengapa Timbul Banyak Agama & Kepercayaan?
Dari pandangan Alkitab, kita dapat dengan jelas mengerti mengapa manusia kemudian mendirikan
berbagai agama dan kepercayaan. Mari kita melihat lagi sejarah eksistensi manusia dibumi yang telah
dicatat Alkitab dengan baik, dan bagaimana kejatuhan telah menyebabkan manusia terpisah selamanya
dengan Penciptanya. Pada gilirannya keterpisahan itu menyebabkan kekosongan dalam jiwa manusia serta
adanya kesadaran akan hukuman dalam kematian, sehingga manusia mencari hubungan kembali kepada
Sang Pencipta melalui agama dan kepercayaan masing-masing.
Seperti telah didiskusikan dalam bagian terdahulu, manusia diciptakan agar dapat menjadi wakilwakil Allah didalam mengelola ciptaan-Nya (Kej. 1:28. Band. Why. 22:5). Agar dapat mengenal, mengasihi
dan mentaati-Nya, manusia diciptakan dengan kemampuan untuk memilih yaitu dengan memiliki
kehendak bebas (namun dengan ketergantungan penuh kepada Allah) yang dipandu oleh atribut-atribut
moral (kebenaran, kekudusan dan kasih). Kehendak bebas dengan atribut-atribut moral ini adalah hakikat
manusia yang terpenting agar mereka dapat memilih Allah dan bersekutu dengan-Nya dengan keinginan
sendiri dan bukan karena diprogram oleh Pembuatnya seperti robot.
Namun Kehendak Bebas memiliki konsekuensinya: manusia DAPAT MEMILIH untuk tidak mentaati
Allah. Itulah yang terjadi di Taman Eden, sehingga manusia TERPISAH dari Allah selamanya (=Mati, Maut,
yang dimaksud dalam Kej.2:17). Keterpisahan dengan Allah inilah yang menimbulkan kekosongan dalam
hati manusia dan adanya ketakutan akan kematian sehingga manusia berusaha mencari hubungan lagi
dengan Penciptanya. Itulah sebabnya timbul banyak agama dan kepercayaan didunia ini.
Agama-agama primitif mencari hubungan dengan Sang Pencipta karena melihat ciptaan-Nya
(benda-benda langit, gunung, hutan, batu besar, dsb.). Allah memang menyatakan diri-Nya melalui ciptaanNya agar tidak seorangpun manusia menyangkal bahwa ada Allah Yang Maha Kuasa sebagai Pencipta dan
Pemelihara alam semesta. Ini yang disebut “General Revelation” atau “Pewahyuan Umum” (Rom 1:19-20).
19

Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah
menyatakannya kepada mereka.
20
Sebab apa yang tidak nampak dari pada-Nya, yaitu kekuatan-Nya yang kekal dan keilahian-Nya,
dapat nampak kepada pikiran dari karya-Nya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat
berdalih. (Rom. 1:19-20)

Tetapi Pewahyuan Umum melalui alam semesta ini tidak membawa manusia untuk mengenal Allah
Yang Benar, karena manusia justru malah memilih untuk menolak Allah yang benar dan menganggap alam
itu sebagai Allahnya (misalnya menyembah benda-benda ciptaan sebagai Allah-Rom. 1:21-23),
21

Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau
mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang
bodoh menjadi gelap.
22
Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh.
23
Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan
manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang
yang menjalar. (Rom. 1:21-23)

misalnya:
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Peradaban paling kuno dari Babilonia (Sumeria, Mesopotamia & Akkadia – kr. 3200an BC) 45
menyembah banyak Bel/Baal (Dewa), terutama Bel-Marodach/Bel-Marduk (Dewa Matahari) sebagai dewa
tertinggi yang menciptakan dan memelihara kehidupan.

Gbr. 6: Ukiran Baal Marduk Zaman Batu dari Mesopotamia
Pada zaman Perjanjian Lama, kita juga belajar bahwa bangsa-bangsa di Kanaan menyembah Baal
dan benda-benda langit lainnya (dewa matahari, bulan, rasi bintang dan benda-benda langit lainnya – 2Raj.
23:4-5):
4

“Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat dua dan kepada
para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait TUHAN segala perkakas yang telah dibuat untuk
Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota
Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel.
5
Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk
membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orangorang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi
bintang dan untuk segenap tentara langit.” (2Raj. 23:4-5)

Peradaban kuno berikutnya, yaitu Mesir (sekitar 3150 BC), menyembah Dewa “Ra” (Dewa
Matahari) dan dewa-dewa binatang lainnya (buaya, ular, anjing, burung elang, dsb.) karena melihat kepada
ciptaan. Alih-alih mencari dan menyembah Penciptanya, mereka malah menciptakan allah-allahnya sendiri
dari objek-objek ciptaan.

Gbr. 7: Dewa Ra dan Dewa-dewa Lainnya
45

Lihat Kej. 10-11. Penanggalan Yahudi sendiri dimulai tahun 3760 AM (Anno Mundi=”tahun bumi”), atau
tahun 2011 AD setara dengan 5771 AM.
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Dalam Vedic Hinduism (atau Brahmanism - “Rig Veda,” sekitar 1700-1100 BC) yang kemudian
mempengaruhi modern Hinduism (500 BC), ada Brahman sebagai “The Universal Soul” dan 3 Dewa Tunggal
(“Trimurti”), yang terdiri dari Dewa Pencipta (Brahman), Pemelihara (Vishnu) dan Perusak (Shiva).
Ketiganya menyatakan fenomena ciptaan (Eksistensi benda, Kehidupan & kelahiran Benda, dan
Kematian/Kerusakan benda). Didalam Buddhisme (sekitar abad 6 sd 4 BC), tidak mengenal adanya Tuhan
sebagai suatu pribadi. Tidak ada pencipta. Penyebab eksistensi manusia tidak diketahui. Manusia telah ada
sejak dulu dan terus berputar dalam “samsara” (siklus kelahiran dan kematian).46 Karena percampurannya
dengan tradisi oriental (Chinese), mengenal banyak dewa-dewi yang ada dibalik fenomena alam (mis. Dewa
perang, dewi belas kasih, dst.)
Hampir semua kepercayaan primitif menyembah ciptaan sebagai allah atau dewa yang
mempengaruhi hidup mereka. Di Tanah Batak, ada “Ompung Mulajadi Na Bolon” (Kakek Pencipta yang
Agung”) yang bersemayam dipuncak Gunung Pusuk Buhit. Dari sanalah diciptakan manusia, dan kesanalah
agama kuno orang Batak menyembah. Didalam peradaban Yunani kuno, kuil-kuil dan altar-altar kuno
didirikan untuk menyembah dewa-dewi yang selalu ada hubungannya dengan alam ciptaan (misalnya
Artemis/Diana sebagai Dewi Kesuburan – Kis. 19:24 dst.)
Manusia yang “lebih beradab” mendefinisikan sendiri tentang fenomena keberadaan seseorang
dan kematiannya sebagai sesuatu yang random (tidak ada rencana dan tidak perlu tahu dari mana
datangnya, atau mau kemana sesudah mati). Yang penting adalah hidup saat ini. Saat masih hidup manusia
harus berbuat baik kepada sesamanya dan kepada alam sekitarnya. Inilah yang disebut “agama”
Humanisme. Sebenarnya mereka sama dengan agama-agama primitif yang mempercayai ciptaan sebagai
Allah yang benar. Namun yang mereka percayai BUKAN ciptaan-ciptaan lainnya, tetapi DIRINYA sendiri
(manusia; dia adalah Allah). Ini adalah suatu bentuk PENOLAKAN lain akan adanya Allah yang Benar.
Jadi agama-agama dan kepercayaan muncul sangat banyak didunia ini sebagai usaha-usaha
manusia untuk mencapai Allah Yang Benar untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar semua
manusia, modern atau primitif yaitu:
• Dari manakah aku datang, dan kemanakah aku pergi?
• Apakah tujuan eksistensiku didunia ini?
Namun semua agama & kepercayaan itu tidak menghasilkan pengenalan akan Allah yang benar
karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dari Allah dan kehilangan pengetahuan akan
Allah yang benar. Terlebih lagi karena manusia telah dijauhkan dari hadirat Allah, maka tidak mungkin
mereka dapat mengenal Allah. Jadi apapun usaha yang bersumber dari manusia (perbuatan baik, agama,
ketaatan beragama/beribadah, moralitas, dsb.) tidak akan dapat menghasilkan pengenalan akan Allah yang
benar, malah akan menyesatkan manusia lebih jauh karena mengira ia telah mengenal Allah yang benar.
Akhirnya semua usaha itu justru akan menghasilkan usaha-usaha untuk “mendirikan kebenaran sendiri”
dan berujung kepada “menolak kebenaran Allah” (Rom. 10:2-3. Akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagianbagian berikutnya).
Jadi bagaimanakah caranya agar manusia dalam keadaannya yang terpisah dengan Allah dapat
mengenal dan bergaul dengan Allah Yang Benar? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita renungkan
illustrasi ini:

46

Sri Dhammananda, Dr., Keyakinan Umat Buddha (Kuala Lumpur: Ehipasssioko Foundation, 2002), 168-170.
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Illustrasi: no. 3

PAK AGUNG dan PAK BUDI
Disuatu negeri, tinggallah seorang yang sangat kaya yang dermawan bernama pak Agung. Seperti
namanya, sifatnya memang Agung. Dia selalu membantu mereka yang berkekurangan tanpa pandang
bulu. Para pembantunyapun hidup mewah karena kedermawanannya. Diantaranya seorang bernama
pak Budi. Karena kepercayaan pak Agung, maka pak Budi diberi hak penuh untuk mengelola milik pak
Agung agar pak Agung dapat mengkonsentrasikan dirinya untuk mencari dan membantu banyak
orang-orang miskin lainnya dinegerinya.
Karena peluang yang ada, pak Budi akhirnya menjadi tamak dan dengan kelicikannya ia dapat
memindahkan hak kekayaan tuannya (pak Agung) menjadi miliknya. Singkat cerita, kemudian pak
Agung menyadari bahwa kepercayaan yang diberikannya telah disalah gunakan. Alih-alih berusaha
merebut kembali hartanya, pak Agung yang sifatnya memang agung itu justru pergi jauh kenegeri lain
yang tidak seorangpun mengetahuinya untuk berusaha lagi dan membantu orang-orang miskin
dinegeri lain itu.
Singkat cerita, karena ketamakan, sifat mewah dan kesalahan pengelolaan, akhirnya semua kekayaan
yang dikuasai oleh pak Budi kemudian habis dan ia jatuh miskin, bahkan jauh lebih miskin dari saat ia
masih menjadi pembantu pak Agung. Kemudian ia teringat kepada pak Agung: jangan-jangan ia jatuh
miskin karena kesalahannya kepada pak Agung. Lalu mulailah timbul penyesalan akan apa yang telah
ia perbuat kepada pak Agung dan bermaksud meminta maaf agar hidupnya dapat tenang lagi.
Namun masalahnya adalah bagaimana ia dapat berdamai dan mendapat pengampunan dari pak
Agung jika tidak seorangpun dinegerinya yang tahu kemana mencari pak Agung? Jadi karena tidak
dapat menemukan pak Agung, maka ia berpikir ya sudahlah yang penting sekarang saya hidup baik,
jujur, saleh dan mulai memikirkan orang lain. Memang benar. Hidup pak Budi kemudian sangat
berubah dengan saat ia kaya. Kalau dulu ia sombong, kikir dan jahat dalam merampas milik orang,
sekarang ia dikenal sebagai seorang yang jujur, saleh, dan suka memperhatikan orang miskin. Karena
itu sedikit demi sedikit ekonominya mulai dipulihkan walau tidak dapat sekaya dulu lagi. Untuk
melupakan rasa bersalahnya kepada pak Agung, ia akhirnya menjadi seorang yang dermawan dan
baik budi. Ia mendirikan banyak rumah ibadah, ia membantu yang miskin, rajin melakukan kegiatan
agamanya, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Ia telah menjadi tokoh masyarakat dan dihormati karena
kebaikan serta sifat budimannya. Tidak salah ia disebut sebagai Pak Budi.
Singkat cerita, seiring dengan berjalannya waktu, ia tenggelam dalam kegiatan amalnya dan telah
melupakan masalahnya dengan pak Agung. Ia sangat menikmati hidupnya yang berbudi dan
dihormati itu, namun jauh didalam hatinya masih ada rasa bersalah, namun akhirnya hilang karena
selalu ditutupi dengan perasaan nyaman yang semu dari amal salehnya.
Apakah dengan berbuat segala kebaikan dan amal saleh itu masalahnya dengan pak Agung dapat
selesai?

Jika membaca illustrasi diatas, apakah dengan menjadi seorang yang baik, saleh, suka membantu
dan menjadi seorang yang budiman, maka permasalahan dengan pak Agung selesai? Tidak. Mengapa tidak,
bukankah ia telah menjadi seorang yang saleh, taat beribadah, dan suka membantu orang lain? Ya benar,
namun semua hidup dan perbuatan baiknya itu tidak relevan dengan penyelesaian masalah hubungannya
dengan pak Agung. Hubungan pak Budi dan pak Agung HANYA dapat dipulihkan melalui pengampunan pak
Agung karena pak Budi telah bersalah kepada pak Agung.
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Demikian juga masalah terpisahnya hubungan manusia dengan Allah. Segala usaha yang baik
bagaimanapun yang dilakukan manusia tidak dapat menyelesaikan permasalahan perpisahannya dengan
Allah. Semua itu usaha manusia dan berpusat pada manusia saja (anthroposentris) untuk mencoba
menenangkan batinnya. Semua usaha itu tidak relevan dengan pemulihan hubungannya dengan Allah.
Keterpisahan hubungan manusia dengan Allah diakibatkan oleh DOSA, yaitu pemberontakan kepada Allah.
Jadi pemulihan hubungan hanya dapat dilakukan melalui tindakan Allah saja, yaitu pengampunanNya.

Segala usaha baik yang dilakukan manusia (kesalehan, amal, ketaatan kepada agama,
moralitas, dsb.) tidak dapat memulihkan hubungan dengan Allah yang benar karena
semua usaha itu TIDAK RELEVAN dengan pemulihan hubungan itu. Semua itu adalah
usaha-usaha yang berpusat pada diri manusia (anthroposentris) dalam usahanya untuk
menenangkan batinnya.
Keterpisahan hubungan manusia dengan Allah diakibatkan oleh DOSA, yaitu
pemberontakan kepada Allah. Jadi pemulihan hubungan hanya dapat dilakukan melalui
inisiatif tindakan Allah semata, yaitu pengampunan-Nya.

Jadi bagaimana caranya agar pak Budi dapat memulihkan hubungannya lagi dengan pak Agung?
Tidak ada yang dapat diperbuat oleh pak Budi karena ia telah kehilangan kontak sama sekali dengan pak
Agung dan tidak tahu kemana ia harus mencarinya. Jadi bagaimana? Hanya ada satu jalan saja, yaitu
menantikan inisiatif pak Agung untuk menemuinya kembali dan membawa pengampunan kepadanya!
Karena itu pak Budi hanya dapat berharap mudah-mudahan pak Agung datang lagi dan memberinya
pengampunan.
Demikian juga dengan hubungan manusia dengan Allah. Segala usaha manusia untuk “menjangkau
Allah” melalui agama, moralitas dan spiritualitas tidak mungkin berhasil karena dosa manusia yang
memisahkannya dari Allah (=maut). Semua usaha itu justru akan mengentalkan pemberontakan manusia
karena usaha-usaha itu sebenarnya adalah usaha untuk “mendirikan kebenaran sendiri” untuk
menenangkan batinnya. Celakanya, segala usaha itu justru berujung atau menghasilkan penolakan
terhadap “kebenaran Allah” seperti bangsa Israel (Rom. 9:31-10:3):
31

Tetapi: bahwa Israel, sungguhpun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah
sampai kepada hukum itu.
32
Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka
tersandung pada batu sandungan,
33
seperti ada tertulis: "Sesungguhnya, Aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah
batu sandungan, dan siapa yang percaya kepada-Nya, tidak akan dipermalukan." (Rom. 9:31-33)
1

Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah, supaya mereka diselamatkan.
Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk
Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar.
3
Sebab, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha
untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah.
(Rom. 10:1-3)
2

Perhatikan kalimat-kalimat yang dimiringkan. Bangsa Israel adalah contoh dari orang-orang yang
menafsirkan keselamatan dalam Perjanjian Lama secara keliru. Mereka berpikir bahwa keselamatan
didapat dengan mentaati hukum Taurat secara ketat. Artinya, sama seperti konsep dalam agama-agama
lain, bangsa Israel mengira bahwa mereka dapat diselamatkan dengan berusaha berbuat baik dengan
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mengikuti dengan ketat aturan-aturan dalam hukum Taurat. Karena itu mereka berusaha bersungguhsungguh dengan giat untuk Allah, namun dengan pengertian yang salah (yaitu mengira bahwa usaha
manusia dapat menyelamatkannya, padahal Jalan Keselamatan yang dinyatakan Allah adalah hanya perlu
percaya saja karena tidak ada lain yang dapat dilakukan oleh manusia kecuali percaya). Akibat pengertian
yang salah ini, mereka pada akhirnya sebenarnya sedang “mendirikan kebenarannya sendiri.” Dan usaha itu
justru menghasilkan kepada pemberontakan kepada “kebenaran Allah” dengan cara menolak kebenaran
itu, sama seperti agama-agama lainnya. 47
Jadi hubungan dengan Allah tidak dapat dipulihkan dari usaha-usaha manusia seperti agama,
kepercayaan, kebudayaan, moralitas, dsb., karena usaha-usaha itu justru akan mengentalkan sifat manusia
yang membenarkan diri sendiri (“mendirikan kebenaran diri sendiri”) dengan menganggap apa yang dia
percayai itu adalah kebenaran yang kemudian malah berujung kepada penolakan kepada Allah. Allah yang
benar hanya dapat ditemukan jika Allah itu sendiri yang menyatakan diri-Nya kepada manusia dan
memberitahukan jalan pengampunan-Nya.

Allah yang benar hanya dapat ditemukan BUKAN dari usaha-usaha manusia
mencari-Nya, tetapi dari INISIATIF dan TINDAKAN ALLAH SENDIRI yang
menyatakan diri kepada manusia dan menunjukkan Jalan Keselamatan
melalui pengampunan dosa.
Jadi Jalan Keselamatan yang benar hanya bisa didapat jika Allah yang benar menyatakan dirinya
kepada manusia dan memberitahukan jalan keselamatan-Nya. Allah menyatakan diri-Nya kepada manusia
melalui berbagai cara, tetapi terutama melalui pewahyuan. Didunia ini hanya tiga agama yang mengklaim
dirinya sebagai agama pewahyuan atau agama samawi, yaitu Yudaisme, Kristen dan Islam. Disini kita akan
membahas yang pertama dan kedua karena sebenarnya keduanya adalah sama. Dengan perkataan lain,
kekristenan merupakan kelanjutan atau penggenapan dari Yudaisme dan tidak dapat berdiri sendiri. Karena
itu kekristenan BUKAN dimulai sekitar 2000 tahun lalu saat Kristus lahir, tetapi sudah dimulai saat
penciptaan segala sesuatunya seperti yang tercatat dalam Kitab Kejadian. Istilah-istilah Yudaisme atau
Kristen adalah istilah yang diberikan manusia untuk membedakan keduanya. Namun hakikatnya Yudaisme
dan Kekristenan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan karena kita tidak akan dapat mengerti arti
Perjanjian Baru tanpa adanya Perjanjian Lama. Jadi keKristenan tidak lahir sekitar 2000 tahun lalu, tetapi
sejak penciptaan, bahkan jauh sebelum penciptaan (kekekalan masa lampau) karena rencana Allah yang
dinyatakanNya dalam Alkitab telah ada sebelum penciptaan.
Sementara itu agama samawi lainnya tidak akan dibahas karena sudah jelas asal-usul yang berbeda
dengan Yudaisme dan ke-Kristenan. Sekalipun banyak kisah yang hampir sama dengan kisah dalam kitab
Yudaisme atau kitab Perjanjian Lama (PL) Kristen (misalnya kisah penciptaan, kisah Adam & Hawa, kisah
para nabi Perjanjian Lama, dst.) namun detil dan pengertiannya sudah jauh berbeda dengan keduanya
(Yudaisme dan Kekristenan). Kitab Yudaisme (PL) sendiri dengan tegas menyatakan siapa itu Allah Yang
Benar, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang juga bernama ( יהוהye ho$va$h). Dialah Allah Yang
benar yang menyatakan diri-Nya dalam seluruh kitab Yudaisme dan kitab Kristen dan yang membawa jalan
keselamatan yang benar:
47

“Kebenaran Allah” yang dimaksud dalam kitab Roma adalah dibenarkannya/diselamatkannya seseorang itu
BUKAN karena perbuatan atau usahanya dalam memenuhi tata cara agamanya (karena tidak seorangpun yang benar
yang dapat selamat oleh kebaikannya), tetapi semata dengan mempercayai jalan keselamatan yang telah Allah
persiapkan, yaitu mempercayai Kristus dan pekerjaan penebusanNya.
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Lagi Ia berfirman: "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa
menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. (Kel. 3:6)
Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: "Beginilah kaukatakan kepada orang Israel: TUHAN,
Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu:
itulah nama-Ku untuk selama-lamanya dan itulah sebutan-Ku turun-temurun. (Kel. 3:15)
2
3

Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: "Akulah TUHAN.
Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa,

tetapi dengan nama-Ku TUHAN (  יהוה- yeho$va$h) Aku belum menyatakan diri. (Kel. 6:2-3)
Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan Hamba-Nya, yaitu Yesus
yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat, bahwa Ia harus
dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak Yang Kudus dan Benar, serta menghendaki seorang
pembunuh sebagai hadiahmu. (Kis. 3:14)

Diseluruh PL anda akan banyak menemukan penekanan ini, yaitu Allah yang menyatakan diri mulai
dari Taman Eden sampai seluruh sejarah PL adalah “Allah Abraham, Ishak dan Yakub.” Pernahkah anda
merenungkan mengapa Allah bersusah payah dan berulang kali menyatakan itu? Mengapa tidak Ia katakan
“Allah Abraham” saja? Karena Abraham memiliki 2 anak laki-laki, yaitu Ismael dan Ishak. Jadi Allah
menegaskan bahwa Ishaklah penerus Abraham yang akan mengenalNya sebagai Allah yang benar, dan
bukan Ismael dan keturunannya. Selanjutnya mengapa Allah tidak mengatakan saja “Allah Abraham dan
Ishak”? sekali lagi, karena Ishak memiliki 2 anak laki-laki, yaitu Esau dan Yakub. Jadi Allah sekali lagi
menegaskan bahwa Yakublah yang menjadi penerus Abraham dan Ishak sebagai keturunan yang akan
mengenalNya sebagai Allah yang benar. Jadi sekalipun Ismael dan Esau adalah keturunan Abraham, namun
mereka dan keturunan mereka tidak mengenal Allah yang benar dan tidak akan membawa pengenalan
akan Allah yang benar. Jadi apakah persamaan semua agama dan bagaimana Yudaisme dan keKristenan
berbeda dengan semua itu?

3.D. Apakah Persamaan Semua Agama dan Bagaimana Iman Kristen Berbeda?
Jadi, apakah persamaan dari semua agama dan kepercayaan yang ada (kecuali Yudaisme dan iman
Kristen), dan bagaimana keKristenan berbeda dari semua? Pertanyaan ini wajib dijawab dengan tuntas agar
umat percaya atau mereka yang ingin percaya dapat dengan yakin dan sadar mencari keselamatan kearah
yang benar. Seperti yang telah dibahas dibagian terdahulu, pada umumnya semua agama dan kepercayaan
mempercayai jalan keselamatan sebagai berikut:

3.D.1. Dipandang Dari Segi Konsep Keselamatan
Dari segi konsep keselamatan, semua agama mengajarkan bahwa untuk dapat menikmati sorga,
maka manusia harus (1) berbuat baik kepada sesama dan sekitarnya, dan (2) mengikuti semua aturan/tata
cara agama/kepercayaannya. Berbuat baik, merupakan bahasa universal agama-agama & kepercayaan
yang ada didunia agar mendapat pengampunan atau hadiah dari Yang Kuasa. Kepercayaan dan budaya
primitif umumnya menterjemahkannya menjadi suatu aturan-aturan adat yang harus ditaati agar tidak
mendapat hukuman dari Ilah/dewa/tuhan/roh yang ditakutinya. Kebudayaan modern menterjemahkannya
sebagai suatu aturan universal yang disebut Hak Azasi Manusia, dimana semua manusia memiliki hak yang
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sama untuk hidup dan karenanya manusia wajib berlaku baik kepada sesamanya. Bahkan agama-agama
samawipun umumnya mengajarkan semua orang untuk mengasihi sesama agar mudah-mudahan dapat
masuk sorga. Termasuk pengertian orang Yahudi. Mereka telah salah mengerti tentang ajaran Kitab Torah,
Zabur dan Kitab Para Nabi. Mereka menyangka bahwa untuk dapat masuk sorga mereka harus mengikuti
Hukum-hukum Taurat secara ketat. Karena itu tanpa mereka sadari, akhirnya mereka menolak keselamatan
dari Tuhan dan menjadikannya batu sandungan karena mereka mengandalkan kebenaran sendiri untuk
diselamatkan (Baca lagi Rom. 9:31-10:3). 48 Agamanya sendiri tidak salah karena merupakan pewahyuan
dari Allah, tetapi bangsa Yahudi telah salah menafsirkannya.
Persyaratan kedua dalam setiap agama & kepercayaan untuk keselamatan adalah dengan
mengikuti tata cara agama/kepercayaannya. Agama/kepercayaan yang satu menekankan kepada
penyangkalan diri melalui meditasi dan hidup bertarak untuk mendapat pencerahan dan keselamatan.
Kepercayaan lain harus melakukan ritual agama secara rutin agar mendapatkan pahala sebagai alat
penyeimbang atau penghapus dosanya. Kepercayaan lain lagi menuntut untuk mempersembahkan
persembahan kepada dewa/tuhannya secara rutin agar mendapatkan berkatnya dan menghindari mara
bahaya karena kemurkaan dewa/tuhannya. Jadi setiap kepercayaan memiliki tata cara atau ritual
keagamaan yang berbeda sekalipun tujuannya sama, yaitu agar mendapatkan keselamatan dibumi dan
akhirat.
Konsep keKristenan berbeda sama sekali. Konsep keKristenan tentang keselamatan adalah
pelurusan pengertian tentang keselamatan yang ada dalam Yudaisme. Orang-orang Yahudi telah salah
mengerti tentang Jalan Keselamatan yang diwahyukan oleh Allah YHWH49 (Yahweh/Yehova). Didalam kitabkitab Yudaisme (yang sama dengan kitab-kitab yang ada di Kitab Perjanjian Lama keKristenan), Allah telah
menyatakan berulang kali (namun tersamar bagi orang Yahudi yang tidak mempercayai Yesus sebagai
Mesias yang dijanjikan) tentang Jalan Keselamatan itu. Keselamatan didapat oleh seseorang BUKAN karena
perbuatan baiknya karena melakukan Hukum Taurat (karena tidak seorangpun yang baik menurut standard
Allah dan dapat melakukan Hukum Taurat secara sempurna) tetapi semata dengan mempercayai Jalan
Keselamatan yang dinyatakan oleh Allah. Jalan Keselamatan itu adalah dengan mempercayai Yesus sebagai
Mesias dan pekerjaan penebusanNya. Jadi Keselamatan menurut agama & kepercayaan secara umum
adalah dengan berbuat baik dan melaksanakan tuntutan ritual agamanya, tetapi Keselamatan menurut
Iman Kristen adalah dengan mempercayai Jalan Keselamatan yang telah disediakan oleh Allah. Itu adalah
perbedaan antara keselamatan berdasarkan perbuatan dengan keselamatan karena percaya/iman. Itu
juga merupakan perbedaan antara usaha manusia untuk mencapai Allah (anthroposentris) dengan usaha
Allah untuk mencapai manusia (theosentris). Alkitab menyebutnya sebagai perbedaan antara jalan
manusia yang berusaha “mendirikan kebenaran diri sendiri” dengan jalan Allah yang disebut “kebenaran
Allah” (akan dibahas dalam bagian-bagian selanjutnya).

48

Kitab Roma merupakan kitab yang paling lengkap menjelaskan tentang perbedaan Iman Kristen dengan
iman-iman lain, termasuk kesalahan tafsir orang Yahudi akan dasar keselamatan. Agama dan kepercayaan lain selalu
menekankan tentang berbuat kebaikan agar dapat dikaruniakan sorga, tetapi Iman Kristen menyatakan bahwa karena
tidak seorangpun dapat dibenarkan karena perbuatannya (karena semua orang berdosa), maka keselamatan hanya
diperoleh karena anugerah Allah yang diterima melalui iman (bukan perbuatan).
49

YHWH adalah penyederhanaan untuk kata 4 kata Ibrani (tetragram) ( יהוהYHWH yang kemudian

menjadi ye ho$va$h), yaitu nama Allah yang berarti “Yang ada dengan sendirinya (self existent)” atau “Yang Kekal”
(Kamus Strong H3068).
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3.D.2. Dari Segi Ritual
Ditinjau dari segi ritual keagamaan/kepercayaan, ada yang menarik untuk diteliti. Jika anda pergi
kesuatu tempat (misalnya suku terasing yang belum memiliki agama), umumnya anda akan mendapati
bahwa masyarakat itu dipimpin oleh seorang yang berpengaruh. Orang yang berpengaruh biasanya
seorang dukun yang akan menghubungkan mereka kealam gaib/roh. Coba perhatikan bahwa untuk dapat
berhubungan dengan roh-roh, biasanya dukun akan mempersembahkan sesuatu yang bernyawa (ayam,
burung atau korban lainnya). Konsep korban ini rupanya ada dalam semua agama & kepercayaan. Hanya
artinya sudah berbeda sesuai dengan konteks ajaran agamanya, namun ada satu arti universal dari praktek
korban ini. Apakah itu? Yaitu, untuk menghadap kepada Yang Kuasa, maka harus ada korban untuk
memuaskannya agar ia mengabulkan permintaan mereka. Sesuai dengan latar belakang dan sejarah
kepercayaan itu, pada saatnya korban bernyawa ada yang diganti dengan korban-korban lain (misalnya
ukupan, kemenyan, hio, dll.), namun konsep tentang adanya korban tetap ada.
Konsep korban ini telah ditemukan diawal peradaban manusia, sebagai cerminan yang samar akan
konsep korban yang diajarkan Allah kepada Adam (Kej. 3:21). Dalam kepercayaan Mesopotamia kuno (di
Babel), ada menara-menara persembahan yang disebut Ziggurat. Ziggurat adalah bangunan kuno tempat
peradaban pertama di Babilonia (Mesopotamia) yang tidak mengenal YHWH (yaitu keturunan diluar
keturunan Sem – lihat Kejadian psl 10 & 11) dalam melakukan penyembahan kepada dewanya. Dari
penemuan arkeologi, bangunan dari tanah liat, bata dan ter ini memiliki dasar sebesar 90 x 90 m dengan
tinggi 33 m. Diatas dasar ini, kemudian dibangun lagi 5 platform lagi dengan tinggi masing-masing 6 sd 18
m, dengan luas yang semakin kecil keatas seperti bentuk limas. Beberapa Ziggurat memiliki 7 platform
diatas platform utama. Jadi ketinggian puncak Ziggurat dapat mencapai lebih dari 60 m (setara dengan
tinggi bangunan modern 20 lantai). Karena itu Ziggurat ini disebut juga sebagai menara (Kej. 11:4).
Dipuncak platform itu didirikan persembahan kepada dewa dan dipercaya menjadi tempat dimana dewa
akan turun dan melakukan hubungan dengan manusia. Ziggurat ini dipercaya merupakan Menara Babel
dalam kitab Kejadian pasal 11, yaitu berada didalam kerajaan-kerajaan yang didirikan oleh Nimrod (Babel,
Erekh dan Akkad di tanah Sinear/Babilonia, kemudian kota Niniwe, Rehobot-Ir, Kalah dan Resen di
Asyur/Assyria – lihat Kej. 10:8-11). Karena itu Ziggurat ini telah ditemukan di Ur, Erekh, Niniwe dan
dibeberapa tempat di Assyria dan Babilonia. 50

Gbr. 8: Ziggurat Ur yg ditemukan di Nasiriyah Irak 51
50

Douglas, J.D. dan lainnya, “Babel,“ New Bible Dictionary. Edisi ke 2. Leicester England: Inter-Varsity Press
dan Wheaton, IL USA: Tyndale House of Publishers, Inc., 1986.
51
Wikipedia, “Ziggurat,” http://en.wikipedia.org/wiki/Ziggurat.
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Peradaban Cina kuno juga memiliki konsep persembahan korban ini. Kesimpulan ini didapat dari
sejarah komplek “Altar Sorga” (Tian Tan, Altar of Heaven) di Beijing China. Tian Tan di Beijing (bedakan
dengan Tian Tan di Taiwan) adalah objek wisata kedua terpopuler di China setelah Tembok China. Komplek
Temple of Heaven ini terdiri dari 3 bagian: Circular Mound Altar, Imperial Vault of Heaven dan Hall of
Prayer for Good Harvest (lihat gbr. 9 dibawah).
Hall of Prayer for Good
Harvest

Gbr. 9: Komplek Tian Tan (Altar of Heaven; Altar Sorga) di Beijing China
Segi empat (Hall of Prayer) menggambarkan bumi, dan bulat (Circular Mound/Heaven Altar)
menggambarkan sorga. 52 Karena itu kompleks ini menggambarkan hubungan antara bumi dan sorga.
Circular Mound Altar yang berbentuk bulat adalah tempat para Kaisar China (baik dari dinasti Ming maupun
dinasti Qing) menghadap sorga dengan mempersembahkan korban sapi jantan kepada para dewanya.
Namun sejarah China mencatat bahwa Kaisar China pertama dulu (Kaisar Shun - 2256 BC sd 2205 BC)
mempersembahkan korbannya diatas gunung yang tinggi diperbatasan China kearah Barat kepada Dewa
52

Wikipedia, “Temple of Heaven,” http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Heaven
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Tertinggi/Dewa Pencipta yaitu Shang Di/Shang Ti. Karena itu kurban ini disebut sebagai “kurban
perbatasan” (border sacrifice). 53 Seiring dengan berjalannya waktu, karena tempat persembahan itu terlalu
jauh dari istana, maka Kaisar Yongle membangun Komplek Tian Tan ini pada tahun 1406 sd 1420. Kaisar ini
jugalah yang membangun Kota Terlarang (Forbidden City). Komplek ini kemudian diperluas oleh Kaisar
Jianjing pada abad ke 16 dan membangun Kuil-kuil lain disekitarnya, dan saat ini kompleks ini menjadi
arsitektur & lansekap kuno yang dilindungi oleh UNESCO. 54
Penyembahan kepada Shang Ti ini hanya boleh dilakukan oleh para Kaisar China, karena mereka
adalah para keturunan dewa. Rakyat biasa tidak boleh melakukan penyembahan kepada Shang Ti. Hal ini
menjelaskan mengapa masyarakat Cina modern yang masih menganut agama leluhurnya menyembah
banyak dewa/i tetapi Shang Ti tidak populer, karena Shang Ti hanya boleh disembah oleh para Kaisar saja.
Imperial Vault of Heaven adalah tempat dimana para dewa diberi penghargaan dengan
menempatkan plakatnya didalam bangunan bundar ini. Namun yang menarik adalah bahwa didalam
bangunan ini ada plakat yang ditujukan kepada Dewa yang tidak dikenal, persis sama dengan penduduk
Athena didalam Kisah Para Rasul 17:23. Plakat ini menempati tempat terhormat didalam bagunan ini (lihat
gbr. 10 kanan). Kemungkinan plakat ini menunjuk kepada Shang Ti yang sudah tidak mereka kenal lagi.

Gbr. 10. Kiri: Altar of Heaven (www:chinatourdesign.com)
Kanan: Didalam Imperial Vault of Heaven, plakat Dewa yang tidak dikenal menduduki tempat terhormat.
Bahkan kata-kata yang ada dalam korban persembahan Yudaisme kuno itu kemudian menjadi akar
kata dari kata “korban” dalam budaya China:
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James Legge didalam bukunya “The Chinese Classics (Vol. III)” mengutip dari buku Confusius yang berjudul
“Shu Ji” (Buku Sejarah) tentang Kaisar pertama Shun dan persembahan kurban kepada Shang Di (Shang Ti) ini. Shang
Di berarti “Penguasa/Tuhan Sorga.” (http://www.answersingenesis.org/articles/cm/v20/n3/china)
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Wikipedia, “Temple of Heaven”, http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Heaven.
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Gbr. 11 - Kata “korban” terbentuk dari kata-kata yang
merupakan komponen korban persembahan dalam Alkitab55
Peradaban-peradaban kuno yang besar lainnya juga memiliki altar korban sejenis. Suku kuno Maya
di Amerika Latin misalnya, memiliki menara-menara kuil dimana pada waktu-waktu tertentu korban
manusia akan dipersembahkan kepada dewa-dewa. Salah satu dewa yang dominan adalah dewa matahari
(Kinich Ahau). Kepadanya sering dipersembahkan hati manusia yang masih berdetak agar dewa tidak
murka dan memberkati mereka dengan panen yang baik. Biasanya korban adalah musuh yang tertangkap,
atau lawan yang kalah dalam permainan bola. Korban kemudian dibawa ke altar yang berada dipuncak
kuilnya, kedua kaki dan kedua tangannya dipegang dalam keadaan hidup dan sehat, lalu sang pemimpin
acara akan membelah dada korban dan memotong jantungnya dalam keadaan masih berdetak untuk
dipersembahkan kepada Kinich Ahau. Kepalanya kemudian dipenggal dan dipacakkan pada suatu tiang
didekat altar yang disebut tzompantili.56

Gbr. 12. Altar Suku Maya di Tikal57
Hampir semua kebudayaan dan kepercayaan kuno pada umumnya memiliki ritual korban seperti
ini. Mengapa terjadi fenomena seperti ini? Penjelasannya dapat kita ketahui dari kitab sejarah yang sampai

55

Bahkan karakter huruf ini sama dengan huruf Kanji Jepang dan huruf Korea Hanja
(http://www.orientaloutpost.com/shufa.php?q=sacrifice). Artinya konsep terbangunnya kata “kurban” ini berasal dari
satu sumber. Kita mengerti sekarang bahwa sumber tersebut adalah satu, yang berasal dari ajaran nenek moyang
manusia pertama yaitu Adam.
56
Wikipedia, “Maya Architecture”, http://en.wikipedia.org/wiki/Maya_architecture.
57
Idem.
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sekarang merupakan kitab yang paling dipercaya, yaitu kitab-kitab dalam Alkitab. 58 Adanya konsep korban
ini dapat ditelusuri dari awal mula adanya manusia, yaitu di Taman Eden.
Setelah manusia pertama jatuh kedalam dosa, maka mereka merasa takut kepada Allah (Kej. 3:10) dan
berusaha menutupi ketelanjangannya dengan membuat cawat dari daun pohon ara (Kej. 3:7). Tindakan ini
menggambarkan usaha manusia untuk menutupi dosanya agar tidak dilihat Allah. Tentu saja hal tersebut
sia-sia. Dosa mereka tetap tampak jelas dihadapan Allah, dan karena itu mereka harus diusir dari hadirat
Allah selamanya.
Namun sebelum mereka diusir dari hadirat-Nya, Allah yang penuh belas kasihan itu mengajarkan
kepada Adam & Hawa cara untuk menutup dosa mereka, yaitu dengan korban penebus dosa. Harus ada
nyawa/darah yang dikorbankan untuk menutup dosa mereka, karena upah (ganjaran) dosa adalah maut.
Karena itu Allah membuatkan bagi mereka kulit binatang dan mengenakannya kepada mereka (Kej. 3:21).
Artinya, untuk dapat berhubungan dengan Allah yang kudus, maka manusia berdosa harus
mempersembahkan sesuatu yang bernyawa sebagai korban penebus salah, agar manusia mengerti bahwa
dosa mereka sangatlah serius karena harus dibayar dengan nyawa/kematian/maut. Korban penebus salah
ini adalah cara Allah dalam memberikan pengampunan dosa sehingga manusia masih dapat berhubungan
denganNya.
Tentu saja korban nyawa binatang itu tidak dapat menghapuskan dosa karena tidak sepadan
dengan upah dosa (band. Ibr. 10:1-4). Tetapi itu adalah cara Allah untuk mengingatkan akan Jalan
Keselamatan yang benar, yaitu bahwa suatu saat Ia sendiri akan datang sebagai manusia sebagai korban
penebus salah. Itulah Mesias yang akan datang yang akan menjadi korban penebus salah. Dialah Yesus
Sang Mesias (Kristus). Itulah sebabnya Yesus disebut sebagai “Anak Domba Allah, yang menghapus dosa
dunia” (Yoh. 1:29).
Konsep korban penebus salah ini kemudian diteruskan kepada keturunannya Kain dan Habel, sekalipun
kemudian Kain memutuskan untuk membuat ritualnya sendiri. Kemudian kepada Set dan diteruskan
kepada keturunan manusia yang percaya YHWH (yaitu keturunan Set), sampai kepada Abraham, Ishak dan
Yakub. Pada saatnya anak-anak Yakub menjadi suatu bangsa (Israel) dan kepada Israel diberikan Perjanjian,
Hukum Taurat, Ibadah dan Janji-janji (Rom. 9:4). Semua itu diberikan agar bangsa Israel dapat menjadi saksi
dan model tentang pengampunan melalui korban penebus salah. Karena itu Bait Allah dan segala korban
yang dipersembahkan didalamnya adalah pusat dari kepercayaan bangsa Yahudi yang tujuannya untuk
mempersiapkan Mesias yang akan datang sebagai korban penebus dosa.
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Selama ribuan tahun para akhli science selalu mengusik keabsahan dari sejarah yang dicatat Alkitab.
Mereka mempersoalkan hal tersebut karena cara berpikir science sebagai berikut: “segala sesuatu dapat dinyatakan
sebagai fakta atau kebenaran jika hal tersebut dapat dibuktikan melalui science (dapat diterima indera, dapat
dijelaskan dengan fakta lain yang telah diterima, dst).” Hal ini sebenarnya merupakan kesombongan manusia yang
menyatakan bahwa ia maha kuasa, sehingga segala hal yang ia belum mengerti dianggap tidak ada atau tidak benar.
Selamanya science tidak akan dapat menjelaskan adanya Allah, karena itu science tidak akan dapat menerima
eksistensi Allah dan semua yang diilhamkanNya.
Namun selama ribuan tahun ini science (arkeologi) justru telah membuktikan bahwa Alkitab adalah
merupakan record sejarah yang paling dapat dipercaya. Penggalian-penggalian arkeologi di Timur Dekat (Near East –
Irak, Siria, Iran, Palestina) misalnya, telah menemukan bahwa kebudayaan terkuno (Neolithic) ada didaerah itu
(sekitar daerah Eden seperti catatan Kitab Kejadian). Demikian juga mengenai kisah-kisah sejarah yang dicatat Kitab
kejadian kemudian dapat dikonfirmasi keberadaannya. Misalnya cerita tentang air bah Nuh telah lama beredar dalam
kebudayaan kuno di Mesopotamia sekalipun dengan nama-nama tokoh yang berbeda, namun ceritanya tetap sama.
Dari penggalian arkeologi di Ugarit (Syria Utara) misalnya, tokoh Nuh bernama “Athrahasis.” Temuan lain di Babylonia
dalam suatu tablet batu menceritakan tentang tokoh “Uta-naphistim” yang memiliki cerita yang sama dengan sejarah
Nuh. Cerita ini kemudian dikenal sebagai “The Story of the Flood” yang merupakan bagian dari epik yang berjudul
“Epic of Gilgamesh.” Informasi lain seputar hasil-hasil arkeologi dapat dibaca di: New Bible Dictionary 2 nd Edition,
“Archaeology”, J.D. Douglas dkk, Inter-Varsity Press, Leicester, England, 1986.
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Dikalangan keturunan manusia yang tidak mengenal YHWH, yaitu keturunan Kain, konsep ini
tetap ada sekalipun kemudian maknanya semakin kabur. Bahkan Kain sebagai representasi dari
agama/kepercayaan diluar YHWH dari awalnya tidak mengerti (lebih tepat: sengaja menyelewengkan)
mengenai konsep korban penebus salah ini. Karena itu ia tidak mempersembahkan sesuatu yang
bernyawa, tetapi sesuatu yang lain. 59 Itulah juga sebabnya ia pergi dari hadirat Allah (Kej. 4:16) dan
menurunkan peradaban manusia pertama yang tidak mengenal Allah. Karena keturunan Kain telah
menguasai bumi dengan kejahatannya, maka Allah memusnahkan manusia purba dan menyelamatkan Nuh
dan keluarganya. Namun setelah Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah, nyatalah kemudian siapa
keturunan Nuh yang mengenal YHWH dan siapa yang tidak seperti nyata dalam berkat Nuh ini:
25

berkatalah ia: "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudarasaudaranya."
26
Lagi katanya: "Terpujilah TUHAN, Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya.
27
Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah
Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." (Kej. 9:25-27)

Kanaan adalah keturunan Ham, anak bungsu Nuh yang dikutuk Nuh. Dari narasinya (Kej. 9:18-27),
para akhli alkitab menyimpulkan bahwa Ham menjadi bapa bangsa-bangsa yang memberontak dan tidak
mengenal YHWH bukan karena kutukan Nuh, tetapi memang karena karakternya. Jika Sem dan Yafet
adalah anak-anak yang memiliki etika karena mereka mengenal YHWH melalui ajaran orang tuanya, maka
Ham menjadi seorang yang kurang ajar dan tidak memperhatikan etika karena ia menganggap remeh
pengenalan akan YHWH. Kemungkinan ia telah terpengaruh oleh pandangan keturunan Kain lainnya
sebelum adanya air bah.60 Akibatnya, saat Nuh mabuk anggur,61 alih-alih menutupi aurat ayahnya, malaha n
ia menceritakan (mentertawakan) aib ayahnya kepada kedua kakaknya (Kej. 9:22).
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Mengapa korban Kain ditolak, tetapi korban Habel diterima? Karena korban Habel adalah korban yang
benar (“Korban Substitusi”) seperti yang diajarkan oleh Tuhan dan diteruskan orang tua mereka Adam & Hawa,
sementara Kain mempersembahkan sesuatu yang lain.
“apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik?” (Kej. 4:7)
Kata “baik” diterjemahkan dari kata “( שׂאתyawtab”: Strong H3190) yang artinya “baik, benar.” Arti lebih
jelasnya dapat terlihat dari terjemahan kedalam bahasa Yunani dalam Septuaginta (disusun oleh 72 akhli kitab Yahudi
di Alexandria Mesir antara abad ke 3 sd abad ke 2 SM, dan selesai sekitar 132 SM) dengan kata ορθως (“orthos”:
Strong G3717) yang dalam bahasa Inggris “right, straight, upright” yang berarti berbuat yang benar, tegak, lurus tidak
belok-belok.
Jadi arti yang lebih tepat dari ayat tersebut adalah “Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat
yang benar?” (sesuai perintah Tuhan dengan mempersembahkan korban substitusi yg bernyawa). Jadi Kain ditolak
karena dia tidak tunduk kepada “kebenaran Allah” yang mengharuskan adanya korban penebus dosa yg bernyawa
sebagai gambaran korban Mesias nantinya.
Arti ini akan lebih jelas lagi jika melihat Ibr. 11:4. Habel diperkenan Allah karena mempersembahkan korban
berdasarkan iman (yaitu mempercayai korban penebus salah yg benar), sehingga ia dinyatakan benar (dinyatakan
benar oleh Allah, atau dalam istilah PB, ia “dibenarkan” oleh Allah). Habel adalah representasi orang yang dibenarkan
berdasarkan iman karena “tunduk kepada kebenaran Allah” dan Kain adalah representasi agama-agama &
kepercayaan-kepercayaan anthroposentris yang “mendirikan kebenarannya sendiri.”
60
Ada kemungkinan juga istri dari Ham masih memiliki gen para Nephilim (raksasa – Kej. 6:4) yang kemudian
mempengaruhi sifatnya. Pemahaman seperti ini patut dipertimbangkan karena terbukti setelah pemusnahan manusia
dibumi, ternyata masih ada orang-orang keturunan para raksasa di Tanah Kanaan (mis. Suku Enak – Bil. 13:33; Yisbi
Benob, Saf dan Goliat orang-orang Filistin – 2Sam. 21:16, 18, 20; Sipai, Lahmi saudaranya Goliat, dll. – 1Taw. 20:4-8)
yang keberadaannya hanya dapat dijelaskan asal-usulnya dari salah satu dari ketiga anak Nuh. Alkitab menegaskan
bahwa asal usul mereka adalah Ham, karena Ham adalah bapa orang Kanaan (Kej. 9:18, 22).
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Secara tegas ayat 26 menyatakan bahwa Sem-lah keturunan Nuh yang mengenal YHWH. Rupanya
Sem telah bersungguh-sungguh menunjukkan dirinya sebagai pengikut YHWH, sedemikian nyatanya
sehingga Nuh menyebut YHWH sebagai “Allah Sem” dan bukan “Allahku.” Sem ini kemudian menurunkan
keturunan yang mengenal dan membawa nama YHWH, sampai kepada Abram (Kej. 11:10-32). Abram
(kemudian bernama Abraham) lalu menurunkan anak-anak yang mengenal & membawa nama YHWH, dan
juga anak-anak yang tidak mengenal YHWH. Garis keturunan Abraham yang mengenal dan membawa
nama YHWH adalah Ishak dan Yakub. Karena itu Ia selalu menyebut DiriNya sendiri sebagai “Allah
Abraham, Ishak dan Yakub” (Kel. 3:6, 15; 6:2-3; Kis. 3:14, dsb.) untuk membedakan garis keturunan
Abraham melalui Ismael dan Esau.
Melalui garis keturunan yang mengenal YHWH inilah (Adam-Set-Sem-Abraham-Ishak-Yakub), Allah
menyatakan Jalan KeselamatanNya melalui korban penebus salah yang kemudian digenapi dengan korban
Kristus dikayu salib. Sementara itu, keturunan lain yang tidak mengenal Allah YHWH (Ham & anak-anaknya,
termasuk Nimrod raja pertama dibumi) tetap melakukan ritual persembahan korban, namun bukan lagi
kepada YHWH tetapi kepada allah/dewanya sendiri seperti yang dibuktikan oleh adanya Ziggurat-ziggurat.
Pada saat terjadinya peristiwa perpecahan bahasa di Babel (Kej. 11:1-9), maka keturunan anak-anak Nuh
kemudian tersebar keseluruh pelosok bumi sambil membawa konsep korban kepada dewanya masingmasing. Mereka yang kearah Timur ada yang menetap di Tiongkok sekarang dan menjadi orang China
dengan kepercayaannya. Dari Tiongkok ini kemudian menyebar keseluruh pelosok Asia Timur-Tenggara
termasuk Indonesia. Ada juga yang meyimpang ke Tenggara kelembah Indus, dan mendirikan peradaban
India kuno. Ada yang ke Barat, lalu menetap di Mesir dan Afrika, ada juga yang keutara kedaratan Eropah.
Semua peradaban itu tetap membawa konsep ritual keagamaan yang sama, yaitu untuk menemukan Allah
Yang Benar dan bersekutu denganNya harus dengan mempersembahkan korban. Itulah sebabnya semua
agama & kepercayaan kuno memiliki ritual persembahan korban yang sama, namun artinya sudah
menyimpang dari maksud awal yang diajarkan oleh Allah kepada Adam.
Kalau begitu, apakah yang membedakan iman Kristen dari iman-iman lain? Mari kita membahas
ulang topik ini.

3.E. Bagaimana Iman Kristen Berbeda dengan Iman-iman Lainnya?
Dari uraian-uraian diatas, kini kita dapat menyimpulkan perbedaan-perbedaan iman Kristen dengan
agama-agama & kepercayaan-kepercayaan lainnya sbb.:
1. Iman Kristen didasarkan kepada catatan sejarah yang paling tua dan paling dapat dipercaya, yaitu
kitab-kitab yang merekam sejarah manusia mulai manusia pertama dan peradaban pertama (Akkadia,
Sumeria & dan Babilonia), dan sampai sekarang tidak pernah dibuktikan kesalahannya. Kitab Kejadian
secara khusus, merupakan sejarah asal mula manusia pertama dan peradaban manusia pertama yang
selama ribuan tahun tidak pernah terbukti salah. Penemuan-penemuan arkeologi selalu
mengkonfirmasi bahwa catatan kitab tersebut adalah akurat. Kitab-kitab itu (Torah, Zabur dan Kitab
Para Nabi) merupakan wahyu Allah yang menyatakan diriNya kepada manusia agar mereka mengenal
Dia (YHWH dengan semua manifestasiNya) sebagai Allah Yang Benar, dan menyatakan Jalan
Keselamatan yang dipersiapkanNya.
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Perhatikan bahwa Nuh bukan PEmabuk. Peristiwa mabuknya disini kemungkinan saat pertama ia memakan
anggur yang terlalu masak yang telah menjadi beralkohol sehingga ia menjadi mabuk. Nuh adalah manusia pertama
yang memiliki kemampuan menjadi petani setelah air bah (Kej. 9:20), dan kemungkinan ialah orang pertama yang
membuat kebun anggur.
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2. Agama-agama, kepercayaan-kepercayaan atau iman-iman lain menyatakan bahwa manusia dapat
diluputkan/diselamatkan dari murka Allah dengan mengikuti tata cara agama/kepercayaannya serta
dengan berbuat baik. Pada dasarnya semua kepercayaan ini adalah usaha-usaha manusia untuk
menjangkau Allah yang benar yang tidak dapat lagi ditemukan oleh manusia yang berdosa. Jadi konsep
ini berpusat pada manusia dan usahanya (anthroposentris).
3. Iman Kristen menyatakan bahwa tidak seorang manusiapun yang dapat diselamatkan karena
perbuatannya (dengan mentaati aturan agama & berbuat baik), karena tidak seorang manusiapun yang
perbuatannya dapat memenuhi standard moral Allah (kekudusan, kebenaran & kasihNya). Dosa tidak
dapat dihapus dengan berbuat baik dan melakukan tata cara agama (apalagi perbuatan baik manusia
standardnya terlalu jauh dari standard Allah), karena perbuatan baik TIDAK RELEVAN dengan masalah
keterpisahan Allah dan manusia, yaitu masalah dosa. Apalagi manusia tidak mungkin dapat mengenal
atau menemukan Allah Yang Benar karena dosa yang memisahkan mereka dari hadirat Allah yang
Kudus. Dosa dan akibatnya (yaitu maut = keterpisahan dengan Allah Yang Benar) hanya dapat
diselesaikan melalui inisiatif Allah sendiri yang bersedia untuk mengampuni dengan caraNya sendiri.
Inisiatif penyelamatan ini dengan sangat gamblang telah dinyatakan dalam sejarah manusia, mulai janji
penebusan kepada Adam di Kitab Kejadian pasal 3 (khususnya ayat 15 & 21 yang disebut sebagai “Injil
mula-mula/proto-evanggelion”), dan diteruskan oleh keturunan manusia yang mengenal Allah YHWH,
sampai penggenapan penebusan dalam Yesus Kristus (yaitu Sang Mesias yang dijanjikan Allah mulai
zaman Adam) yang dicatat dalam Alkitab Perjanjian Baru. Jadi iman Kristen adalah iman yang
berdasarkan kepada wahyu Allah Yang Benar (YHWH) yang menyatakan usaha Allah untuk
menyatakan jalan pengampunanNya melalui korban penebus salah yang memenuhi tuntutan integritas
moral Allah. Korban penebus salah itu adalah Yesus Kristus, Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi
manusia agar dapat memenuhi integritas standard moral DiriNya Sendiri. Jadi keKristenan berpusat
pada Allah dan Jalan KeselamatanNya yang menjangkau manusia. Jadi iman ini berpusat kepada Allah
(Theosentris).
4. Dalam bahasa Alkitab, perbedaan antara agama/kepercayaan lain dengan iman Kristen adalah
perbedaan antara usaha-usaha manusia yang “mendirikan kebenaran mereka sendiri” melalui
perbuatan, dengan “kebenaran Allah” yang berdasarkan kepada iman kepada jalan keselamatan Allah
melalui korban penebusan Mesias (Rom. 9:31-10:3). Apakah maksudnya ini? Mari kita membahasnya.

3.F. “Kebenaran Allah” vs “Kebenaran diri sendiri”
Pengajaran Alkitab tentang keselamatan dan bagaimana konsep keselamatan Alkitab itu berbeda
dengan konsep keselamatan agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan lain itu dengan jelas dinyatakan
diseluruh Alkitab. Salah satu yang paling jelas dinyatakan adalah didalam Surat Roma. Surat ini ditulis oleh
Paulus di Korintus pada tahun 57 AD ditujukan kepada orang-orang Kristen di Roma. Inti surat ini adalah
menyatakan Injil Keselamatan berdasarkan anugerah yang diterima melalui iman, bukan perbuatan. Lebih
lanjut Paulus menjelaskan bagaimana orang Israel telah salah mengerti Jalan Keselamatan yang dinyatakan
Allah dalam seluruh Perjanjian Lama. Sekalipun Allah telah menyatakan dengan gamblang tentang Jalan
Keselamatan melalui penebusan Mesias, orang Israel malah mempercayai bahwa keselamatan didapat
dengan bersungguh-sungguh melakukan Hukum Taurat. Dengan berbuat demikian, pada akhirnya mereka
telah mendirikan konsep keselamatan sendiri yang didasarkan kepada perbuatannya. Inilah yang disebut
sebagai “mendirikan kebenaran diri sendiri.” Artinya, tanpa mereka sadari mereka telah menjadi sombong
dengan menganggap bahwa keselamatan itu adalah karena kemampuan mereka dalam melaksanakan
Hukum Taurat. Lihat penjelasan Paulus tentang hal ini dalam kitab Roma pasal 9 :30-10:3 berikut:
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30

Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini: bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak
mengejar kebenaran, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman.
31
Tetapi: bahwa Israel, sungguhpun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah
sampai kepada hukum itu.
32
Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka
tersandung pada batu sandungan,
33
seperti ada tertulis: "Sesungguhnya, Aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah
batu sandungan, dan siapa yang percaya kepada-Nya, tidak akan dipermalukan."
1
Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah, supaya mereka diselamatkan.
2
Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk
Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar.
3
Sebab, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha
untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah.

Perhatikan frasa atau kalimat-kalimat yang dimiringkan. Paulus sedang membandingkan antara
bangsa-bangsa lain yang telah menerima keselamatan karena percaya kepada Kristus dengan bangsa Israel
yang walaupun bergiat sungguh-sungguh untuk Allah tetapi tidak pernah mendapatkan keselamatan itu.
Mengapa Israel tidak memperoleh keselamatan itu? Karena mereka mengejar keselamatan melalui
perbuatan baiknya dengan mengikuti secara ketat Hukum Taurat. Didalam pasal-pasal sebelumnya (pasal 4
sd 9) Paulus dengan panjang lebar menjelaskan bahwa manusia tidak dapat diselamatkan karena
melakukan Hukum Taurat karena tidak seorangpun dapat melakukannya (pasal 6 & 7). Hukum Taurat
ditambahkan kepada bangsa Israel justru agar mereka dapat mengenal dirinya yang berdosa, sehingga saat
Kristus dinyatakan mereka menggantungkan keselamatannya kepada Kristus dan bukan kepada diri mereka
sendiri. Itulah sebabnya melalui Hukum Taurat, Allah telah “mengurung semua orang dalam
ketidaktaatan” agar Ia “dapat menunjukkan kemurahan-Nya” kepada semua orang melalui anugerah (Rom.
11:32).
Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan
kemurahan-Nya atas mereka semua. (Rom. 11:32)

Orang Israel melakukan demikian karena mereka “tanpa pengertian yang benar” (ayat 2). Artinya
mereka beranggapan bahwa mereka dapat diselamatkan karena perbuatan baik mereka yang taat
mengikuti Hukum Taurat. Konsep seperti inilah yang diikuti oleh semua agama & kepercayaan didunia ini,
yaitu mereka beranggapan bahwa mereka dapat diselamatkan/masuk sorga/moksa/dan sejenisnya dengan
mengikuti tata cara agamanya dengan ketat dan berbuat kebaikan. Akibatnya adalah, baik orang
Yahudi/bangsa Israel maupun agama-agama didunia ini “tidak mengenal kebenaran Allah.” Akibat keadaan
ini adalah “mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri” sehingga “tidak takluk kepada kebenaran Allah”
(ayat 3). Itulah sebabnya timbul banyak agama yang azasnya sama, yaitu berbuat baik agar dapat masuk
sorga. Itulah juga sebabnya mengapa iman Kristen menjadi “batu sandungan” kepada
iman/agama/kepercayaan lain karena hanya iman Kristen yang mendasarkan keselamatan melalui
anugerah oleh iman kepada korban penebus dosa Mesias. Artinya, iman Kristen ditolak dimana-mana
karena tidak mengikuti pakem agama-agama/kepercayaan lain.
Jadi penyebab banyak orang tidak percaya kepada Kristus dan berita pengampunanNya dapat
digambarkan sbb.:
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tidak
mengerti
kebenaran
Allah

bergiat
mengikuti tata
cara/ketentuan
agamanya

mendirikan
kebenaran
sendiri

tidak takluk
kepada
kebenaran Allah

Gbr. 13. Diagram Sebab-Akibat mengapa timbul banyak agama didunia
dan mengapa semua agama tidak dapat mengerti & menerima iman Kristen (Rom. 10:1-3)
Karena itu sangatlah penting bagi orang percaya, para penginjil, pendeta, penatua, pengerja gereja
untuk menyatakan dengan TEGAS & JELAS kepada dunia apakah kebenaran Allah itu agar mereka dapat
mengerti, tunduk kepadanya, dan diselamatkan dan tidak jatuh kedalam perangkap “mendirikan
kebenarannya sendiri.” Jadi sekali lagi, apakah itu kebenaran Allah dan kebenaran sendiri? Untuk
mempertegas pengertian kita, marilah kita membahas topik-topik ini secara ringkas:

3.F.1. Kebenaran Allah
Jadi apakah yang dimaksud “kebenaran Allah”? Adalah Keselamatan yang didasarkan kepada
anugerah Allah melalui iman kepada Allah dan Jalan Keselamatan yang telah ditentukanNya, yaitu Percaya
kepada Korban Mesias dikayu salib (Yoh. 3:14-18. Band. Rom. 9:30-31).
14

Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus
ditinggikan,
15
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal.
16
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal.
17
Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk
menyelamatkannya oleh Dia.
18
Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah
berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. (Yoh. 3:14-18)

Ayat-ayat diatas adalah penjelasan Kristus langsung tentang Jalan Keselamatan itu. Bagaimana
caranya agar seseorang diselamatkan? Dengan percaya. Tetapi perhatikan ayat 14. Sebelum perihal
keselamatan melalui iman ini diterangkan, Allah harus menyiapkan Jalan Keselamatan terlebih dahulu.
Apakah itu? Melalui Salib Kristus (korban penebus salah Kristus). Arti literal dari “Anak Manusia harus
ditinggikan” disini menunjuk kepada Salib Kristus. Jadi sama seperti Musa meninggikan ular tembaga
dipadang gurun agar terjadi keselamatan bagi bangsa Israel yang percaya (Bil. 21:4-9), begitu juga Mesias 62
harus disalibkan, agar barangsiapa yang percaya kepada Mesias beroleh hidup yang kekal (diselamatkan).
Itulah sebabnya Mesias harus mati sebagai korban penebus salah, karena itulah tugas utama Mesias datang
kebumi ini. Karena itu Ia disebut sebagai “Anak Domba Allah”:

62

Istilah “Anak Manusia” dan “Anak Allah” selalu menunjuk kepada Mesias (Kristus) sebagai perantara antara
manusia dan Allah. “Anak Manusia” adalah penonjolan Mesias dari segi kemanusiaan-Nya (misalnya disini sebagai
manusia Ia akan mati disalib), dan istilah “Anak Allah” adalah penonjolan dari segi Keilahian-Nya (band. Misalnya Mat.
14:33, 16:6; Yoh. 11:4, 27; 20:31, dst.)
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29

Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata: “Lihatlah Anak
domba Allah, yang menghapus dosa dunia.
30
Dialah yang kumaksud ketika kukatakan: Kemudian dari padaku akan datang seorang, yang telah
mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku.
31
Dan aku sendiripun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis
dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel.” (Yoh. 1:29-31. Band. juga ayat 36)

Jika pembaca mencermati kesaksian Yohanes Pembaptis ini, pembaca akan mengerti bahwa tugas
Yohanes hanya satu ini yaitu untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Khotbah-khotbah Yohanes
rupanya berpusat pada apakah tugas Mesias itu. Tugas Mesias hanya satu yaitu untuk menjadi “Anak
domba Allah yang menghapus dosa dunia.” Apakah artinya “Anak domba Allah”?
Diseluruh Perjanjian Lama, anak domba menyatakan korban penebus dosa yang dipersembahkan
sebagai jalan pengampunan. Korban penebus dosa ini dari mulanya telah dinyatakan oleh Allah sendiri
langsung setelah kejatuhan manusia pertama (ingat istilah “proto-evanggelion – injil mula-mula” yang
dinyatakan didalam Kej. 3:15 & 21). Dengan itu Allah telah mendeklarasikan bahwa pengampunan dosa
bagi keselamatan manusia hanya bisa dilakukan dengan pengorbanan Mesias yang harus memenuhi
tuntutan integritas moral Allah (Kudus seperti Allah, Benar seperti Allah dan Kasih seperti Allah). 63 Namun
sebelum waktunya Mesias datang, korban Mesias harus selalu digambarkan dengan korban-korban
binatang yang tidak bercacat (menggambarkan tuntutan korban yang kudus yang nanti hanya dapat
dipenuhi oleh Mesias). Itulah sebabnya ritual korban penebus salah ini harus diturunkan kepada manusia
(Adam), dan kemudian kepada semua keturunannya yang mengenal YHWH (Set – Nuh - Sem – Abraham –
Ishak – Yakub – Bangsa Israel).
Itulah Kebenaran Allah, yaitu pengampunan dosa dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah
hanya dapat dilakukan karena anugerah penebusan Mesias dengan jalan mempercayaiNya, bukan dengan
berbuat baik atau mengikuti aturan agama. Kebenaran Allah ini sangat bertolak belakang dengan konsep
agama-agama & kepercayaan-kepercayaan didunia ini sehingga ianya menjadi “batu sandungan” bagi
semua agama (Rom. 9:31-33). 64
3.F.2. Kebenaran Diri Sendiri
Kebenaran diri sendiri ini menunjuk kepada semua jalan yang direka manusia untuk berhubungan
dengan Allah yang benar diluar Kebenaran Allah yang dijelaskan diatas. Bapak dari manusia yang
mendirikan kebenaran sendiri adalah Kain. Ia secara sengaja menolak Kebenaran Allah yang mengharuskan
manusia mempersembahkan kurban bernyawa sebagai gambaran kurban Mesias, dengan konsepnya
sendiri yaitu kurban lainnya (Kej. 4:7, akan dijelaskan dengan lebih detil didalam bagian 4.B.2.b. tentang
perbedaan antara Habel dan Kain). Akibat dari mendirikan kebenaran sendiri itu kemudian Kain dapat
dirasuk setan dan menjadi seorang pembunuh. Sejarah manusia yang mendirikan kebenaran sendiri ini
63

Didalam pasal selanjutnya (Bab-4 & Bab-5) akan dijelaskan secara komprehensif mengapa pengampunan
dosa harus melalui korban Mesias, dan mengapa harus Allah sendiri yang turun sebagai manusia Mesias sebagai
korban penebus dosa. Penjelasan itu akan membuat kita mengerti secara jernih mengapa jalan keselamatan melalui
Yesus Sang Mesias merupakan jalan keselamatan satu-satunya, yang menunjukkan Jalan Keselamatan yang disediakan
Allah (yang disebut juga sebagai “Kebenaran Allah”).
64
Keselamatan hanya oleh anugerah melalui iman tetap menjadi batu sandungan bahkan bagi banyak
kalangan orang Kristen. Dikalangan Kristen timbul konsep sinergisme yang pada intinya tidak mempercayai mengapa
jalan keselamatan itu begitu sederhana (hanya percaya), sehingga ditambahkan dengan misalnya “harus hidup kudus
& menyangkal diri agar dapat mempertahankan keselamatan”, “tidak seorangpun dapat pasti selamat karena
akhirnya yang menentukan”, dst. yang pada dasarnya adalah ketersandungan oleh cara keselamatan yang sederhana
dan oleh kepastian janji Allah yang menjaga keselamatan kita.
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terus berlanjut oleh keturunan Kain, dan bahkan terus berlanjut setelah air bah melalui keturunan Ham
yang durhaka kepada ayahnya. Selanjutnya, sejarah manusia mencatat bahwa semua manusia diluar
keturunan Adam yang mengenal Allah Yang Benar (yang menyatakan diri kepada Musa sebagai YHWH)
telah mendirikan kebenarannya sendiri melalui agama dan kepercayaan yang tumbuh dimana-mana.
Bahkan dikalangan bangsa Israel yang mengenal YHWH pun banyak (mayoritas) telah jatuh kedalam jerat
mendirikan kebenaran sendiri ini karena tidak mengerti Kebenaran Allah (Rom. 9:30-10:3).

KESIMPULAN BAB-3
Usaha-usaha Manusia Untuk Mencari Keselamatan
Inilah kesimpulan dan alur berpikir dari judul bab-3 ini, termasuk jawaban terhadap pertanyaan
mengapa timbul banyak agama dan kepercayaan didunia ini dan bagaimana Iman Kristen berbeda dengan
semuanya:
1. Kejatuhan manusia pertama (Adam & Hawa) kedalam dosa mengakibatkan manusia terpisah dari
hadirat Allah selamanya (“maut”). Sebagai bukti otentik yang tidak dapat disangkal oleh siapapun
tentang keterpisahan dengan Allah (maut) ini adalah adanya fakta tentang kematian yang pasti
akan dialami oleh semua orang. Maut dan manifestasinya dalam kematian fisik manusia inilah yang
menjadikan semua manusia dari segala latar belakang kemudian mencari hubungan lagi dengan
alam roh yang kekal (dan penghuninya, terutama Sang Pencipta), mencari makna atau penyebab
dari eksistensi (keberadaan) manusia didunia, serta mencari penjelasan tentang dunia dibalik
kematian. Dalam mencari jawaban terhadap semua pertanyaan-pertanyaan itulah maka kemudian
setiap peradaban mendirikan agama/kepercayaannya masing-masing sesuai dengan pengertian
para pemimpinnya.
2. Agama-agama primitif menciptakan kepercayaannya masing-masing karena melihat alam semesta
(yang merupakan Pernyataan Umum dari Allah), dan merekamnya kedalam kepercayaan
masyarakatnya. Karena itu kepercayaan-kepercayaan ini selalu memiliki banyak ilah/dewa/i
sebagai representasi dari alam yang dilihatnya (keberadaan suatu benda, pertumbuhan benda
hidup, dan kematian/kerusakan benda). Agama “modern” (humanisme) memandang manusia
sebagai penyebab keberadaannya sendiri didunia ini. Sekalipun eksistensi manusia tidak dapat
dijelaskan dengan science yang selalu dipakai manusia modern untuk menerima atau menolak
sesuatu, namun mereka tetap bersikukuh bahwa eksistensi manusia adalah akibat dari sesuatu
yang random yang (untungnya) berevolusi menjadi manusia. Jadi manusia modern menciptakan
allah (yaitu dirinya sendiri) sebagai pusat kepercayaannya.
3. Allah Yang Benar tidak dapat ditemukan oleh usaha-usaha manusia (agama, kepercayaan,
peradaban, moralitas, pendidikan, ilmu pengetahuan/science, dsb.), karena manusia telah
kehilangan kemuliaan Allah dan tidak dapat mengerti (apalagi menemukan) Allah Yang Benar itu.
Semua usaha-usaha manusia itu justru telah mengakibatkan manusia telah “mendirikan
kebenarannya sendiri” dengan menciptakan sendiri agama dan konsep keselamatannya, yang
hasilnya malah “menolak kebenaran Allah.” Allah Yang Benar hanya dapat ditemukan jika Dia
sendiri menyatakan (mewahyukan) Diri-Nya kepada manusia, dan Jalan Keselamatan yang benar
(yang akan membawa kesorga) adalah jalan keselamatan yang ditentukan oleh Allah Yang Benar
itu. Agama-agama yang mengklaim dirinya didasarkan kepada pewahyuan ini disebut agama
samawi (Yudaisme, Kristen, Islam).
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4. Dari ketiga agama samawi itu, hanya dua yang pertama yang memiliki keterkaitan dan
kesinambungan (Yudaisme & keKristenan). KeKristenan merupakan penggenapan dan materialisasi
dari janji-janji dalam kitab-kitab Yudaisme. Karena itu Kitab Suci orang Kristen bukan hanya
Perjanjian Baru saja, tetapi seluruh Alkitab Perjanjian Lama juga. Jadi keKristenan juga mencakup
Yudaisme sehingga ianya bukan berumur dua millenium saja, tetapi telah ada sejak adanya
penciptaan. Yudaisme 65 sebenarnya tidak berbeda dengan iman Kristen. Hanya orang-orang Yahudi
yang salah menafsirkan kitab-kitabnya sehingga mereka terjatuh kepada kesalahan agama-agama
lain, yaitu “mendirikan kebenarannya sendiri” dan berakibat kepada “tidak tunduk kepada
kebenaran Allah.”
5. Seluruh agama & kepercayaan (kecuali iman Kristen), memiliki kesamaan pendapat akan jalan
keselamatan (atau jalan kesorga), yaitu dengan berbuat baik dan mengikuti aturan agama masingmasing. Cara ini tidak dapat menyelesaikan masalah keterpisahan manusia dengan Allah, yaitu
masalah dosa. Dosa tidak dapat diselesaikan melalui perbuatan baik manusia karena standardnya
tidak akan pernah dapat mendekati (apalagi memenuhi) standard Allah Yang Maha Kudus, Yang
Maha Benar dan Yang Maha Kasih. Cara penyelesaian dosa melalui perbuatan baik itu juga tidak
relevan (tidak ada hubungannya, seperti ilustrasi pak Agung & pak Budi diatas). HANYA SATU cara
agar manusia dapat diampuni dan memperoleh hubungan lagi dengan-Nya, yaitu melalui inisiatif
Allah sendiri untuk mengampuni manusia. Inilah iman Kristen.
6. Jadi iman Kristen melihat semua kitab-kitab dalam Alkitab merupakan inisiatif Allah untuk
memperkenalkan Diri-Nya kepada manusia dan memperkenalkan Jalan Keselamatan itu. Seluruh
Alkitab dalam Perjanjian Lama berisi tentang Jalan Keselamatan yang Allah tetapkan, yaitu untuk
bisa kembali memperoleh persekutuan dengan-Nya, maka harus ada korban penebus salah yang
dapat memenuhi tuntutan integritas moral Allah (kekudusan-Nya, kebenaran-Nya, kasih-Nya).
Karena itulah Allah sendiri harus datang sebagai Manusia Kristus untuk menjadi korban penebus
salah.66 Kitab Perjanjian Baru merupakan sejarah penggenapan Jalan Keselamatan tersebut yan g
terfokus kepada sejarah Mesias (Yesus Kristus) dan pekerjaan penebusan-Nya sekitar dua
millenium yang lalu.
7. Itulah beda antara iman Kristen dengan iman-iman lainnya. Iman-iman lainnya mencoba
menjangkau Allah dengan tata cara agamanya (anthroposentris), tetapi iman Kristen menyatakan
bagaimana Allah Yang Benar telah menyatakan Diri-Nya kepada umat manusia dan bagaimana Ia
telah menjangkau manusia dengan menyediakan Jalan Keselamatan (theosentris). Perbedaan ini
juga merupakan perbedaan antara keselamatan dengan berusaha menjangkau Allah melalui
perbuatan baik, dengan keselamatan dengan jalan percaya kepada Allah dan Jalan Keselamatan
yang dinyatakan-Nya. Jika memakai istilah Alkitab, sekali lagi perbedaan ini adalah perbedaan
antara (1) usaha-usaha untuk “mendirikan kebenaran sendiri” dengan mendirikan konsep dan tata
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Yang dimaksud “Yudaisme” didalam tulisan ini adalah segala ajaran/tulisan-tulisan yang ada dalam kitabkitab Yahudi (atau sama dengan Perjanjian Lama dalam Kristen), dan bukan interpretasi mereka (orang Yahudi)
terhadap kitab-kitab tersebut, karena ternyata mereka telah salah mengerti tentang Jalan Keselamatan yang
dinyatakan oleh YHWH dalam kitab-kitab mereka, yaitu tentang Mesias dan pekerjaan-Nya. Kitab Roma & Ibrani
bertujuan menyatakan tentang dimana orang-orang Yahudi telah salah mengartikan tentang Mesias dan pekerjaanNya.
66
Kenapa harus Allah sendiri yang datang sebagai manusia dan menjadi korban penebus salah? Kenapa
bukan makhluk lainnya (orang suci, malaikat atau makhluk lainnya)? Jawaban pertanyaan ini akan dibahas dalam bab
berikutnya, yaitu Bab-4 (Jalan Keselamatan I).

65

3. USAHA-USAHA MANUSIA UNTUK MENCARI KESELAMATAN
cara agama, dengan (2) mempercayai Jalan Keselamatan yang Allah telah sediakan (“kebenaran
Allah”).

66

4. JALAN KESELAMATAN (I)

BAB-4

JALAN KESELAMATAN (I)
Apakah Jalan Keselamatan Yang Telah Dipersiapkan dan Ditunjukkan Allah?
Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. (Ams. 14:12; 16:25)
Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang
menguji hati. (Ams. 21:2)

Setelah pada bab-bab terdahulu kita membahas mengapa diperlukan Keselamatan bagi
setiap orang didunia ini dan mengapa semua agama, kepercayaan, budaya dan moralitas tidak dapat
membawa manusia kepada Allah, maka kini haruslah kita menjawab pertanyaan ini: “Jadi
bagaimanakah supaya kita dapat diselamatkan? Apakah Jalan Keselamatan yang dinyatakan oleh
Allah itu?” Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini harus kita peroleh dari Firman Tuhan saja
karena dunia ini banyak menawarkan “jalan-jalan” ke sorga. Jalan-jalan itu sangat menarik banyak
manusia karena kelihatannya lurus, tetapi rupanya ujungnya adalah maut. Begitu menariknya jalanjalan itu sehingga manusia yang mengikutinya sangat yakin, bahkan cenderung fanatik, bahwa ia
telah mengikuti jalan yang benar ke sorga. Hal itu terjadi karena manusia selalu memandang dirinya
baik dan semua jalannya adalah lurus. Karena itu mereka dengan sangat yakin mengikuti
pandangannya sendiri. Karena itu didunia ini banyak agama dan kepercayaan, dan setiap
pengikutnya akan mengikutinya dengan sangat yakin bahwa agama/kepercayaannya adalah
pandangan yang paling benar yang akan membawa mereka ke sorga. Tetapi Firman Tuhan diatas
mengingatkan kita bahwa jalan-jalan yang disangka lurus itu ternyata menuju maut! Karena itu kita
harus mengetahui dengan jelas jalan yang manakah yang akan membawa kita ke sorga. Untuk itu
kita harus melihat kepada pewahyuan Allah Yang Benar saja dan bukan berpegang pada konsepkonsep manusia dengan agama, kepercayaan, moralitas dan ilmu pengetahuannya.
Bagian berikut ini kita akan membahas dengan detail jawaban terhadap pertanyaanpertanyaan tersebut, termasuk pertanyaan-pertanyaan lain yang sering tidak dimengerti orang
Kristen dan orang lainnya, seperti “Mengapa Allah harus menjadi manusia? Bahkan mati dikayu
salib?” Hal-hal tersebut selalu menjadi “batu sandungan” kepada orang-orang lain sehingga mereka
sulit mempercayai Kebenaran Allah ini. Karena itu semua hal ini harus dibahas dengan tuntas, detil
tetapi ringkas. Mari kita memulai pembahasannya.

4.A. Mengapa Manusia Tidak Dapat Menyelamatkan Dirinya Sendiri?
Pembahasan sub-bab ini seolah mengulangi lagi pembahasan terdahulu. Namun
pembahasan ini perlu diulang lagi dari perspektif yang berbeda, yaitu dari perspektif dosa dan
perspektif hakikat Allah. Apakah hakikat DOSA itu?

4.A.1. Hakikat Dosa
Dalam bab sebelumnya kita sudah sedikit membahas bahwa dosa pada hakikatnya adalah
ketidak serasian dengan Hakikat (sifat-sifat moral) Allah. Ketidak serasian ini diakibatkan karena
kemuliaan Allah telah hilang dari manusia dan diganti dengan sifat dosa yang bertentangan dengan
sifat-sifat moral Allah.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, (Rom. 3:23)
Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian AnakNya,..(Rom. 5:10)
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Perhatikan pasal 3 ayat 23, definisi dosa adalah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya oleh
dosa manusia telah kehilangan semua sifat-sifat moral Allah. Akibatnya bukan hanya mereka tidak
dapat bersekutu lagi dengan Allah Yang Kudus, Benar & Kasih, tetapi telah menjadi seteru (musuh)
Allah (pasal 5 ayat 10). Seperti illustrasi Api Besar, api kecil dan bensin sebelumnya. Semula manusia
memiliki sifat-sifat moral yang sama dengan Allah (sekalipun dengan kualitas yang berbeda), yaitu
memiliki kekudusan, kebenaran dan kasih sehingga dapat bergaul denganNya tanpa masalah. Seperti
halnya api kecil dapat bergaul (mendekati bahkan masuk kedalam) Api Besar tanpa cedera, begitu
pula pada awalnya manusia dapat bergaul bahkan berdekatan dengan kemuliaan Allah tanpa takut
ataupun cedera.
Namun setelah dosa masuk kedalam manusia, sifat-sifat manusia menjadi bertentangan dengan
Allah sehingga bukan hanya manusia tidak dapat melihat kemuliaan Allah, tetapi bahkan manusia
telah menjadi seteru (musuh) Allah. Manusia tidak dapat tahan lagi menghadapi kemuliaan Allah,
sama seperti bensin tidak dapat mendekati api yang berkobar tanpa terbakar. Karena itu semua
manusia, betapa “suci”nya ia, tidak dapat melihat kemuliaan Allah tanpa takut. Itulah bukti bahwa
manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan.
Untuk dipikirkan: no.

4

MENGAPA MANUSIA TAKUT BERHADAPAN DENGAN KEMULIAAN ALLAH?
Mengapa semua manusia, betapa “suci”nyapun dia, selalu ketakutan setengah mati jika melihat
Kemuliaan Allah? Karena betapa sucipun seseorang, kesuciannya jauh dari standard Allah sehingga
terlihat seperti kain kotor (lihat misalnya Yesaya dalam Yes. 6:5, band. Yes. 64:6). Karena itu manusia
pasti takut setengah mati jika bertemu kemuliaan Tuhan, walaupun yang datang adalah malaikat saja.
Hal serupa dialami oleh Musa, Yeremia, Yehezkiel, Paulus, dsb. Hasil pertemuan para tokoh Alkitab
tersebut dengan Allah selalu menghasilkan perubahan yang drastis dalam hidup mereka.
Karena itu juga kita harus berhati-hati jika mendengar ada kesaksian-kesaksian yang mengatakan telah
bertemu Tuhan berulang kali namun hidupnya tidak berubah, karena...

“Pertemuan sejati dengan Tuhan yang sejati selalu menghasilkan pertobatan
sejati.”
Setelah kita mengerti hakikat dosa ini, kita juga harus mengerti hakikat Allah, sehingga kita
dapat mengerti mengapa manusia berdosa harus dijauhkan dari hadiratNya. Jadi, apakah hakikat
Allah atau apakah kemuliaan Allah itu?

4.A.2. Kemuliaan Allah
Jika kita berbicara tentang hakikat Allah, maka kita juga berbicara tentang kemuliaan Allah
karena kemuliaan Allah adalah hakekatNya. Jadi apakah kemuliaan Allah itu? Kemuliaan Allah adalah
gabungan serasi antara sifat-sifat natural dan sifat-sifat moralNya. Kemuliaan Allah ini dapat kita
umpamakan seperti cahaya yang terang benderang, seperti cahaya matahari misalnya. Cahaya itu
terlihat sebagai satu benda saja yaitu cahaya yang terang. Namun kita mengerti bahwa cahaya yang
terang itu sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa spektrum cahaya, bukan hanya 6
spektrum yang kelihatan, tetapi banyak spektrum lainnya yang tidak dapat kita lihat dengan mata
telanjang (misalnya spektrum-spektrum ultra dan infra). Semua spektrum itu kemudian membentuk
suatu benda yang kita sebut sebagai cahaya yang terang benderang. Demikian juga halnya dengan
kemuliaan Allah. Jika kita berbicara tentang satu benda, yaitu kemuliaan Allah, maka itu merupakan
gabungan dari banyak sifat-sifat Allah lainnya. Menurut Alkitab yang dirangkumkan dalam Teologi,
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sifat-sifat Allah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu sifat-sifat naturalNya dan sifat-sifat
moralNya. Dengan mengerti tentang hakikat Allah atau kemuliaan Allah ini, kita kemudian akan
mengerti betapa seriusnya dosa itu sehingga kita akan mengerti mengapa usaha-usaha manusia
sebaik apapun tidak mungkin dapat menyelamatkan manusia. Jadi apakah sifat-sifat natural dan
sifat-sifat moral Allah itu? Didalam buku klasiknya yang sangat berharga, T.C. Hammond
meringkaskan hakikat/sifat-sifat hakiki Allah sbb.: 67
4.A.2.a. Sifat-sifat Natural Allah
Sifat-sifat natural Allah adalah gabungan sifat-sifat selain sifat moral Allah. Allah Yang Benar
yang dinyatakan oleh Alkitab memiliki sifat-sifat natural sebagai berikut:
(i) Ketidakterbatasan-Nya (infinity): misalnya tidak terbatasnya KEKUDUSAN-NYA, HIKMAT-NYA,
KASIH-NYA, KUASA-NYA, PENGETAHUAN-NYA, dsb.
ii) Kepribadian-Nya dan Kebebasan-Nya: ( Mzm. 94:9, 10; 147:11, Yer. 10:10; Ef. 1:9, 11, dll.)
Kepribadian-Nya: Sebagai bukti bahwa Dia merupakan suatu pribadi adalah dimiliki-Nya
pikiran, emosi, kehendak (will) dan kebebasan (freedom). Semuanya berbeda secara
substansi maupun kualitas dengan atribut manusia.
KebebasanNya: Dia bebas merencanakan dan memutuskan apa saja sesuai kehendak-Nya
(Ef. 1:9-11)
9

Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana
kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus
10
sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai Kepala
segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi.
11
Aku katakan “di dalam Kristus”, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang
dijanjikan—kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan
maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya—
(Ef. 1:9-11)

Perhatikan kata-kata yang dimiringkan yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah suatu
pribadi yang bekerja secara otonom dan berdaulat berdasarkan kehendak dan rencana-Nya
sendiri. Jadi setiap keinginan dan keputusan-Nya ditentukan-Nya sendiri secara bebas dan
berdaulat, tidak tergantung kepada makhluk lain atau situasi lain diluar Diri-Nya.
iii) Ketidakberubahan-Nya (immutability) dan Kekekalan-Nya (eternity): (Kekekalan: Mzm. 90:2;
Yes. 4:28; 1Tim. 1:17; 6:16. Self existence: Yoh. 5:26 ; 6:57; Kis. 7:25; Rom. 11:33-36.
Ketidakberubahan-Nya: Mzm. 102:24-27; Mal. 3:6; 2Tim. 2:13; Yak. 1:17)
Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas,
diturunkan dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada perubahan atau bayangan karena
pertukaran. (Yak. 1:17)

Mengapa Ia tidak berubah (dalam pikiran, rencana, tindakan maupun dalam usia)? Karena
Dimensi Waktu adalah ciptaanNya sehingga Ia tidak tunduk kepadanya. Karena itu segala
atribut-Nya juga tidak berubah, sekaligus juga tidak ada tanda-tanda akan adanya perubahan.
Misalnya: kasihNya adalah kekal, tidak berubah-ubah tergantung situasi seperti manusia. Contoh
lainnya: kasih karunia-Nya tidak mungkin berubah karena Allah tidak bisa menyesali kasih
karunianya (Rom. 11:29).
67

T.C. Hammond, In Understanding be Men: A Handbook of Christian Doctrine, 6th edition (London:
Inter-Varsity Press, 1970, 41-49).
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Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan-Nya. (Rom. 11:29)

Kata “tidak menyesali” (Yun.: /µεταµέλητος-ametameletos) berarti “tidak dapat ditarik kembali,
tidak disesali” (irrevocable, without repentance)- Kamus Strong 278. Karena itu segala rencana
dan keputusan-Nya adalah kekal. Karena itu juga Tuhan dengan yakin memastikan bahwa
mereka yang telah diselamatkanNya tidak dapat terhilang karena Kasih dan Kebesaran Allah
yang menjaganya (Yoh. 10:27-29).
iv) Kemahahadiran-Nya (Transcendence & Immanence/ Omnipresence): (Trancendence: 1Sam.
15:29; 1Taw. 29:11; 2Taw. 6:18; Yes. 6:1-3; 40:12-15; Why. 4. Immanence: Mzm. 139:7; Yes.
66:1; Yer. 23:23, 24; Kis. 17:24-28).
Allah itu transenden (tidak terjangkau ciptaan-Nya) didalam keberadaan-Nya, sekaligus immanen
(terjangkau, berada diantara ciptaan-Nya), karena “...segala sesuatu ada didalam Dia” (Kol.
1:17). Didalam Kis. 17:24, 25, 27 & 28 Paulus berkata “...Ia tidak jauh dari kita masing-masing.
Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh
pujangga-pujanggamu: Sebab kita ini dari keturunan Allah juga.” 68
Hal tsb diatas dapat mudah dimengerti jika kita mengerti bahwa Dimensi Ruang (spatial) adalah
ciptaan Allah, sehingga Dia tidak tunduk kepada hukum-hukum ruang. Karena itu dalam waktu
yang bersamaan, Allah berada dimana saja.
v) Kemahatahuan-Nya (Omniscience): (Mzm. 33:13-15; 139:1-6: 147:4, 5; Yeh. 11:5; Amos 9:1-4;
Ibr. 4:13; 1Yoh. 3:20).
Kemahatahuan Allah meretas dimensi ruang (“dimana saja”) dan dimensi waktu (“kapan saja”).
Jadi Allah mengetahui semua hal secara detil apa saja, dimana saja, dan kapan saja. Hal ini, sekali
lagi, mudah dimengerti karena Allah tidak tunduk kepada hukum-hukum ciptaan (Dia bisa berada
“dimana saja” dan “kapan saja” dan mengetahui “apa saja”). Jadi misalnya, masa depan itu telah
diketahui-Nya sama spt Dia mengetahui masa lalu dan masa sekarang secara jelas.
vi) Kemahakuasaan-Nya (Omnipotence): ( Ayub 42:2; Mzm. 115:3; 135:6; Yer. 32:17; Mat. 19:26;
Mark. 14:36)
Kemahakuasaan Allah bukan suatu atribut yang menandakan kesewenang-wenangan-Nya yg
dapat berbuat apa saja yg dikehendakiNya. Kemahakuasaan-Nya selalu sejalan dengan sifat-sifat
68

Konsep-konsep tentang Transcendence (transendensi) dan Immanence (imanensi):
(a) Agnosticism: Allah tidak terjangkau, tdk mungkin dapat dimengerti. Dipegang oleh agama-agama
yang tidak memiliki kejelasan akan pribadi Allah (menyebut Allah sebagai “Yang Maha” tetapi
Allah itu tidak pernah menyatakan DiriNya kepada manusia)
(b) Deism: menekankan transcendence (setelah mencipta, Allah tidak terlibat dgn ciptaanNya, tetapi
hukum alam yang berjalan dengan sendirinya). Dipegang oleh agama-agama yang percaya hidup
& nasib manusia tergantung alam.
(c) Pantheism: menekankan immanence (Allah diidentifikasi didalam ciptaanNya, misalnya gunung
dianggap sebagai dewa). Dipegang oleh agama-agama yang menyembah ciptaan sebagai
perwujudan dewa/i nya.
(d) Theism: menekankan kepribadian Allah (mono & polytheism). Dipegang oleh agama-agama yang
mempercayai adanya Penguasa Tertinggi, baik tunggal maupun korporate.
Kekristenan merupakan gabungan serasi antara Transcendency & Immanency Allah: didalam kebesaran &
ketidakterjangkauan-Nya, Allah ada dan aktif memelihara & menopang ciptaan-Nya. Kita bahkan tidak bisa
menghindari kehadiran-Nya (band. Mzm. 139:7). Apalagi bagi orang percaya, kehadiran Allah (disadari
atau tidak) merupakan fakta yang menyertai mereka (Mis. Mat 18:20; 28:20).
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Allah lainnya. Tidak ada konflik didalam Dia. Dia selalu memakai atribut-Nya ini sejalan dengan
atribut-atribut moral-Nya (lihat atribut-atribut moral Allah dibawah). Karena itu kemahakuasaan
Allah selalu berjalan bersama kebenaran-Nya misalnya, sehingga kita mengerti saat membaca
Perjanjian Lama saat Allah memusnahkan bangsa-bangsa (termasuk menghukum berat bangsa
Israel) dengan cara yang “kejam.” Dalam hal itu kemahakuasaan Allah akan berjalan bersama
kekudusan, kebenaran dan kasih-Nya. Bangsa-bangsa yang jahat yang telah melanggar
kekudusan Allah harus dihukum secara benar/adil karena sifat-sifat moral Allah menuntut
demikian.
4.A.2.b. Sifat-sifat Moral Allah
Selain atribut-atribut natural-Nya, Allah memiliki atribut-atribut moral. Atribut-atribut ini
merupakan jati diri Allah yang mendampingi atribut-atribut natural-Nya sehingga segala keinginan,
rencana, keputusan dan tindakan-Nya selalu didorong dan dipandu oleh atribut-atribut moral-Nya
itu. Misalnya, kemahakuasaan-Nya tidak membuat Allah kemudian langsung menghukum semua
manusia sekalipun semua sudah berdosa, karena ada kasih-Nya yang justru menggerakkan-Nya
untuk berinkarnasi dan melakukan karya penebusan. Jadi, apa sajakan atribut moral Allah itu?
Jika kita mempelajari Allah dalam Alkitab (Teologi), kita akan menemukan tiga sifat moral
Allah, yaitu Ia Allah yang Kudus, yang Benar, dan yang Kasih.
(i) Kasih-Nya (love): (Ul. 33:3; Mzm. 107:1, 8, 15; Mar. 10:18; Yoh. 3:16; 13:1; Rom. 2:4: 5:8; Ef. 2:4;
1Yoh. 3:1; 4:8-16)
Ini adalah atribut moral Allah yang paling menonjol, sehingga Alkitab bersaksi bahwa Allah
ADALAH kasih (1Yoh. 4:8, 16). Artinya, jati Diri Allah adalah kasih dan Dialah definisi dari apa itu
kasih. Kasih Allah adalah sumber dari segala kebaikan dialam semesta ini. Jadi jika melihat ada
orang yang menjadi contoh karena belas kasihan dan kebaikannya, maka itu adalah satu
pancaran redup dari Kasih Allah.
Allah secara terus menerus memperhatikan kebaikan ciptaanNya. Alkitab menekankan aspekaspek dari kebaikan Allah yaitu kasih, belas kasihan, kesabaran dan anugerah. Tindakan kasih itu
memuncak didalam tindakan penebusan Allah.
Allah adalah kasih, dan barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam
Allah dan Allah di dalam dia. (1Yoh. 4:16b)
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya
yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal. (Yoh. 3:16)

Kasih Allah adalah suatu atribut KESEMPURNAAN KEBAIKAN.
(ii) Kekudusan-Nya (holiness):( Im. 19:2; Yos. 24:19; 1Sam. 2:2; 1Taw. 16:36, 29:16; Mzm. 77:14,
78:41, 99:3, 5, 9; Yes. 1:4; 5:16, 6:1-3; 29:23, 57:15, Yeh. 20:29; Hab. 1:13; Ibr. 7:26; 1Pet. 1:15,
16, dsb.)
Sifat ini ditekankan berulang kali didalam PL dengan menyebut-Nya “Yang Kudus Allah Israel,”
atau menyebut tempat bersemayamnya yang kudus, seperti “nama-Nya yang Kudus”,
“gunungKu yang Kudus” dsb.
Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati Yang Kudus dari Israel. (Mzm. 78:41)
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Tinggikanlah TUHAN, Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang
kudus! Sebab kuduslah TUHAN, Allah kita! (Mzm. 99:9)
“Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka: Kuduslah kamu,
sebab Aku, TUHAN, Allahmu, kudus. (Im. 19:2)
... sebab ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku kudus.(1Pet. 1:16)

Pengertian dari atribut ini adalah adanya perpisahan total dari segala yang tidak murni, yg
terbatas, dan yang tidak perfect. Ini adalah suatu atribut KESEMPURNAAN MORAL.
(iii) Kebenaran-Nya (righteousness): (Kej. 18:25; Ezr 9:15; Mzm. 11:7; 103:6; Yer. 10:10; Ezr. 9:15;
Yoh. 17:25; Rom. 2:2; 3:4-6, 21-26)
Kebenaran Allah adalah patokan absolut tentang moral yang diperlukan supaya terjadi
keteraturan dalam ciptaan-Nya.
Tetapi TUHAN adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi
goncang karena murka-Nya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geram-Nya. (Yer. 10:10)
Ya TUHAN, Allah Israel, Engkau maha benar,... (Ezr. 9:15)
4

Sebaliknya: Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis:
“Supaya Engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang, jika Engkau dihakimi.”
5
Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita
katakan? Tidak adilkah Allah—aku berkata sebagai manusia—jika Ia menampakkan murkaNya? (Rom. 3:4-5)

Atribut lain yg berhubungan dengan atribut ini adalah KEADILAN, KEBENARAN (truth) dan
KEMARAHAN-Nya. Jadi kita mengerti ketika membaca dalam Alkitab khususnya PL ketika Allah
menghukum bangsa-bangsa, termasuk Israel, mengapa Allah seolah-olah kelihatan “kejam.” Dia
harus menghukum segala hal yang bertentangan dengan sifat/natur-Nya, untuk mengajar
manusia bhw Allah tidak membiarkan hal-hal tersebut didalam alam ciptaan-Nya. Hukuman
sekarang hanya bersifat “peringatan,” dan akan memperoleh kepenuhannya pada saat
penghakiman orang jahat/orang tdk percaya nantinya. Ini adalah suatu atribut KESEMPURNAAN
STANDARD.
Ketiga sifat moral atau atribut moral Allah inilah yang menjadikan Allah berbeda dengan
semua ciptaan-Nya. Itulah yang membuat Allah adalah Allah. Ketiga sifat ini tidak pernah
bertentangan satu sama lain. Tidak ada konflik didalam Allah. Artinya, segala pikiran, perasaan,
pertimbangan, rencana, kehendak, keputusan dan tindakan dari Allah selalu sejalan dengan ketiga
sifat moral Allah ini. Inilah yang kita sebut INTEGRITAS MORAL ALLAH. Jika digambarkan dalam suatu
chart, ketiga sifat moral Allah itu selalu dihubungkan oleh satu rantai atau tali yang kuat dan tidak
dapat terputus yang disebut Integritas Moral Allah atau dapat disebut secara singkat sebagai
Integritas Allah.

72

4. JALAN KESELAMATAN (I)

Gbr. 12. Integritas Allah: Tidak ada konflik antara ketiga Sifat Moral Allah,
Ketiganya selalu berjalan bersama-sama secara utuh
Integritas Allah inilah yang membuat Allah adalah Allah. Ia sempurna dalam segala hal. Tidak
ada suatu makhluk atau keadaanpun yang dapat mengusik Integritas Allah ini tanpa menanggung
resiko. Karena itu, manusia yang berdosa tidak dapat bergaul dengan Allah tanpa menyinggung
Integritas Allah. Karena itulah manusia dijauhkan dari hadirat Allah selamanya karena tidak mungkin
manusia berdosa tahan menghadapi tuntutan Integritas Allah ini. Karena itu jugalah maka Jalan
Keselamatan yang ditentukan Allah juga harus memenuhi tuntutan Integritas Allah ini, sehingga Ia
sendiri harus datang sebagai manusia dan mengalami maut agar dapat memenuhi tuntutan
Integritas Allah. Inilah jawaban terhadap pertanyaan “mengapa Allah sendiri harus datang sebagai
manusia untuk mati dibukit Golgota?” (Pembahasan detil akan dibahas dalam bagian-bagian
selanjutnya).

4.A.3. Dosa Adalah Pelanggaran Integritas Allah
Agar manusia dapat memiliki hubungan dengan Allah, maka manusia harus selaras atau
serasi dengan ketiga sifat moral Allah itu. Itulah yang terjadi saat manusia pertama belum jatuh
kedalam dosa. Saat itu Adam benar-benar merupakan “gambar dan rupa Allah” yang sejati. Artinya
sifat-sifat moral Adam adalah sama dengan Allah, sekalipun berbeda kualitasnya. Namun dosa telah
melanggar integritas manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Yang lebih serius, sifat dosa
bertolak belakang dengan integritas Allah sehingga manusia harus dijauhkan dari hadirat-Nya
selamanya. Bukan karena Allah ingin demikian, seperti seorang Bapa yang mengusir anaknya karena
berlaku jahat, tetapi karena tidak mungkin manusia tetap berada dalam hadirat-Nya dengan
keadaannya yang berdosa. Dia akan binasa tanpa ampun.
Jika kita mengerti hakikat dosa dan hakikat Allah ini, maka kita akan mengerti bahwa
keseriusan dosa tidak terletak pada “besar-kecilnya” dosa seseorang, tetapi pada fakta bahwa dosa
(“sekecil apapun”) adalah pelanggaran atau ketidakserasian dengan Integritas Moral Allah. Karena
itu, sorga atau persekutuan dengan Allah tidak dimungkinkan untuk manusia manapun karena
standard moral manusia tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan Integritas Allah. Itulah sebabnya
manusia (siapapun dia yang menamakan diri sebagai manusia), tidak dapat menyelamatkan dirinya
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(alih-alih menyelamatkan orang lain) dengan perbuatan baiknya. Termasuk didalamnya semua orang
yang dikenal sebagai pendiri suatu agama atau suatu peradaban atau penemu suatu ajaran moral
yang luar biasa sekalipun.
Jadi, jika manusia dengan segala kemegahan usahanya tidak dapat menyelamatkan dirinya,
usaha apakah lagi yang dapat dilakukan manusia agar ia dapat diselamatkan? Jika pertanyaan ini
masih juga diajukan oleh anda, maka anda masih belum mengerti, karena TIDAK ADA satu jalanpun
yang dapat dilakukan manusia untuk menyelamatkan dirinya. Seperti telah kita bahas dalam ilustrasi
pak Agung dan pak Budi diatas, jalan keselamatan yang benar hanya dapat datang dari Allah sendiri
yang berinisiatif untuk menyatakan Diri-Nya kepada manusia dan memberi tahu mereka Jalan
Keselamatan yang akan membawa mereka kepada persekutuan kembali dengan-Nya. Jadi apakah
jalan keselamatan dari Allah itu?

4.B. Jalan Keselamatan
Jalan Keselamatan yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama
Bagian I: Lima Kitab Musa (Pentateuch)
Disepanjang sejarah manusia, mulai Adam sampai akhir sejarah manusia nanti, Alkitab
mencatat secara berulang-ulang tentang (1) usaha-usaha Allah memperkenalkan Diri-Nya kepada
manusia, dan (2) bagaimana Allah menyediakan dan menunjukkan Jalan Keselamatan yang
ditetapkan-Nya. Mari kita membahas kedua hal ini, sehingga kita mengerti Jalan Keselamatan yang
disediakan Allah, bukan dimulai hanya saat Adam & Hawa jatuh, tetapi bahkan telah dimulai sejak
kekekalan masa lampau sebelum penciptaan.

4.B.1. Allah Selalu Memperkenalkan Diri-Nya
Kepada Manusia Sejak Awal Zaman
Jika kita mempelajari seluruh Alkitab kita dengan seksama, kita akan mengerti bahwa Alkitab
penuh dengan pernyataan-pernyataan Allah kepada manusia melalui berbagai cara. Tujuannya agar
manusia dapat mengenal Allah Yang Benar dan mengerti Jalan Keselamatan yang disediakan-Nya.
a. Pertama, Dia menyatakan Diri-Nya melalui alam yang diciptakan-Nya
Sebab apa yang tidak nampak dari pada-Nya, yaitu kekuatan-Nya yang kekal dan keilahianNya, dapat nampak kepada pikiran dari karya-Nya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka
tidak dapat berdalih. (Rom. 1:20)
2

Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya;
hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada
malam.
4
Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar;
5
tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung
bumi. (Mzm. 19:2-5)
3

Alam yang spektakuler ini secara jernih dan konsisten memberitakan bahwa ada Allah Yang
Benar yang telah menciptakannya. Bagi akal yang terbuka dan hati yang jernih, demonstrasi alam
semesta ini selalu menggetarkan jiwanya yang mengakibatkan seseorang mengakui bahwa ada Allah
Yang Benar sebagai Pencipta dan Pemelihara semua itu. Dengan demikian tidak ada alasan bagi
seorangpun untuk mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya Allah Yang Benar.
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b. Cara yang kedua, Allah menyatakan Diri-Nya kepada manusia melalui hati, suara hati (hati nurani)
dan pikiran mereka.
14

Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri
melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka, walaupun mereka tidak memiliki hukum
Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri.
15
Sebab dengan itu mereka menunjukkan, bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati
mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling
membela. (Rom. 2:14-15)

Konteks ayat-ayat diatas adalah adanya pertimbangan hati dalam hati setiap manusia
tentang tuntutan moral. Namun prinsip adanya pengetahuan dan perasaan dalam setiap manusia
tentang adanya tuntutan kesempurnaan moral tersebut juga mengatakan bahwa ada Allah Yang
Benar yang menuntut demikian.
c. Cara ketiga, Allah menyatakan Diri-Nya berulangkali sejak dunia diciptakan dan dengan
BERBAGAI cara melalui para nabi-nabinya (Ibr. 1:1)
Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada
nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, (Ibr. 1:1)

Ayat ini menunjuk kepada sejarah pernyataan Allah YHWH dalam Perjanjian Lama melalui
para nabinya. Cara dari pernyataan Allah ini berbeda-beda (wahyu yang terdengar/audible, melalui
penglihatan/vision, melalui mimpi, maupun melalui kejadian-kejadian sejarah manusia terutama
sejarah manusia keturunan Adam yang mengenal dan percaya kepada Allah Yang Benar), namun
hakekat dan tujuan pernyataan-Nya selalu sama, yaitu (1) untuk memperkenalkan Diri-Nya sebagai
Allah Yang Benar dan (2) memperkenalkan Jalan Keselamatan dari-Nya.
d. Cara Terakhir dan Yang Final, Allah menyatakan Diri-Nya secara jelas dan gamblang didalam Yesus
Kristus, Allah yang berinkarnasi
Pernyataan-pernyataan Allah Yang Benar itu kemudian memuncak saat Ia sendiri
berinkarnasi menjadi Manusia Yesus yaitu Mesias (Kristus) – “Anak Domba Allah” yang dijanjikan itu
dan memperkenalkan Diri-Nya secara sangat dekat kepada manusia, sekaligus menyediakan (bukan
hanya memperkenalkan) Jalan Keselamatan itu. Inilah PUNCAK dan AKHIR dari pernyataan Allah
Yang Benar kepada umat manusia.
1

Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada
nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi,
2
, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya,
yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah
menjadikan alam semesta.
3
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada
dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian
dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi,
4
jauh lebih tinggi dari pada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan
kepada-Nya jauh lebih indah dari pada nama mereka. (Ibr. 1:1-4)

Perhatikan kesaksian Alkitab diatas yang singkat namun padat dengan pernyataan tentang
Siapa Yesus Kristus itu dan bagaimana didalam Dia Allah menyatakan Diri-Nya secara terang
benderang kepada manusia, bersama dengan Jalan Keselamatan yang dipersiapkan-Nya. Ayat 2
menyatakan bahwa Yesus Kristuslah PUNCAK dan AKHIR dari pernyataan Allah yang benar. Dikatakan
sebagai PUNCAK karena Kristuslah manifestasi satu-satunya dari wujud dan kemuliaan Allah yang
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tidak kelihatan itu. Artinya, hanya melalui Allah yang berinkarnasi Itulah manusia dapat mengenal
Allah yang transenden (yang tidak kelihatan, yang tidak terjangkau oleh manusia – Yoh. 1:18).69
Sebagai AKHIR dari pernyataan Allah, karena Ia adalah pernyataan Allah di “zaman akhir”
(ayat 2). Artinya, jika Allah telah menyatakan Diri-Nya secara langsung kepada manusia melalui Yesus
Kristus, maka tidak diperlukan pernyataan-pernyataan lain lagi, dan tidak akan ada pernyataan lain
yang dapat lebih terang benderang dari pernyataan-Nya didalam Yesus Kristus. Selanjutnya
dijelaskan dengan gamblang siapakah Kristus yang didalam-Nya Allah menyatakan diri-Nya secara
final. Ia adalah Logos Allah, yang melalui-Nya Allah telah menjadikan segala yang ada ini (ayat 2). Ia
adalah “cahaya kemuliaan Allah” yang memancarkan kemuliaan yang sama dengan Allah karena Ia
adalah Allah itu. Lebih dari itu, Ia juga adalah “gambar wujud Allah” yang menyatakan Allah yang
transenden menjadi sesuatu yang dapat dilihat, dijamah, dirasakan, didengar sehingga persekutuan
dengan-Nya merupakan suatu pengalaman riil dan bukan suatu konsep belaka. Ialah juga Allah yang
“menopang” segala sesuatu sehingga segala sesuatu dapat berjalan seperti sekarang. 70 Tugas utamaNya dalam inkarnasi adalah untuk “mengadakan penyucian dosa” melalui korban Diri-Nya sendiri,
dan setelah selesai, Ia “duduk disebelah kanan Yang Maha Besar, ditempat yang tinggi, jauh lebih
tinggi dari malaikat-malaikat.”71

4.B.2. Allah juga telah menyatakan Jalan Keselamatan-Nya
sejak awal sejarah manusia
Allah Yang Benar itu bukan hanya menyatakan diri-Nya kepada manusia agar manusia dapat
mengenal-Nya, namun bersamaan dengan pernyataan-pernyataan Diri-Nya itu, Allah juga telah
menyatakan Jalan Keselamatan yang ditentukan-Nya. Tujuannya agar manusia dapat mengerti Jalan
Keselamatan itu dan mempercayai Jalan Keselamatan dari-Nya, sehingga mereka tidak bersandar
pada “kebenaran” mereka sendiri untuk keselamatan mereka. Jalan Keselamatan yang ditentukan
Allah inilah jalan yang benar dan pasti menuju keselamatan dan sorga yang kekal. Cara keselamatan
yang dinyatakan dalam Jalan Keselamatan Allah inilah yang disebut “Kebenaran Allah.” Jadi, apakah
Jalan Keselamatan yang ditentukan dan dinyatakan Allah disepanjang sejarah manusia itu? Marilah
kita menelitinya mulai adanya manusia pertama.

69

“Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan

Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya.” (Yoh. 1:18). Frasa “Anak Tunggal Allah” (ho monogenes huios) dalam
manuscrip-manuscrip tua selain Textus Receptus umumnya diterjemahkan sebagai “monogenes teos” yang
berarti “Allah satu-satunya yang berinkarnasi.” Keduanya tidak memiliki perbedaan arti, keduanya menyatakan
penggabungan antara pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah Allah (Logos –ayat 1), dan Allah yang menjadi
manusia (ayat 14). Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di penafsiran Robertson’s Word Pictures dan Vincent’s
Word Studies, kamus International Standard Bible Encyclopedia “Only Begotten,” dan tafsiran The New
International Commentary on the New Testament (NIC) “The Gospel According to John” oleh Leon Morris, Wm.
B. Eerdsmans Publishing Co., 1995.
70
Kata “menopang” (Yun: phero) memiliki arti yang sangat luas. Didalam ayat ini berarti bahwa segala
yang ada ini dapat terus berjalan (bumi, matahari, planet, bintang, galaxy dapat terus berjalan dialurnya, biji
dapat tumbuh menjadi pohon, ada kelahiran, pertumbuhan, kematian, keteraturan, dsb.) karena Logos yang
berinkarnasi itulah yang menopangnya.
71
Frasa “duduk disebelah kanan” didalam Alkitab merupakan suatu ungkapan. Ungkapan ini tidak
menyatakan lokasi tempat, namun menunjuk kepada kuasa dan kedudukan/posisi seseorang yang tinggi dan
dihormati (mis. Mzm. 110:1). Konsep ini diambil dari budaya timur, dimana orang yang duduk disebelah kanan
adalah orang kedua yang berkuasa dan dihormati, bahkan oleh orang yang memberi kedudukan itu (mis. 1Raj.
2:19). Alkitab menyatakan bahwa Kristus “duduk disebelah kanan Allah” (Mark. 16:19; Ibr. 8:1, 10:12, 12:2;
secara khusus Ef. 1:20-22) ini berarti bahwa Allah telah menyerahkan segala hal kepada Kristus (perhatikan
frasa “segala sesuatu” dalam Ef. 1:22. Kata “segala” [Yun: pas] berarti segala, semua, setiap, seluruh)
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4.B.2.a. Jalan Keselamatan yang dinyatakan kepada Adam & Hawa
Pernyataan Allah tentang Jalan Keselamatan yang telah disediakan-Nya langsung dinyatakanNya saat Allah menyampaikan kutukan kepada ular. Perhatikan Firman Allah yang dikatakan kepada
ular (manifestasi si Setan) itu:
... Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu
dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan
meremukkan tumitnya. (Kej. 3:15)
and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; he
will crush your head, and you will strike his heel. (Gen. 3:15 – NIV)

Perhatikan bahwa “keturunannya” yaitu keturunan perempuan itu berbentuk tunggal, yang
menunjuk kepada Mesias yang akan lahir dari seorang perempuan. Pernyataan diatas
mengungkapkan kepada Iblis tentang hukuman kepada Iblis yang akan digenapi saat Mesias sebagai
keturunan Hawa akan memusnahkan Iblis dan pekerjaannya (Ibr. 3:14), sekalipun untuk itu Mesias
harus menderita (1Pet. 1:11).
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama
dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian-Nya Ia
memusnahkan dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut; (Ibr. 3:14)
Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh
Kristus, yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang
segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul
sesudah itu. (1Pet. 1:11)

Sekalipun nubuatan itu dikatakan kepada Iblis, namun Adam & Hawa yang berdiri disitu
menunggu keputusan hukuman Allah menangkap janji dari isi hati Allah tersebut. Tak diragukan lagi
Adam mempercayai akan janji keselamatan Allah ini karena sekalipun kemudian dia mendengar
keputusan yang menggentarkan dari Allah tentang hukumannya (Kej. 3:17-19), namun ia memiliki
pengharapan akan kelepasan dirinya, istrinya dan keturunannya nanti. Dari mana kita dapat
mengambil kesimpulan ini? Dari ayat 20.
Manusia itu memberi nama Hawa kepada isterinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua
yang hidup. (Kej. 3:20)

Pernahkah anda memperhatikan mengapa ayat ini ditempatkan persis setelah pengumuman
hukuman Allah kepada Iblis dan manusia, dan sebelum pengusiran dari Taman Eden? Tidak
diragukan lagi ini karena Adam mengerti benar janji Allah yang tersirat didalam Firman-Nya kepada
Iblis. Sekalipun janji itu masih samar (karena bukan merupakan janji langsung kepada Adam), namun
tak pelak merupakan cahaya pagi yang bersinar ditengah kegelapan hukuman dosa. Karena berita
tentang kehidupan yang akan dibawa oleh keturunan perempuan itu, maka Adam kemudian
menamakan perempuan itu “Hawa.” Sampai saat itu dia belum menamakan istrinya sebagai Hawa,
baru di ayat 20 ini ia menamakan istrinya sebagai “Hawa” (Ibr.: Chavvah- yang artinya “Lifegiver”
atau “pemberi kehidupan”). 72 Sebelum ayat 20 ini Adam selalu menyebut istrinya sebagai
“perempuan” (Ibr.: ishaw – Kej. 2:23). Demikian Adam menamakan istrinya sebagai “pemberi
kehidupan” karena dari keturunannya akan datang Seorang Pemberi Kehidupan yang akan
membebaskan mereka dari hukuman maut (band. 2Tim. 1:10). Jadi dari tindakan pemberian nama
72

Kamus Strong H2332:  חוּה- chavva$h; khav-vaw': Causative from H2331; lifegiver; Chavvah
(or Eve), the first woman: - Eve.
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kepada istrinya itu kita mengetahui bahwa Adam mengerti dan mempercayai Janji Keselamatan yang
Allah berikan dalam ayat 15. Itulah ungkapan/tindakan iman Adam. Pemberian nama sebagai
ungkapan iman seseorang ini kemudian menjadi tradisi turun temurun didalam keturunan Adam
yang percaya YHWH. 73
Sebelum Allah mengusir mereka dari Taman Eden, Allah terlebih dahulu mengajarkan
sakramen pertama (dan terutama) bagi umat manusia, yaitu pemberian & pengenaan kulit binatang
kepada mereka oleh Allah langsung (Kej. 3:21). Sakramen ini mengajarkan kepada manusia bahwa
untuk menutupi manusia dari ketelanjangan akibat dosa (= maut akibat dosa), harus ada korban
bernyawa yang dikorbankan. Sakramen ini harus dilakukan oleh Adam dan seluruh keturunannya
yang percaya YHWH sebagai gambaran akan datangnya Sang Pembebas, Sang Pemberi Kehidupan, yaitu Mesias yang telah dijanjikan-Nya dalam Kej. 3:15 diatas. Karena itu ketika Mesias datang
hampir 4000 tahun kemudian, maka tugas Utama dari sang Mesias adalah untuk menjadi korban
penebus salah ini. Itulah sebabnya Yesus disebut sebagai “Anak Domba Allah” yang menghapus dosa
dunia (Yoh. 1:29), karena Dialah yang dijanjikan oleh Allah dalam Kejadian 3:15 sebagai keturunan
”nya” yang akan meremukkan kepala Iblis.
Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata: "Lihatlah
Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia.” (Yoh. 1:29)
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama
dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian-Nya Ia
memusnahkan dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut; (Ibr. 3:14)

Setelah janji tentang Mesias dan penetapan sakramen korban penebus salah diajarkan
kepada Adam dan istrinya, kemudian Allah memberikan kasih karunia-Nya lagi dengan mengizinkan
manusia untuk menjadi fana agar dapat dilepaskan dari sengsara kekal karena dosa mereka. 74
Tindakan-tindakan Allah diatas (Janji pelepasan melalui Mesias yang harus dikorbankan, penetapan
sakramen korban, dan pelepasan manusia dari kesengsaraan kekal melalui kematian fisik)
merupakan penghiburan dan pengharapan yang kuat bagi Adam & Hawa dalam mengarungi dunia
kelam dihadapan mereka. Setelah pembekalan itu barulah Allah mengusir mereka dari Taman Eden:
bukan dalam kesulitan yang menimbulkan keputusasaan, tetapi dengan kesulitan yang memiliki
harapan.
Jadi Adam & Hawa diusir dari hadirat Allah bukan dalam keputusasaan, tetapi dengan
pengharapan akan kelepasan nantinya melalui Mesias. Dan untuk dapat tetap menimbulkan
pengharapan itu didalam manusia, maka Allah menetapkan sakramen korban penebus salah itu
sebagai suatu janji akan pemulihan hubungan dengan Allah lagi. Sakramen itu harus diturunkan
kepada semua keturunan mereka sampai datang penggenapannya didalam korban penebus salah di
kayu salib Golgota. Itulah kasih Allah yang begitu besar kepada manusia.

4.B.2.b. Jalan Keselamatan yang dinyatakan melalui peristiwa Kain dan Habel
Peristiwa pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Kain kepada adiknya merupakan
peristiwa dramatis yang bukan hanya menunjukkan akibat dosa terhadap jiwa manusia, namun juga
menunjukkan bagaimana manusia pertama telah berusaha menolak dan menyelewengkan Jalan

73

Misalnya nama Set (Ibr.: Syaith, yang berarti “pengganti”) karena dialah pengganti Habel sebagai
anak yang akan membawa nama YHWH (Kej. 25). Semua anak dalam garis orang yang percaya kepada Allahnya
Adam memiliki nama yang mencerminkan iman orang tuanya akan menjadi apa mereka (Nuh “istirahat”,
Abram “Bapa yang ditinggikan” menjadi Abraham “Bapa banyak orang” dst.)
74
Adanya kematian fisik dan penjelasan mengapa hal itu justru merupakan anugerah, lihat pasal 2 sub
bagian 2.C.3.e. dengan judul “Adanya Kematian Fisik.”
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Keselamatan yang telah ditetapkan oleh Allah. Mengapa persembahan Habel diterima Allah tetapi
persembahan Kain ditolak-Nya?
3

Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah
itu kepada TUHAN sebagai korban persembahan;
4
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya,
yakni lemak-lemaknya; maka TUHAN mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu,
5
tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan-Nya. Lalu hati Kain menjadi
sangat panas, dan mukanya muram. (Kej. 4:3-5)

Perhatikan bahwa keduanya sama-sama membawa persembahan kepada YHWH (kepada
Allah yang benar), namun penerimaan Allah kepada keduanya berbeda. Mengapa Allah berkenan
kepada Habel dan persembahannya, tetapi tidak mengindahkan Kain dan persembahannya? Untuk
mengetahui hal ini lebih jelas, mari kita melihat bagaimana pengertian Perjanjian Baru terhadap
kedua orang ini.
Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari pada
korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya, bahwa ia benar, karena
Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara, sesudah ia
mati. (Ibr. 11:4)
supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari
Habel, orang benar itu, (Mat. 23:35)
dan kepada Yesus, Pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara
lebih kuat dari pada darah Habel. (Ibr. 12:24)
bukan seperti Kain, yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah
sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar.
(1Yoh. 3:12)
Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain... (Yud. 1:11)

Dari tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru diatas, kita dapat mengerti sekarang mengapa
Habel dan persembahannya diperkenan Allah dan Kain beserta persembahannya ditolak Allah. Habel
adalah “orang benar.” Predikat ini bahkan dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus (Mat. 23:35). Mengapa
ia dikatakan sebagai orang benar? Karena ia memiliki iman yang benar (Ibr. 11:4), karena dengan
imanlah seseorang dibenarkan, atau dinyatakan sebagai benar (Rom. 3:28, 5:1; Gal. 2:16; 3:11, 24).
Imannya yang benar itu dibuktikan dengan tindakannya mempersembahkan korban yang benar yang
diajarkan oleh Allah kepada kedua orang tuanya, yaitu korban penebus salah yang bernyawa.
Sementara Kain nyata-nyata dikatakan “berasal dari si jahat” (1Yoh. 3:12). Hal ini
dimanifestasikan dengan tindakannya yang mempersembahkan korbannya sesukanya. Alih-alih
mempersembahkan korban bernyawa yang diajarkan orang tuanya, ia malah mempersembahkan
hasil pertanian. Jika direnungkan lebih dalam, tindakan Kain ini tidak sesederhana yang tampak.
Kesalahannya seolah kecil, yaitu mempersembahkan sesuatu yang berbeda. Kita akan
berargumentasi membelanya “wajar dong Kain mempersembahkan hasil pertanian, kan dia petani?”
Namun keseriusan pemberontakannya lebih fatal dari itu, karena dengan sengaja ia telah menolak
Jalan Keselamatan yang ditentukan Allah dan mendirikan kebenarannya sendiri. 75
75

Jika ditelusuri sejarah Kain selanjutnya bersama keturunannya, maka kita akan melihat bahwa Kain
adalah Bapa dari semua agama yang “mendirikan kebenaran sendiri” dan menolak Allah. Kisah lanjutan Kain
setelah membunuh adiknya adalah bahwa ia “pergi dari hadapan TUHAN” (Kej. 4:16), dan keturunannya
mendirikan peradaban modern pertama yang nyata-nyata menyombongkan dosa tanpa rasa malu (Kej. 4:1724)
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Jadi Habel dan persembahannya diperkenan Tuhan karena ia mempersembahkannya dengan
iman berdasarkan Jalan Keselamatan yang telah ditentukan Tuhan, yaitu mempersembahkan
sesuatu yang bernyawa sebagai gambaran penebusan Mesias nantinya. Sebaliknya Kain
mempersembahkan sesuatu menurut keinginan dan caranya sendiri dan dengan sengaja menolak
“Kebenaran Allah” dan “mendirikan kebenarannya sendiri.”
Kesimpulan itu dapat kita buat juga dengan melakukan penggalian kata-kata dalam ayat-ayat
yang mengisahkan peristiwa itu, khususnya ayat 7 dari Kitab Kejadian pasal 4:
6

Firman TUHAN kepada Kain: "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?
Apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak
berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu; ia sangat menggoda engkau, tetapi
engkau harus berkuasa atasnya." (Kej. 4:6-7)
7

Kata “baik” dalam ayat 7 diatas diterjemahkan dari kata ( יטבIbr.: “yawtab”: Strong H3190)
yang artinya “baik, benar, indah.” Septuaginta (LXX) memakai kata ορθως (Yun.: “orthos”) sebagai
terjemahan “yawtab” ini, yang berarti “right, straight, upright” yang mengandung arti berbuat yang
benar, lurus, tegak, tidak belok-belok. Karena itu terjemahan bahasa Inggris dari Septuaginta (LXXE)
menterjemahkannya dengan “right”, bukan “well” seperti pada KJV, ESV, ISV dsb. Didalam ayat-ayat
lain di Perjanjian Baru, orthos ini diterjemahkan sebagai “tegak” (Kis. 14:10) atau “lurus” (Ibr. 12:13).
Jadi arti yang lebih tepat dari ayat tersebut adalah “Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau
berbuat yang benar/lurus?”, yaitu mempersembahkan sesuatu sesuai dengan yang diminta dan tidak
berusaha melakukan hal lain. Jadi Kain ditolak karena dia tidak tunduk kepada “kebenaran Allah”
yang mengharuskan adanya korban penebus dosa yg bernyawa sebagai gambaran korban Mesias
nantinya.
Habel adalah representasi orang yang dibenarkan berdasarkan iman karena “tunduk kepada
kebenaran Allah” dan Kain adalah representasi agama-agama & kepercayaan-kepercayaan
anthroposentris yang “mendirikan kebenarannya sendiri.” Secara peradaban, Kain menurunkan
anak-anak yang mendirikan peradaban manusia pertama (Kej. 4:17-22): tempat tinggal (sebagai cikal
bakal kota. Sebelumnya mereka adalah nomaden), beternak (sebelumnya hanya bertani & berburu),
musik (sebagai cikal bakal kesenian secara luas), dan peralatan logam (tembaga & besi, sebagai cikal
bakal peradaban peralatan modern). Jadi kita mengerti sekarang mengapa manusia modern akan
semakin maju dari segi peradaban dan ilmu pengetahuannya, tetapi akan semakin tidak mengenal
Allah, semakin sombong dan semakin menolak Allah. Mereka adalah keturunan Kain, baik manusia
dengan agama-agama moralnya maupun manusia modern yang menolak adanya Allah.
Disisi lain, Habel yang kemudian digantikan oleh Set adiknya, menurunkan orang-orang yang
mengenal dan membawa nama TUHAN (YHWH) 76 dan Jalan keselamatan-Nya (Kej. 4:26). Keturunan
Set tidak disebutkan secara khusus sebagai pendiri peradaban manusia purba, namun silsilahnya
merupakan silsilah detail mengenai keturunan yang membawa nama YHWH, yang akan menurunkan
Mesias nantinya.
4.B.2.c. Jalan Keselamatan yang dinyatakan melalui keturunan Set sampai Nuh
76

Nama TUHAN (YHWH) sendiri sebenarnya baru dinyatakan kepada Musa saat ia diutus untuk
membebaskan bangsa Israel (Kel. 6:2). Kepada nenek moyang bangsa Israel sebelum Musa, Ia menyatakan
dirinya sebagai “El” dengan berbagai atributnya (misalnya dalam Kel. 6:2, Allah menyatakan diriNya kepada
Abraham, Ishak dan Yakub sebagai “El-shadday”- Allah Yang Maha Kuasa). Penulisan YHWH dalam peristiwaperistiwa sebelum pengutusan Musa itu dibuat karena saat Musa menuliskan kelima bukunya itu
(Pentateuch/Torah: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan), nama YHWH itu telah dikenal oleh
bangsa Israel sehingga Musa menulis YHWH yang sangat khusus bagi bangsa Israel dari pada Ellohim yang
merupakan atribut umum. Artinya Ellohim yang dikenal nenek moyang mereka itu sekarang menyatakan DiriNya lebih dekat lagi kepada bangsa Israel dengan nama YHWH (Ibr.: Yehovah: “Yang ada dengan sendirinya”,
“Yang Kekal”). Jadi YHWH menyatakan Nama Khusus Allah, dan Ellohim menyatakan jabatan-Nya, yaitu sebagai
“Allah.” Jadi jika disebutkan dengan TUHAN Allah, itu berarti “Allah yang bernama YHWH.”
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Setelah Kain membunuh adiknya Habel, ia menjadi Bapak dari manusia yang menolak dan
memberontak Allah. Ia “pergi dari hadapan Allah” (Kej. 4:16) dan menurunkan manusia-manusia
yang memberontak Allah dan jahat. Alkitab mencatat keturunan Kain yang jahat, yaitu Lamekh (Kej.
4:17-24). Lamekh merupakan bapak poligami (Kej. 4:19) dan bapak pembunuh. Alkitab menyatakan
dengan tegas bahwa pembunuh (dalam hal ini Kain & Lamekh) adalah anak Iblis (1Yoh. 3:12, band.
Yoh. 8:44).77 Jika Kain membunuh dan tidak mau disalahkan (Kej. 4:9), keturunannya semakin jahat.
Setelah membunuh, Lamekh justru membuat puisi atau lagu yang membanggakan kebengisannya
(Kej. 4:23-24). Jalan keturunan Kain begitu jahatnya dan kejahatannya dengan cepat memenuhi
bumi, sehingga kemudian Allah memutuskan untuk memusnahkan semuanya dengan air bah (Kej.
6:1-4). 78 Sampai sekarang, keturunan Kain selalu menganiaya keturunan Set (pengganti Habel – Kej.
4:25) seperti kesaksian Alkitab dalam Gal. 4:29 (band. Yoh. 15:20 dan 1Tes. 2:15).
Jalan yang ditempuh Set dan keturunannya berbeda. Setelah memperanakkan Enos, Set
begitu giatnya memperkenalkan nama Allah. Alkitab mencatat “Waktu itulah orang mulai memanggil
nama TUHAN”79 (Kej. 4:26). Kata “memanggil” (Ibr.: karaw) artinya sangat luas, termasuk didalamnya
memanggil, mengumumkan, mengkhotbahkan.80 Jadi mulai saat itu Set dan keturunannya mulai
memanggil dan mengumumkan nama YHWH.81 Artinya, ditengah-tengah hiruk pikuk peradaban
“modern” yang didirikan oleh keturunan Kain itu, Set dan keturunannya giat memberitakan nama
Allah dan Jalan Keselamatan-Nya agar masyarakat modern sekitarnya dapat mengenal dan
mempercayai Allah yang benar. Keadaan ini persis dengan keadaan zaman kini (karena zaman Adam
sampai Nuh merupakan tipologi dari zaman akhir sekarang: perhatikan kata “sama seperti” dalam
Luk. 17:26). Ditengah-tengah peradaban modern yang tidak mengenal Allah ini, orang-orang percaya
yang telah menerima anugerah keselamatan diperintahkan dapat terus menyerukan nama Yesus
Kristus agar dunia yang hiruk pikuk ini dapat diselamatkan. 82
77

“Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah
pembunuh manusia sejak semula...” (Yoh. 8:44). Artinya dalam peristiwa pembunuhan Habel dan pembunuhan
anak muda oleh Lamekh, Iblislah yang melakukannya melalui Kain ataupun Lamekh karena mereka berasal dari
Iblis.
78
Perkawinan antara “anak-anak Allah” dan “anak-anak perempuan manusia” dalam perikop ini
menunjuk kepada perkawinan campur antara anak-anak keturunan Set (“anak-anak Allah”) dan anak-anak
perempuan keturunan Kain. Secara peradaban dan penampilan kelihatannya anak-anak Iblis sangat menarik
(mungkin sangat cantik dengan solekannya & seksi dalam berpakaian) sehingga manjatuhkan anak-anak lelaki
dari keturunan Set yang mengenal & membawa nama YHWH. Kemungkinan sekali anak-anak perempuan
keturunan Set berdandan dengan sopan karena membawa nama YHWH sehingga kelihatan kurang menarik
oleh laki-laki keturunan Set lainnya. Jadi kejatuhan akibat daya tarik duniawi telah dimulai sejak peradaban
pertama didunia. Perkawinan campur tersebut kemudian menghasilkan manusia-manusia yang gagah perkasa
dan ternama, tetapi dibenci oleh Allah sehingga harus dihapuskan dari muka bumi.
Tafsiran lain menyatakan bahwa “anak-anak Allah” disini adalah para malaikat yang telah jatuh,
karena istilah ini (“ben ellohim”) selalu dipakai dengan pengertian para malaikat (band. Ayub 1:6). Tafsiran ini
lebih meyakinkan jika dihubungkan dengan hasil perkawinan yang menghasilkan manusia-manusia yang tidak
biasa. Para raksasa ini masih ada bahkan sampai zaman Daud (lihat catatan kaki 59). Tidak perduli tafsiran yang
mana yang mau dipakai, namun maknanya tetap sama, yaitu bahwa keturunan manusia telah terkontaminasi
dengan dosa sedemikian sehingga Allah harus memusnahkan ras manusia ini dan memulai yang baru dengan
Nuh dan ketiga anaknya.
79
Dalam Alkitab Indonesia Terjemahan Baru dari Lembaga Alkitab Indonesia (1974), YHWH dituliskan
dengan TUHAN (semua huruf kapital).
80
Kamus Strong, H7121.
81
Lihat catatan kaki 76.
82
Objek pemberitaan kita saat ini dengan Set dan keturunannya tidak berbeda, karena YHWH yang
mereka beritakan adalah Yesus Kristus yang merupakan inkarnasi-Nya. Jika kita meneliti dengan baik, maka
YHWH yang menyatakan diri dalam wujud manusia (Theophany) dalam Kej. 18:1 misalnya adalah Pribadi Kedua
Tritunggal itu, karena Alkitab bersaksi tidak seorangpun yang pernah melihat Pribadi Pertama Tritunggal (yaitu
Allah dalam keadaan-Nya yang transenden) - Yoh. 1:18, 6:46; 1Yoh. 4:12. Dari ayat-ayat tersebut kita dengan
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Begitu pentingnya Jalan Keselamatan dari YHWH itu diteruskan kepada keturunan orangorang percaya (Set), sehingga Alkitab dengan cermat mencatat garis keturunan orang-orang yang
membawa Nama & Keselamatan-Nya, dimulai dari Adam. Kejadian pasal 5 khusus mencatat silsilah
keturunan yang membawa nama Allah, mulai Adam sampai Nuh. Perhatikan bahwa Alkitab mencatat
dengan cermat silsilah ini yang mencakup Nama, Usia saat menurunkan keturunannya, sampai usia
dia hidup. Dengan demikian dapat digambarkan chart silsilah Adam dengan presisi. Cara penulisan ini
sangat berbeda dengan saat menulis riwayat keturunan Kain (Kej. 4:17-24). Riwayat Kain ditulis
dengan sangat ringkas, tanpa informasi umur saat memperanakkan dan tanpa pemberitahuan
sampai usia berapa mereka hidup. Karena bagi Allah, informasi hidup Kain dan keturunannya
tidaklah penting kecuali sebagai informasi adanya garis keturunan demikian.
Riwayat keturunan Adam yang percaya Allah dimulai dengan pernyataan “Pada waktu
manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuat-Nyalah dia menurut rupa Allah” (Kej. 5:1), untuk
mengingatkan bahwa Adam telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sekalipun rupa Allah
itu telah hilang atau kabur karena dosa, oleh kasih karunia Allah yang telah menunjukkan Jalan
Keselamatan kepadanya, Adam tetap menjadi Bapa suatu ras yang akan membawa nama Allah
YHWH. Jadi riwayat keturunan orang percaya yang membawa nama Allah selalu berakar atau berasal
dari Allah (bandingkan dengan Luk. 3:23-38 yang berupa garis keturunan yang menghasilkan Mesias,
yang akar atau sumbernya selalu disebutkan dari Allah. Perhatikan ayat 38: “anak Enos, anak Set,
anak Adam, anak Allah”). Riwayat ini sekalipun singkat, namun secara padat berisi informasi yang
diperlukan dalam mengerti garis keturunan yang membawa nama Allah yang pada gilirannya akan
menurunkan Mesias. Karena itu Alkitab menamakan daftar riwayat yang singkat ini sebagai “daftar
keturunan” yang lebih tepat diterjemahkan sebagai “Buku Silsilah” (Ibr.: “sepher toledah”; Ing.:
“Book of Generations”) karena pentingnya silsilah ini. Dari catatan singkat ini kita mengerti
bagaimana garis keturunan Set itu tetap menjaga pengenalan dan iman mereka kepada Allah. Dua
dari keturunan itu yang diberi tambahan penjelasan adalah Henokh (manusia generasi ke 7) dan Nuh
(ke 10). Henokh dicatat lebih khusus karena ia “hidup bergaul dengan Allah”, dan merupakan
prototipe kenaikan (rapture) dari orang-orang percaya yang tidak sempat mengalami kematian fisik
(Kej. 5:22, 24). Nuh dicatat secara khusus karena dalam Nuh Allah akan memberi penghiburan
melalui “perhentian” dari kesusahan dunia ini.83 Ia juga dicatat karena sama dengan Henokh, ia juga
adalah orang yang “hidup bergaul dengan Allah” (Kej. 6:9). Berikut Chart Keturunan Adam yang
percaya dan membawa nama Allah YHWH. Perhatikan secara seksama chart berikut dan perhatikan
fakta-fakta menarik dari dalamnya.

sederhana dapat mengerti bahwa YHWH yang dapat dilihat Abraham di Mamre itu adalah Pribadi Kedua
Tritunggal sebelum inkarnasi-Nya menjadi Yesus Kristus Tuhan kita. Kesimpulan ini akan lebih mantab jika kita
belajar tentang theophany-theophany lainnya, terutama sosok pribadi “Malaikat TUHAN” (perhatikan huruf
“M” yang ditulis dengan huruf besar) atau “Malak Yahweh.” Malak Yahweh ini sekalipun disebut “Malaikat”
namun memiliki otoritas sama dengan YHWH dan dalam banyak peristiwa tidak dapat dipisahkan atau
dibedakan dengan YHWH sendiri. Pembaca diharapkan dapat mempelajari sendiri hal ini karena merupakan
domain Kristologi dan pembahasannya diluar fokus buku ini.
83
“Nuh” (Ibr.: “Noach”) berarti “istirahat.” Dengan memberi nama ini, orang tua Nuh (Lamekh)
dipercaya sudah mengetahui bahwa anaknya nanti akan menjadi jalan keselamatan dan peristirahatan bagi
umat manusia dari kesulitan hidup dunia ini. Sebelum air bah didatangkan Tuhan, Tuhan menanti para leluhur
Nuh ini telah meninggal dunia. Jika digambarkan chart waktu hidup para leluhur, maka air bah itu diturunkan
tepat setelah orang percaya terakhir, yaitu Metusalah kakek Nuh, meninggal dunia (lihat Gbr. 13.)
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Gbr. 14. Chart Keturunan Adam Yang Percaya Allah Sampai Dengan Nuh
(Perhatikan bahwa Air Bah didatangkan Tuhan pada akhir hidup Metusalah, orang percaya terakhir yang
hidup, yaitu tahun 1656 setelah Adam)

Perhatikan bahwa sebelum Tuhan menurunkan Air Bah, Tuhan menanti orang percaya yang
terakhir (Metusalah) untuk mati terlebih dahulu. Tepat pada tahun 1656 setelah Adam, Tuhan
memanggil Metusalah (orang yang hidup paling lama didunia sampai saat ini) dan mulailah Air Bah
tersebut. Sebelum air bah datang, saat Nuh mulai membangun bahtera (kira-kira 65 tahun-an
sebelum air bah, bukan 120 tahun),84 maka bapaknya (Lamekh) dan kakeknya (Metusalah) masih
84

Pdt. Abraham Park, D.Min., D.D. dalam bukunya “Silsilah di Kitab Kejadian dipandang dari Sudut
Pandang Penyelenggaraan Sejarah Penebusan” meneliti dengan baik tentang waktu-waktu ini dan
berkesimpulan bahwa tidak benar waktu pembangunan bahtera nuh adalah 120 tahun, tetapi jauh
dibawahnya. Secara ringkas temuan beliau demikian: air bah mulai saat Nuh berusia 600 tahun (tahun 1656).
Anak-anak Nuh lahir saat (lebih tepat: mulai) usia Nuh 500 tahun (tahun 1556). Pada saat Allah memerintahkan
Nuh untuk membuat bahtera, anak-anak Nuh sudah besar bahkan ketiganya telah memiliki istri (Kej. 6:13-18).
Jadi perintah untuk membangun bahtera tentulah setelah tahun 1556 ditambah usia nikah sibungsu Ham (kr.
30 thn) dan jarak lahir ketiga anaknya (kr. 5 thn). Jadi waktu pembangunan bahtera hanya berkisar 65 an (10035) tahunan. Pdt. Park memperkirakan antara 70-80 thn (Pdt. Abraham Park, D.Min., D.D., “Silsilah di Kitab
Kejadian dipandang dari Sudut Pandang Penyelenggaraan Sejarah Penebusan,” pen. Pdt. Youn Doo Hee: PT.
Gramedia Widiasarana Indonesia & Yayasan Damai Sejahtera Utama, t.t., hal. 151-154).
Jadi Nuh kemungkinan telah memberitakan tentang penghukuman Tuhan 120 sebelum air bah (jika
Kej. 6:3 ditafsirkan sebagai masa anugerah sebelum air bah), namun pembangunan bahtera dilakukan sekitar
60 tahunan.
Buku Pdt. Park ini cukup baik untuk melihat benang merah sejarah penyelamatan Allah, dan teliti
didalam menggambarkan tahun-tahun silsilah, namun masih belum cukup teliti khususnya tentang pernyataan
bahwa Sem adalah anak sulung Nuh (hal. 162), yang jika diteliti dengan baik akan bertentangan dengan
kesimpulan tiga ayat ini: Kej. 5:32, 7:6 dan 11:10. Jika Sem adalah anak sulung, maka ia lahir saat Nuh berusia
500 tahun (Kej. 5:32), atau persis 100 tahun sebelum air bah. Tetapi Kej. 11:10 mencatat Sem memiliki anak
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hidup dan kemungkinan memberi semangat atau bantuan lain kepada anak/cucunya. 85 Fakta
menarik lainnya adalah bahwa saat Nuh hidup, masih ada 6 kakek moyangnya yang hidup sejaman
dengan Adam, yaitu Enos (generasi ke 3), Kenan (ke 4), Mahalaleel (ke 5), Yared (ke 6), Metsalah (ke
8), dan bapak Nuh, Lamekh (ke 9). Artinya dapat dikatakan bahwa sejarah Taman Eden dan sejarah
nenek moyangnya (Adam & Hawa) langsung dapat didengar dan dicatat Nuh dari keenam generasi
tersebut. Karena itu catatan yang dibawa Nuh kedalam dunia baru sangat akurat, bahkan sangat detil
dalam bentuk Buku Silsilah (Book of Generations) yang kemudian dipakai Tuhan melalui Musa dalam
bentuk catatan wahyu dalam kitab Pentateuch.
Jadi sebelum Allah menghukum dunia dan memusnahkan segala yang hidup didarat dan
udara, Ia memelihara dan menyelamatkan keturunan orang yang percaya. Mereka yang masih hidup
(Nuh dan keluarganya) dipelihara Tuhan dari kemusnahan air bah. Peristiwa-peristiwa kejahatan
manusia, pengangkatan Henokh dan hukuman dunia serta penyelamatan bahtera Nuh adalah
tipologi dari akhir sejarah manusia yang akan kita hadapi. Tuhan sendiri mengatakan bahwa
peristiwa Nuh akan diulangi lagi pada zaman kini dimana hukuman akan datang dalam keadaan yang
tidak terduga karena manusia sibuk dengan kesehariannya (Mat. 24:37-38), sementara hambahamba Tuhan seperti Nuh tekun memberitakan kebenaran (2Pet. 2:5) namun tidak didengarkan.
Sebelum hukuman itu datang, orang-orang percaya yang masih hidup akan diselamatkan melalui
tipologi Henokh, yaitu dalam pengangkatan orang percaya (rapture).
Jalan Keselamatan dari Allah dalam periode ini sama seperti periode-periode sebelum dan
sesudahnya, yaitu keselamatan dimiliki oleh seseorang yang mengenal dan mempercayai Allah Yang
Benar, yang beberapa milenium kemudian menyatakan Nama Khususnya kepada Musa sebagai
YHWH. Konsep keselamatan ini tetap sama disepanjang abad, yaitu mengenal Allah Yang Benar, dan
pada akhir zaman sekarang, mengenal Yesus Kristus sebagai inkarnasi-Nya (Yoh. 17:3).
4.B.2.d. Jalan Keselamatan yang dinyatakan melalui keturunan Sem sampai Abraham
Silsilah orang-orang yang membawa nama Allah berikutnya yang dicatat Alkitab adalah
keturunan Sem, anak kedua Nuh.86 Silsilah ini dicatat dalam Kitab Kejadian pasal 10 dan 11, secara
khusus dalam pasal 11 ayat 10 s/d 26. Silsilah ini bertujuan untuk menyambung garis merah
keturunan orang-orang yang percaya dan membawa nama Allah. Didalam pasal 11 ini benang merah
ini menarik silsilah keturunan dari Sem kepada Abram, sosok khusus yang kemudian mendominasi
sejarah para patriach (nenek moyang yang percaya). Dengan demikian benang merah pembawa
tanda dan panji Jalan Keselamatan Allah itu tidak terputus.87
Agar dapat mengerti lebih baik garis keturunan dari Nuh, sampai Abram ini, mari perhatikan
Chart berikut.

saat usia 100 tahun yaitu 2 tahun sesudah air bah mulai. Artinya Sem lahir saat Nuh berusia 502. Kedua ayat
akan konflik. Yang benar adalah: pada usia 500 ia melahirkan anak sulung yang berarti Jafet (bukan Sem dan
bukan Ham, karena Ham adalah anak bungsu – Kej. 9:24), lalu 2 tahun kemudian melahirkan Sem, anak
keduanya. Dengan demikian maka ketiga ayat tersebut berjalan dengan serasi. Terjemahan Alkitab Bahasa
Indonesia dalam Kej. 10:21 juga tidak tepat karena akan terjadi ketidak serasian diatas. Yang benar adalah
terjemahan KJV “Unto Shem,.....,the brother of Japhet the elder/the greater,” yang artinya jelas menyatakan
bahwa Jafet adalah anak tertua.
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Banyak teolog percaya bahwa Nuh membangun bahtera yang begitu besar itu tidak hanya bersama
istri, anak & menantunya, tetapi juga mengupah orang-orang sezamannya.
86
Lihat catatan Kaki 84.
87
Demikian pentingnya garis keturunan orang-orang yang membawa Nama Allah ini, sehingga saat
satu dari biji rantai tersebut putus, maka Allah memperbaharui dan meneruskan panggilan anugerahNya
kepada keturunan berikutnya. Misalnya, dalam perjalanan waktu, ternyata Terah, Bapak Abram, kemudian
menjadi penyembah berhala (Yos. 24:2). Karena itulah Allah kemudian memanggil Abram secara khusus untuk
meneruskan garis keturunan yang akan membawa NamaNya (Yos. 24:3).
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Gbr. 15. Silsilah Keturunan Adam, Mulai Nuh Sampai Abram
(Cat.: sekalipun dalam perjalanannya ada yang menyimpang dari Allah – seperti Terah -, namun silsilah ini
menunjukkan bahwa Allah secara konsisten memakai garis keturunan orang-orang yang percaya kepada-Nya
untuk menurunkan Mesias nantinya)

Perhatikan bahwa dari manusia generasi ke 10 (Nuh) sampai generasi ke 20 (Abram), mereka
masih hidup “dalam satu zaman” karena saat Abram lahir (tahun 1948 setelah Adam) semua kakek
moyangnya yang 10 generasi masih hidup. Bahkan setelah Abram lahir, Nuh masih hidup 58 tahun
lagi. Jadi semua catatan sejarah yang dipegang Nuh dari zaman Adam dapat diketahui oleh Abram
melalui 10 generasi kakek moyangnya. Artinya, tongkat estafet catatan sejarah manusia mulai Adam
hingga Abram dapat diteruskan secara tidak terputus dan akurat, dan telah diuji oleh semua
generasi. 88 Pada akhirnya, Allah akan memakai catatan-catatan sejarah itu dan dituliskan oleh Musa
dengan panduan wahyu Tuhan.
88

Sekalipun Terah misalnya, tidak membawa Nama Allah yang benar lagi, namun tradisi penuturan
tentang peristiwa Nuh dan Taman Eden tetap diteruskan kepada keturunannya. Hanya kemungkinan versinya
telah melenceng dengan aslinya karena mereka tidak mengenal dan tidak percaya kepada Allah yang benar
yang ada di Taman Eden itu. Itulah sebabnya Allah memanggil Abraham untuk meluruskan dan meneruskan
kembali pengenalan akan Allah Yang Benar.
Tradisi penuturan peristiwa Nuh itu tetap dilanjutkan dalam kebudayaan kuno, sekalipun pelaku dan
maknanya kemudian berbeda. Hal ini dibuktikan dengan temuan-temuan arkeologi di Mesopotamia kuno
(sekarang Irak & Syria). Yang terkenal misalnya, suatu cerita dari kerajaan Akkadia yang ditemukan dalam satu
tablet dari penggalian arkeologi yang terkenal di Ugarit, Ras Shamra (Syria utara) pada tahun 1929-1939.
Penggalian ini menghasilkan temuan fenomenal mengenai peradaban manusia kuno, mulai zaman Neolithic
(6500 BC) sampai zaman Roma (abad pertama AD). Dalam cerita epik pada satu tablet yang ditemukan (yang
kemudian dikenal sebagai “Atrahasis Epic”), dituturkan bahwa para allah mengirim banjir besar untuk
memusnahkan manusia karena mereka tidak dapat lagi dikontrol oleh para allah ini. Sebelum itu, allah
pencipta (Enki atau Ea) memperingatkan seorang benar yang bernama Atrahasis untuk membangun sebuah
bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan binatang-binatang,- persis seperti sejarah Nuh. Tablet ini
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Fakta menarik lain yang dapat kita tarik dari chart tersebut dan informasi dari Kej. 10:25
adalah bahwa peristiwa Babel, yaitu perpecahan bangsa karena perpecahan bahasa terjadi sesaat
sebelum Peleg lahir. Jadi peristiwa tersebut terjadi kira-kira tahun 1750 an dari mulai Adam. Namun
didalam silsilah keturunan Sem ini, peristiwa itu hanya disebutkan sepintas sebagai referensi waktu.
Sepertinya fokus yang diberi Alkitab terhadap silsilah keturunan Sem bukanlah kepada peradaban
mereka – yang mungkin kurang maju dari keturunan Ham,- namun pada benang merah keturunan
yang akan mendatangkan Mesias nanti. Fakta seperti ini terus terjadi sepanjang zaman: manusia
yang tidak percaya kepada Allah yang benar akan semakin maju peradaban & pengetahuannya
namun semakin berdosa, disisi lain orang-orang yang percaya kepada Allah yang benar (YHWH, Allah
Abraham, Ishak & Yakub yang menyatakan DiriNya dalam Yesus Kristus Tuhan) akan tetap
sederhana,- tidak berusaha mengikuti dunia sekitarnya – tetapi terfokus kepada tugas utamanya
yaitu memberitakan Injil anugerah Allah.
Perhatikan juga usia hidup dari orang-orang itu setelah peristiwa perpecahan Babel. Kalau
usia rata-rata manusia zaman Adam s/d sebelum Air Bah adalah 900 tahunan, dan turun
setengahnya (400 an) setelah air bah (dari Sem sampai Eber) karena kesulitan makanan setelah air
bah, maka setelah peristiwa Babel menurun lagi setengahnya (jadi sekitar 200 tahunan), mungkin
karena kesulitan hidup karena masing-masing harus merantau dan berusaha menyediakan makanan
yang baik dan adanya persaingan wilayah sehingga mereka harus banyak bepergian. Ini juga
merupakan suatu bukti empiris bahwa peristiwa air bah dan perpecahan bahasa yang dicatat Alkitab
adalah PERISTIWA SEJARAH, dan bukan mitos yang dibangun oleh tradisi. Jadi usia orang-orang
percayapun tetap dipengaruhi oleh keadaan bumi dan hubungan antar sesamanya yang telah
berdosa. Artinya, sekalipun mereka adalah orang-orang percaya yang membawa nama Allah Yang
Benar, namun secara fisik tetap harus memikul kutukan akan kerasnya hidup dalam dunia yang
berdosa (Kej. 3:17-19). Tujuannya supaya mereka jangan merasa bumi adalah rumahnya, tetapi
supaya tetap merasa bahwa rumah mereka adalah sorga dan dibumi ini hanyalah seorang
pendatang/musafir/orang asing (Ibr. 11:13-14).
4.B.2.e. Jalan Keselamatan yang dinyatakan melalui Abraham dan keturunannya
Sekalipun Allah telah sedemikian nyata memperkenalkan Diri-Nya dan Jalan Keselamatan
dari-Nya selama kurun waktu dari Adam sampai sebelum Abraham, namun dalam kehidupan
Abrahamlah pernyataan Diri-Nya dan Jalan Keselamatan-Nya semakin jernih terlihat. Dengan
perkataan lain, Allah telah menyatakan Diri-Nya secara progressif mulai dari Adam, dan semakin
nyata dalam kehidupan Abraham. Dari peristiwa kehidupan Abraham kita dapat mulai melihat
prinsip-prinsip keselamatan dari Allah, yang akan dibahas dibawah nanti.
Pemanggilan Abraham merupakan suatu terobosan lagi dari Allah untuk memanggil orang
yang dipilih-Nya agar pengenalan akan Diri-Nya dan Keselamatan dari-Nya tetap dapat dilanjutkan
dalam sejarah umat manusia. Merupakan terobosan, karena garis keturunan orang yang percaya
Allah rupanya telah terputus. Sekurangnya bapak Abraham (Terah) telah terlarut dalam dunia
sekitarnya sehingga menyembah allah-allah lain. 89 Pemanggilan Abraham ini seperti sinar fajar dipagi
diperkirakan berasal dari tahun 1630 BC. Temuan lain berupa tablet yang juga sangat terkenal yang kemudian
disebut “Story of the Flood” merupakan bagian dari “Epic of Gilgamesh” yang ditemukan di Niniwe oleh George
Smith sekitar tahun 1870 an. Epik ini menceritakan peristiwa yang sama dengan epik Atrahasis, namun tokoh
Atrahasis bernama Uta-napishtim. Termasuk didalamnya informasi bahwa bahtera Uta-napishtim mendarat
digunung Nisir (Barat Laut Persia) yang arahnya kira-kira menunjuk ke pegunungan Urartu (Ararat). Semua
cerita ini menunjukkan bahwa peristiwa Nuh adalah sejarah, yang kemudian menjadi epik dalam kebudayaankebudayaan kuno yang hidup dizaman Terah dan Abraham. (untuk keterangan lebih tentang temuan-temuan
arkeologi yang berhubungan dengan air bah Nuh, baca di “New Bible Dictionary, 2nd Ed.” oleh J.D. Douglas dkk,
diterbitkan oleh Inter-Varsity Press & Tyndale House Publishers, 1986 dibawah judul “Flood” dan “Ugarit”)
89
Yosua 24 ayat 2 & 14 menyatakan bahwa Terah adalah penyembah “allah lain yang ada diseberang
sungai Efrat.” Tempat itu menunjuk kepada domisili asal Terah yaitu Ur-Kasdim (atau Ur yang ada di Kasdim).
Para akhli umumnya setuju bahwa di daerah atau kota diselatan Babilonia dulu (yang sekarang disebut kota
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hari yang mengusir kegelapan pengenalan manusia akan Allah yang benar. Jika pernyataanpernyataan Allah sebelumnya tentang Jalan Keselamatan adalah suatu pendahuluan dan persiapan,
maka dalam pemanggilan Abraham kita akan melihat lebih jelas lagi tentang sifat atau natur dari
Jalan Keselamatan yang dipersiapkan Allah. Setelah peristiwa Babel, wahyu Allah kelihatan sudah
tertutup dan manusia yang berserak disegala arah sibuk untuk mendirikan permukiman dan
budayanya masing-masing. Lalu muncullah tokoh Abram (Abraham) yang kemudian mendominasi
catatan para patriach dikitab Kejadian. Pemanggilan Abram ini merupakan cara Allah untuk
memanifestasikan prinsip-prinsip dari Jalan Keselamatan Allah, dan juga urutan proses keselamatan.
4.B.2.e.1. Prinsip-prinsip Jalan Keselamatan
Dalam buku klasiknya yang terkenal “The Dawn of World Redemption: A Survey of the History
of Salvation in the Old Testament,” Erich Sauer menjelaskan bagaimana Allah didalam Abraham
menyatakan prinsip-prinsip Jalan Keselamatan, yaitu:
1. Sifat keselamatan yang berdasarkan anugerah (pemberian gratis yang tidak berdasarkan
perbuatan) dalam konsep Pembenaran dan Pemuliaan.
2. Dasar Keselamatan: kekuatan Allah untuk membangkitkan.
3. Pembawa keselamatan: Benih yang akan datang.
4. Tujuan keselamatan: Kota yang disorga. 90
Berikut adalah intisari dari penjelasan Sauer tentang prinsip-prinsip Jalan Keselamatan yang
dinyatakan Allah melalui Abraham: 91
(1)

Keselamatan adalah GRATIS

Peristiwa terpenting dalam hidup Abraham bukanlah migrasinya dari Ur-Kasdim, ke Haran
lalu ke Kanaan (Kej. 12), tetapi terjadi 10 tahun kemudian dalam suatu malam yang bertaburkan
bintang. Dimalam itu Allah memerintahkan Abraham untuk melihat kelangit dan Allah berjanji akan
memberikan keturunan Abraham sebanyak bintang dilangit. Sekalipun Abraham telah tua dan secara
biologis telah “mati pucuk” (Ibr. 11:12), namun ia tetap percaya kepada Allah. Inilah titik balik dalam
hidup Abraham karena saat itu Allah “membenarkan” Abraham (Kej. 15:16). Pembenaran
berdasarkan iman ini merupakan prinsip terpenting dari keselamatan dan merupakan pusat dari
pemberitaan para rasul Tuhan, khususnya Paulus (band. Rom. 4:18-25).
Orang-orang Yahudi percaya bahwa Abraham dibenarkan atau diperkenan Allah karena
melakukan sunat (Rom. 2:25-29), tetapi Paulus menjelaskan dengan lugas bahwa sunat bukan
penyebab seseorang dibenarkan, tetapi sebagai tanda bahwa seseorang telah dibenarkan (baca
Rom. 4). Persis sama dengan baptisan masa kini. Baptisan bukan penyebab seseorang diselamatkan,
tetapi merupakan tanda bahwa seseorang telah percaya dan dibenarkan/diselamatkan. Argumentasi
Paulus dalam Rom. 4, khususnya ayat 9-12, menegaskan bahwa Abraham dibenarkan bukan pada
saat sunat, tapi jauh sebelumnya,- sekurangnya 13 tahun sebelum sunat itu. Karena perjanjian sunat
Mughayyar-Irak) umumnya menyembah dewa bulan. Namun Talmud mencatat bahwa Terah sekurangnya
memiliki 12 dewa. (Sumber-sumber: ISBE, “Ur of the Chaldees”, “Chaldea, chaldeans”)
Orang Kasdim merupakan sebutan bagi orang-orang dikerajaan Babel nantinya (lihat misalnya Yer.
50:8; Ezr. 5:12), yang dipercaya merupakan keturunan Kesed anak Nahor, saudara Abraham (Kej. 22:22). Ada
juga yang berpendapat mereka adalah keturunan Ketura, istri Abraham setelah kematian Sara dan setelah
Ishak menikah (Kej. 25:1-6). Setelah menjadi bangsa besar, mereka dikenal memiliki pengetahuan dan
peradaban yang tinggi sehingga para tawanan terpelajarpun harus belajar bahasa dan pengetahuan mereka
(mis. Dan. 1:3-4) sebelum menjadi penasihat raja-raja Babel (mis. Dan. 2:1-11).
90
Erich Sauer, “The Dawn of World Redemption: A Survey of the History of Salvation in the Old
Testament,” pen. G.H. Lang, The Paternoster Press: London, 1951.
91
Dalam penjelasan ini, penulis juga menyisipkan penjelasan-penjelasan tambahan terhadap buku
Sauer untuk memperjelas dan mempertegas pengertiannya.
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diberikan saat usia Abraham telah mencapai 99 tahun (Kej. 17:1), sedangkan pembenarannya (Kej.
15) diberikan bahkan sebelum Ismael lahir yaitu saat Abraham berusia 86 tahun (Kej. 16:16). Artinya,
jarak antara pembenaran Abraham dan tanda sunat sekurangnya ada 13 tahun dan kemungkinan
besar lebih.
Jadi prinsip pertama dari Keselamatan adalah ianya merupakan anugerah, bukan karena
perbuatan. Anugerah ini – yang berupa pembenaran - diberikan secara gratis melalui iman.
(2) Dasar Keselamatan: Kekuatan Allah untuk membangkitkan.
Bagi genapnya penebusan dan pelepasan, tidak hanya korban yang penting, namun juga
kemenangan dari korban itu. Artinya, “jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan
kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu” (1Kor. 15:17). Karena dosa adalah maut dan kematian,
maka keselamatan harus menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, sekali untuk selamanya. Karena
itu Kristus harus menunjukkan bahwa Ia berkuasa atas maut dan kematian. Gambaran kemenangan
atas kematian ini telah dinyatakan dalam kehidupan Abraham didalam dua peristiwa: kelahiran Ishak
dan dalam persembahan Ishak. Yang kedua mempertegas yang pertama.
Peristiwa kelahiran Ishak menggambarkan adanya kehidupan yang timbul dari kematian.
Mengapa Abraham harus menunggu sampai “mati pucuk” dan istrinya telah “tertutup rahimnya”
sebelum Allah menggenapi janji-Nya akan keturunan (band. Rom. 4:19; Ibr. 11:12)? Agar Abraham
(dan kita sekarang) belajar percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan sesuatu yang telah mati.
Kepercayaan Abraham untuk tetap percaya bahwa Allah setia kepada janjiNya dan sanggup untuk
membangkitkan sesuatu yang mati merupakan prototipe iman orang percaya masa kini (Rom. 4:1622):
16

Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji
itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum
Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa
kita semua, -17
seperti ada tertulis: "Engkau telah Kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa" --di hadapan
Allah yang kepada-Nya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang
menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.
18
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan
percaya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan:
"Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu."
19
Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui, bahwa tubuhnya sudah sangat
lemah, karena usianya telah kira-kira seratus tahun, dan bahwa rahim Sara telah tertutup.
20
Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat
dalam imannya dan ia memuliakan Allah,
21
dengan penuh keyakinan, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia
janjikan.
22
Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. (Rom. 4:16-22)

Ayat-ayat selanjutnya menegaskan bahwa pembenaran Abraham yang mempercayai bahwa
Allah akan memenuhi janjiNya untuk memberinya keturunan sekalipun dia & istrinya telah “mati”
merupakan gambaran tentang pembenaran kita yang mempercayai kebangkitan Kristus.
23

Kata-kata ini, yaitu "hal ini diperhitungkan kepadanya," tidak ditulis untuk Abraham saja,
tetapi ditulis juga untuk kita; sebab kepada kitapun Allah memperhitungkannya, karena
kita percaya kepada Dia, yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang
mati,
25
yaitu Yesus, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena
pembenaran kita. (Rom. 4:23-25)
24
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Atau jika dipandang dari aspek lain, kelahiran Ishak merupakan gambaran kebangkitan
Kristus, yaitu: dari kematian akan timbul kehidupan.
Gambaran ini diperkuat lagi dari peristiwa pengorbanan Ishak oleh Abraham. Bacalah
kembali catatan Alkitab saat Abraham diperintahkan Allah untuk mengorbankan Ishak, anak
perjanjian yang melaluinya Allah akan menurunkan banyak keturunan Abraham (Kej. 22:1-19).
Perhatikan sikap Abraham menghadapi ujian itu, khususnya ayat 5. Dia berkata kepada kedua
bujangnya untuk berhenti sementara ia dan Ishak akan sembahyang, dan sesudah itu berkata “kami
akan kembali kepadamu.” Sekalipun ia tahu ia akan mempersembahkan Ishak, namun ia tahu juga
Allah berkuasa untuk membangkitkan Ishak kembali. Diayat-ayat selanjutnya, ketika Ishak
menanyakan kepadanya dimana hewan korban yang akan mereka korbankan, Abraham menjawab
"Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi-Nya, anakku." (ay. 8). Iman
Abraham mencapai puncaknya saat ia menghunus pisau untuk menyembelih anaknya. Saat itulah
Malaikat TUHAN (Malak Yehova) 92 menghentikan Abraham dan menyediakan korban pengganti.
Peristiwa pengorbanan Ishak ini tidak semata-mata dimaksudkan Allah untuk menguji
Abraham saja, namun peristiwa ini merupakan gambaran yang semakin jelas tentang Korban
Penebus Salah dari Allah yang akan datang, yaitu Yesus Sang Kristus. Perhatikan fakta-fakta berikut
dan bagaimana korban pengganti tersebut merupakan tipologi Kristus:
• Ishak adalah satu-satunya anak perjanjian melalui mana keturunan Abraham akan
muncul, tetapi Abraham rela untuk menyerahkannya sebagai korban kepada Allah
karena ia percaya Allah dapat membangkitkan anaknya lagi. Abraham adalah tipologi
Allah yang karena demikian besar kasihNya akan dunia ini sehingga rela menyerahkan
Anak TunggalNya sebagai korban penebus dosa.
• Ishak, walaupun pasti disertai rasa takut dan gentar, tetap mempercayai bapanya dan
menyerahkan dirinya sebagai korban kepada Allah. Ishak adalah tipologi Kristus yang
dalam keadaanNya sebagai manusia merasa begitu gentar saat akan menjadi korban
penebus dosa, namun mempercayai dan mentaati BapaNya sampai akhirnya.
• Peristiwa ini menjelaskan suatu kebenaran penting bahwa ditempat itu Allah akan
menyediakan korban penebus salah yang merupakan nubuat tentang Mesias nantinya.
Karena itu Abraham menamai tempat itu sebagai “TUHAN menyediakan” (Ibr.:
“Yehovahjireh”) dan tempat itu kemudian dikenal sebagai “Gunung TUHAN,” tempat
dimana Allah akan menyediakan korban penebus salah (Kej. 22:14). Digunung itulah
kemudian Salomo mendirikan Bait Allah dimana korban penebus salah dilembagakan
dalam kehidupan bangsa Israel sebagai nubuatan yang terang benderang tentang korban
Mesias nantinya (2Taw. 3:1). Akhirnya, semua nubuatan itu digenapi: disinilah (disalah
satu puncak gunung itu, yang disebut bukit Golgota) kemudian Anak Domba Allah
dikorbankan sebagai korban penebus salah.
(3) Pembawa Keselamatan: Benih Yang akan datang.
Sekalipun zaman-zaman sebelum Abraham Allah telah menyatakan tentang Keselamatan
melalui Mesias, namun pernyataan tersebut masih samar. Mesias dinyatakan secara tersamar
sebagai “Yang akan meremukkan kepala ular” (Kej. 3:15), “pembawa penghiburan dan perhentian”
(Kej. 5:29), dan “Yehova, Allahnya Sem” (Kej. 9:26). Namun didalam Abraham, janji tentang Mesias
92

Perhatikan bahwa Malaikat TUHAN (M-huruf besar) adalah Pribadi Kedua Tritunggal sebelum
inkarnasiNya didunia. Didalam pemunculanNya, termasuk dalam peristiwa pengorbanan Ishak ini, Malaikat
TUHAN sering bertindak selaku Allah sendiri, dan dilain waktu seperti pribadi lain dari Allah (mis. Diayat 12
pasal 22 ini: Ia berfirman, Ia berkata “Ku ketahui,” tapi juga “takut akan Allah” sebagai oknum ketiga. Ayat-ayat
lain yang dapat dipelajari tentang Malak Yehova: (1) dimana antara Allah dan Malakh Yehova tidak dibedakan:
Kej. 16:7; 22:15, 16; Kej. 18; Kel. 3:2, 4; Hak. 2:4, 5); (2) dimana antara Allah dan Malakh Yehova dibedakan:
Kej. 24:40; Kel. 23:21; 33:2, 3; Hak. 13:8, 9) dan banyak ayat lain.
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tersebut menjadi semakin jelas. Setelah Malaikat TUHAN menghentikan pengorbanan Ishak, Ia
berjanji kepada Abraham bahwa berkat Keselamatan itu akan dibawa oleh “keturunan” (bentuk
tunggal) Abraham, yaitu Mesias (Kej. 22:18. Band. Gal. 3:16)
“Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau
mendengarkan firman-Ku." (Kej. 22:18)
Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak
dikatakan "kepada keturunan-keturunannya" seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi
hanya satu orang: "dan kepada keturunanmu", yaitu Kristus. (Gal. 3:16)

Jika seseorang secara sepintas membaca janji TUHAN pada Kej. 22:17-18, seolah-olah Allah
berjanji bahwa segala bangsa akan diberkati oleh keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel. Namun
seperti yang dijelaskan oleh Gal. 3:16 tersebut, maksud dari ayat di Kejadian tersebut menunjuk
kepada Mesias, bukan kepada suatu bangsa karena keturunan”nya” berbentuk tunggal. Pengertian
Abraham pun demikian. Ia tidak berpretensi bahwa dari banyak keturunannya (bangsa Israel) itu
akan datang berkat kepada segala bangsa. Karena itu Abraham bersukacita disorga ketika
mengetahui bahwa keturunannya yang dimaksud, yaitu Mesias telah datang kedunia (Yoh. 8:56).
“Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-Ku dan ia telah melihatnya dan ia
bersukacita." (Yoh. 8:56)

Jadi Abraham mengerti dengan benar janji TUHAN dalam ayat-ayat tersebut bahwa seorang
Mesias akan datang sebagai keturunannya yang akan memberkati banyak bangsa. Apakah berkat
Abraham tersebut? Keselamatan! bukan berkat jasmani seperti yang diyakini dan dikhotbahkan oleh
banyak orang. Lihat maksud berkat Abraham yang sebenarnya:
13

Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena
kita, sebab ada tertulis: "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!"
14
Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada
bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. (Gal.
3:13-14)

Didalam ayat-ayat diatas Paulus menegaskan natur dari diperolehnya keselamatan itu. Orang
percaya mendapatkan Roh Kudus (dilahirkan kembali, diselamatkan) bukan karena melakukan
Hukum Taurat, tetapi oleh anugerah melalui iman (baca ayat-ayat sebelumnya). Hal itu
dimungkinkan karena Kristus telah menerima hukuman kutuk dosa kita, sehingga oleh-Nya “berkat
Abraham” yaitu Keselamatan dapat diperoleh setiap orang yang percaya.
Jadi dalam kehidupan Abraham, janji Keselamatan tersebut menjadi lebih spesifik. Mesias
akan datang dari keturunan/benih Abraham, yang melalui-Nya keselamatan akan menjadi berkat
bagi bangsa-bangsa lain selain Israel.
(4) Tujuan Keselamatan: Kota Yang di Sorga, bukan di Bumi.
Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan keluarga dan lingkungannya yang
menyembah allah-allah lain di Ur-Kasdim menuju Tanah Perjanjian (Tanah Kanaan). Ia dan
keluarganya meninggalkan kenyamanan hidup yang menetap menjadi pengembara tanpa
mengetahui kemana tujuannya. Hanya hidup dengan percaya kepada TUHAN dari hari kesehari, Ia
dan keluarganya berpindah-pindah sebagai nomaden, mengikuti pimpinan TUHAN.
Alkitab memberi kesaksian bahwa Abraham bersedia melakukan demikian karena ia
mengerti bahwa rumahnya bukan dibumi ini, tetapi disorga, ditempat TUHAN berada. Lihat
kesaksian Alkitab tentang Abraham ini (Ibr. 11:8-16):
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8

Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan
diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat
yang ia tujui.
9
Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ
ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu.
10
Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun
oleh Allah.
11
Karena iman ia juga dan Sara beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun
usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia, yang memberikan janji itu setia.
12
Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar
keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung
banyaknya.
13
Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa
yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya
dan yang mengakui, bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini.
14
Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan, bahwa mereka dengan rindu mencari
suatu tanah air.
15
Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal, yang telah mereka
tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ.
16
Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah air sorgawi.
Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota
bagi mereka.

Perhatikan kesaksian Alkitab diatas. Abraham tidak menjadikan dunia ini (dan segala
berkatnya) sebagai tujuan hidupnya, tetapi matanya tertuju ke sorga. Dengan perkataan lain,
sekalipun badannya didunia ini, tetapi hatinya kesorga. Karena itu adalah suatu kesalahan yang fatal
dalam gereja masa kini yang mengajarkan bahwa Abraham merupakan patron iman sekaligus patron
orang yang diberkati secara materi. Seolah-olah ia merupakan simbol iman orang Kristen yang harus
berhasil dunia dan akhirat, suatu simbol yang berhasil mengawinkan antara Mamon dan Allah.
Abraham memang diberkati secara materi, namun berkat itu hanya merupakan gambaran
dari berkat rohani bagi orang-orang yang memiliki iman Abraham (Gal. 3:14). 93 Yang dimaksud
sebagai “berkat Abraham” yang sebenarnya adalah Keselamatan yang akan diberikan kepada setiap
orang yang percaya kepada Mesias.
Jadi orang-orang percaya saat ini yang merupakan keturunan Abraham yang sesungguhnya
seharusnya mengikuti iman Abraham yang rela menderita dan menjadi nomaden didunia ini karena
tahu bahwa rumah dan kewarga-negaraan-nya adalah sorga. Benarlah perkataan ini dan patut untuk
direnungkan maknanya:
Dibawah sini, didunia, kita seorang asing. Tetapi diatas sana, disorga, kita adalah warga negara
(Ibr. 11:9-10),
Dibawah sini, didunia, kita tinggal diperkemahan (Kej. 12:8; 13:18). Tetapi diatas
sana, disorga, kita tinggal dikota (why. 21:1-4)
Dibawah sini, didunia, kita menghadap altar (Kej. 12:8; 21:33). Tetapi diatas sana, disorga, kita
akan melihat wajah-Nya, dan akan makan dan minum bersama-Nya di Kerajaan-Nya (Mat.
8:11)

Itulah panggilan Abraham, dan sama dengannya, juga panggilan kita: untuk selalu
memandang keatas sementara kita dibawah sini.
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Untuk mengerti lebih dalam tentang berkat Abraham dan artinya, pembaca dapat membacanya di
buku “Teologia Kemakmuran” karangan penulis (S. Christian Robirosa S.) yang diterbitkan Penerbit Gandum
Mas tahun 2009, yang dapat diperoleh ditoko-toko buku Kristen di Indonesia, atau pesan langsung ke Penerbit
Gandum Mas.
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4.B.2.e.2. Urutan Proses Keselamatan
Proses Keselamatan yang dialami oleh Abraham juga merupakan tipologi urutan proses
keselamatan (ordo salutis) yang ditunjukkan Allah. Perlu ditegaskan disini bahwa proses dalam
tipologi ini tidak berarti keselamatan adalah suatu proses panjang sampai suatu saat seseorang
“cukup beriman” dan dapat diselamatkan. Secara de jure (secara hukum dihadapan Allah),
keselamatan dimulai saat seseorang dipilih oleh Allah, atau mendapat kasih karunia Allah (band. Nuh
– Kej. 6:8, Abraham – Neh. 9:7, Orang-orang percaya zaman kini – 1Pet. 1:2). Kemudian pilihan itu
dimanifestasikan dalam pengalaman hidup yang bersangkutan (keselamatan secara de fakto) melalui
panggilan dan diterimanya iman yang berbuah pembenaran, penyucian dan pemuliaan (band. Rom.
8:29-30)
Kehidupan Abraham menyatakan secara jelas tentang urutan keselamatan ini:
•

Pilihan Allah. Proses pertama dan terutama dari Keselamatan lahir dari inisiatif dan prerogatif
Allah yang memilih Abraham (Neh. 9:7, Kej. 18:18-20)
Engkaulah TUHAN, Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur-Kasdim
dan memberikan kepadanya nama Abraham. (Neh. 9:7)
17

Berpikirlah TUHAN: "Apakah Aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak
Kulakukan ini?
18
Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan
oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat?
19
Sebab Aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada
keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan TUHAN, dengan melakukan
kebenaran dan keadilan, dan supaya TUHAN memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikanNya kepadanya." (Kej. 18:17-19)

•

Pemanggilan Allah. Pilihan Allah itu kemudian dimanifestasikan dalam pemanggilan Abraham
keluar dari Ur yang di Kasdim. Kisah pemanggilan Abraham ini dikisahkan dalam pasal 12 sampai
14 Kitab Kejadian. Perhatikan juga dalam Neh. 9:7 diatas dan ordo salutis Perjanjian Baru
(diantaranya dalam Rom. 8:29-30). Pilihan Allah kepada seseorang selalu dimanifestasikan
pertama dengan pemanggilan orang tersebut untuk mengenal dan percaya Allah yang benar.
29

Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang
sulung di antara banyak saudara.
30
Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan mereka
yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya,
mereka itu juga dimuliakan-Nya. (Rom. 8:29-30)

•

Pembenaran Allah. Tahapan selanjutnya dalam perjalanan Abraham adalah pembenaran oleh
Allah yang dicatat dalam pasal 15 dan 16. Peristiwa ini juga sering dinamai dengan “Perjanjian
Iman” (Covenant of Faith) yang menegaskan sifat dari keselamatan itu BUKAN hasil atau upah
dari perbuatan (usaha, kebenaran) seseorang, tetapi merupakan anugerah yang didapat melalui
iman. Iman itu sendiri merupakan kasih karunia Allah (band. Yoh. 6:65, Fil. 2:13), dan merupakan
akibat dari pilihan kasih karunia Allah (Rom. 8:29). Iman Abraham yang mempercayai Allah
sekalipun bertentangan dengan situasi sekitarnya merupakan tipologi dasar pembenaran orang
percaya sekarang ini. Mereka diselamatkan melalui pembenaran bukan karena mereka layak
atau karena mereka dapat percaya dari dirinya sendiri, tetapi karena anugerah Allah yang
memberi mereka iman (Rom. 3:28; Gal. 2:16).
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•

Pengudusan/pemisahan. Selama lebih dari 13 tahun kemudian (band. Kej. 16:16 dengan Kej.
17:1), Abraham melalui tahapan hidup selanjutnya. Periode hidupnya yang dicatat dalam pasal
17 sampai 21 ini dapat kita sebut periode pengudusan. Pengudusan dalam arti sesungguhnya
adalah pemisahan. Dalam tahapan ini nama Abram (“Bapa yang dihormati”) diganti Allah
menjadi Abraham (“Bapa dari orang banyak”). Bersamaan dengan penggantian nama itu,
Abraham kemudian masuk kedalam perjanjian sunat, sebagai tanda perjanjian dengan Allah (Kej.
17:10-11). Sunat ini merupakan simbol pengudusan, yaitu penanggalan tubuh yang berdosa (Kol.
2:11), atau dalam istilah Rasul Paulus “mati bagi dosa” (Rom. 6:2). Artinya, dengan simbol sunat,
Abraham dan keturunannya dikuduskan/dipisahkan menjadi suatu bangsa bagi Allah dan yang
percaya Allah.

•

Pengujian/penyempurnaan. Tahapan terakhir adalah pengujian bagi penyempurnaan iman.
Dalam hal Abraham, pengujian terbesar adalah saat ia diuji untuk mempersembahkan anak
perjanjiannya, Ishak (Kej. 22). Setelah pengujian ini, hidup Abraham kemudian masuk ke masamasa istirahat: kehidupan senja yang diberkati (pasal 23 sd 25). Masa ini sebenarnya merupakan
kelanjutan masa pengudusan dan pemisahan. Proses pengujian dan penyempurnaan tetap
berjalan sampai akhir hidup Abraham karena setelah peristiwa gunung Moria, ia masih
mengalami duka kehilangan Sara istrinya.
Fase Pengudusan/pemisahan dan Pengujian/penyempurnaan ini merupakan tipologi kehidupan
orang percaya masa kini. Setelah diselamatkan, orang percaya dikuduskan & dipisahkan dari
dunia sekitarnya melalui pengujian. Jika mereka lulus ujian hidup dan terbukti mengasihi Allah
dengan sungguh-sungguh, Tuhan dapat memakai hidup mereka untuk memberkati banyak
orang, dan merekapun dapat menikmati masa senja yang diberkati.94

Dari pembahasan-pembahasan tentang Abraham diatas, kita sekarang dapat mengerti lebih
jelas lagi tentang Jalan Keselamatan yang disediakan Allah. Keselamatan lahir dari inisiatif Allah
sendiri melalui pilihan kasih karunia-Nya. Saat tiba waktunya, kasih karunia Allah itu kemudian
diwujudkan dalam kehidupan orang pilihan itu melalui panggilan untuk percaya kepadaNya.
Panggilan ini akan direspons oleh orang tersebut melalui iman yang mengakibatkan pembenaran
dirinya oleh Allah. Selanjutnya orang yang telah diselamatkan tersebut akan dikuduskan (dipisahkan
dari dunia sekitarnya),95 dimurnikan dan diuji agar dapat dipakai-Nya sebagai alat penyalur
berkatNya, yaitu memberitakan Keselamatan dari Allah.
4.B.2.f. Jalan Keselamatan yang dinyatakan melalui keturunan Abraham: Bangsa Israel.
Sejarah penyelamatan Allah terus berlanjut berabad-abad setelah Abraham. Pernyataan
tentang Jalan Keselamatan tersebut semakin lama semakin progressif. Artinya, sejalan dengan
berjalannya waktu, Jalan Keselamatan tersebut semakin nyata. Secara khusus, Allah telah memilih
keturunan Abraham yang telah menjadi suatu bangsa, yaitu bangsa Israel (garis keturunan Abraham
dari Ishak dan Yakub) sebagai alat-Nya untuk memberitakan Jalan Keselamatan Allah itu. Didalam
dan melalui Israel, Allah menyatakan Jalan Keselamatan itu dengan lebih detail. Dimulai saat lahirnya
bangsa Israel, yaitu saat sebagai suatu bangsa mereka keluar dari tanah Mesir. Malam sebelum
pelepasan dari tanah Mesir, bangsa itu diperintahkan Tuhan untuk melakukan sakramen Paskah
pertama. Ini sebenarnya adalah penjelasan korban penebus salah yang telah Allah nyatakan sejak di
Taman Eden dulu dan diteruskan oleh semua keturunan yang mengenal Allah yang benar seperti
yang telah kita uraikan diatas.

94

Berkat disini terutama berkat rohani, bukan berkat jasmani (lihat pembahasan dalam buku “Teologi
Kemakmuran” oleh S. Christian Robirosa S. terbitan Gandum Mas 2009).
95
Bukan hidup bertapa (asketis), tetapi terpisah dengan dunia dari segi cara pandang dan cara
hidupnya.
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Setelah peristiwa Paskah pertama dan eksodus, kemudian melalui Musa bangsa Israel
diperintahkan Tuhan untuk melembagakan gambaran Jalan Keselamatan ini melalui tata cara imamat
didalam Kemah Pertemuan (Tabernakel) di padang gurun. Didalam Tabernakel ini dinyatakan secara
jelas Jalan Keselamatan itu melalui tahapan-tahapan ritual didalamnya (akan dijelaskan kemudian).
Sesudah bangsa Israel masuk kedalam Tanah Perjanjian, maka Kemah Pertemuan ini
kemudian dibangun secara permanen di perbukitan Moria (Yerusalem sekarang) oleh Salomo.
Bangunan ini kemudian dikenal sebagai Bait Allah yang pertama. Didalam Bait Allah ini, korban
penebus salah tetap menjadi jalan masuk pertama sebelum seseorang diterima dihadirat Allah. Mari
kita membahas lebih lanjut ketiga peristiwa tersebut untuk dapat mengerti Jalan Keselamatan yang
disediakan Allah didalamnya. Karena sakramen dalam Tabernakel identik dengan sakramen dalam
Bait Allah, maka kita akan membahas keduanya secara bersamaan.
4.B.2.f.1. Jalan Keselamatan yang dinyatakan dalam peristiwa Paskah Eksodus bangsa Israel
Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir dicatat dalam satu kitab khusus, yaitu kitab
Keluaran. Namun pasal 12 dari kitab ini khusus menceritakan perintah Allah kepada bangsa Israel
untuk melakukan perjamuan Paskah yang pertama sebagai tanda lahirnya bangsa Israel (Kej. 12:2)
dan keluarnya mereka dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Didalam Firman-Nya dipasal 12 itu
sekaligus Allah memperlihatkan dasar keselamatan bangsa Israel dari maut yang akan menimpa
bangsa Mesir. Secara khusus perhatikan ayat 13, dan lihatlah apa dasar yang ditentukan Allah
sebagai jalan keluputan dari maut itu:
12

Sebab pada malam ini Aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak
manusia sampai anak binatang, akan Kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan
Kujatuhkan hukuman, Akulah, TUHAN.
13
Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal: Apabila Aku
melihat darah itu, maka Aku akan lewat dari pada kamu. Jadi tidak akan ada tulah
kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila Aku menghukum tanah Mesir. (kej. 12:12-13)

Perhatikan kata-kata yang dimiringkan dalam ayat 13: apakah dasar orang Israel itu
diluputkan dari maut hukuman Allah? Darah domba jantan. Bukan kebaikan atau jasa orang Israel.
Artinya, Allah telah menyediakan SUATU JALAN agar mereka diselamatkan, yaitu darah domba
paskah yang merupakan gambaran (nubuatan) akan pengorbanan “Anak Domba Allah” kelak.
Perhatikan juga frasa “Apabila Aku melihat darah itu...” Apakah artinya ini? Artinya adalah Jalan
Keselamatan itu bukan ditentukan oleh pihak lain selain Allah (seperti pendapat “Ransom Theory”
yang seolah-olah Allah harus melakukan barter dengan Iblis untuk dapat mendapat kembali manusia
berdosa).96 Jalan Keselamatan yang benar adalah Cara yang ditetapkan Allah yang dapat memenuhi
tuntutan integritas moral Allah. Karena Jalan Keselamatan itu yang menyediakan adalah Allah
sendiri, maka Allah dipuaskan oleh Jalan Keselamatan itu. Itulah Jalan Keselamatan yang disediakan
Allah, yang memenuhi semua tuntutan integritas Allah. Artinya Jalan Keselamatan yang disediakan
itu harus dapat memenuhi tuntutan integritas sifat-sifat moral Allah, yaitu Kebenaran, Kekudusan
dan Kasih Allah (akan dibahas lagi dalam bagian-bagian kemudian).
Allah telah menyediakan Jalan Keselamatan-Nya, tetapi orang Israel harus mempercayai
Jalan Keselamatan Allah itu. Jalan Keselamatan itu tidak akan berguna jika misalnya orang Israel
96

Ransom Theory mempercayai bahwa karena kejatuhan manusia kedalam dosa, maka manusia telah
menjadi milik Iblis. Karena itu jika Allah ingin memperoleh manusia kembali, maka Allah harus membayar
kepada Iblis dengan kematian Anak Tunggal-Nya. Teori ini salah kaprah karena mensejajarkan Yang Mencipta
dengan yang dicipta, seolah-olah Allah harus memenuhi tuntutan Iblis agar dapat memperoleh kembali
manusia yang adalah ciptaan-Nya (=milik-Nya). Yang benar adalah dosa manusia adalah pelanggaran terhadap
integritas moral Allah, karena itu Jalan Keselamatan yang dapat membawa manusia kembali kepadaNya harus
dapat memenuhi tuntutan integritas moral Allah itu. Jadi manusia “berhutang” kepada Allah, bukan kepada
Iblis. Apalagi Allah berhutang kepada Iblis, ini adalah teori si Iblis sendiri.
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berkata: “oke kami percaya Firman Allah yang disampaikan Musa” tetapi tidak bertindak melaburkan
darah domba paskah keambang pintu rumahnya. Tindakan mereka yang menuruti perintah Allah
dengan malaburkan darah hewan paskah keambang pintu rumahnya (Kej. 12:28) adalah bukti iman
mereka.97 Prinsip diselamatkan oleh (lebih tepat: melalui) iman, dan bukan oleh kebenaran diri
sendiri ini merupakan prinsip keselamatan yang dinyatakan dalam peristiwa paskah eksodus ini. 98
4.B.2.f.2. Jalan Keselamatan yang dinyatakan dalam Perkakas dan Tata cara imamat didalam Kemah
Pertemuan Musa
Setelah beberapa saat keluar dari tanah Mesir dan menyeberangi Laut Merah, sampailah
mereka digunung Sinai, Gunung TUHAN. Disana, dipuncak Gunung TUHAN, Musa diberi perintah
untuk membangun Kemah Pertemuan (Tabernakel) dengan segala perlengkapan dan tata cara
upacara didalamnya. Demikian pentingnya Kemah ini sehingga semua dijabarkan Allah secara detil
sehingga tercatat dalam 6 pasal dalam kitab Keluaran (Kel. 25 sd 30). Semua detil ini dapat dicatat
Musa dengan baik, karena diatas gunung itu Musa tidak hanya mendengar perintah TUHAN tentang
detil Kemah Pertemuan, namun Musa juga diperlihatkan (visible) contoh Tabernakel itu (Kel. 25:9,
40; 6:30. Band. Ibr. 8:5).
Secara khusus kitab Ibrani menjelaskan bahwa Kemah Pertemuan Musa adalah gambaran
dari apa yang ada di sorga. Di Sorga, Yesus Kristus yang duduk disebelah kanan Allah adalah Imam
Besar yang senantiasa menjadi Pengantara antara orang percaya dengan Allah (Ibr. 8:1-5).
1

Inti segala yang kita bicarakan itu ialah: kita mempunyai Imam Besar yang demikian, yang
duduk di sebelah kanan takhta Yang Mahabesar di sorga,
2
dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh
Tuhan dan bukan oleh manusia.
3
Sebab setiap Imam Besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan
dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan.
4
Sekiranya Ia di bumi ini, Ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada
orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat.
5
Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama
seperti yang diberitahukan kepada Musa, ketika ia hendak mendirikan kemah: "Ingatlah,"
demikian firman-Nya, "bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah
ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu." (Ibr. 8:1-5)

Perhatikan ayat 5. Semua kegiatan dalam Tabernakel Musa adalah gambaran mengenai
imamat yang sebenarnya yaitu pekerjaan imamat Kristus yang sampai sekarang menjadi Imam Besar
kita disorga. Karena itu segala fungsi dari perkakas dan imamat yang ada dikemah pertemuan Musa
97

Sekurangnya adalah iman kepala keluarga orang Israel. Anggota keluarga yang ikut diselamatkan
tentu tidaklah semuanya beriman karena pasti banyak yang tidak mengerti (mis. Anak-anak), atau ragu tetapi
ikut kata kepala keluarganya saja. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir merupakan gambaran panggilan Allah
kepada suatu bangsa keluar dari Mesir, dan bukan merupakan gambaran keselamatan pribadi mereka semua
karena terbukti kemudian banyak diantara mereka yang tidak percaya dan binasa dipadang gurun.
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Banyak orang salah mengerti dengan konsep “diselamatkan oleh iman.” Mereka mengertikan
konsep ini seolah mereka diselamatkan karena kemampuan mereka sendiri untuk percaya. Konsep ini keliru.
Mereka bisa diselamatkan BUKAN karena iman mereka, karena tanpa pemberian Allah tidak seorangpun dapat
beriman. Iman mereka tidak akan berguna jika Allah tidak menyediakan Jalan Keselamatan itu. Jadi yang
menyelamatkan mereka BUKAN iman mereka, tetapi Allah yang telah menyediakan Jalan Keselamatan itu.
Iman dipakai Allah sebagai SARANA (saluran) dari diterimanya Keselamatan itu. Hal itu diperbuat Allah agar
manusia belajar bahwa mereka tidak dapat diselamatkan sedikitpun karena perbuatan atau kebaikan mereka.
Dengan demikian mereka akan terlepas dari keangkuhan “kebenaran diri sendiri” yang mempercayai ia
diselamatkan karena kebenarannya/imannya sendiri. Jadi yang menyelamatkan mereka adalah kasih karunia
Allah yang menyediakan Jalan Keselamatan bagi mereka. Ingat: iman juga adalah pemberian Allah (Yoh. 6:65;
Fil. 2:13; Ef. 2:8). Jadi keselamatan itu semuanya karena anugerah Allah.
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semuanya kemudian digenapi didalam Kristus. Jadi apa makna dari Tabernakel Musa ini? Makna dari
Tabernakel adalah bahwa manusia dalam keadaannya yang berdosa tidak dapat bersekutu dengan
Allah Yang Kudus, tetapi Allah telah menyediakan satu jalan untuk bersekutu dengan-Nya, yaitu
melalui Imam Agung satu-satunya, yaitu Mesias yang disebut Yesus Kristus. Dengan perkataan lain,
tidak ada jalan kepada persekutuan dengan Allah kecuali melalui Imam-Nya.

Tabernakel adalah gambaran hubungan (“pertemuan”) antara Allah dan manusia.
Makna dari Tabernakel adalah bahwa manusia dalam keadaannya yang berdosa tidak
dapat bersekutu dengan Allah Yang Maha Kudus. Tetapi Allah telah menetapkan
Suatu Jalan kepada persekutuan dengan-Nya, yaitu melalui Seorang Imam Agung yang
membawa korban diri-Nya sendiri (Ibr. 9:24-25).
Dengan perkataan lain, tidak ada jalan kepada persekutuan dengan Allah Yang Kudus
kecuali melalui Imam Agung-Nya yang disebut Yesus Kristus.
Untuk dapat mengerti makna ini, mari kita mempelajari tata cara dan perlengkapan Kemah
Suci ini. Lihat denah Pelataran Tabernakel berikut:

Gbr. 16. Pelataran Kemah Suci dan Ritual yang ada didalamnya
Perhatikan gambar sketsa diatas. Berikut adalah tahapan-tahapan ritual didalam Pelataran
Kemah Pertemuan dan bagaimana Kristus memenuhi gambaran Imam Besar bagi orang berdosa:
1. Pintu gerbang adalah jalan masuk pertama bagi seorang yang berdosa. Tidak ada seorangpun,kecuali imam yang bertugas - yang diperbolehkan masuk kedalam pelataran Bait Allah jika ia
tidak membawa korban bagi penghapus dosanya. Saat Kristus mati di Golgota, Ia membawa
korban, yaitu Diri-Nya sendiri sebagai korban penebus salah, sekali untuk selamanya (Ibr. 9:2428).
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2. Didalam pelataran Kemah Suci, orang berdosa itu kemudian meletakkan tangannya keatas
hewan korban yang dibawanya sebagai simbol bahwa kesalahan orang tersebut dipikulkan
kepada hewan korban, dan hewan itulah yang harus menderita kematian bagi orang tersebut. Ini
gambaran dari aspek penebusan Kristus dimana Ia sebagai korban pengganti penebus salah
harus mengalami maut yang mengerikan agar kita yang percaya dapat memperoleh
pengampunan (Ibr. 9:28, 1Kor. 15:3, 1Pet. 2:24; 3:18, 1Yoh. 2:2, Yes. 53, dsb.).
3. Hewan korban kemudian disembelih. Ini adalah nubuatan mengenai Mesias yang harus
menderita dan menyerahkan nyawa-Nya ganti orang berdosa (Ibr. 9:25-26, Luk. 24:24, 26, Kis.
3:18, 17:3, 26:23)
4. Kemudian segala lemak hewan korban harus dibakar, dan bagian lainnya harus dimakan oleh
para imam. Ini adalah nubuatan akan persembahan tubuh Kristus yang harum dihadapan Allah
karena kasih, kekudusan dan kebenaran yang menyertainya (Ef. 5:2).
5. Bejana pembasuhan adalah tempat air pembasuhan bagi Harun dan anak-anaknya yang bertugas
sebagai imam. Sebelum dan sesudah melaksanakan pekerjaan imamatnya mereka harus
membasuh tangan dan kakinya. Demikian pula sebelum mereka masuk kedalam kemah, mereka
harus menyucikan diri secara demikian. Jika tidak, maka mereka akan mati oleh hadirat Tuhan
karena pembasuhan ini merupakan gambaran persyaratan penyucian sebelum dapat bertemu
Allah Yang Maha Kudus (Kel. 30:17-21). Ini adalah tipologi Kristus yang rela menyamakan diri
dengan orang berdosa yang memerlukan baptisan sebelum melaksanakan pekerjaan penebusanNya.
Setelah melakukan upacara persembahan korban dipelataran Kemah Suci, imam yang
bertugas kemudian akan masuk kedalam Ruang Kudus untuk mempersembahkan roti sajian dan
ukupan dari wangi-wangian, setelah terlebih dahulu membasuh tangannya lagi di bejana
pembasuhan. Perhatikan Illustrasi dibawah ini:
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Gbr. 17. Didalam Kemah Suci99
Hanya imam yang bertugas saja boleh memasuki ruangan ini dan mempersembahkan roti
sajian dan ukupan wangi-wangian bagi Allah. Itupun setelah mempersembahkan korban penebus
salah untuk bangsa Israel dan dirinya sendiri. Perhatikan perkakas yang ada di Ruang Kudus (no. 6, 7
dan 8):
6. Perkakas pertama dalam Ruang Kudus adalah kandil (kaki dian) emas dengan tujuh dian
diujungnya. Kandil ini adalah satu-satunya sumber cahaya diruangan itu karena berada didalam
tenda tanpa jendela dan tirai yang selalu tertutup. Kandil ini diisi dengan minyak zaitun murni
agar dapat terus menyala. Dengan demikian imam yang bertugas dapat melayani di meja roti
sajian dan di mesbah ukupan. Kandil emas ini adalah tipologi Kristus Sang Terang Dunia (Yoh.
8:12) yang memberi pengenalan akan Allah yang benar sehingga manusia dapat beribadah dan
melayani Allah dengan semestinya.
7. Perkakas selanjutnya adalah Meja Roti Sajian. Diatasnya diletakkan 12 roti sajian dan diganti
setiap Sabat. Setelah dipersembahkan kepada Allah selama seminggu, Roti itu kemudian
dimakan oleh imam. Meja ini menggambarkan persekutuan dengan Allah. Roti yang telah
dipersembahkan kepada Allah kemudian juga dinikmati oleh imam-Nya. Roti ini merupakan
tipologi Kristus yang pengorbanan-Nya pertama merupakan persembahan kepada Allah, tetapi
juga memberikan kehidupan kepada orang yang percaya kepada-Nya (Yoh. 6:35,48,51). Dapat
berarti juga bahwa Kristus adalah tempat persekutuan antara Allah dengan manusia.
8. Perkakas terakhir didalam Ruang Kudus adalah mezbah ukupan (pedupaan). Disini siang dan
malam dibakar wangi-wangian yang terdiri dari 4 bahan yang keharumannya memenuhi Ruang
Kudus dan masuk kedalam Ruang Maha Kudus. Pedupaan selalu menggambarkan doa (band.
Why. 8:3-4). Ini adalah tipologi dari syafaat Kristus yang siang-malam masuk kehadirat Allah bagi
kita. Ini adalah gambaran dari tugas Kristus sebagai Imam Besar Agung yang senantiasa
bersyafaat atau menghadap Allah bagi kepentingan kita (Ibr. 9:24)
9. Antara Ruang Kudus dengan Ruang Maha Kudus dipisahkan dengan satu tirai yang dibuat dari 4
jenis benang pintal dan dipenuhi tenunan gambar Kerubim. Kerubim adalah para makhluk
disekitar takhta Allah, atau pengusung takhta Allah (lihat misalnya Yeh. 1 & 10:1). Kerubim selalu
menggambarkan kehadiran hadirat/takhta Allah. Jadi tirai/tabir tersebut memisahkan antara
Ruang Kudus dengan hadirat Allah langsung di Ruang Maha Kudus. Artinya, tidak seorangpun,
bahkan imam yang bertugas yang dapat masuk kedalam Ruang Maha Kudus. Hanya Imam Besar
yang diperbolehkan masuk sekali setahun pada Hari Pendamaian (Ibr.: “Yom Kippur”), dengan
membawa darah korban bagi pengampunan dirinya sendiri dan bangsa Israel. Tabir itu adalah
tipologi Kristus (Ibr. 10:20), yang oleh kematian-Nya telah membuka tabir hadirat Allah kepada
manusia, sehingga didalam Dia kita dapat bersekutu lagi dengan Allah.
10. Diruang Maha Kudus, kehadiran Allah dinyatakan oleh kemuliaan (kaboth) Allah yang bersinar
diatas Tutup Pendamaian itu (Kel. 40:34-35). Perkakas disitu adalah Tabut Perjanjian yang berisi
kedua loh batu, tongkat Harun dan manna, yang ditutup dengan tutup emas berhiaskan dua
kerub dari emas murni yang disebut “tutup pendamaian” (Ibr.: “kapporeth”. Ing.: “mercy seat”).
Diatas tutup ini sekali setahun Imam Besar akan memercikkan darah bagi pengampunan dirinya
dan bangsa Israel. Jadi diatas tutup pendamaian ini tetap ada bekas percikan darah.
Gambarannya jelas: oleh Darah Kristus, Allah tidak akan melihat semua tuntutan Hukum Taurat
lagi. Semua penghukuman karena melanggar Hukum Tuhan dan semua dosa karena
ketidakserasian dengan kemuliaan Allah tidak akan dilihat dan dituntut-Nya lagi dari kita, karena
Darah Kristus telah menutupinya (Rom. 3:25a; 2Kor. 5:18-19). Sekarang Allah hanya melihat
Darah Kristus yang telah tercurah bagi kita dan tidak melihat lagi pelanggaran-pelanggaran kita.
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Sumber gambar dari ESV Study Bible, terbitan dari Crossway Bibles (sebuah divisi dari Good News
Publishers – Wheaton, IL) tahun 2001. Penjelasan bahasa Indonesia pada gambar dibuat oleh penulis dengan
panduan text asli bahasa Inggris.
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Bahkan dikekekalan sorga, darah dan pengorbanan Kristus tetap menjadi simbol abadi yang akan
mengingatkan kasih Allah kepada manusia (Why. 5:6, 12; 13:8). 100 Itulah makna dari dari Tabut
Perjanjian itu.
Jadi kita dapat melihat dengan jelas bahwa Tabernakel Musa ini menggambarkan tentang
Mesias/Kristus dan Pekerjaan-Nya yang kemudian digenapi dalam Yesus Kristus. Oleh pekerjaan
penebusan-Nya, manusia dapat bersekutu lagi dengan Allah Yang Maha Kudus. Tujuannya agar
bangsa Israel (dan kita zaman sekarang) mengerti bahwa pekerjaan Mesias BUKANLAH untuk
mendirikan suatu agama atau kerajaan fisik dibumi ini, tetapi untuk menebus dosa, untuk menjadi
“Anak Domba Allah.” Selama-lamanya Kristus akan menjadi Jalan Satu-satunya kepada Allah, dan
selama-lamanya darah-Nya akan berada didepan Takhta Kasih Karunia Allah untuk menutup semua
dosa dan kesalahan kita sehingga kita dapat diterima Allah sebagai anak-anak-Nya. 101
Dari segi pembagian ruangan tabernakel (pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus),
Tabernakel ini menggambarkan pekerjaan Kristus yang telah diselesaikan-Nya di tiga tempat. Tempat
pertama (pelataran dengan altar korban dan bejana pembasuhnya) menggambarkan pekerjaan
Kristus didunia dimana ia telah menyerahkan diri-Nya sebagai korban penebus salah di Golgota bagi
pembenaran & penyucian kita. Ruang kudus menggambarkan tentang sorga (Ibr. 9:24), yang juga
disebut sebagai “semua langit”, “tingkat-tingkat sorga”; KJV:“the heavens” – Ibr. 9:24; 4:14; 7:26; Ef.
4:10) dimana Kristus akan menjadi lampu kita (Why. 21:23, bandingkan Yoh. 8:12), roti kita (Yoh.
6:48) dan Imam Besar kita yang membawa kebutuhan kita ke hadirat Allah (Ibr. 9:24). Tetapi karya
Kristus tidak hanya sampai disitu saja. Ia juga telah membuka tirai yang menutup hadirat Allah (Ibr.
10:20), sehingga kita dapat langsung menghadap Takhta Kasih Karunia Allah di sorga (Ibr. 4:16)
dimana darah Kristus selamanya menutupi semua kesalahan kita dan membebaskan kita dari segala
tuntutan Hukum-hukum Allah.
Setelah bangsa Israel menetap di Tanah Perjanjian dan memiliki pemerintahan yang stabil,
Salomo kemudian mendirikan Bait Allah yang segala perkakas dan peletakannya sama dengan
Tabernakel Musa. Sama persis dengan Tabernakel, Bait Allah melembagakan segala imamat yang
ada didalam Tabernakel. Jadi gambaran Kristus dan pekerjaan-Nya semakin nyata didalamnya.
Itulah Jalan Keselamatan yang telah dinyatakan Allah secara progressif di dalam Perjanjian
Lama, khususnya didalam Lima Kitab Musa: pertama, langsung setelah kejatuhan manusia dalam
dosa, Allah telah menyatakan bahwa seorang Mesias yang menderita akan melepaskan manusia dari
maut melalui korban penebus salah, yaitu Diri-Nya sendiri (Kej. 3:15, 21). Gambaran korban Mesias
ini kemudian diajarkan dan dipraktekkan dalam bentuk korban penebus salah oleh keturunan Adam,
yaitu Habel, Set, Nuh, Sem sampai Abraham. Saat bangsa Israel keturunan Abraham-Ishak-Yakub
dibawa Tuhan keluar dari tanah perbudakan, Allah semakin progressif menyatakan tentang Jalan
Keselamatan itu melalui peristiwa Paskah Eksodus, pemberian Hukum Taurat di Sinai dan melalui
perkakas dan imamat didalam Kemah Tabernakel. Setelah bangsa itu menetap di Tanah Kanaan,
maka segala simbol dari perkakas dan imamat Tabernakel itu kemudian dilembagakan didalam Bait
Allah. Semua simbol hanya memiliki satu arti: menyatakan Jalan Keselamatan yang akan digenapi
oleh Mesias dan pekerjaan-Nya.
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Dikekekalan sorga, Allah akan menyatakan/menampakkan DiriNya sebagai “Anak Domba”, yaitu
sosok Yesus Kristus yang bekas-bekas pengorbanan-Nya akan tetap kelihatan selama-lamanya. Didalam kitab
Wahyu saja, kata “Anak Domba” disebutkan sebanyak 72 kali dan mendominasi penampakan Yohanes akan
takhta di sorga.
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Jadi arti dari Tabernakel adalah Kristus dan Pekerjaan Penebusan-Nya. Penafsiran yang lebih dari ini
kemudian akan cenderung meleset dari gambaran Alkitab. Misalnya saat ini Tabernakel cenderung ditafsirkan
sebagai pengalaman orang Kristen. Penafsiran ini kemudian akan menghasilkan penggolongan orang percaya
(mereka yang hanya selamat/”Kristen pelataran”, mereka yang “lebih suci” dst.) dan menghasilkan konsep
soteriologi yang melenceng dari ajaran Alkitab (misalnya kemudian timbul “tahapan keselamatan” dari
gambaran Tabernakel ini).
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4.C. Jalan Keselamatan
Jalan Keselamatan yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama
Bagian II: Kitab-kitab Para Nabi
Tidak berbeda dengan Pentateuch, Kitab-kitab para Nabi (dalam tulisan ini dimaksudkan
seluruh kitab lain selain kelima kitab Musa – Luk. 24:27) juga memiliki fokus yang sama, yaitu tentang
Mesias dan pekerjaan-Nya. Fokusnya tetap kepada pekerjaan Mesias untuk menebus dosa (Luk.
24:26-27). Hanya lebih luas spektrumnya. Jika pentateuch menubuatkan tentang tugas Mesias
terutama sebagai nabi dan imam (terutama korban penebus dosa), Kitab-kitab para nabi juga
menubuatkan dan menggambarkan Mesias sebagai Hakim dan Raja yang akan menghakimi manusia
dan memerintah Israel rohani. Kitab-kitab ini juga menggambarkan perjalanan bangsa Israel dalam
tugas utamanya untuk membawa Nama Allah YHWH dan memberitakan Keselamatan dari-Nya.
Hanya saja bangsa Israel telah dianggap gagal oleh Allah dan tersandung karena mereka tidak
mengenal Mesias yang dijanjikan Allah itu (Rom. 9:30-33). Berikut adalah ringkasan dan fokus dari
Kitab-kitab para nabi yang semuanya merupakan tipologi dari Mesias dan pekerjaan-Nya:
KITAB
Yosua

Hakim-hakim

Ruth

1&2 Samuel

1&2 Raja-raja
1&2 Tawarikh

Ezra &
Nehemia

Ester

TIPOLOGI MESIAS & PEKERJAANNYA
Penaklukan Tanah Perjanjian sebagai gambaran penaklukan Kristus akan Iblis dan
pekerjaannya, sehingga terjadi pembebasan dari maut bagi orang-orang percaya
yang akan membawa Nama Kristus dan Keselamatan-Nya kepada dunia (Ibr. 2:1415)
Pekerjaan para hakim yang membebaskan dan melindungi bangsa Israel dari
musuh-musuhnya merupakan gambaran pekerjaan Kristus yang membebaskan
dan melindungi orang-orang percaya.
Boaz sebagai kakek moyang Kristus secara jasmani menggambarkan pekerjaan
Kristus sebagai “Penebus” (2:20), sehingga menghapus cela Naomi yang seorang
Ibrani dan dimasukkannya Ruth seorang kafir kedalam bangsa Allah (band. Gal.
3:7-9, 14-18, 29)
Dua model raja Israel. Saul dipilih oleh manusia sebagai bentuk penolakan mereka
terhadap Allah (1Sam. 8:7), dan Daud yang dipilih oleh Allah sebagai kakek
moyang Kristus yang kerajaannya akan kekal (Luk. 1:32). Saul menjadi murtad
sekalipun telah mengalami hal-hal rohani yang hebat (1Sam. 10:6, 10; 11:6)
karena bukan orang pilihan Allah (seperti Yudas Iskariot). Daud, orang pilihanNya
(Mzm. 89:3), tetap dijaga Allah sehingga tidak murtad sekalipun ia telah jatuh
begitu dalam kedalam dosa (perzinahan dengan Batsyeba dan pembunuhan Uria
suaminya). Pilihan Allah selalu disertai dengan pengampunan dan
pemeliharaanNya.
Sejarah para raja Israel dan usaha Daud dan keturunannya membangun Bait
Allah. Kejatuhan para raja kedalam penyembahan berhala (termasuk Salomo),
menguatkan pengertian perlunya seorang Raja yang sempurna yang hanya dapat
dipenuhi oleh Sang Mesias. Demikian pula pembangunan Bait Allah dalam
pengertian yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Sang Mesias (band. Yoh.
2:19-21)
Restorasi bangsa Israel dari pembuangan Babel & pembangunan kembali Bait
Allah merupakan gambar pembebasan orang-orang pilihan dari perbudakan dosa
kembali kedalam Kerajaan Kristus (Kol. 1:13), dan pembangunan tempat tinggal
Allah didalam orang percaya (Ef. 2:21-22).
Pemeliharaan bangsa Yahudi melalui Ester menggambarkan pembebasan dan
kemenangan akhir orang percaya yang dibawa Kristus. Kedudukan orang percaya
didunia yang selalu ditindas akan dibalik saat Kristus datang lagi (band. 2Tes. 1:6100
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Ayub

Mazmur

Amsal

Pengkhotbah

Kidung Agung
Yesaya

Yeremia

Ratapan

Yehezkiel

Daniel

Hosea

10)
Untuk mencapai kemuliaan harus melalui penderitaan (“No Cross, No Crown”).
Penderitaan Ayub yang tidak bersalah dan pemuliaannya kembali sebagai
gambaran Kristus yang harus melalui penderitaan untuk mencapai kemuliaanNya
kembali.
Pengalaman batin orang-orang percaya. Merupakan tipologi kesengsaraan batin
Sang Mesias. Didalamnya banyak mengandung nubuatan tentang kesengsaraan
Mesias (mis. 22:1 –band. Mat. 27:46; 22:8-band. Mat. 27:43; 22:18-band. Mat.
27:35, dsb.) dan penghianatan Yudas (Mzm. 41:10).
Pengenalan akan Tuhan adalah sumber dari Hikmat dan Pengetahuan (1:7).
Kristus adalah sumber Hikmat dan Pengetahuan (Kol. 2:3). Ia ADALAH Hikmat
Allah (1Kor. 1:24). Karena itu mengenal Kristus dan Jalan KeselamatanNya adalah
hikmat dari Allah yang sering dianggap kebodohan oleh dunia ini sehingga mereka
tersandung (1Kor. 1:18. Band. Rom. 9:30-10:3)
Kesia-siaan hidup manusia didunia ini diluar Tuhan. Kesia-siaan hidup manusia
memerlukan kebermaknaan arti hidup yang hanya dapat dipenuhi oleh Kristus
Sang Air Hidup dan Roti Hidup (Yoh. 7:37-39; 4:14; 6:35)
Mengisahkan curahan hati Raja kepada kekasihnya dan sebaliknya. Merupakan
gambaran kasih Kristus kepada gerejaNya dan kasih gereja kepada Kristus.
Pembuangan dan restorasi Israel oleh Allah menggambarkan klimaks
Keselamatan oleh Mesias yang akan meluas mencakup bangsa-bangsa lain.
Nubuatan tentang Mesias menjadi semakin terang (mis. kelahiranNya dari
seorang dara, yang merupakan inkarnasi/”Immanuel” – 7:14, Ia akan melayani
didaerah Zebulon & Naftali – 9:1, band. Mat. 4:12-16, Ia seorang anak manusia
sekaligus Allah -9:6, lahir sebagai keturunan Isai- 11:1-3, dst.). Konsep penebusan
melalui penderitaan Mesias lebih dinyatakan lagi melalui “Hamba yang
menderita” (psl. 53).
Penolakan terhadap Yeremia dan terhadap nubuatannya tentang penghukuman
merupakan gambaran penolakan bangsa Israel untuk bertobat dan mempercayai
Mesias. Penolakan dan pembunuhan para nabi oleh bangsa Israel memuncak
pada pembunuhan Mesias dan para rasul-Nya yang menyebabkan bangsa Israel
ditolak Allah (Luk. 11:47-51).
Penganiayaan terhadap Mesias telah dimulai saat Ia lahir. Ia telah diburu untuk
dibunuh sejak masih kanak-kanak sehingga kanak-kanak lain juga menderita
(31:15, band. Mat. 2:16-18).
Keruntuhan Yerusalem oleh orang Kasdim merupakan akibat dosa orang Yahudi
yang menolak Tuhan. Keruntuhan dan ratapan ini menggambarkan betapa Allah
menyayangi Yerusalem karena kota itu menyandang Nama-Nya, namun harus
dihancurkan karena dosa orang-orang Yahudi (band. Mat. 23:37). Penghukuman
Yerusalem memuncak saat mereka menolak Mesias, sehingga selama hampir dua
millenium kota itu tidak lagi menjadi kota Yahudi (dari tahun 70 AD sd 1948,
band. Mat. 23:38)
Penampakan Yehezkiel akan Allah yang memiliki rupa manusia (1:26) sebagai
persiapan pengertian inkarnasi: Allah mengambil rupa manusia (Yoh. 1:14, 18;
Why. 1:12-18)
Wahyu-wahyu kepada Daniel meletakkan dasar sejarah kerajaan-kerajaan dibumi.
Sebagai puncak dari kerajaan-kerajaan itu adalah berdirinya kerajaan kekal yang
dipimpin oleh Mesias (7:13-14).
Persundalan bangsa Yahudi dengan berhala, hukumannya serta pemulihannya
yang mencakup bangsa-bangsa kafir (1:10) merupakan gambaran akan penolakan
bangsa Israel karena menolak Mesias sehingga bangsa-bangsa lain diselamatkan
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sehingga jumlah orang Israel (rohani) menjadi seperti laut seperti janji Allah
kepada Abraham. Setelah itu, seluruh bangsa Israel juga akan dipulihkan (Rom.
11:25-31).
“Hari Tuhan”(1:15; 2:1, 11, 31; 3:14. Band. Yes. 13:6) yaitu hari kedatangan Tuhan
yang membawa hukuman menunjuk kepada kedatangan Tuhan yang
keduakalinya yang menghakimi dan menghukum. Sebelum itu akan didahului
oleh zaman Roh Kudus yang menunjuk kepada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus
diakhir zaman sekarang (2:28-32. Band. Kis. 2:16-21).
Tema yang sama dengan nabi-nabi lainnya yaitu mengenai dosa Israel,
hukumannya dan janji restorasi dari pertobatannya. Dosa membuat “Hari Tuhan”
yang menunjuk kepada kedatangan Tuhan yang keduakalinya menjadi kengerian
sehingga jangan dianggap ringan (Am. 5:18-20; Obj. 1:15). Namun Tuhan juga
berjanji untuk mengokohkan kembali “pondok Daud” yaitu kerajaan yang
membawa namanya yang digenapi oleh Yesus Sang Mesias (Am. 9:11).
Yunus tinggal 3 hari diperut ikan dan diluputkan dari kematian menggambarkan
Mesias yang akan tinggal diperut bumi selama 3 hari dan kemudian mengalahkan
kematian (Mat. 12:40). Kasih Allah kepada bangsa di Niniwe menunjukkan
kasihNya kepada bangsa-bangsa kafir sehingga Injil juga harus diberitakan kepada
mereka (band. Rom. 9:30)
Mesias yang kekal akan datang dari kota Bethlehem (5:1- band. Mat. 2:1-6)
Penghukuman Niniwe (musuh Israel) merupakan gambaran penghukuman Allah
dan pembebasan Allah yang disampaikan sebagai kabar baik (1:15 band. Yes.
52:7; Rom. 10:15)
Allah menggunakan bangsa kafir (Kasdim) untuk melaksanakan rencanaNya
memberi pengertian nantinya bahwa Ia juga dapat memakai bangsa kafir untuk
melaksanakan rencana penebusanNya. Prinsip pembenaran oleh iman juga
diperlihatkan (2:4. Band. Rom. 1:17)
Penghukuman Tuhan atas seluruh bumi (1:2-3) dan bangsa Israel yang murtad
(1:4-6) mengantisipasi penghakiman akhir dan perlunya perubahan total manusia
berdasarkan anugerah Tuhan yang merubahkan hati manusia (3:9-20). Semua ini
hanya didapat melalui pekerjaan Mesias (Ibr. 8:8-12. Band. Yer. 31:31-34)
Pembangunan Bait Allah sebagai simbol kehadiranNya mengantisipasi hadirnya
Bait Allah yang sesungguhnya, yaitu Kristus sendiri (Yoh. 2:21), GerejaNya (Ef.
2:19-21), dan orang percaya zaman kini (Ef. 2:22; 1Kor. 3:16).
Semakin dekat, nubuatan tentang Mesias semakin terang. Nabi ini menubuatkan
bahwa Mesias dalam kedatangannya yang pertama bukan dengan kuasa yang
megah, tetapi dengan kerendah-hatian untuk membawa damai kesemua bangsa
(9:9-10. Band. Mat. 21:4-5). Gambaran tentang gembala yang pandir (11:15-17)
menunjuk kepada perlunya seorang Gembala yang baik yang mau berkorban
nyawa bagi domba-dombaNya, yang dikenal domba-dombaNya dan yang dapat
memberikan hidup kekal kepada mereka (Yoh. 10:11-15; 27-29). Nabi ini juga
menunjuk kepada penyesalan keluarga Daud dan kaum Yahudi yang akan
menyadari telah membunuh Mesias (12:10-14. Band. Why. 1:7), tentang
pembunuhan Mesias- “gembala Allah” (14:7. Band. Mat. 26:31), dan tentang
kedatangan YHWH dan orang-orang kudusNya untuk menghukum bumi (14:3-7)
dan mendirikan KerajaanNya dibumi (14:8-21) yang menunjuk kepada
kedatangan Mesias yang keduakalinya kebumi untuk menghakimi (Mat. 16:27)
dan mendirikan KerajaanNya dibumi (Why. 20:4-6).
Tentang penyelewengan para Imam dan nubuatan tentang Allah yang akan
memurnikan kaum Lewi (3:2-3). Dengan mendadak Tuhan yang mereka tunggu
itu akan masuk ke BaitNya (3:1) dan akan memurnikan orang Lewi sehingga dapat
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mempersembahkan korban yang benar (3:3). Setelah 400 tahun Allah berdiam
diri, dengan mendadak kemudian Tuhan (Mesias) masuk kedalam BaitNya dan
memurnikan ibadah didalamnya yang berdasarkan kepada karya penebusan
Mesias (Yoh.2:13-22).
Kedatangan Mesias yang keduakalinya (“Hari Tuhan”) juga telah dinubuatkan
(4:1-6) sebagai api yang menghanguskan bagi orang-orang yang tidak percaya
(4:1), tetapi merupakan kelepasan dan kegirangan bagi mereka yang mengenal
Tuhan (4:2). Kedatangan nabi Elia sebagai persiapan kedatangan Tuhan yang
pertama dan kedua juga telah dinubuatkan bagi pertobatan orang Israel (4:5-6.
Band. Mat. 11:14 pada kedatanganNya yang pertama, dan Why. 11:3-6 pada
kedatanganNya yang kedua)
Demikianlah intisari dari Kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Intisari atau fokus dari semua
kitab-kitab itu adalah tentang janji dan rencana penebusan Allah melalui seorang Mesias yang
menderita (Luk. 24:26-27). Penebusan yang kekal hanya dapat diperoleh melalui pengorbanan maut
Seorang yang dapat memenuhi tuntutan integritas moral Allah (Kekudusan, Kebenaran/keadilan dan
Kasih Allah). Karena dialam semesta ini tidak ada seorang atau suatu makhlukpun yang dapat
memenuhi tuntutan itu kecuali Allah sendiri, maka Allah sendiri yang harus datang sebagai Mesias.
Karena itu didalam PL, hanya Allah saja yang dapat disebut sebagai “Penebus” (mis. Mzm. 78:35; Yes.
63:16; 44:6; 47:4; 49:7; 59:20; 53:10; 50:34; Rom. 11:26). Allah yang telah datang kedunia sebagai
seorang Mesias itu nama-Nya Yesus Sang Mesias (Yesus Kristus) atau disebut juga sebagai Yesus
Kristus, Tuhan dan Juruselamat manusia.

KESIMPULAN Bab - 4:
Jalan Keselamatan yang dipersiapkan Allah dan
dinyatakan secara progressif dalam Perjanjian Lama
1. Hakikat dosa adalah pelanggaran terhadap Integritas Allah, yaitu pelanggaran terhadap sifatsifat moral Allah (kemuliaan Allah). Karena itu manusia yang berdosa tidak mungkin dapat
bersekutu dengan Allah dan harus dijauhkan dari hadirat Allah selamanya. Inilah yang disebut
“maut.”
2. Manusia (= semua orang) dalam keadaannya yang berdosa TIDAK MUNGKIN dapat menemukan
dan bersekutu dengan Allah melalui usahanya sendiri sekalipun itu bernama agama. Bahkan
agama telah didirikan oleh manusia sebagai usaha-usaha untuk “mendirikan kebenarannya
sendiri” yang justru berakibat pada pemberontakan kepada Allah yang lebih parah karena
manusia justru tidak mau tunduk kepada “kebenaran Allah” yaitu: Persekutuan dengan Allah
hanya dapat dipulihkan melalui pengorbanan Mesias untuk memenuhi tuntutan Integritas Allah,
dengan jalan percaya kepada-Nya ( Mesias) dan pekerjaan penebusan-Nya.
3. Manusia hanya dapat mengenal Allah yang Benar jika Allah yang Benar itu mau menyatakan
Diri-Nya kepada manusia. Demikian juga, Jalan Keselamatan yang benar (yang dapat membawa
manusia kembali kepada persekutuan dengan-Nya) hanya dapat diketahui manusia jika Allah
sendirilah yang berinisiatif menyatakannya kepada manusia. Semua usaha yang lahir dari pihak
manusia akan sia-sia karena merupakan “usaha-usaha untuk mendirikan kebenarannya sendiri”
yang justru berakibat pada menolak “kebenaran Allah.”
4. Allah yang benar telah menyatakan Diri-Nya dan Jalan Keselamatan yang dipersiapkan-Nya dari
sejak awal sejarah manusia supaya manusia dapat mempercayainya dan diselamatkan olehnya.
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Secara progressif (semakin lama semakin jelas), Allah menyatakan Jalan Keselamatan yang
dipersiapkan-Nya didalam sejarah para patriakh dan sejarah bangsa pilihan-Nya, Israel:
a. Kepada Adam, Allah menjanjikan kelepasan oleh “keturunan” (bentuk tunggal) istrinya,
sehingga Adam menamainya “Hawa” (Ibr.:  חוה- chavva$h; Ing.: Life giver; Pemberi
kehidupan) karena ialah yang akan menurunkan Sang “Pemberi Hidup” itu. Kepada Adam
Allah juga mengajarkan dan mencontohkan sakramen pertama dan satu-satunya tentang
korban persembahan yang menggambarkan korban Mesias Sang pemberi Hidup itu.
b. Gambaran korban Mesias melalui ritual korban itu kemudian diteruskan oleh semua
keturunan Adam yang mengenal Allah. Mulai Habel, Set, Nuh, Sem dan seterusnya sampai
kepada Abraham.
c. Kepada Abraham, Allah menyatakan lagi janji tentang Mesias yang menjadikan Abraham
bersukacita saat janji itu digenapi dengan datangnya Mesias kedalam dunia ini (Yoh.
8:56). 102 Seluruh hidup Abraham dan keturunannya (Ishak - Yakub) menggambarkan
tentang Mesias dan pekerjaan-Nya.
d. Setelah menjadi suatu bangsa, keturunan Abraham (bangsa Israel) lebih nyata lagi
menjelaskan tentang Allah dan Jalan Keselamatan-Nya. Saat bangsa itu lahir (peristiwa
eksodus), bangsa itu diselamatkan oleh Darah Domba Paskah pertama yang merupakan
tipologi keselamatan manusia oleh korban Mesias.
e. Dalam perjalanan bangsa itu dipadang gurun, Allah telah menyatakan secara gamblang
tentang tuntutan Integritas-Nya dan bagaimana korban Mesias akan memenuhi tuntutan
itu sehingga dosa-dosa bangsa itu tidak dilihat Allah. Inilah yang terjadi kepada bangsa itu
dipadang gurun:
i. Pertama, Allah menyatakan tuntutan kekudusan dan kebenaran-Nya digunung
Sinai. Hukum Taurat diberikan yang membuat semua orang gemetar karena
tidak seorangpun yang dapat memenuhi semua tuntutan-Nya, dan karena
hukuman kematian yang menyertainya. Disini Allah menyatakan Diri-Nya
sebagai Allah yang sempurna yang menuntut manusia secara sempurna dan
hukuman kematian bagi manusia yang tidak dapat melakukannya secara
sempurna. 103
ii. Tetapi kemudian Allah menyatakan Jalan Keselamatan-Nya melalui gambaran
Tabernakel. Disitu dinyatakan bahwa manusia tidak dapat bersekutu dengan
Allah karena kekudusan-Nya. Tetapi ada Satu Jalan, yaitu dengan korban
penebus salah yang akan digenapi oleh Kristus. Didalam ruang terdalam (Ruang
Maha Kudus) yang menyatakan takhta/hadirat Allah langsung, Hukum Taurat
dan Imamatnya kemudian ditutup oleh “tutup pendamaian” yang selalu
memiliki berkas darah korban diatasnya. Artinya jelas: darah Mesias telah
memenuhi dan menutupi semua tuntutan integritas Allah, sehingga kepada
orang yang percaya kepada Sang Mesias tuntutan itu tidak lagi berlaku. Artinya,
korban Mesias telah menutup kesalahan mereka dihadapan Allah selamanya!
Puji Tuhan untuk kasih karuniaNya yang besar!!
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“Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-Ku dan ia telah melihatnya dan ia
bersukacita." (Yoh. 8:56). Kata “bersukacita” yang pertama berarti “melompat dengan sukacita” (Yun:
“agalliao”) yang menggambarkan kegembiraan yang paling tinggi karena melihat hal yang paling ditunggunya
akhirnya akan datang.
103
Namun kita mengerti sekarang bahwa Hukum Taurat diberikan bukan supaya manusia
diselamatkan dengan melakukannya secara sempurna (karena Allah tahu tidak seorangpun yang sanggup
melakukannya), tetapi tujuannya adalah untuk “mengurung semua orang dalam ketidaktaatan” agar manusia
mengharapkan belas kasihan Allah saja dan menerima uluran keselamatan Allah didalam Yesus Mesias dengan
iman (bukan perbuatan) sehingga tidak seorangpun yang dapat bermegah/sombong (baca seluruh argumentasi
Paulus dalam kitab Roma pasal 1 s/d 11, dan lihat kesimpulannya tentang tujuan Hukum Taurat dalam pasal 11
ayat 32)

104

4. JALAN KESELAMATAN (I)

5. Pernyataan Allah tentang Jalan Keselamatan yang disiapkan-Nya melalui korban Mesias ini
semakin lama semakin nyata didalam seluruh kitab-kitab para nabi. Bersama dengan kelima
kitab Musa, kitab-kitab para nabi itu menunjuk kepada tugas Mesias pada kedatangan-Nya yang
pertama, yaitu sebagai korban penebus dosa (Luk. 24:25-26) dan pada kedatangan-Nya yang
kedua sebagai Hakim dan Raja. Pada saatnya, segala nubuatan dan janji Allah tentang
penebusan dan pengampunan melalui korban Mesias itu digenapi didalam pekerjaan
penebusan
Yesus
Kristus
dibumi
(dibahas
dalam
bagian
selanjutnya).
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Bab-5
JALAN KESELAMATAN (II)
Penggenapan Jalan Keselamatan yang dinyatakan didalam Perjanjian Baru
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang
lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. (Gal.
4:4)

Frasa “setelah genap waktunya” didalam ayat diatas merupakan suatu pernyataan yang penting dari
Alkitab. Artinya, kedatangan Mesias kedalam dunia adalah rencana Allah yang telah ditentukan dari semula
secara presisi, baik jam, tanggal, tahun, maupun pentasnya. Frasa ini juga menunjukkan bahwa kedatangan
Allah kedalam dunia ini adalah sesuatu yang telah dijanjikan dan dinantikan pada tahun, abad dan millenium
sebelumnya seperti yang nyata dalam gambaran-gambaran tentang Mesias dan keselamatan dari-Nya yang
dinyatakan didalam seluruh Perjanjian Lama diatas.
Demikian pula dengan frasa-frasa berikutnya: “Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang
perempuan” dan “takluk kepada Hukum Taurat,” seluruhnya memiliki makna penggenapan dari seluruh janji
Allah didalam Perjanjian Lama. Semua frasa itu merupakan penggenapan akan janji Keselamatan dari Allah
yang telah dinyatakan-Nya secara progressif dalam Perjanjian Lama. Mari kita membahasnya.

5.A. “Setelah Genap Waktunya”
Pada saat yang tepat, sesuai rencana Allah, maka janji Allah tentang Mesias kemudian digenapi.
Sekitar 2000 tahun lalu, dalam pentas dunia yang telah dipersiapkan Allah, Allah datang kedalam sejarah
manusia sebagai Mesias didalam manusia Yesus. Sekarang kita mulai mengerti bahwa Allah telah mendesign
keadaan dunia ini secara pas untuk kedatangan Mesias. Berikut beberapa hal yang dapat dicatat tentang
keadaan dunia saat kedatangan Kristus kedunia:

5.A.1. Dunia Kebudayaan dan Bahasa
Sekitar tiga ratus tahun sebelumnya, tepatnya tahun 323 BC, Aleksander Agung “Sang Macan Tutul”
dari Yunani (Dan. 7:6) dengan cepat menaklukkan kerajaan Persia (Kerajaan Beruang atau Domba JantanDan. 7:5; 8:7) yang saat itu menguasai “dunia.” Ambisinya yang besar membuatnya mencoba menaklukkan
terus kearah Timur sampai ke India. Setelah gagal menyeberang ke India, saat ia kembali kearah barat dan
berada di istana Nebukadnesar di Babilonia yang ditaklukkannya, ia tiba-tiba mati dalam usia muda (33
tahun). 104
Sekalipun waktunya hanya singkat, Aleksander Agung telah menyebarkan kebudayaan Yunani (cara
berpikir, bahasa, kebiasaan) keseluruh “dunia” yang kemudian dikenal dengan nama “Hellenism” atau
“Hellenisme.” Penyebaran ini merupakan akibat dari pengaruh kuat gurunya (yaitu Aristoteles, yang adalah
murid Plato, yang adalah murid Socrates) yang memiliki semangat untuk mempersatukan dunia dalam hal
Ilmu Pengetahuan (Science) dan Filosofi. Semangat meyatukan dunia ini menggerakkan Aleksander untuk
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Banyak cerita tentang penyebab kematiannya, tetapi yang dipercaya oleh banyak sejarahwan ialah ia mati
karena luka perang atau penyakit yang dibawanya dari India saat ia berusaha menyeberang untuk menaklukkan India.
Itulah sebabnya ia pulang (kembali kearah barat melalui Babilonia). Tidak masalah mana yang benar, tetapi Alkitab
telah menubuatkan bahwa waktu pemerintahannya memang singkat dan kerajaannya kemudian pecah menjadi empat
(Seleucid, Antigonid, Ptolemaic, dan Propinsi-propinsi Hellenistic)- band. Dan. 11:3,4.
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menyatukan budaya dunia menjadi budaya Yunani. Proses penyatuan budaya inilah yang kemudian disebut
“Hellenisme” itu. Kebudayaan ini akan terus mewarnai kehidupan dunia dizaman jauh sesudah Aleksander
Agung. Bahasa Yunani kemudian menjadi bahasa sehari-hari (“lingua franca”) dari bekas jajahan Aleksander
(zaman kini mencakup Italy, Yunani, Makedonia, Turki, Siria, Irak, Iran, Pakistan, Timur Tengah, Mesir), atau
menjadi bahasa kedua. Itu sebabnya Allah juga telah mempersiapkan sehingga Kitab Suci orang Yahudi
(Perjanjian Lama orang Kristen + apocrypha & deuterocanonical) telah diterjemahkan kedalam bahasa
Yunani oleh 72 akhli Ibrani & Yunani di Aleksandria Mesir (selesai pada tahun 132 BC yang dikenal sebagai
Septuaginta, sering ditulis dengan LXX). Kitab ini mempersiapkan semua bangsa untuk mengenal Jalan
Keselamatan yang dinyatakan Allah didalam Perjanjian Lama itu.
Bahasa Yunani pula menjadi bahasa yang dipersiapkan Allah untuk bahasa Injil-Nya (Alkitab
Perjanjian Baru) karena bahasa ini adalah bahasa yang paling lengkap perbendaharaan katanya dan paling
banyak menyumbangkan kosa kata kedalam bahasa lain.105 Bahasa ini begitu lengkap dan dalam karena
diperkaya oleh para pemikir (filsuf) Yunani yang selalu mencari sesuatu yang baru dan menciptakan suatu
pemikiran yang baru sehingga membutuhkan kosa kata yang baru (band. Kis. 17:21). Itu juga sebabnya maka
para filsuf besar berasal dari Yunani. Sekarang kita mengerti bahwa semua itu bukan kebetulan, tetapi
merupakan pentas yang telah dipersiapkan Allah untuk kedatangan Mesias, Anak Tunggal-Nya.

5.A.2. Dunia Politik dan Dagang
Secara politik, saat Mesias lahir, dunia masa itu yang telah dikuasai kerajaan Romawi berada
didalam keadaan damai. Setelah terjadi banyak perang karena intrik-intrik dalam senat Romawi yang
sebelumnya pemerintahannya berbentuk Republik, maka Roma kemudian menjadi suatu kerajaan yang
kuat dengan Agustus sebagai Kaisar pertamanya (dilantik tahun 27 BC). Dengan karisma dan kekuatannya,
Agustus mampu menyatukan semua kekuatan politik yang selama ini saling sikut, sehingga terjadi
kedamaian diseluruh daerah kerajaan Romawi. Masa damai ini berlangsung lama (sampai kira-kira tahun
180 AD), sehingga para sejarahwan menyebutnya dengan istilah “Pax Romana” (Kedamaian Roma). Kuil
Janus (Dewa Perang) yang selalu terbuka saat ada perang dan ditutup saat ada kedamaian (jarang terjadi),
telah ditutup oleh Kaisar Agustus pada tahun 25 BC. 106 Inilah masa keemasan dan kestabilan kerajaan
Romawi. 107 Dengan kestabilan politik ini, Allah sekali lagi telah mempersiapkan pentas bagi kedatangan
Mesias. Dengan kestabilan politik ini, maka kaisar Agustus dapat mengeluarkan dekrit untuk melakukan
sensus diseluruh daerah jajahannya, termasuk tanah Palestina dan dikota Betlehem dimana Kristus akan
lahir. Dengan adanya sensus yang baru pertama kalinya itu, maka Kristus akhirnya lahir dikota yang telah
dinubuatkan, yaitu Bethlehem (Luk. 2:1-7). Disamping itu, sensus Agustus ini kemudian menjadi suatu
catatan fakta sejarah akan kelahiran Kristus dan mematahkan pendapat para musuh iman Kristen yang
mengatakan bahwa Yesus bukanlah fakta sejarah. 108 Sekali lagi, disini kita melihat bahwa keinginan dan
rencana seorang Kaisarpun ternyata tunduk kepada rencana Allah, sekalipun ia tidak menyadarinya.
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12% dari kosa kata Bahasa Inggris sendiri diperkirakan didapat atau diciptakan dari bahasa Yunani ini. Dan
semua ILMU dalam bahasa Inggris mengambil istilahnya dari bahasa Yunani, seperti mathematics, physics, astronomy,
democracy, philosophy, dst. Sampai sekarangpun, segala penemuan baru dari segala ilmu akan selalu dinamai dengan
nama Yunani dan Latin (en.wikipedia.org/wiki/Greek_language).
106
Wikipedia, “Temple of Janus (Roman Forum)”, en. Wikipedia.org/wiki/Temple_of Janus_(Roman_Forum).
107
Wikipedia, “Pax Romana”, en.wikipedia.org/wiki/Pax_Romana.
108
Musuh paling berbahaya adalah para teolog Kristen sendiri, yang karena keangkuhannya tentang
kemampuan otaknya kemudian menyangkal pengertian asli Alkitab yang sudah berusia ribuan tahun, jauh lebih tua
dari para teolog itu. Para teolog yang dikategorikan sebagai “teolog liberal” ini kemudian berkesimpulan bahwa Alkitab
bukan narasi atau catatan sejarah, namun catatan yang dibuat para penulisnya bagi “pengalaman batin” untuk
introspeksi diri bagi perbaikan moral saja. Konsep ini dipengaruhi oleh konsep pencerahan “Copernican Revolution”
nya Immanuel Kant yang melihat 2 jenis realitas: benda itu yang sebenarnya yang sering tidak diketahui orang
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Karena kedamaian itu juga, maka jalur-jalur perdagangan yang selama ini tertutup karena banyaknya
peperangan dan penyamun, akhirnya dibuka dan dijaga oleh tentara Romawi. Akibatnya, hampir seluruh
jalur perdagangan dunia pada masa itu terbuka dan menjadikan Roma sebagai tujuan utamanya, sehingga
timbul peribahasa yang terkenal “banyak jalan ke Roma.” Salah satu jalur perdagangan yang dibuka kembali
adalah Jalur Raja (King’s Highway) yang menghubungkan negara-negara Timur (Media, Persia, Babilonia,
Assyria) dengan negara-negara “Barat” (Mesir, Asia Minor/Turki, Makedonia sampai Eropa). Diperkirakan
melalui jalur ini jugalah ketiga orang Majus dari Persia datang ke Bethlehem untuk menemui “Sang Raja”
dan mempersembahkan persembahan bagi keperluan hidup Yusuf dan keluarganya. Melalui jalan itu juga
kemudian Yusuf, Maria dan Bayi Kristus mengungsi ke Mesir dengan aman sebagai jalan pemeliharaan Allah.

5.A.3. Dunia Agama & Kepercayaan
Pada waktu itu konsep agama-agama/kepercayaan-kepercayaan didunia juga telah dipersiapkan
untuk dapat mengerti konsep-konsep yang akan dipakai oleh Mesias dan pekerjaan-Nya. Sekalipun setiap
kerajaan dan kebudayaan memiliki banyak ilah-ilahnya sendiri, namun mereka tetap mempercayai adanya
ilah yang utama.109 Dengan pengaruh Hellenisasi Aleksander, semua agama ini kemudian saling
bersinggungan sehingga timbul pertanyaan bagi masing-masing agama: “jangan-jangan semua ilah utama
kita itu sama?” Maka timbullah toleransi dan terbukanya wawasan akan adanya kemungkinan lain akan
“allah satu-satunya,” atau adanya “allah yang belum kita kenal.” Pemikiran ini juga yang rupanya dimiliki
oleh penduduk Athena, sehingga mendedikasikan sebuah mezbah untuk “Allah yang tidak dikenal” (Kis.
17:23). Artinya, persiapan bagi konsep bahwa ada Allah Yang Benar dan Allah Yang Esa dan satu-satunya
sedang diletakkan oleh Allah melalui pentas agama-agama dunia.
Demikian pula gambaran akan Allah dan anak Allah sudah dimiliki dan dianut oleh para kaisar Roma.
Kaisar Agustus menyebut dirinya sebagai “Anak Allah,” Domitian menyebut dirinya sebagai “Tuhan dan
Allah,” nama-nama “Imam Besar”, “Juruselamat dunia” juga dikenakan kepada Agustus, Claudius dan
Nero. 110 Konsep-konsep inilah kemudian diluruskan oleh Kristus dan ajaran-Nya. Namun sekurang-kurangnya
orang dizaman itu sudah tidak asing lagi dengan terminologi-terminologi tersebut.
Secara khusus, Yohanes penulis Injil dapat memakai terminologi “Logos” untuk menjelaskan siapa
Yesus Kristus itu. Terminologi ini telah lama dipakai oleh para filsuf Yunani. Sekurangnya pada tahun 500 BC
(“noumenal”) dan apa yang kelihatan, yang dapat dirasa atau yang nyata oleh indera (“phenomenal”). Para teolog
liberal menerapkan ini dalam kekristenan sehingga berkesimpulan bahwa Allah yang dibicarakan dalam ke Kristenan
BUKANLAH Allah yang sebenarnya (noumenal), tetapi hanya merupakan pengalaman batiniah keagamaan saja yang
subjektif (phenomenal). Dengan sudut pandang itu maka kekristenan disimpulkan penuh dengan pengalaman
keagamaan yang subjektif saja dan bukan suatu pengalaman yang lahir dari fakta adanya Noumenal yang objektif.
Karena itu misalnya, Schleiermacher dan pengikutnya melihat banyak peristiwa didalam Alkitab (termasuk eksistensi
Yesus Kristus) bukanlah fakta sejarah, namun hasil rekaan para pengikutnya sebagai perwujudan “phenomenal”
mereka. Bagi Schleiermacher dan teman-temannya, “Pengalaman batin” itu,- sekalipun tidak berpijak kepada fakta,telah ditetapkan sebagai otoritas tertinggi sebagai kebenaran. (“Evangelical Dictionary of Theology”, editor : Walter A.
Elwell, Baker Book House. Michigan, 1984.)
Sayangnya banyak pemimpin gereja masa kini - yang tidak pernah mengalami Keselamatan- terhanyut dengan
“kreativitas” para murtad ini dan mengajarkannya digerejanya sehingga jutaan orang telah terhanyut dengan konsep
ini. Diantara para tokoh yang terkenal dari aliran ini adalah Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (bapak teologi
liberal), W.E. Channing (pioner liberal teologi di Amerika), Rudolf Bultmann, Paul Tillich, John. A.T. Robinson, John Hick,
Paul Knitter (pioner pluralisme), dsb. (Wikipedia, “Liberal Christianity”, en.wikipedia.org/wiki/Liberal_Christianity).
109
Misalnya Persia (Iran) memiliki Ahura-Muzda sebagai pemimpin para dewa, Yunani memiliki Zeus, Roma
memiliki Jupiter, Babilonia memiliki Marduk dan Mesir memiliki Ammon dari Thebes (Erich Sauer, “The Dawn of World
Redemption: A Survey of the history of Salvation in the Old Testament,” 182).
110
Sauer, “The Dawn of World Redemption”, hal. 177.
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terminologi ini telah dipakai oleh Hieraklitus, kemudian oleh Anaxagoras, Plato & Aristoteles (abad 5 sd 4
BC), kaum Stoa dan akhirnya oleh Filsuf Yahudi Philo Yudaeus (25 BC sd 50 AD). Semua filsuf ini telah
menyumbangkan definisinya sendiri tentang “Logos” dan tidak satupun yang sama dengan definisi Logosnya
Yohanes, namun semuanya telah meletakkan konsep tentang logos dalam alam semesta ini, yaitu:
• Logos adalah sesuatu yang tidak berubah yang ada dalam segala sesuatu (Hieraklitus)
• Logos adalah ”perantara” antara “yang transenden” dengan “yang materi” (Anaxagoras)
• Logos adalah suatu pikiran (dianonia) atau pertimbangan (rasio) yang diucapkan (Plato &
Aristotles)
• Logos adalah “gambar Allah”, “anak sulung Allah yang kekal”, “duta Allah”, “pembela manusia”,
“imam besar” (Philo) 111
Jadi saat Yohanes menuliskan tentang Yesus Kristus adalah Logos Allah yang berinkarnasi menjadi
manusia, maka para pembacanya sedikit banyak telah dapat mengerti maksudnya: Logos itu adalah
Firman/perkataan Allah yang menyatakan Siapa Diri Allah, yang berinkarnasi menjadi manusia sebagai
perantara antara Allah yang transenden dengan manusia yang materi (sebagai Allah yang imanen), yang
tugas utamaNya adalah untuk menjadi korban penebus salah manusia dan selamanya menjadi perantara
(Imam Besar) antara orang yang percaya kepada-Nya dengan Allah yang transenden.
Jadi dari segi konsep agama dan filosofi agamapun Allah telah menyiapkan pentas bagi pemberitaan
Injil keselamatan-Nya.

5.B. “Allah mengutus AnakNya, yang lahir dari seorang perempuan”
Frasa singkat ini berbicara dengan kuat dan tegas bahwa Yesus yang disebut Kristus itu adalah Anak
Allah, yaitu Mesias. Penyebutan Anak Allah untuk Yesus memiliki arti bahwa Yesus adalah Mesias yang
ditunggu-tunggu didalam Perjanjian Lama itu. Lihat perkataan Simon yang oleh pernyataan Allah dapat
mengenali siapa Yesus sebenarnya:
15
16
17

Lalu Yesus bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?"
Maka jawab Simon Petrus: "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!"
Kata Yesus kepadanya: "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu
kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. (Mat. 16:15-17)

Perhatikan pernyataan Simon Petrus dalam ayat 16: penyebutan Anak Allah bagi Yesus memiliki arti
bahwa Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Karena itu Yesus disebut juga Yesus Sang Mesias atau
Yesus Kristus.112
Selanjutnya, frasa diatas menekankan bahwa Mesias tersebut “lahir dari seorang perempuan.” Frasa
ini menekankan bukan hanya tentang inkarnasi-Nya menjadi manusia seperti kita, tetapi juga
menggaungkan kembali janji Allah tentang Mesias kepada Adam bahwa keturunannya (keturunan dari
“perempuan ini”) akan meremukkan kepala ular itu (Kej. 3:15). Jadi frasa ini mengingatkan kembali bahwa
Anak Allah yang datang sebagai manusia ini adalah Mesias yang dijanjikan Allah setelah kejatuhan Adam.
111

Namun harus diperhatikan bahwa Logos menurut konsep philo BUKANLAH suatu pribadi, hanya suatu
fungsi. Sesuatu yang berbeda secara substansial dengan konsep Logos nya Yohanes.
112
Didalam PL sendiri tidak ada kata “Mesias” yang menunjuk kepada seseorang, namun ada dalam banyak
ayat (sekurangnya 38 ayat) dengan pengertian “yang diurapi” (Mis. Im. 4:3,5,16; 1Sam. 2:10, dst.). Konsep Mesias
sebagai raja yang diurapi dalam Yudaisme dikembangkan terutama dari Dan. 9:25, 26. Disitu disebutkan tentang
seorang “yang diurapi” (Ibr.: maschiyah, KJV: Messiah, the anointed), dan dari Dan. 7:13-14 tentang “Anak Manusia”
yang mendirikan suatu “kerajaan yang kekal” yang berbeda dengan empat kerajaan yang dilihat sebelumnya.
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5.C. “Takluk kepada Hukum Taurat”
Hukum Taurat adalah Hukum dari Allah. Karena itu sifatnya kudus, benar dan baik (Rom. 7:12) dan
rohani (Rom. 7:14). Karena itu tuntutan moralnya juga kekal dan tetap (Rom. 6:15; 7:7; Mat. 5:17-19; Luk.
16:17). Dengan hukum ini, Allah menyatakan Diri-Nya sebagai Allah yang Kudus dan Benar dan menunjukkan
kepada manusia bahwa tuntutan-Nya adalah sempurna. Tujuan Allah memberikan Hukum Taurat BUKAN
agar manusia diselamatkan dengan melakukannya, karena Allah tahu TIDAK SEORANGPUN yang dapat
melakukan tuntutan itu (Gal. 2:16; 3:10-11).
Hukum Taurat “ditambahkan” (Gal. 3:19; Rom. 5:20) kepada “hukum iman” (yaitu keselamatan
berdasarkan iman, bukan perbuatan, agar tidak seorangpun dapat memegahkan diri – Rom. 3:22, 28;
4:13,22; 10:4) dengan tujuan agar manusia mengenali dirinya sebagai orang berdosa yang tidak dapat
menyelamatkan dirinya sendiri dengan perbuatan baiknya, sehingga mencari anugerah Allah. Artinya,
dengan ditambahkannya Hukum Taurat, maka manusia mengetahui dirinya adalah orang dosa, dan semakin
melihat hukum itu, maka dosa didalam dirinya akan semakin marak dan semakin kelihatan (Rom. 3:20; 4:15;
5:20; 7:5). Dengan demikian Allah “mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya Ia dapat
menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua.” (Rom. 11:32)
Namun karena hakikat Allah adalah Kudus dan Benar, maka mustahil dosa tidak dihukum, dan
mustahil Allah tidak menuntut itu dari manusia. Jadi bagaimana, disatu sisi integritas Allah menuntut
manusia harus memenuhi tuntutan Hukum Allah, tetapi disisi lain Ia tahu bahwa tidak seorangpun manusia
yang sanggup untuk memenuhi tuntutan-Nya? Itulah alasannya mengapa manusia membutuhkan seorang
Juru Selamat, Seorang yang dapat memenuhi tuntutan Hukum Allah bagi manusia berdosa, agar oleh-Nya
manusia berdosa bisa memperoleh Keselamatan. Itulah sebabnya mengapa Mesias harus tunduk kepada
Hukum Taurat dan memenuhi tuntutan kebenaran dan kekudusan Allah. Karena itulah maka Yesus Kristus
dalam seluruh hidup dan pekerjaan-Nya harus memenuhi tuntutan Hukum Taurat secara sempurna:
• Saat berusia 8 hari, ia disunat menurut hukum Musa (Luk. 2:21), dan saat berusia 40 hari,
sebagai anak sulung laki-laki ia diserahkan kepada Allah menurut Hukum Musa (Luk. 2:22-24).
Dan menurut hukum Musa pula, maka ia harus “ditebus” dengan membayar 5 syikal perak saat
waktunya tepat (Luk. 2:27. Band. Bil. 18:15-16).
• Pada usia 12 tahun, sebagai seorang laki-laki, ia juga harus ikut ke Yerusalem untuk merayakan
Paskah, seperti yang dipersyaratkan peraturan Musa (Luk. 2:42, band. Kel. 23:14-17; Ul. 16:16).
• Didalam hidup dan pelayanan-Nya, Ia melakukan segalanya sesuai dengan tuntutan Hukum
Taurat. Ia mengajar di sinagoge pada hari sabat, Ia memerintahkan orang yang disembuhkanNya
untuk mempersembahkan persembahan pentahiran sesuai aturan Musa (Mat. 8:4), atau untuk
memperlihatkan diri kepada imam (Luk. 17:14). Ia mentahirkan Bait Allah karena telah disalah
gunakan (Yoh. 2:15-17), Ia menghadiri semua perayaan yang mewajibkan-Nya untuk datang ke
Yerusalem (Paskah, Pentakosta & Pondok Daun) dan hari raya lainnya ( Yoh. 2:13; 5:1; 7:2,10;
10:22), Ia membayar bea untuk Bait Allah (Mat. 17:24), Ia juga belum meniadakan persepuluhan
yang menjadi pendukung sistim imamat (Mat. 23:23), dsb. Didalam semua itu Yesus
melakukannya secara sempurna.
• Didalam kehidupan sehari-hari-Nya, Ia juga secara sempurna memenuhi tuntutan Hukum
Taurat, sehingga tidak seorangpun, termasuk para lawan-Nya, yang dapat membuktikan bahwa
Ia berbuat dosa (Yoh. 8:46).
• Ringkasnya, dalam hidup-Nya, Ia adalah korban penebus dosa yang “tak bercacat” sesuai
dengan tuntutan Hukum Taurat (Ibr. 9:14).
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Jadi Kristus datang BUKAN untuk meniadakan Hukum Taurat, namun untuk MENGGENAPI-nya (Mat.
5:17-18). Oleh hidup dan kematian-Nya, semua tuntutan Hukum Taurat digenapi-Nya, terutama tuntutan
kesempurnaan Integritas Allah yaitu kesempurnaan dalam Kekudusan, Kebenaran dan Kasih yang menuntut
adanya korban penebus salah yang sempurna. Dengan demikian hanya Kristuslah satu-satunya yang dapat
memenuhi tuntutan Integritas Allah, dan hanya oleh-Nya manusia dapat memperoleh Keselamatan. Setelah
Kristus MENGGENAPI Hukum Turat dengan hidup dan mati sebagai korban penebus salah yang sempurna,
maka mereka yang percaya kepada-Nya tidak lagi berada dibawah tuntutan Hukum itu, tetapi berada
dibawah kasih karunia (Gal. 3:25; Rom. 7:4-6; Luk. 16:16) karena Hukum Taurat dengan segala perintah dan
ketentuannya telah dibatalkan (Eph. 2:15).
Jadi Hukum Taurat diberikan BUKAN supaya manusia memperoleh hidup kekal dengan
melakukannya (karena tidak seorangpun yang dapat memenuhi tuntutannya). Ia diberikan agar manusia
berdosa dapat melihat dirinya yang berdosa dan membangkitkan dosa didalam dirinya agar terlihat jelas
bahwa manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, supaya mereka berharap untuk
memperoleh Keselamatan BUKAN karena perbuatan/kebaikan dirinya sendiri, tetapi semata melalui kasih
karunia Allah. Dengan demikian, tidak seorangpun dapat memegahkan diri.

Hukum Taurat menyatakan dengan tegas tuntutan kesempurnaan Allah.
Hukum itu diberikan BUKAN untuk memberi Keselamatan melalui perbuatan, karena
tidak seorangpun YANG MAMPU melakukannya. Ia diberikan justru supaya manusia
“terkurung dalam ketidaktaatan” (terkurung dalam dosa) agar Allah dapat menunjukkan
kasih-Nya kepada mereka (Rom. 11:32).
Jadi, mengapa Allah menuntut adanya korban penebus salah yang sempurna, dan mengapa Allah
sendiri yang harus datang sebagai manusia dan mati sebagai korban itu? Mengapa Allah tidak
mempersembahkan saja para “orang suci” seperti Nuh, Abraham, atau Musa? Mari kita membahasnya.

5.D. Mengapa Allah sendiri harus menjadi manusia dan menjadi Korban Penebus Dosa?
Jawaban terhadap pertanyaan diatas menjadi sangat penting karena inilah yang membedakan
antara iman Kristen dengan iman lainnya. Perbedaan ini merupakan perbedaan antara “kebenaran diri
sendiri” yang dianut oleh semua agama, dengan “kebenaran Allah” yang dinyatakan oleh iman Kristen. Jika
perbedaan ini tidak dimengerti secara benar, maka tidak ada gunanya seseorang menjadi Kristen karena
pada dasarnya ia akan menganut konsep iman lainnya, yaitu “untuk dapat masuk sorga, maka saya harus
setia melakukan perintah Allah yang ada didalam Alkitab.” Jika kita tidak mengerti dengan benar perbedaan
antara tindakan-tindakan untuk “mendirikan kebenaran diri sendiri” dengan tunduk kepada “kebenaran
Allah,” maka kita tidak akan mengerti dimana letak kesalahan konsep diatas (yaitu kalimat yang
dimiringkan).
Konsep “mendirikan kebenaran diri sendiri” ini tetap banyak dianut oleh gereja-gereja yang tidak
mengajarkan dengan benar dan jelas perbedaan antara iman Kristen dengan iman-iman lain. Akhirnya,
kekristenan kemudian dijadikan menjadi “agama Yahudi baru” dengan mengajarkan kepada anak-anak dan
jemaatnya bahwa untuk dapat masuk sorga ialah dengan “percaya” kepada Yesus dan berbuat baik dengan
jalan melakukan segala perintah-Nya, seperti Hukum Taurat. Secara riil, Hukum Taurat kemudian diajarkan
sebagai jalan untuk “mengumpulkan kebaikan” atau sebagai “bukti bahwa mereka melakukan perintah
Yesus Kristus.” Dengan demikian, maka sebenarnya mereka sama dengan sebagian jemaat Galatia yang
mewajibkan jemaatnya untuk melakukan Hukum Taurat disamping percaya kepada Yesus. Konsep demikian
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adalah “Injil palsu” (atau istilah Paulus, “injil yang lain”-Gal. 1:6) karena berusaha memasukkan unsur
“kebenaran diri sendiri” kedalam keselamatan.113
Jadi, mengapa Allah sendiri harus berinkarnasi menjadi manusia dan harus mati di Golgota sebagai
korban penebus dosa bagi manusia? Bukankah Ia Maha Kuasa dan Maha Kasih sehingga ia dapat berkata
“hai manusia, engkau telah melanggar kukudusan dan kebenaran-Ku! Karena itu engkau harus Kuhukum
dan Kujauhkan dari hadiratKu selamanya. Tetapi karena Aku mengasihimu, sudahlah, Aku mengampunimu.”
Bisakah Allah berkata demikian? TIDAK BISA, karena dengan tindakan demikian maka Ia akan melanggar
integritas moral-Nya, karena bertentangan dengan kedua hakikat-Nya yang lain yaitu Kebenaran/keadilanNya dan Kekudusan-Nya. Allah tidak dapat menyangkal hakikat-Nya sendiri (2Tim. 2:13).
Kebenaran/keadilan-Nya menuntut semua pelanggaran untuk dihukum, dan Kekudusan-Nya menuntut
manusia dikuduskan seperti Dia agar dapat bersekutu kembali dengan-Nya. Jadi bagaimana Allah dapat
bertindak agar manusia dapat diselamatkan, sekaligus tindakan tersebut tidak melanggar hakikat Allah
lainnya?
Masih ingatkah anda pembahasan tentang Integritas Allah di Bab. 4.A.2.? mari kita melihat lagi
gambar no. 12 dan membahas lagi tentang Integritas Moral Allah dan mengapa Ia harus datang sebagai
manusia Yesus untuk mati sebagai korban penebus dosa:

Integritas Moral Allah (atau disingkat sebagai “integritas Allah”), merupakan gabungan serasi dan
tidak terpisahkan antara ketiga sifat hakiki moral Allah (Kasih, Benar, Kudus). Integritas ini merupakan
sumber segala pertimbangan, rencana dan tindakan Allah, sehingga semua rencana, pertimbangan dan
tindakanNya tidak dapat menyangkal salah satu dari hakikat-Nya ini. Sebagai contoh: kesetiaan Allah
(merupakan sifat yang lahir dari ketiga hakikat-Nya). Sekalipun kita tidak setia kepada-Nya, Ia tidak dapat
tidak setia, karena hakikat-Nya adalah setia, dan Ia tidak dapat menyangkal diri-Nya (2 Tim. 2:13). Contoh
lain: Kekerasan Allah yang lahir dari Kebenaran & Kekudusan-Nya. Perjanjian Lama dipenuhi dengan
peristiwa dimana Allah membinasakan suatu bangsa karena dosa-dosa mereka, terutama karena
penyembahan berhala. Peristiwa-peristiwa itu menunjukkan kekudusan dan kebenaran Allah yang harus
ditegakkan agar dunia mengetahui dan mengerti bahwa kekejian, dosa, kejahatan, dsb. merupakan
pelanggaran terhadap Kekudusan dan Kebenaran Allah sehingga harus berhadapan dengan hukuman Allah.
Sekarang kita membahas mengapa Allah sendiri harus datang sebagai manusia, bahkan mati sebagai
korban penebus salah:
113

Untuk lebih jelasnya pelajari dengan seksama surat Paulus kepada jemaat di Galatia, khususnya pasal 1 &

3.
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Pelanggaran dosa manusia pertama merupakan pelanggaran terhadap sifat-sifat yang membentuk
integritas Allah. Karena itu manusia pertama (dan semua keturunannya) harus dihukum: selamanya
manusia harus dijauhkan dari hadirat Allah (= maut). Selama hidup ia tidak dapat mengenal Allah, dan
setelah mati juga dijauhkan dari hadirat Allah dineraka. Itulah tuntutan dari Kebenaran/Keadilan dan
Kekudusan Allah.
Namun hakikat Allah juga Kasih. Kasih-Nya menuntut didalam diri-Nya agar Ia menyelamatkan manusia
dari hukuman kekal (maut) itu. Namun Ia tidak dapat demikian saja mengampuni manusia tanpa
melanggar Kebenaran dan Kekudusan-Nya. Jadi bagaimana, apa tindakan yang dapat diambil Allah
untuk menyelamatkan manusia sedemikian sehingga tidak melanggar hakikat Kebenaran/keadilan dan
Kekudusan-Nya? Sebelum menjawab hal ini, mari kita memperhatikan satu illustrasi agar kita dapat
mengerti dengan benar Jalan Keselamatan Allah ini:
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Illustrasi: no.

5
ARTI KORBAN PENGGANTI (KORBAN SUBSTITUSI)

Dikisahkan bahwa pada masa pemerintahan seorang Kaisar di Russia, salah seorang jenderalnya yang bernama
Shamila memberontak karena melihat rakyatnya menderita dibawah tirani sang Kaisar. Shamila lari kepadang
savana bersama pasukannya dan rakyatnya. Kala itu musim dingin, dan persediaan makanan semakin lama
menjadi terbatas.
Karena kelaparan, rakyat yang mengikutinya sering mencuri makanan dari lumbung persediaan. Untuk menjaga
persediaan, Sang Jenderal kemudian membuat peraturan terbuka untuk menghukum dengan berat (dicambuk 50
kali dimuka umum) barangsiapa yang kedapatan mencuri persediaan makanan. Singkat cerita, beberapa orang
kedapatan mencuri dan kebenaran ditegakkan dengan menghukum cambuk mereka didepan rakyat agar semua
maklum akan aturan itu dan agar terjadi ketertiban.
Suatu hari, ajudan Sang Jenderal datang tergopoh-gopoh kehadapannya dan dengan gugup melaporkan ada satu
lagi pencuri yang tertangkap tangan. Tanpa ragu Sang Jenderal memerintahkan eksekusi agar dilaksanakan
segera. Namun Sang Jenderal terkejut setelah mengetahui bahwa pencurinya kali ini adalah ibunya sendiri!
Terjadi dilemma didalam dirinya: “jika aku tidak melaksanakan hukuman cambuk, maka rakyat akan
memberontak karena keadilan tidak ditegakkan. Tetapi jika aku melaksanakannya maka ibuku pasti akan mati
karena sudah tua dan tidak kuat menahan hukuman itu.” Inilah dilemma antara Kebenaran/keadilan yang harus
ditegakkan dengan Kasihnya kepada ibunya. Malam itu Sang Jenderal tidak bisa tidur.
Fajar menyingsing, dan tiba saatnya eksekusi hukuman akan dilaksanakan. Tiang telah disiapkan dengan ibu Sang
Jenderal terikat padanya, algojo & pasukan juga telah disiapkan dan rakyat telah gelisah menunggu bagaimana
jadinya peristiwa pagi itu. Semua mata memandang kepada kemah Sang Jenderal menanti kemunculannya.
Bermacam-macam antisipasi timbul dalam hati rakyatnya. Ada yang mengharapkan Sang Jenderal mengampuni
ibunya, dengan mengabaikan peraturan Sang Jenderal sendiri. Ada yang mengharapkan hukuman tetap
dilaksanakan, tapi ragu apakah Sang Jenderal tega?
Saat yang dinantikan tiba. Sang Jenderal muncul dari tendanya, dan dengan tetap tegak berjalan menuju tempat
eksekusi hukuman. Dengan tegak, tegas, meskipun terlihat jelas keletihan & kesedihan wajahnya, Sang Jenderal
kemudian berkata: “Rakyatku. Demi tegaknya keadilan dan berlanjutnya perjuangan kita, maka hukuman
cambuk harus tetap dilaksanakan!” kemudian Sang Jenderal terdiam sejenak. Semua rakyat juga terdiam, tidak
menyangka akan putusan Sang Jenderal itu.
Setelah menghela nafas, Sang Jenderal meneruskan perkataannya: “tetapi karena ibuku sudah tua dan tidak
sanggup menerima hukuman itu, maka akulah yang akan menanggung hukuman itu ganti dia!” katanya sambil
membuka jubahnya dan memerintahkan algojo yang bertugas untuk melepas ibunya dan mengikat dia sebagai
ganti ibunya. Karena perintah yang tegas dari Sang jenderal, para algojo yang tadinya enggan dan takut
melaksanakan perintah itu akhirnya melaksanakan hukuman itu untuk ibunya. Dengan demikian kedua tuntutan
moral Sang Jenderal dipenuhi: kebenaran/keadilan tetap ditegakkan, sementara kasih kepada ibunya juga dapat
terlaksana melalui pengorbanan dirinya menggantikan ibunya.

•

Dapatkah anda mengerti illustrasi diatas?
Dilemma didalam Allah antara tuntutan Kebenaran/keadilan-Nya dengan tuntutan Kasih-Nya
diselesaikan melalui Seorang korban pengganti (korban substitusi). Kasih Allah kepada manusia
menggerakkan-Nya untuk menyelamatkan mereka melalui korban pengganti yang dapat menerima
hukuman maut agar manusia dapat diselamatkan (Yoh 1:29, 36; Yes. 53:6b, 2Kor. 5:21, Yoh. 19:30a,
dll.). Lihat chart dibawah ini agar dapat mengerti penjelasan tentang Korban Substitusi ini.
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Gbr. 18. Korban Substitusi merekonsiliasikan tuntutan Kasih dengan Kebenaran Allah
Korban Substitusi itu juga harus dapat memenuhi tuntutan Kekudusan Allah, dan harus menanggung
maut sebagai ganti manusia.
Namun ada persyaratan bagi korban substitusi ini. Karena dosa dan maut adalah penyebab dan akibat
dari dilanggarnya integritas Allah, maka untuk menyelesaikan dosa dan maut, korban substitusi itu
harus dapat memenuhi seluruh tuntutan integritas Allah secara sempurna dan harus membayarnya
dengan/melalui maut.
Dialam semesta ini, tidak ada satu makhluk ciptaanpun yang dapat memenuhi tuntutan kekudusan
Allah, kecuali Allah sendiri. Karena itulah maka ALLAH SENDIRI harus menjadi korban substitusi dan
mengalami maut agar manusia dapat mengalami hidup kekal (persekutuan dengan Allah) kembali.
Itulah sebabnya Ia sendiri harus datang sebagai manusia dan menjadi Seorang Juruselamat dan mati
sebagai Korban Subsitusi bagi manusia. Nama-Nya ialah Yesus Sang Mesias atau Yesus Kristus, Tuhan
dan Juru Selamat dunia. Saat melakukan pekerjaan penebusan-Nya didunia, ia disebut sebagai “Anak
Domba Allah, yang menghapus dosa dunia” (Yoh. 1:29 &36). Artinya, tugas utamanya saat kedatanganNya yang pertama kali sekitar 2000 tahun yang lalu adalah untuk menjadi Korban Substitusi yang
ditetapkan Allah, yang memenuhi tuntutan keKudusan Allah. 114 Itu juga gambaran dari semua
sakramen korban yang telah dinubuatkan sepanjang Perjanjian Lama.
114

Perhatikan inti dari khotbah Yohanes Pembaptis adalah bahwa Yesus yang diproklamirkannya itulah “Anak
Domba Allah, yang menghapus dosa dunia” (Yoh. 1:29, 36). Perhatikan bahwa Yohanes Pembaptis adalah “Elia” yang
mempersiapkan dan meratakan jalan bagi Sang Mesias agar Ia dapat dikenal oleh bangsa Israel. Tujuan hidupnya hanya
satu yaitu untuk “menyatakan” (Yun.:”phaneroo”, mendeklarasikan secara jelas, membuat jelas/nyata) bahwa Yesus
itulah Mesias yang tugas utamanya adalah untuk menjadi korban substitusi Allah (Yoh. 1:31). Jadi jelas bahwa tugas
utama Mesias dalam kedatanganNya yang pertama adalah untuk mati sebagai korban substitusi. Sekali lagi, korban ini
harus dapat memenuhi tuntutan kekudusan Allah yang sempurna. Karena itu gambaran PL tentang korban penebus
dosa adalah korban yang “tidak bercela” (band. Im. 1:3,10; 3:1,6; 4:3, 23, 28, 32; 5:15,18; 6:6; 9:2, 3; 14:10; 22:19, 21;
23:12, 18). Semua itu merupakan gambaran tuntutan Allah akan korban yang dapat memenuhi tuntutan
kekudusanNya, yang hanya dapat dipenuhi oleh DiriNya sendiri. Karena itulah Allah sendiri yang datang sebagai
manusia untuk menjadi korban penebus dosa ini.
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Jadi Yesus Kristuslah satu-satunya korban substitusi yang dapat memenuhi tuntutan integritas Allah dan
yang dapat memberi hidup kekal itu karena Ia bukanlah salah satu dari makhluk ciptaan yang tidak
memiliki integritas Allah, melainkan adalah Allah sendiri yang berinkarnasi. Karena itulah kita mengerti
sekarang mengapa Allah sendiri harus berinkarnasi menjadi manusia bahkan mati bagi manusia agar
manusia dapat memperoleh persekutuan lagi dengan Allah (= hidup kekal). Lihat chart dibawah untuk
mengerti lebih jelas bagaimana Yesus Kristus itu dapat menjadi Jalan Keselamatan bagi manusia.

Gbr. 19. Korban substitusi Kristus memenuhi tuntutan Integritas Allah
Jadi jika ditanyakan “mengapa Allah sendiri harus menyelamatkan manusia dan harus menjadi
manusia dan mati bagi manusia?” maka kita mengerti sekarang bahwa Allah harus menyelamatkan manusia
karena tuntutan Kasih-Nya. Dan Ia sendiri yang harus datang dan bukan utusan lain karena hanya Allah
sendiri yang dapat memenuhi tuntutan Kekudusan Allah. Bukan hanya itu, Ia juga harus mengalami maut
karena tuntutan Kebenaran & Keadilan-Nya yang menuntut maut bagi dosa, karena upah dosa adalah maut.
Semua tuntutan integritas Allah ini hanya dapat dipenuhi didalam Diri Allah sendiri dengan jalan
berinkarnasi menjadi manusia dan mati bagi manusia. Inilah yang membedakan iman Kristen dengan yang
lainnya.

Allah harus menyelamatkan manusia karena tuntutan hakikat Kasih-Nya,
Allah harus meyelamatkan melalui kematian seorang korban pengganti karena tuntutan
Kebenaran/Keadilan-Nya yang harus mengganjar dosa dengan maut,
dan
Allah sendiri yang harus datang sebagai manusia (Yesus) sebagai korban pengganti karena
hanya Allah sendiri yang dapat memenuhi tuntutan kesempurnaan keKudusan-Nya.
PUJI TUHAN UNTUK KASIHNYA YANG BESAR!
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5.E. Karya Kristus saat kedatangan-Nya yang pertama sekitar 2000 tahun lalu
Seperti yang telah dijelaskan diatas, tugas utama Mesias saat Ia hidup didunia sekitar 2000 tahun
lalu adalah untuk menggenapi janji Allah yang akan menyediakan Jalan Keselamatan melalui korban
penebus salah yang tidak bercacat. Setelah genap waktunya, Mesias datang kedunia dan menyelesaikan
segala hal yang perlu bagi tersedianya Keselamatan bagi orang percaya. Berikut secara ringkas
dirangkumkan karya Kristus saat kedatangan-Nya kedunia.

5.E.1. Karya Kristus
Nama Yesus Kristus Tuhan merangkumkan seluruh karya-Nya dibumi ini:
5.E.1.a. Nama Yesus:
• Nama Yesus (dari kata Ibrani “Yehoshua” yang berarti “Yehova-saved” atau “Yehowa
menyelamatkan”)115 berarti Ia-lah Juru Selamat yang menyelamatkan umat yang percaya
kepada-Nya dari dosa mereka.
“Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan
menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka." (Mat. 1:21)

Nama ini juga merupakan penggenapan dari nubuatan nabi Yesaya bahwa Mesias itu akan
dinamakan “Imanuel” yang berarti “Allah menyertai kita” (Mat. 1:23. Band. Yes. &:14). Nama ini
menunjuk kepada inkarnasi Allah yang akan datang kedalam sejarah manusia, diam bersama
manusia dan menyertai manusia sampai selamanya (band. Why. 21:3).
•

Nama ini juga menyatakan keadaan-Nya sebagai manusia. Karena itu seluruh Injil mencatat Ia
terutama sebagai manusia dengan nama Yesus, tetapi setelah Ia dimuliakan, maka dalam setiap
Surat Penggembalaan, Ia selalu disebutkan dengan penekanan Kristus (Kristus Yesus),116 atau
dengan penekanan Tuhan (“Tuhan Yesus” atau “Tuhan Yesus Kristus”).117 Penyebutan nama
hanya “Yesus” saja selalu merupakan penekanan akan kemanusiaan-Nya (mis. Ibr. 2:9; 12:2;
13:12; Fil. 2:10; 2Kor. 4:10; 1Tes. 4:14).

Jadi dari nama ini, karya yang dijelaskan adalah bahwa Ia adalah Juruselamat dunia yang akan
menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. 118 Namun caranya keselamatan itu dapat tersedia
bagi manusia, dijelaskan oleh nama jabatan yang disandangnya, yaitu Kristus (Mesias) dan Tuhan.
115

Strong H3091,  יהושׁע יהושׁוּע- yeho$shu$a‛ yeho$shu$a‛ [yeh-ho-shoo'-ah, yeh-ho-shoo'-ah]

From H3068 and H3467; Jehovah-saved; Jehoshua (that is, Joshua), the Jewish leader: - Jehoshua, Jehoshuah, Joshua.
Compare H1954, H3442.
116

Didalam seluruh surat penggembalaan Paulus, terdapat 88 kata “Kristus Yesus.” Semua merujuk kepada
Yesus yang telah dimuliakan (telah dinobatkan menjadi Tuhan dan Kristus – Kis. 2:36).
117
Didalam PB (terutama dalam penyebutan setelah Yesus dimuliakan) ada 56 kali penyebutan “Tuhan Yesus”
atau “Tuhan Yesus Kristus.” Semua, sekali lagi, merujuk kepada Yesus yang telah dinobatkan menjadi Tuhan dan
Kristus.
118
Perhatikan bahwa Ia tidak hanya menyelamatkan manusia dari hukuman akibat dosa saja, tetapi dari dosa
itu sendiri. Artinya, karya Yesus Kristus juga secara riil dapat melepaskan umat-Nya dari belenggu dosa (keterikatan
dosa) melalui tinggalnya Roh Kudus didalam mereka.
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5.E.1.b. Jabatan Kristus (Mesias)
Mesias (Ibr.) atau Kristus (Yun.) berarti “yang diurapi.” Maksud “yang diurapi” didalam Alkitab PL,
khususnya dalam pemerintahan teokratis (Allah menjadi pemimpin bangsa) Israel, adalah orang-orang yang
dilantik Allah untuk memegang jabatan-jabatan tertentu untuk memimpin bangsa-Nya. Ada 3 jabatan yang
memerlukan pengurapan Allah:
•
•
•

Nabi (1Raj. 19:16), yang menyampaikan Firman Allah dan memberi pengertian & pengenalan
akan Allah,
Imam Besar dan para imam (Im. 8:12; Kel. 28:41), yang tugasnya menjadi perantara antara
Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa agar manusia dapat menghadap kepada-Nya,
dan
Raja (1Sam. 10:1; 16:13), yang tugasnya memimpin dengan disiplin agar terjadi keteraturan,
ketertiban dan keamanan dalam kerajaan-Nya.

Karena itu, saat Yesus dijuluki sebagai Mesias atau Kristus, maka Ia adalah Orang yang diurapi Allah
didalam melaksanakan tugas & jabatan-Nya. Namun berbeda dengan pemimpin bangsa Israel yang biasanya
hanya memegang satu jabatan saja, Kristus memegang ketiga jabatan dan jawatan tersebut sekaligus.
Sebagai perantara dan penyedia Keselamatan, Ia harus melaksanakan ketiga jawatan tersebut dalam
tahapan-tahapan penyelamatan-Nya:
Pertama, saat hidup didunia dan mengajarkan tentang Jalan Keselamatan, Ia - yang adalah Firman Allah
(Logos) itu - bertindak sebagai Nabi yang memberi pengertian dan mengungkapkan tentang Allah dan
Jalan Keselamatan yang disediakan-Nya. 119 Melalui-Nya pengetahuan dan pengertian manusia yang
gelap dan sia-sia karena dosa (Fil. 4:7, 8) dijadikan-Nya menjadi terang sehingga dapat mengenal Allah
dengan benar (2Kor. 4:6). Menggantikan fungsi para nabi dalam PL, Kristus adalah Satu-satunya media
melalui mana Allah berbicara kepada manusia di zaman akhir ini (Ibr. 1:1-2a)
1

Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek
moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi,
2
maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, (Ibr. 1:12a)

Kedua, saat melaksanakan penggenapan korban penebus dosa, Ia adalah Imam Besar sekaligus Korban
Penebus Salah yang tidak bercela. Sebagai Imam Besar, Ia telah menggenapi keimamatan Harun (Ibr.
5:1-4; 9:6-23) melalui kematian-Nya. Tetapi lebih dari itu, dalam kebangkitan dan kenaikan-Nya, Ia telah
masuk kedalam “Kemah yang sebenarnya” (sorga), bahkan masuk kedalam hadirat Allah secara langsung
untuk mempersembahkan darah-Nya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat sehingga dapat
memberi kelepasan kekal (Ibr. 9:11-12, 14). Ia telah ditetapkan Allah untuk menjadi Imam menurut
peraturan Melkisedek (Ibr. 5:6, 10), yaitu imamat yang kekal yang sanggup menyelamatkan secara
sempurna semua yang datang kepada Allah melalui Dia, selamanya (seluruh pasal 7 surat Ibrani,
khususnya ayat 25).

119

Namun harus diingat ini hanya penekanan salah satu fungsi-Nya setelah inkarnasi. Sebelum inkarnasipun Ia
adalah sumber dari pengenalan akan Allah melalui nabi-nabiNya karena Ia adalah Logos (Firman Allah) itu sendiri. Pada
zaman akhir ini, melalui inkarnasi-Nya, Ia secara langsung menjadi saluran komunikasi Allah satu-satunya, melalui mana
Allah berbicara kepada manusia (Ibr. 1:1-2).
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16

yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup
yang tidak dapat binasa.
17
Sebab tentang Dia diberi kesaksian: "Engkau adalah Imam untuk selama-lamanya, menurut
peraturan Melkisedek." (Ibr. 7:16-17)
24

Tetapi, karena Ia tetap selama-lamanya, imamat-Nya tidak dapat beralih kepada orang lain.
Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang
kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara mereka. (Ibr. 7:24-25)
25

Ketiga, saat Ia dimuliakan, maka Ia memegang jabatan sebagai Tuhan atau Raja. Peristiwa pencurahan
Roh Kudus dihari Pentakosta (Kis. Para Rasul pasal 2) adalah suatu BUKTI YANG KELIHATAN dibumi
bahwa disorga Yesus telah menjabat sebagai Tuhan dan Kristus (Kis. 2:33-36).
“Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu
salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus." (Kis. 2:36)

Sebagai Tuhan, Ia adalah Raja yang memerintah. Sekarang Ia duduk disebelah kanan takhta Allah, jauh
lebih tinggi dari segala sesuatu (Ef. 1:20-21), dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat (Ibr. 2:9),
menjadi Tuhan (Rom. 14:9) dan memiliki SEGALA kuasa, baik dibumi maupun di sorga (Mat. 28:18).
Sebagai Raja dan Tuhan, Ia berhak untuk memperoleh semua dedikasi, hormat dan pujian kita.
Kedudukan Yesus Kristus sebagai Raja dan Tuhan telah dimulai dan akan berlangsung selamanya!
Namun masih ada tahapan-tahapan manifestasi-Nya sebagai Tuhan dan Raja yang masih menanti.
Pertama, Ia akan kembali kedunia untuk mendirikan Kerajaan Millenial yang merupakan penggenapan
akan Takhta Daud dan Kerajaan Allah dibumi. 120 Kemudian setelah penciptaan kembali, Ia juga akan
bertakhta selamanya ditakhta Allah sebagai “Anak Domba” yang mengingatkan kita selamanya bahwa
Raja Yang Mulia itu pernah menyerahkan Diri-Nya sebagai korban penebus dosa di Golgota. Selamanya
kita akan bersyukur untuk itu. 121
5.E.1.c. Arti Ketiga Jawatan Kristus Bagi Orang Percaya
Kita mungkin bertanya: “lalu apa hubungannya antara jabatan Kristus dengan keselamatan kita?”
Jawabannya adalah: Semua berhubungan. Ketiga jabatan dan jawatan Kristus merupakan penyelesaian Allah
120

Ini adalah pandangan millenialisme (pre dan post-millenialisme), sementara a-millenialist mempercayai
tidak ada Kerajaan Kristus dibumi secara fisik. Penulis adalah penganut eskatologi dispensasional dengan pandangan
pre-milleanisme (percaya bahwa Allah masih memiliki rencana penyelamatan bagi bangsa Israel- Rom. 9-11), namun
tidak setuju jika dispensasional diartikan sebagai adanya 2 Jalan Keselamatan dalam PL & PB. Jalan Keselamatan
didalam PL & PB adalah sama, yaitu berdasarkan anugerah melalui iman kepada korban subsitusi Mesias yang
dijanjikan Allah dalam PL dan digenapi didalam PB. Jalan tersebut sama, baik bagi bangsa-bangsa lain, maupun bagi
bangsa Israel. Pada saat jumlah orang percaya dari bangsa-bangsa lain telah genap, maka bangsa Israel akan percaya
dan diselamatkan (Rom. 11:25-29).
121
Disorga kekal, Allah yang selalu transenden dinyatakan secara fisik oleh Yesus Kristus, Anak Domba Allah
diatas takhta-Nya. Gambarannya seperti lampu dan cahayanya. Lampu adalah bentuk fisik yang dapat diraba, dilihat
bentuknya, dan cahayanya adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat bentuk fisiknya, dapat dirasa, namun tidak
berbentuk fisik, tidak dapat diraba. Demikian Yesus Kristus adalah Lampunya dan Allah Yang Maha Kuasa adalah
cahayanya (Why. 21:23). Tetapi dapat juga dikatakan Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah, karena dari pada-Nya
terpancar kemuliaan Allah, sama seperti dari lampulah terpancar cahaya. Artinya Kristus adalah keduanya, baik wujud
Allah maupun kemuliaan Allah (Ibr. 1:3). Karena itu didalam sorga kekal, sekalipun disebutkan adanya dua takhta
(Takhta Allah dan Takhta Anak Domba – Why. 22:3), namun wajah dari Yang Duduk ditakhta itu adalah tunggal (“Nya”
bukan “mereka” – Why. 22:3, 4. Semua versi Inggris menterjemahkan “his”), yaitu wajah Yesus Kristus, Anak Domba
Allah.
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terhadap Keselamatan kita. Dengan perkataan lain: semua karya dan jawatan Kristus merupakan tuntutan
penyelesaian akan masalah dosa manusia yang telah merusak secara total seluruh keberadaan manusia
(pikiran, perasaan dan kehendak manusia). 122 Berikut didaftarkan akibat dari keterpisahan manusia dengan
Allah dan bagaimana pekerjaan Kristus menyelesaikannya:

ASPEK MANUSIA YG
MEMERLUKAN KESELAMATAN
PIKIRAN/PENGERTIAN
MANUSIA

BAGAIMANA PEKERJAAN KRISTUS MENYELESAIKAN
KESELAMATAN ITU
KRISTUS SEBAGAI NABI

Dosa
membuat
manusia
kehilangan pengetahuan akan
Allah Yang Benar dan Jalan
KeselamatanNya. Pikiran mereka
menjadi bodoh, gelap dan sia-sia
(Rom. 1:21), tumpul (tidak
mengerti Kitab Suci- 2Kor. 3:14),
mudah disesatkan (2Kor. 11:3; Tit.
1:10), jahat (Ef. 2:3; Yak. 2:4),
duniawi (Fil. 3:19), salah mengerti
Jalan Keselamatan (Rom. 10:2),
dan memusuhi Allah (Kol. 1:21).

Ia membawa pembaharuan pengertian dan pengenalan akan Allah. Bukan
hanya itu, dengan mengenalNya, berarti kita juga mengenal Allah, dan siapa
yang melihatNya, ia juga melihat Allah (Yoh. 14:9). Ia membawa kita kembali
dapat melihat dan mengerti kemuliaan Allah (2Kor. 4:6). Keselamatan yang
dibawa Kristus juga membawa kita kepada pengetahuan yang benar tentang
Allah dan tentang DiriNya (Ef. 4:13; Kol. 1:10; 2:2; 3:10) dan tentang kebenaran
(1Tim. 2:4; Tit. 1:1).
Karena itu Keselamatan juga membebaskan kita dari segala pikiran yang
didaftarkan dikolom sebelah, dan mendapatkan kemerdekaan darinya: pikiran
kita diterangi, dapat mengerti Kitab Suci dengan benar (2Kor. 3:14-16), tidak
dapat disesatkan karena memiliki pengertian dan pengurapanNya (1Yoh. 2:20,
27), dapat berpikir yang baik & suci (Fil. 4:8), dapat berpikir yang rohani (Kol.
3:1-2), mengerti dengan baik tentang Jalan Kebenaran (Rom. 10:1-3), dan
pikiran yang telah berdamai dengan Allah (Kol. 1:21-22).

PERASAAN/HATI MANUSIA

KRISTUS SEBAGAI IMAM BESAR

Dari pikiran dan pengertian
manusia yang bodoh, gelap, siasia,
tumpul,
jahat
dan
memberontak, maka perasaan
manusia mengikutinya. Perasaan
manusia membenci dan memusuhi
Allah (Kol. 1:21). Disisi lain hati
manusia tahu ia berdosa kepada
Allah sehingga ia merasa takut
akan kematian dan maut/neraka
(Ibr. 2:15). Singkatnya, oleh dosa
maka hati manusia tidak bahagia
dan takut untuk menghadap Allah,
seperti yang ditunjukkan oleh
Adam ditaman Eden (Kej. 3:10).

Selama hidup-Nya didunia, Kristus telah menggenapi semua tuntutan
keimamatan Harun, baik sebagai Imam Besarnya sekaligus sebagai korbannya.
Setelah kebangkitan dan pemuliaan-Nya, sekarang Ia menjadi Imam Besar
kekal menurut peraturan Melkisedek, untuk membela kita orang-orang yang
percaya. Kehadapan hadirat Allah, Ia telah membawa darah-Nya sendiri,
sebagai korban yang tidak bercacat yang memenuhi tuntutan integritas Allah
untuk membela kepentingan kita (Ibr. 9:24-25). Oleh darahNya, Ia telah
menyucikan hati nurani kita dari kejahatan sehingga kita dapat beribadah
kepada Allah (Ibr. 9:14), dan menghadapNya tanpa rasa takut lagi (Ibr. 10:22).
Karena itu juga sekarang kita dengan penuh keberanian dapat datang kepada
“takhta kasih karunia”123 agar kita dapat memperoleh kasih karunia dan
pertolongan pada saat memerlukannya (Ibr. 4:16). Karena itu Keselamatan
membawa kelepasan dari ketakutan akan hukuman maut dari Allah, dan
membawa keberanian untuk datang kepada Allah memohon pertolongan.
Semua karena Kristus telah, sedang dan akan selamanya menjadi Imam Besar
kita.

KEHENDAK (WILL) MANUSIA

KRISTUS SEBAGAI TUHAN dan RAJA

Setelah dosa masuk kedalam Sebagai Tuhan dan Raja, Kristus telah melepaskan kita dari tuan yang lama
dunia, maka kehendak manusia (dosa- Yoh. 8:34; Rom. 6:17, 20) dan menjadikan kita sebagai hamba-hambaSEMATA-MATA adalah kejahatan Nya, yang disebut juga sebagai “hamba kebenaran” yang akan membawa kita
122

Kerusakan total ini diistilahkan sebagai “Total Depravity” yang dianut oleh kedua kubu protestan yang
berbeda doktrin keselamatannya (Calvinism dan Arminianism).
123
“Takhta kasih karunia” menunjuk kepada “the mercy seat” atau “tutup pendamaian” dalam tabernakel
Musa, dimana darah korban yang dipercikkan Imam Besar sekali setahun diatas “tutup pendamaian” itu telah menutup
semua tuntutan integritas Allah yang dilambangkan oleh dua loh batu (Hukum Taurat) dan tongkat Harun (Imamat
Harun). Artinya jelas: oleh keimamatan Kristus yang kekal, kita dapat dengan yakin dan berani datang kehadirat Allah
untuk memohon pertolongan. Dengan demikian tidak ada lagi rasa takut akan hukuman Allah dan maut.
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(Kej. 6:5). Manusia selalu ingin
melakukan
keinginan-keinginan
Iblis (Yoh. 8:44), selalu mengingini
kecemaran (Rom. 1:24), hawa
nafsu (1Tes. 4:5; Tit. 3:3),
keinginan-keinginan duniawi (Tit.
2:12),
keinginan
daging &
keinginan mata (1Pet. 2:11;1Yoh.
2:16), rupa-rupa keinginan dosa
(Rom. 7:8) yang berujung kepada
maut (Rom. 8:6) dan permusuhan
dengan Allah (Rom. 8:7). Keinginan
manusia selalu BERLAWANAN
dengan keinginan Allah (Gal. 5:17).

kepada pengudusan (Rom. 6:18, 19).
Sebelum kita dimerdekakan oleh Kristus, kita menjadi BUDAK dosa.124
Maksudnya, semua keinginan kita mau tidak mau hanyalah keinginan dosa,
dan tidak bisa yang lain. Tetapi setelah seseorang diselamatkan, maka ia juga
telah dimerdekakan benar-benar dari perbudakan dosa (Yoh. 8:36) agar dapat
menjadi “hamba kebenaran” (Rom. 6:18).
Artinya, kita telah dilepaskan dari kuasa dosa seperti yang ternyata dari
keinginan-keinginan dosa kita (daftar dikolom sebelah), bukan supaya kita
bebas tanpa batas, namun agar kita dapat menjadi hamba Kristus untuk
dipakai sebagai alat kebenaran-Nya.
Semua itu dapat terjadi karena Kristus telah mengalahkan dosa dan maut dan
menebus kita menjadi milik-Nya dan menjadikan kita alat-alat kebenaran-Nya
agar dapat memerintah alam semesta bersama-Nya (Why. 3:21; 22:5)

Jadi kita lihat bahwa seluruh pekerjaan penebusan Kristus itu menyelesaikan secara tegas, tuntas,
sekali untuk selamanya semua permasalahan keselamatan manusia. Dengan demikian Kristus dapat
menyelamatkan mereka yang percaya kepada-Nya untuk selamanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus
untuk karya-Nya yang Agung!

5.F. Bagaimanakah Caranya Anda Memiliki Keselamatan itu?
Pertanyaan ini menjadi sangat penting karena Keselamatan bukanlah suatu dogma agama, tetapi
merupakan suatu PENGALAMAN PRIBADI. Tanpa suatu pengalaman pribadi, Keselamatan kemudian hanya
menjadi suatu teori yang memenuhi kepala saja, yang justru akan berakibat pada larinya iman seseorang
dari Kristus. Karena itulah maka banyak akhli teologia yang akhirnya masuk kedalam perangkap liberalisme
yang hasil akhirnya justru menolak Kristus dan Keselamatan-Nya. Penyebabnya karena mereka selalu
berusaha menempatkan pengetahuannya yang subjektif diatas Injil Keselamatan, sehingga kepala dipenuhi
dengan konsep-konsep (termasuk dogma-dogma) tentang Keselamatan, namun hatinya tetap kosong karena
mereka telah dengan sengaja menolak tawaran Keselamatan Kristus. Bukan hanya itu, mereka bahkan
dengan giat mengajarkan ketidak percayaan mereka kepada orang lain dan menghambat orang lain untuk
percaya dan diselamatkan. Mereka persis sama dengan para akhli Taurat yang telah menduduki “kursi
Musa” (legalitas mengajar), tetapi oleh ketidak percayaan mereka, mereka justru berusaha menghambat
orang lain untuk percaya dan menerima Keselamatan itu (Mat. 23:2, 13). Keselamatan harus dialami secara
pribadi. Jika tidak, maka seseorang yang memiliki banyak pengetahuan akan Alkitab akan menjadi seperti
Nikodemus sebelum dilahirkan kembali (Yoh. 3:1-12). Pada zaman ini, banyak yang seperti Nikodemus
sebelum diselamatkan: sangat brillian dengan pengetahuan akan isi Alkitab, namun BUTA tentang
kebenaran yang ada didalamnya karena mereka tidak pernah memiliki pengalaman keselamatan pribadi,
yaitu pengalaman perjumpaan pribadi dengan Kristus. Akhirnya mereka justru menolak Kristus dan
Keselamatan yang ditawarkan-Nya. 125
124

Arti untuk kata “hamba” didalam ayat-ayat diatas adalah ekivalen dengan kata “budak,” (Yun.: “doulos”)
yaitu mereka yang telah dibeli oleh tuannya dan tidak memiliki hak sama sekali atas dirinya sendiri (Strong G1402)
125
Mereka adalah para “teolog” liberal dan pluralis. Dengan metode-metode kritik yang dibangunnya (disebut
sebagai “higher criticism”) para liberal kemudian berkesimpulan bahwa Yesus bukan Yesus sejarah (tidak benar-benar
pernah ada), tetapi sosok karangan pengikutnya sebagai teladan moral. Para pluralis menghilangkan keabsolutan dan
finalitas keselamatan hanya melalui Kristus, dan menyatakan bahwa keselamatan dapat diperoleh dari banyak jalan lain
selain Kristus.
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Jadi, bagaimakah Keselamatan yang disediakan Allah itu dapat menjadi pengalaman anda secara
pribadi? HANYA DENGAN PERCAYA SAJA! Namun karena persyaratan yang sederhana ini kemudian dibuat
rumit oleh banyaknya pendapat sehingga sulit dimengerti, perlu kiranya kita membahas artinya “hanya
percaya saja” bersama dengan arti-arti yang menyimpang agar kita dapat mengerti dan mengalami
Keselamatan itu.

5.F.1. Arti Percaya
Perhatikan penjelasan Tuhan kita kepada Nikodemus bagaimana caranya untuk memperoleh
keselamatan/hidup kekal itu:
14

Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus
ditinggikan,
15
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. (Yoh. 3:14-15)

Pada saat Tuhan mengajarkan kepada Nikodemus bagaimana caranya memperoleh Keselamatan itu,
Tuhan memakai peristiwa wabah ular beracun dipadang gurun sebagai tipologi (1) disediakannya Jalan
Keselamatan itu, dan (2) bagaimana menerima Keselamatan itu. Peristiwa wabah ular itu dicatat didalam
Kitab Bilangan 21: 4-9. Mari perhatikan ayat 8 & 9 secara khusus:
8

Maka berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang;
maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup."
9
Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang; maka jika seseorang dipagut
ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. (Bil. 21:8-9)

Perhatikan kedua paragraf dari PB (Yoh. 3:14-15) dan dari PL (Bil. 21:8-9). Frasa pertama
menyatakan Jalan Keselamatan yang disediakan Allah (Ular tembaga ditinggikan = Kristus
ditinggikan/disalib), dan frasa kedua menyatakan CARAnya menerima Keselamatan itu (jika seseorang
melihat/memandang ular tembaga itu = jika seorang percaya kepada Kristus). Jadi bangsa Israel
diselamatkan dari maut karena pagutan ular berbisa itu dengan jalan “melihat/memandang” Jalan
Keselamatan yang ditentukan Allah yaitu ular tembaga.
Bagi orang-orang yang melihat ular tembaga yang ditinggikan Musa itu, ia diselamatkan dari maut
sekalipun mereka telah terpagut ular berbisa. Bagi orang-orang lainnya yang tidak melihat, maka mereka
akan mati oleh bisa ular-ular itu. Apa yang membedakan kedua jenis orang ini? Yang membedakannya
karena TINDAKAN mereka untuk melihat patung ular tembaga itu. Tindakan melihat/memandang itu adalah
BUKTI ADANYA IMAN didalam mereka yang MEMPERCAYAI JALAN KESELAMATAN YANG DITETAPKAN
ALLAH. Jadi IMAN didalam mereka dibuktikan dengan TINDAKAN melihat. Inilah iman yang benar. Inilah
iman yang menyelamatkan. Sementara orang-orang Israel lainnya tidak demikian. Mungkin mereka berkoarkoar bahwa mereka percaya kepada Jalan Keselamatan Allah yang disampaikan Musa, namun tindakan
mereka membuktikan bahwa mereka sebenarnya tidak percaya.
Sama persis dengan peristiwa itu, demikian pula dengan Keselamatan yang disediakan oleh Allah
didalam Kristus. Penyaliban Kristus merupakan Jalan Keselamatan yang disediakan Allah seperti patung ular
tembaga Musa. Bagaimana caranya supaya anda memperoleh Keselamatan/hidup kekal itu? Dengan cara
mempercayai Jalan Keselamatan itu yang dibuktikan dengan TINDAKAN PERTOBATAN. Didalam penjelasan
Tuhan kepada Nikodemus dalam Injil Yohanes pasal 3 itu, diterimanya Keselamatan melalui peristiwa
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kelahiran kembali ini merupakan karya Roh Kudus yang membuat seseorang dapat percaya melalui tindakan
pertobatan/perpalingan.126
Secara etimology (pengertian bahasa/kata yang dipakai), percaya dalam bahasa Yunani mengandung
arti bukan hanya percaya dari segi intelek dan perasaan saja, tetapi juga mengandung arti kehendak dan
tindakan, yaitu mau mempercayakan diri terhadap yang dipercayainya. 127 Jadi TINDAKAN mempercayakan
diri (Ing.: “to put trust in” , “to entrust”) terhadap orang/benda yang dipercayai merupakan arti yang inheren
didalam kata “percaya.” Jadi percaya dalam pengertian yang sebenarnya mencakup arti :
• Secara intelek: mengerti apa yang dipercayainya,
• Secara perasaan: merasakan apa yang dipercayainya,
• Secara kehendak: mau untuk melakukan apa yang dipercayainya, dan
• Tindakan: bertindak melakukan apa yang dipercayainya.
Cakupan percaya yang membawa keselamatan ini dinyatakan dengan sangat jelas dan indah oleh
Tuhan sendiri didalam perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Berikut disampaikan tentang uruturutan/langkah-langkah keselamatan itu yang menggambarkan dengan sangat jelas apa arti percaya yang
akan membawa kepada keselamatan (Bag. 5.F.3.). Sebelum itu kita akan mempertegas lagi beda antara
Iman sejati yang membawa Keselamatan dengan iman-iman palsu yang tidak membawa Keselamatan sbb.:

5.F.2. Iman sejati (Iman yang menyelamatkan) vs
Iman-iman palsu (iman-iman yang tidak menyelamatkan)
Agar dapat lebih tegas dan jernih tentang iman yang sejati (iman yang mendatangkan keselamatan)
seperti yang dijelaskan didalam bagian diatas, berikut kita jabarkan apa itu iman yang menyelamatkan (iman
sejati), kemudian dibandingkan dengan iman palsu (“iman-iman” yang tidak mendatangkan keselamatan):
1. Iman sejati tidak dapat dihasilkan dari diri manusia sendiri atau dari “kehendak bebas” manusia. Alkitab
menyatakan alasannya tegas dan jelas: sejak kejatuhan manusia pertama kedalam dosa, manusia telah
mengalami keterpisahan kekal dengan Allah sehingga manusia telah menjadi hamba dosa dan terlepas
sama sekali dari kebenaran (Rom. 3:9; 6:16-18, 20; Yoh. 8:34). Karena itu, tanpa anugerah Tuhan, tidak
seorang manusiapun yang benar-benar mencari Allah, merespons atau mempercayai-Nya (Rom. 3:1011). Manusia yang belum diselamatkan diistilahkan Alkitab sebagai orang-orang yang “mati” (Ef. 2:1; Kol.
2:13). Bagaimana orang mati dapat percaya? Atau dalam bahasa Perjanjian lama, tidak mungkin
merubah belang macan tutul atau kulit orang Ethiopia (Yer. 13:23).
Sebaliknya, kepercayaan/iman-iman palsu selalu lahir dari usaha-usaha manusia (seperti dari
emosi/perasaan sesaat yang dipicu oleh suasana) yang tidak akan pernah menghasilkan kehidupan atau
Keselamatan (Luk. 8:13).
2. Iman sejati hanya dihasilkan oleh anugerah Allah yang “menarik” seseorang sehingga ia dapat
mempercayai Kristus (Yoh. 6:44, 65). Berapa banyakpun seseorang mendengar Injil, ia tidak akan pernah
memperoleh iman yang menyelamatkan jika Allah tidak mengaruniakan kepadanya. Karena itu
Keselamatan sejati SEPENUHNYA adalah anugerah saja (Sola Gratia).
126

Yoh. 3:1-21 menyatakan pengajaran Tuhan bagaimana menerima Keselamatan itu, yaitu dengan
mempercayai Jalan Keselamatan yang ditetapkan Allah (ay. 14-15). Pengalaman Keselamatan pribadi ini hanya
dimungkinkan melalui karya Roh Kudus sendiri, yang sulit dijelaskan bagaimana terjadinya tetapi yang dapat diketahui
secara pasti dari hasilnya (ay. 8). Roh Kudus inilah yang membuat seseorang memiliki iman kepada Kristus dan
memperoleh Keselamatan itu.
127
Kamus Strong G4100: πιστεύω-pisteuo-pist-yoo'-o. From G4102; to have faith (in, upon, or with respect
to, a person or thing), that is, credit; by implication to entrust (especially one’s spiritual well being to Christ): - believe (r), commit (to trust), put in trust with.
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3. Iman sejati menyandarkan kepercayaannya kepada Kristus dan pekerjaan-Nya sehingga hasilnya adalah
Keselamatan (Yoh. 3:14-15), tetapi iman-iman palsu menyandarkan kepercayaannya kepada hal-hal yang
sementara (seperti mujizat, berkat, perasaan, kesuksesan, kesehatan, dll.) sehingga tidak menghasilkan
Keselamatan. Menghadapi ajaran Kristus yang murni, penderitaan, penyesatan, atau kehilangan berkat
atau kesehatannya, mereka akan segera murtad (Yoh. 6:60, 66; Mat. 13:21). Iman palsu juga ditandai
dengan prioritas hidupnya yang berfokus kepada kehidupan materinya (kekayaan dan kekuatiran – Mat.
13:22).
4. Iman sejati selalu menghasil kan ketaatan kepada Firman Allah sehingga dapat mengalahkan semua
pencobaan dan ajaran dunia (1Yoh. 5:3-4). Bukan berarti orang percaya tidak akan pernah berdosa lagi
(band. 1Yoh. 1:8), tetapi jika ia jatuh maka ia akan bangkit lagi seperti Daud & Petrus. Atau dengan
perkataan lain, iman sejati tidak akan membuat seseorang betah dalam kejatuhan (1Yoh. 3:9. Band.
Rom. 6:1). Sebaliknya, iman-iman palsu akan menghasilkan kenyamanan hidup didalam dosa (yang ingin
didengarnya adalah berkat, kesuksesan, kesehatan, dst. tetapi tidak suka mendengar tentang
pertobatan dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan). Iman seperti ini akan menghasilkan murtad jika
diperhadapkan kepada penindasan, penyesatan atau kenyamanan hidup (lihat butir 3 diatas).
5. Iman sejati selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan iman (Yak. 2:14-26; band. Ibr. 11). Artinya, iman
sejati kelihatan dari tindakannya. Bukan tindakan-tindakan yang “wah” (membuat mujizat, bernubuat,
mengusir setan, dsb.), tetapi tindakan ketaatan yang sederhana sekalipun (Ibr. 11). Inilah “kertas
lakmus” untuk menguji apakah iman itu sejati (yang membawa Keselamatan) atau hanya iman-iman
palsu: apakah ada tindakan-tindakan ketaatan dalam hidup seseorang (bertobat dari dosa, menyaksikan
Injil Tuhan, menyangkal salib sekalipun menderita, memilih hidup benar dan kudus daripada hidup
bahagia, dst.). Iman palsu selalu berorientasi kepada hal-hal yang wah (mujizat, bernubuat dan mengusir
setan) dan bukan kepada pertobatan dan ketaatan (Mat. 7:21-24).
Demikian perbedaan-perbedaan antara iman sejati yang menghasilkan Keselamatan dengan imaniman palsu yang tidak akan menghasilkan Keselamatan agar pembaca lebih memakluminya bagi evaluasi
diri. Setelah mengerti benar arti percaya dan iman sejati, sekarang waktunya kita akan mengupas tentang
langkah-langkah Keselamatan agar pembaca dapat mengerti proses yang ada didalam Keselamatan sejati
itu.

5.F.3. Langkah-langkah Keselamatan
Yang dimaksud dengan langkah-langkah Keselamatan TIDAK berarti Keselamatan itu merupakan
proses yang panjang yang sering disalah mengerti sebagian orang sebagai suatu tahapan dimana seseorang
“dilatih” untuk semakin percaya, dan suatu saat “benar-benar percaya” dan diselamatkan. Itupun harus
tetap mempertahankan Keselamatannya, sehingga konsep Keselamatan menjadi abu-abu, kabur, dan tidak
jelas. 128 Langkah-langkah atau proses Keselamatan terjadi secara cepat, yaitu saat seseorang bertindak
untuk “berpaling” (= bertobat dan percaya), yang mengakibatkan Keselamatan itu. Tentu saja langkah
pertama (menyadari keadaannya) dapat merupakan proses yang gradual (walau pada umumnya merupakan
proses yang cepat yang terjadi saat seseorang mendengar tentang Injil). Namun langkah keputusan untuk
berpaling kepada Kristus selalu merupakan suatu keputusan yang cepat dan pasti, saat Roh Kudus melalui
128

Konsep soteriology abu-abu ini terjadi karena banyak gereja masih mengajarkan bahwa Keselamatan itu
diperoleh dan dipertahankan dengan “hidup suci, menyangkal diri, bayar harga” yang kelihatannya baik dan alkitabiah,
namun lahir dari konsep yang salah. Konsep itu masih memasukkan unsur “kebenaran diri sendiri” kedalam rumus
Keselamatan, sehingga terjadinya Keselamatan yang sederhana menjadi rumit dan tidak pasti karena tidak semata
tergantung kepada Sifat-sifat Allah (Anugerah, Kesetiaan & Kemahakuaasaan-Nya), tetapi tergantung juga kepada
manusia (kesetiaan, kesucian hidup, kemampuan tetap percaya, kepada pengetahuannya sehingga tidak tersesat, dsb.)
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Firman-Nya memperhadapkan seseorang untuk berpaling kepada Kristus (Rom. 10:17; Yoh. 16:8; Ef. 1:1314).
Proses ini ditunjukkan Tuhan dalam perumpamaan anak yang hilang yang diajarkan-Nya kepada para
pendengar-Nya yang dicatat dalam Lukas 15:11-32. Secara khusus mari kita perhatikan proses Keselamatan
yang digambarkan oleh kembalinya anak yang hilang itu dalam ayat 17-24.
17

Lalu ia menyadari keadaannya, katanya: Betapa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpahlimpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
18
Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya: Bapa, aku telah berdosa
terhadap sorga dan terhadap bapa,
19
aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa; jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa.
20
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan
mencium dia.
21
Kata anak itu kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa, aku tidak
layak lagi disebutkan anak bapa.
22
Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya: Lekaslah bawa ke mari jubah yang terbaik,
pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
23
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita.
24
Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka
mulailah mereka bersukaria. (Luk. 15:17-24)

Perhatikan kalimat/kata-kata yang dimiringkan. Lihatlah langkah-langkah/tahapan-tahapan Keselamatan
anak itu:
Tahap pertama adalah perubahan dalam pikiran/intelek dan perasaan (“lalu ia menyadari
keadaannya”). Pikiran anak itu terbuka sekarang bahwa kehidupannya sekarang jauh lebih susah
dibandingkan jika ia berada dirumah Bapanya. Bahkan para pelayan disana jauh lebih nikmat dan
terhormat hidupnya. Lalu ia mulai memikirkan untuk kembali kerumah Bapanya. Sejalan dengan
pikirannya, maka hatinya juga merasa sedih, bukan terutama karena keadaannya yang susah, tetapi
karena ia sadar ia telah berdosa terhadap Bapanya dan Rumah-Nya (sorga). Inilah tahapan awal, yaitu
adanya kesadaran/pengertian akan dirinya yang berdosa dan kedukaan bahwa ia telah berkhianat
terhadap Allah dan Kerajaan-Nya. Pengetahuan akan keadaan dirinya yang berdosa dan adanya
Perasaan penyesalan yang mendalam adalah langkah awal dan penting dari Keselamatan. Tanpa itu
Keselamatan hanya bersifat semu, karena tanpa Pengetahuan dan Perasaan yang mendalam tentang
keadaannya yang berdosa, tidak ada pertobatan sejati, tidak ada Keselamatan.

Pengetahuan (kesadaran) akan dirinya yang berdosa serta akibatnya, serta Perasaan
duka yang mendalam akan dosanya merupakan syarat mutlak yang pertama dalam
Keselamatan. Tanpa kedua hal itu, tidak ada pertobatan yang sejati, dan tanpa
pertobatan yang sejati, tidak ada Keselamatan!
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Untuk dipikirkan: no. 6
“PENGINJILAN MEKANIS & KRISTEN MEKANIS”
Pada masa kini, banyak “penginjilan” yang sama sekali tidak membawa Keselamatan kepada seseorang.
Banyak orang menjadi Kristen karena alasan yang beragam: alasan ekonomi, beban hidup, penyakit,
karena diajak teman/saudara, dsb. Orang-orang ini kemudian bisa menjadi seorang Kristen yang fanatik,
yang giat juga untuk “menobatkan” orang untuk menjadi Kristen, namun karena ianya tidak pernah
mengalami Keselamatan secara pribadi, maka ia tidak akan pernah mengerti arti Keselamatan itu.
Orang-orang seperti ini bahkan dapat menjadi pemimpin-pemimpin Kristen dan melakukan mujizat,
mengusir setan dan bernubuat, tetapi tidak dikenal Tuhan karena tidak pernah memiliki hubungan
secara pribadi dengan Tuhan (Mat. 7:22-23).
Penulis juga sering mereview ulang bagaimana dahulu kami banyak “menuntun” orang kepada
Keselamatan, namun ternyata banyak diantaranya yang ternyata belum diselamatkan (dibuktikan
dengan kembalinya mereka kedalam kehidupan dosa dan selama puluhan tahun tidak ada pertumbuhan
yang seyogianya menyertai Keselamatan sejati). Apakah yang salah? Ternyata banyak pelayan Tuhan
(termasuk saya) yang salah dalam membawa orang kepada Keselamatan. Kita cenderung menuntun
mereka kedalam tahapan-tahapan keselamatan (misalnya dengan menuntun doa pertobatan &
penerimaan Kristus secara pribadi) TANPA memperhatikan pekerjaan Roh Kudus dalam hati orang itu.
Artinya, tanpa pengertian, tanpa penyesalan dan perasaan duka yang mendalam karena dosa-dosanya,
mereka telah kita tuntun dalam “doa Keselamatan/doa menerima Kristus secara pribadi.” Akibatnya,
mereka menjadi “Orang-orang Kristen Mekanis” yang akan mengikuti semua kegiatan keagamaan
Kristen secara giat, namun tidak pernah memiliki Keselamatan melalui pengalaman kelahiran kembali.
Tidak ada Keselamatan tanpa pertobatan sejati yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Pengertian akan perlunya Keselamatan dan Perasaan duka yang mendalam akan dosa-dosa seseorang
yang menghantar seseorang kedalam pertobatan sejati hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus (Yoh.
16:8, band. Kis. 2:37). Karena itu Keselamatan yang sejati tergantung sepenuhnya kepada pekerjaan Roh
Kudus (Yoh. 3:7-8). Itulah sebabnya kita harus melihat dahulu tanda-tanda pekerjaan Roh Kudus ini
didalam diri seseorang sebelum kita menuntunnya kepada Kristus. Agar kita tidak terjebak dalam
“penginjilan Mekanis” yang akan menghasilkan “Orang-orang Kristen Mekanis” (band. 1Kor. 2:4-5).
Tahapan yang kedua adalah adanya perubahan Kehendak (will). Lihat ayat 18. Si anak tidak hanya
menyadari keadaannya dan berduka karenanya, namun dilanjutkan dengan keinginan hati (kehendak)
untuk pulang kepada Bapanya dan memohon pengampunan-Nya (“aku akan bangkit dan pergi kepada
Bapaku...”). Adanya kesadaran dan perasaan yang dalam tentang dosanya tanpa disertai KEMAUAN
untuk bertobat dan percaya tidak akan menghasilkan tindakan pertobatan. Karena itu keduanya
menjadi tidak berguna. Kesadaran dan Perasaan harus diikuti dengan Kemauan agar menghasilkan
Tindakan pertobatan yang membawa kepada Keselamatan.
Banyak kita temukan didalam gereja maupun didalam pertemuan-pertemuan penginjilan, dimana
seseorang menangis meraung-raung menyesali dosa-dosanya, namun setelah acara usai, mereka
kembali kepada kehidupan yang lama, kepada dosa lama. Tidak ada pertobatan sejati karena tidak
disertai KEMAUAN untuk meninggalkan dosanya dan kembali kepada Allah. Sekali lagi, supaya kita
mengerti bahwa Keselamatan adalah semata-mata anugerah, Kemauan yang dapat menghasilkan
tindakan adalah juga karena kasih karunia Allah saja. Melalui Roh Kudus-Nya, Allah menguatkan
kehendak seseorang dan memampukannya bertindak untuk meninggalkan dosa dan berpaling kepada
Kristus (band. Fil. 2:13 “karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan [Yun.: “thelo”, Ing.:
“will”] maupun pekerjaan [Yun.: “energo”, Ing.: “to work, to be active”, Ind.: “tindakan”] menurut kerelaan-Nya.”)
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Inilah perubahan Kehendak: yang tadinya keinginannya hanya berfoya-foya dan hidup dalam dosa,
sekarang ia menginginkan kembali kepada kasih Bapanya. Inilah pertobatan Kehendak.
Tahapan selanjutnya adalah TINDAKAN pertobatan: “maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapanya”
(ay. 20). Didalam tahapan yang secara teologis sering disebut sebagai “perpalingan” (conversion) ini,
terjadi dua hal sekaligus, yaitu tindakan untuk (1) meninggalkan dosa-dosanya (“maka bangkitlah ia”)
dan untuk (2) berpaling kepada Allah (“pergi kepada Bapanya”).
Sejalan dengan tindakan ini, dengan kesadaran penuh akan dosanya, si anak kemudian dengan harapharap cemas dan dengan kerendahan hati memohon pengampunan Bapanya (ay. 21: “Kata anak itu
kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa, aku tidak layak lagi disebutkan
anak bapa”). Tindakan ini merupakan PUNCAK dari semua proses Keselamatan yang melibatkan
manusia. Proses selanjutnya merupakan tindakan penerimaan dan pengampunan dari Allah yang
menerima kembali anak yang hilang dan memulihkan semua hak-hak ke-anakan-nya kembali.
Tindakan “perpalingan” ini merupakan hasil dari proses-proses sebelumnya (perubahan
kesadaran/pikiran, perubahan perasaan/penyesalan, dan perubahan kehendak). Didalam semua proses
itu, Roh Kudus berperan aktif didalam diri orang percaya itu:
Untuk memberi pengertian akan keadaannya yang berdosa dan hukuman yang menantinya,
Untuk memberi perasaan duka dengan penyesalan yang mendalam karena dosa-dosanya,
Untuk membangkitkan keinginannya untuk kembali kepada Allah,
Untuk menguatkan tindakannya dalam meninggalkan dosa dan berpaling kepada Allah, dan
Untuk dapat dengan tulus dan rendah hati memohon pengampunan kepada Allah.
Didalam semua itu, Roh Kuduslah yang berperan aktif sehingga manusia berdosa dapat kembali kepada
Allah. Para reformator menggolongkan komponen iman dalam Keselamatan ini menjadi tiga:
• Pengetahuan (“notitia”): pengertian akan keadaannya yang berdosa serta hukuman yang
menantinya,
• Persetujuan (“assent”): setuju bahwa jika ia tidak bertobat dan percaya kepada Kristus maka ia
akan menerima hukuman Allah, sehingga ia setuju untuk bertobat dan percaya kepada Kristus,
• Pemasrahan diri/bersandar (“fiducia”): tindakan mempercayakan diri kepada Kristus dalam
bentuk tindakan pertobatan (meninggalkan dosa) dan percaya kepada janji-janji Kristus
tentang Keselamatan.
Chart berikut mempermudah kita mengerti tahapan-tahapan Keselamatan itu, dan melihat peran Roh
Kudus dalam semua proses Keselamatan:
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ROH KUDUS MERUPAKAN PENGGERAK SEMUA PROSES INI

Mendengar
Injil

PIKIRAN:

PERASAAN:

KESADARAN AKAN
DOSA &
PENGHUKUMAN

PERASAAN DUKA
AKAN DOSA &
KETIDAKLAYAKAN

NOTITIA

KEHENDAK:
KEMAUAN UNTUK
MENINGGALKAN DOSA &
KEMBALI PADA ALLAH

TINDAKAN PERPALINGAN:
Meninggalkan dosa & Pulang
kepada Allah & Meminta
pengampunan-Nya

ASSENT

FIDUCIA

Gbr. 20: Tahapan Keselamatan (dalam Kelahiran Kembali dan Perpalingan)
dan Peran Roh Kudus didalamnya
Dari gambar diatas, sekali lagi kita melihat bahwa tidak ada Keselamatan sejati tanpa didahului oleh
pertobatan yang sejati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu pemberitaan Injil harus selalu dimulai
dengan pemberitaan tentang Pertobatan (band. Mat. 3:2; 4:17; Mar. 1:4,15; Luk. 3:3; Kis. 2:38; 3:19).

Tidak ada Keselamatan tanpa pertobatan sejati yang dikerjakan
oleh Roh Kudus. Pertobatan adalah PINTU kepada
Keselamatan.
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Untuk dipikirkan: no.

7
KESELAMATAN:
SUATU PROSES ATAU SUATU PERISTIWA?

Banyak orang Kristen yang karena ketidak mengertiannya tentang tahapan-tahapan Keselamatan ini
lalu menyimpulkan bahwa Keselamatan adalah suatu proses yang panjang, bahkan seumur hidup.
Jadi Keselamatan tidak dapat diketahui kapan terjadinya. Konsep seperti ini menimbulkan adanya
keraguan akan adanya Keselamatan itu dan tidak adanya Kepastian akan Keselamatan itu. Konsep ini
didasari oleh konsep yang salah tentang Keselamatan itu sendiri. Konsep itu menyatakan bahwa
Keselamatan seseorang hanya dapat diketahui saat pengadilan akhir nanti. Konsep ini BUKANLAH
konsep iman Kristen, tetapi konsep agama-agama lain didunia ini yang berlandaskan kepada usahausaha manusia.
Konsep yang salah yang kedua adalah adanya konsep bahwa Keselamatan dapat hilang, sehingga
tidak ada jaminan bahwa ia pasti akan kesorga. Seperti katanya “yang menentukan bukan awalnya,
tetapi akhirnya.” Jadi Keselamatan dimengerti merupakan suatu proses panjang yang akhirnya akan
ditentukan hasilnya pada akhir hidup orang itu, apakah akan tetap didalam imannya atau akan
meninggalkan imannya (murtad).
Pengajaran Alkitab yang benar adalah bahwa Keselamatan merupakan suatu peristiwa tunggal yaitu
saat seseorang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus (Yoh. 3:1-13 - peristiwa mana dapat dilihat dari
adanya perpalingan seseorang). Saat itu juga orang tersebut dimeteraikan oleh Roh Kudus (Roh
Kudus berdiam didalam orang itu) yang merupakan suatu konfirmasi bahwa ia telah menjadi anak
Allah (Rom. 8:15-17; Gal. 4:6-7), sekaligus merupakan jaminan (seperti uang muka/uang tanda
jadi/mahar) bahwa ia akan memperoleh Keselamatan itu secara penuh saat kebangkitan orang-orang
benar (Ef. 1:13-14). Memang Keselamatan juga mencakup suatu proses yang disebut
penyucian/pengudusan (sanctification) yang berlangsung selama hidup, namun itu merupakan proses
SETELAH diselamatkan, bukan proses UNTUK diselamatkan (lihat diskusi lebih lanjut didalam Bab-6).
Jadi Keselamatan adalah suatu peristiwa tunggal yang kemudian akan diikuti oleh proses pengudusan
hidup dan pada saatnya akan digenapi secara penuh saat orang-orang percaya dimuliakan pada
kebangkitan orang-orang benar. Karena itu Keselamatan sering dijelaskan dalam bentuk masa lalu
“telah” (band. Yoh. 5:24; 1 Yoh. 5:13; Ef. 2:5, 8; Rom. 5:9, 10, dsb.).

5.F.4. Sekali Lagi, arti dari “diselamatkan oleh percaya saja.”
Dari penjelasan Tuhan tentang bagaimana memperoleh Keselamatan diatas, kita melihat bahwa
syaratnya hanya satu, yaitu PERCAYA kepada Jalan Keselamatan yang ditentukan Tuhan yang dibuktikan
dengan tindakan ketaatan yang sederhana. Perhatikan lagi satu tipologi Keselamatan dalam peristiwa
Paskah Eksodus. Kitab Keluaran pasal 12 menjelaskan tentang bagaimana bangsa Israel diluputkan dari
malaikat Maut pada malam eksodus. Perhatikan Jalan Keselamatan yang ditentukan Allah dalam ayat 12, 13
dan bagaimana mereka dapat diselamatkan (ay. 28):
12

Sebab pada malam ini Aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia
sampai anak binatang, akan Kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan Kujatuhkan hukuman,
Akulah, TUHAN.
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13

Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal: Apabila Aku
melihat darah itu, maka Aku akan lewat dari pada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di
tengah-tengah kamu, apabila Aku menghukum tanah Mesir. (Kel. 12:12-13)
27b

Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah.
Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian; seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa dan
Harun, demikianlah diperbuat mereka. (Kel. 12:27-28)
28

Apakah Jalan Keselamatan yang ditetapkan Tuhan? Darah domba Paskah pertama yang harus
dioleskan diambang pintu rumah mereka (ay. 13). Dan bagaimanakah bangsa Israel diselamatkan dari
hukuman Tuhan? Dengan MEMPERCAYAI jalan Keselamatan itu. Bukti bahwa mereka percaya adalah dari
TINDAKAN mereka dengan mentaati perintah Tuhan untuk mengoleskan darah domba Paskah itu diambang
pintu mereka. Jadi IMAN mereka dibuktikan dengan TINDAKAN melakukan perintah Tuhan.
Jadi sekali lagi, Keselamatan didapat dengan mempercayai Jalan Keselamatan yang ditentukan Allah.
Tanda dari mempercayai (beriman) itu adalah adanya suatu tindakan, sekalipun tindakan itu sesuatu yang
sederhana sekalipun. Berikut kita rangkumkan dari beberapa gambaran Keselamatan yang diajarkan Alkitab
tentang cara untuk memperoleh Keselamatan itu melalui suatu tindakan sederhana yang dituntut Allah.
JALAN KESELAMATAN yg
ditentukan Allah

TINDAKAN sebagai ungkapan iman
mempercayai Jalan Keselamatan itu

Paskah Eksodus (Kel. 12:1-28)

Darah domba Paskah harus dioleskan
diambang pintu agar diluputkan dari
hukuman Tuhan (Kel. 12:12-13)

Keselamatan dari kematian
pagutan
ular
berbisa
dipadang gurun (Bil. 21:4-9)

Patung ular tembaga ditongkat Musa.
Siapa yang melihatnya tidak akan
mati walaupun dipagut ular berbisa
(Bil. 21:8)

Perumpamaan anak
hilang (Luk. 15:11-32)

Bertobat (meninggalkan kekotoran
kandang babi) dan kembali kerumah
bapanya.

Bangsa itu melakukan semua yang
diperintahkan Tuhan (MEMOLESKAN darah
domba paskah keambang pintu mereka)
sebagai bukti iman mereka (Kel. 12:28)
Dengan MELIHAT ular tembaga itu.
Tindakan melihat itu merupakan cerminan
iman bahwa ia mempercayai Jalan
Keselamatan yang ditentukan Allah (Kel.
21:9)
Anak itu “BANGKIT”
meninggalkan
dunianya dan “PERGI” kepada bapanya dan
memohon pengampunan bapanya (Luk.
15:20-21)

Gambaran KESELAMATAN

yang

Demikian halnya dengan penggenapan Keselamatan kita:
Jalan Keselamatan yg disediakan
TINDAKAN iman yang akan
Allah
menyelamatkan
Keselamatan dari hukuman Kristus/Mesias disalibkan sebagai Percaya kepada penebusan Kristus
murka Allah (Yoh. 3:36; penebus dosa (Yoh. 3:14, 16)
yang
dimanifestasikan
dengan
1Tes. 1:10; 2Tes. 1:9)
pertobatan (meninggalkan dosa) dan
mempercayai janji/perkataan Kristus
(Yoh. 3:15, 16, 18; Kis. 2:38)
KESELAMATAN

Sekalipun jalan untuk memperoleh Keselamatan itu sangat sederhana (“hanya percaya saja”),
namun manusia yang selalu merasa dirinya masih memiliki kebenaran didalam dirinya, tidak percaya bahwa
cara memperoleh Keselamatan itu demikian sederhana. Manusia cenderung INGIN MENAMBAH persyaratan
untuk keselamatannya karena pada dasarnya manusia itu sombong dan ingin menambah jasa baiknya untuk
keselamatannya. Sikap inilah yang memperkeruh pengertian mengenai keselamatan itu selama ini, sehingga
arti PERCAYA yang sederhana itu menjadi kabur (misalnya “harus percaya 100% supaya diselamatkan”,
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“percaya itu artinya harus berbuat baik, begini begitu...”, “percaya saja tidak cukup, harus diiringi perbuatan
baik, penyangkalan diri, pikul salib...” dst.). Padahal percaya itu sederhana saja. Misalnya saat anda
membaca buku ini, dan duduk dikursi anda. Adakah terbersit dalam pikiran anda bagaimana ya kalau kursi
ini tiba-tiba rubuh? Tidak terpikirkan sama sekali? Itu artinya anda PERCAYA kepada kursi tersebut bahwa ia
dapat mendukung anda tanpa harus kuatir. Tindakan anda yang duduk TANPA KESANGSIAN akan rubuh
merupakan TINDAKAN IMAN kepada kursi tersebut.
Demikian juga arti percaya kepada Kristus yang menghasilkan Keselamatan: Saat anda
mendengar/membaca Injil, anda disadarkan oleh Roh Kudus akan dosa-dosa anda dan anda merasakan duka
& penyesalan yang mendalam akan keadaan anda itu, maka kemudian Roh Kudus memampukan anda untuk
mengambil keputusan untuk bertobat meninggalkan dosa anda dan mempercayai Keselamatan yang
dijanjikan Tuhan Yesus Kristus – Juruselamat anda.
5.F.4.a. Jadi, apakah arti percaya kepada Kristus?
Apakah artinya anda percaya kepada seseorang? Artinya anda mempercayai apa yang
dikatakannya. Perhatikan illustrasi dibawah ini:
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Illustrasi: no. 8
ARTI PERCAYA KEPADA SESEORANG
Dikisahkan bahwa disalah satu negara bagian Amerika dahulu, sang Gubernur yang memiliki hak Amnesti
(pengampunan) terhadap tahanan dengan hukuman mati datang kesalah satu penjara dinegara bagian itu. Untuk
memberikan Amnesti, sang Gubernur perlu mendapatkan surat dari masing-masing terpidana yang isinya merupakan
pengakuan penyesalan atas kesalahan mereka dan pernyataan pemberian kuasa kepada Gubernur untuk
mendapatkan pengampunan mereka.
Kemudian ia memerintahkan kepada kepala penjara untuk memanggil satu persatu semua tahanan dengan hukuman
mati karena ia akan memberikan amnesti bagi siapa saja yang mau.
Kemudian secara berurutan, satu persatu mereka menemui sang Gubernur didalam satu ruangan. Setiap orang
ditanyakan kisahnya, apakah mereka menyesali perbuatannya dan apakah mereka ingin dibebaskan dari hukuman
mati. Tentu saja secara pribadi sang Gubernur lebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada masing-masing mereka
dan menjelaskan bahwa sebagai Gubernur ia memiliki hak untuk memberikan amnesti kepada mereka. Untuk
mendapatkan amnesti itu mereka hanya perlu menandatangani suatu surat pernyataan yang berisi pengakuan
bahwa mereka telah menyesali perbuatan mereka dan bahwa mereka mau menyerahkan sepenuhnya pengampunan
mereka kepada kepada sang Gubernur.
Reaksi mereka bermacam-macam. Secara umum reaksi mereka dapat digolongkan kedalam tiga golongan. Golongan
pertama, mereka yang sama sekali tidak mempercayai perkataan sang Gubernur, bahkan banyak yang
mentertawakan dan melecehkannya. Golongan ini tidak mau menandatangani pernyataan itu karena tidak
mempercayai perkataan sang Gubernur dan menganggapnya sebagai lelucon belaka, atau merasa tidak perlu
menyesal karena mereka memang melakukan kejahatannya memang sesuai dengan keinginannya sendiri.
Golongan kedua, mereka yang menyesali perbuatannya tetapi meragukan janji sang Gubernur. Mereka sadar bahwa
mereka telah bersalah dan menyesalinya, tetapi meragukan janji sang Gubernur untuk memberikan amnesti kepada
mereka. Alasannya bermacam-macam, tetapi terutama karena meragukan perkataan/janji sang Gubernur. Banyak
juga yang curiga jangan-jangan orang ini hanya berperan sebagai Gubernur mereka (walaupun mirip) tetapi
sebenarnya dari kantor kejaksaan atau pengadilan yang ingin mengkonfirmasikan ulang kesalahan mereka sebelum
dilaksanakan hukuman mati. Golongan ini juga tidak mau menandatangani surat pernyataan itu karena mencurigai
motif dibalik tawaran pengampunan itu, atau tawaran itu dianggap terlalu baik dan tidak masuk akal.
Golongan ketiga adalah mereka yang benar-benar menyesali perbuatan mereka dan mempercayakan sepenuhnya
nasib mereka kepada sang Gubernur. Orang-orang didalam golongan ini secara sungguh-sungguh menyesali dosanya
dan mempercayai janji sang Gubernur sehingga mereka mau menandatangani pernyataan itu dan menyerahkan
sepenuhnya nasib mereka kepada sang Gubernur.
Menurut anda, golongan manakah yang benar-benar percaya sesuai dengan definisi Alkitab? Hanya golongan ketiga,
karena memenuhi unsur percaya dengan pikiran (mengerti keadaannya & adanya jalan keluar), perasaan penyesalan
akan perbuatannya, keinginan untuk dibebaskan dan tindakan mempercayakan dirinya. Golongan inilah yang
kemudian mendapatkan pengampunan dari Sang Gubernur.
Golongan ketiga ini hanya dibedakan oleh satu hal dengan dua golongan lainnya: mereka mempercayai perkataan
sang Gubernur! Jadi arti percaya kepada seseorang adalah mempercayai perkataan/janjinya.

Golongan pertama adalah mereka yang berada diluar iman Kristen, yang tidak percaya bahkan
mengolok-olok iman Kristen. Atau mungkin juga mereka yang berprofesi sebagai Kristen (“beragama
Kristen”), namun tidak mengerti bahkan menganggap sepele tawaran pengampunan dari Allah. Golongan
dua dan tiga adalah orang-orang Kristen yang serius. Namun dari illustrasi diatas kita melihat bahwa
golongan dua bukanlah golongan orang yang disebut percaya karena mereka tidak mempercayai perkataan
sang Gubernur. Sekalipun mereka menyesali perbuatannya, tetapi tidak pernah memperoleh amnesti
(pengampunan) karena tidak mempercayai perkataan sang Gubernur dan tidak menandatangani surat
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pernyataan penyesalan itu sebagai dasar pemberian amnesti. Ini adalah gambaran banyak orang-orang
Kristen yang mengatakan percaya kepada Kristus tetapi sebenarnya tidak mempercayaiNya. Mengapa?
Karena mereka tidak mempercayai perkataan Kristus! Mari kita bahas mengapa dikatakan banyak orang
Kristen sebenarnya tidak mempercayai Kristus.
5.F.4.b. Percaya kepada Kristus berarti percaya kepada perkataan-perkataan-Nya
Banyak orang Kristen jika ditanya apakah percaya kepada Kristus, mereka akan menjawab “tentu
percaya, saya kan orang Kristen?” Tetapi jika kemudian ditanya: “kalau saat ini anda meninggal dunia,
apakah anda pasti kesorga?” mereka akan gelagapan. Ada yang bingung dan tidak pasti, tetapi ada pula yang
menjawab dengan mantab “mana ada orang yang tahu apakah ia akan masuk sorga atau tidak. Hanya Tuhan
yang tahu! Jangan sombong seolah-olah anda Tuhan!”. Semua jawaban dan reaksi itu sebenarnya hanya
membuktikan satu hal: bahwa mereka sebenarnya TIDAK PERCAYA kepada Kristus, sekalipun mereka adalah
orang Kristen. Mengapa? Karena mereka tidak mempercayai perkataan Kristus! Bukankah Kristus berulang
kali mengatakan bahwa barang siapa percaya kepada-Nya, ia telah memperoleh hidup kekal?
14

Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus
ditinggikan,
15
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal.
16
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal.
17
Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk
menyelamatkannya oleh Dia.
18
Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah
berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. (Yoh. 3:14-18)

Perhatikan semua kalimat yang dimiringkan. Kristus berulangkali (bukan hanya diayat-ayat diatas,
tetapi dibanyak tempat lain lagi) mengatakan bahwa barangsiapa percaya kepada-Nya, ia memperoleh
hidup kekal. Atau dengan perkataan lainnya, jika seseorang percaya kepada Kristus, maka ia telah
memperoleh hidup yang kekal. Artinya, setiap saat ia meninggal dunia, ia pasti kesorga!
Namun karena tidak diajarkan secara benar oleh gereja, banyak orang Kristen yang dengan tulus hati
percaya kepada Kristus dan bersungguh-sungguh bertobat dari dosanya tidak menyadari bahwa dirinya telah
memperoleh hidup kekal/Keselamatan itu. Akhirnya orang-orang seperti ini hidup dengan keraguan akan
Keselamatannya. Jika anda orang seperti ini, Rasul Yohanes ingin menekankan kembali kepada anda bahwa
ANDA TELAH MEMPEROLEH HIDUP KEKAL ITU!!
Surat penggembalaannya yang pertama dituliskan kepada orang-orang percaya zaman itu, yang
sekalipun telah percaya Kristus, namun TIDAK TAHU bahwa mereka telah memperoleh hidup
kekal/Keselamatan itu. Lihat penjelasannya berikut tentang tujuannya menulis surat Yohanes yang pertama:
10

Barangsiapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya; barangsiapa
tidak percaya kepada Allah, ia membuat Dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian
yang diberikan Allah tentang Anak-Nya.
11
Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada
di dalam Anak-Nya.
12
Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki
hidup.
13
Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu,
bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. (1Yoh. 5:10-13)
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Perhatikan semua kalimat yang dimiringkan, terutama yang ditebalkan. Tujuan rasul Yohanes
menuliskan suratnya yang pertama itu adalah agar mereka yang percaya kepada Yesus Kristus TAHU bahwa
mereka telah memiliki hidup yang kekal, karena Allah TELAH (perhatikan kata “telah” ini diayat 11. Artinya
hidup kekal itu telah terjadi dimasa lampau, yaitu saat kita pertama percaya kepada Kristus) mengaruniakan
hidup kekal itu kepada kita.
Jadi jika anda mengaku anda telah percaya kepada Kristus, maka anda TELAH MEMPEROLEH HIDUP
KEKAL ITU!! Artinya, kapanpun Tuhan memanggil anda, anda PASTI KESORGA. Namun jika setelah anda
mengerti ini, tetapi masih meragukan apakah anda pasti kesorga, maka sebenarnya ANDA BELUM PERCAYA
kepada Kristus. Karena mempercayai seseorang berarti mempercayai perkataan/janjinya. Karena itu juga,
jika anda mengatakan bahwa anda meragukan akan Keselamatan anda sekalipun Tuhan sudah
mengatakannya, itu berarti ANDA BELUM/TIDAK PERCAYA. Juga berarti anda belum diselamatkan atau
belum memperoleh hidup kekal itu! Bahkan lebih parah lagi, lihat ayat 10 diatas: anda telah membuat Allah
berdusta karena anda meragukan janji-Nya bahwa setiap orang yang percaya telah memperoleh hidup itu.
10

Barangsiapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya; barangsiapa
tidak percaya kepada Allah, ia membuat Dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian
yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. (1Yoh. 5:10)

Perhatikan kalimat yang dimiringkan: jika anda mengatakan bahwa sekalipun anda percaya kepada
Kristus, tetapi meragukan apakah anda memiliki hidup kekal itu, maka sebenarnya anda TIDAK PERCAYA dan
mengatakan bahwa Allah adalah pembohong. Illustrasi berikut akan menjelaskan hal ini:
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Illustrasi: no. 9 (ide cerita dimodifikasi dari buku “PASTI SELAMAT” terbitan Yayasan Komunikasi Bina
Kasih/OMF)
TIDAK PERCAYA = MENGATAKAN ALLAH ADALAH PENDUSTA
Suatu hari seorang pemuda berbicara dengan pendetanya: “Saya memang percaya kepada Yesus Kristus.
Dia telah mati untuk menebus dosa-dosaku. Tetapi kalau orang bertanya apakah saya sudah memperoleh
hidup kekal itu, atau apakah saya sudah pasti masuk sorga, saya ragu mengatakannya. Jangan-jangan saya
salah.”
Kebetulan ia anak seorang pedagang ayam dipasar. Lalu pendeta itu berkata kepadanya: “umpamanya
saat hari ini ayahmu pulang dari pasar, lalu kamu tanya kepadanya berapa ekor ayam yang laku. Lalu
ayahmu berkata dua puluh ekor. Kemudian ada yang bertanya kepadamu berapa ekor ayam yang ayahmu
bisa jual hari ini, apakah kamu akan berkata “aku takut mengatakan berapa jumlahnya, jangan-jangan aku
salah?”
“Tentu tidak,” jawab pemuda itu, “aku akan mengatakan dengan pasti sesuai dengan perkataan ayahku.”
“Mengapa?” tanya pendeta itu. Setelah berpikir sejenak, pemuda itu menjawab “Karena ayahku sudah
memberitahukan kepadaku dan aku percaya kepadanya.”
Lalu pendeta itu berkata lagi “seandainya kamu menjawab orang yang bertanya itu bahwa kamu tidak
mau mengatakan jumlahnya, takut kalau-kalau itu salah. Apakah artinya itu?”
Si pemuda berpikir lagi sejenak lalu menjawab: “artinya aku tidak mempercayai ayahku.” “Persis sekali”
kata pendeta itu, “bukan hanya kamu tidak mempercayai ayahmu, tetapi dengan berbuat demikian kamu
juga mengatakan bahwa ayahmu adalah pembohong/pendusta yang tidak dapat dipercaya perkataannya.
Demikian halnya dengan hidup kekal yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Berulang kali Ia
mengatakan bahwa jika kita percaya kepada-Nya, maka kita telah memperoleh hidup kekal itu. Jadi jika
kita mengatakan bahwa kita sudah percaya kepada-Nya, tetapi meragukan apakah kita sudah
memperoleh hidup kekal itu atau meragukan apakah kita pasti kesorga, artinya kita tidak mempercayaiNya dan membuat-Nya menjadi pendusta. Lihat ayat ini, 1 Yohanes 5:10-11”
Lalu si pemuda mengerti dengan jelas bedanya antara percaya dengan tidak percaya. Setelah pembicaraan
itu ia tidak pernah lagi meragukan tentang status Keselamatannya.

ARTI PERCAYA KEPADA KRISTUS
Percaya kepada seseorang artinya mempercayai perkataannya. Demikian
juga, percaya kepada Kristus berarti mempercayai perkataan-Nya tentang
hidup kekal. Kristus berulangkali dan dengan gamblang mengatakan
“Sesungguhnya barangsiapa yang percaya kepada-Ku, ia memiliki hidup
kekal.”
Jika anda mengatakan bahwa anda percaya kepada Kristus tetapi
meragukan apakah anda pasti kesorga atau tidak, itu berarti anda TIDAK
PERCAYA.
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5.F.5. Peran Perbuatan & Kebaikan dalam Keselamatan
Karena kurang mengerti Alkitab, umumnya orang akan mengatakan bahwa Keselamatan dapat
diperoleh oleh seseorang selain dengan percaya/iman, juga harus ditambah dengan persyaratanpersyaratan lain, seperti “kan harus dengan perbuatan juga, karena iman tanpa perbuatan adalah mati.”
Sekali lagi pernyataan ini menggambarkan ketidakmengertiannya tentang dasar dari Keselamatan dan fungsi
dari perbuatan baik dalam Keselamatan. Perhatikan hal ini dengan seksama:
1. Perbuatan baik SAMA SEKALI tidak memiliki peran untuk MENDAPATKAN Keselamatan. Alasannya jelas:
tidak seorangpun yang dapat diselamatkan dengan perbuatan baiknya karena tidak seorangpun yang
dapat memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah (band. Rom. 3:20; Gal. 2:16; 3:11). Karena itu manusia
hanya diselamatkan oleh karena anugerah (pemberian cuma-cuma) Allah melalui iman (Ef. 2:8-9).
2. Namun setelah seseorang diselamatkan, maka otomatis imannya akan menghasilkan perbuatan baik.
Artinya, seseorang yang telah diselamatkan PASTI memiliki perubahan-perubahan dalam karakter dan
perbuatannya,- semakin lama semakin baik. Jika tidak, maka berarti orang itu sebenarnya tidak memiliki
iman yang sebenarnya, atau seperti istilah Yakobus: iman yang mati (Yak. 2:14-17). Sama seperti
perbedaan antara biji yang hidup dan yang mati: anda hanya dapat melihat perbedaannya jika anda
menyemai biji-biji tersebut. Biji yang hidup PASTI akan tumbuh menjadi kecambah, lalu muncul akarnya,
batangnya, daunnya, bunganya lalu berbuah. Tetapi biji yang mati pasti TIDAK MEMILIKI PERUBAHAN
APAPUN. Ia tetap menjadi biji yang makin lama justru akan busuk. Jadi peran perbuatan dalam
Keselamatan adalah SETELAH mengalami Keselamatan/lahir baru, maka perbuatan akan muncul secara
natural didalam usaha-usaha seorang percaya untuk pertumbuhan imannya. Atau dalam istilah Paulus,
perbuatan baik setelah/didalam Keselamatan perannya adalah untuk MENGERJAKAN KeselamatannyaFil. 2:12 (menumbuhkan imannya, dari iman awal yang menyelamatkan sampai kepada pengenalan yang
sempurna akan Kristus – 2 Pet. 1:5-8)
Jadi peran perbuatan baik UNTUK mendapatkan Keselamatan TIDAK ADA SAMA SEKALI, tetapi sangat
berperan DIDALAM Keselamatan untuk bergiat didalam proses pertumbuhan iman. Agar dapat mudah
mengingat, berikut persamaan Perbuatan dalam Keselamatan:

PERAN PERBUATAN/KEBAIKAN DALAM KESELAMATAN
Untuk mendapatkan Keselamatan: Tidak ada peran sama sekali

IMAN + PERBUATAN ≠ KESELAMATAN
Setelah diselamatkan/didalam Keselamatan: Perbuatan otomatis tumbuh dari Iman sejati

IMAN = KESELAMATAN + PERBUATAN
Namun mungkin masih ada juga yang belum mengerti dan bertanya mengapa dalam surat Yakobus
disebutkan bahwa “manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman.”?
(Yak. 2:24). Jika dipelajari dengan benar, disitu Yakobus tidak menentang ajaran “hanya oleh iman/sola
fide,” tetapi menentang ajaran yang menyatakan untuk selamat cukup dengan iman sekaligus dapat berbuat
dosa seenaknya. Yakobus (sama juga dengan Surat Pertama Yohanes) pada dasarnya mengatakan:
TINDAKAN (perbuatan) PASTI akan lahir dari iman yang menyelamatkan. Jika tidak ada tindakan yang keluar,
maka sebenarnya orang itu TIDAK MEMILIKI IMAN yang menyelamatkan (atau istilah Yakobus: iman yang
mati).
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Iman yang benar (yang menyelamatkan) PASTI dimanifestasikan dengan tindakan, walau itu suatu tindakan
ketaatan yang sederhana, yaitu bertobat dari dosa dan berserah kepada Kristus. Karena itu tidak mungkin
seseorang yang telah diselamatkan dapat terus hidup didalam dosa karena didalam dirinya berdiam Roh
Tuhan yang membuatnya tidak dapat tinggal didalam dosa (1 Yoh. 3:9. Band. Rom. 6:1-7).
“Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi; sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia
dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah.” ( 1 Yoh. 3:9)

Penterjemahan frasa “tidak berbuat dosa lagi” dan “tidak dapat berbuat dosa” kurang tepat karena
tidak memperhatikan bentuk kata kerjanya. Frasa tersebut seharusnya diterjemahkan dengan “tidak terus
menerus berbuat dosa” dan “tidak dapat terus-menerus berbuat dosa” seperti terjemahan Bahasa Indonesia
Sehari-hari dan terjemahan bahasa Inggrisnya:
“Orang yang sudah menjadi Anak Allah, tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab sifat Allah sendiri
ada padanya. Dan karena Allah itu Bapanya, maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa.” (1 Yoh.
3:9 – Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari/IBIS)
“No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on
sinning because he has been born of God.” (1 Jn. 3:9 – English Standard Version/ESV)

Inilah peran Perbuatan baik dalam Keselamatan, yaitu dalam mengisi Keselamatan dan bukan untuk
memperoleh Keselamatan itu sendiri.

KESIMPULAN BAB-5

Penggenapan Jalan Keselamatan yang dinyatakan didalam Perjanjian Baru
Inilah Jalan Keselamatan yang dinyatakan oleh Allah dan bagaimana kita dapat memperoleh
Keselamatan itu. Berikut Kesimpulan dari pembahasan dalam bab ini, dan setelahnya kita akan membahas
mengenai dua topik yang sangat penting didalam doktrin Keselamatan ini, yaitu Kepastian Keselamatan dan
Jaminan Keselamatan.
1. Yesus Kristus adalah penggenapan dari semua janji Keselamatan yang dinyatakan Allah didalam
SELURUH Perjanjian Lama (Luk. 24:25-27). Seluruh Perjanjian lama hanya menyatakan satu hal, yaitu
Jalan Keselamatan dari Allah melalui korban pengganti yang akan menanggung kematian bagi
penebusan dosa manusia. Korban itu adalah Diri-Nya sendiri yang harus datang sebagai manusia agar
dapat mengalami maut sebagai ganjaran dosa-dosa seluruh manusia.
2. Dilema antara Kebenaran/Keadilan Allah yang menuntut manusia dihukum maut (terpisah dari-Nya
selamanya) dengan Kasih-Nya yang menuntut Diri-Nya untuk mengampuni manusia diselesaikan dengan
mengirimkan korban pengganti (korban substitusi) untuk mengalami maut sebagai ganti manusia.
Karena korban substitusi tersebut harus dapat memenuhi tuntutan integritas Allah secara sempurna,
maka ia juga harus dapat memenuhi tuntutan Kekudusan Allah. Dialam semesta ini tidak ada seorang
makhlukpun yang dapat memenuhi tuntutan itu, kecuali Allah sendiri. Karena itulah Allah sendiri yang
harus menjadi manusia dan mengalami maut bagi manusia. Manusia itu bernama Yesus yang disebut
Kristus (Mesias), Juruselamat manusia.
3. Kedatangan Allah sebagai manusia Yesus berada pada waktu, tempat, dan kondisi yang tepat seperti
yang telah direncanakan dan ditetapkan-Nya.
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4. Didalam peran-Nya sebagai korban penebus salah, Ia harus hidup dengan tidak bercela, dan ini
dilakukan-Nya secara sempurna. Hal itu dibuktikan dengan memenuhi secara sempurna semua tuntutan
Hukum Taurat, baik dalam hidup-Nya maupun dalam mati-Nya sebagai korban penebus dosa. Dengan
perkataan lain, kedatangan-Nya adalah MENGGENAPI semua tuntutan Hukum Taurat sebagai bukti
bahwa Ia dapat memenuhi SEMUA tuntutan integritas Allah (Kebenaran, Kekudusan dan Kasih-Nya)
secara sempurna.
5. Setelah melaksanakan tugas substitusi secara sempurna, Ia menjadi pokok keselamatan bagi semua
orang yang percaya dan taat kepada-Nya (Ibr. 5:9). Artinya, Ia adalah Jalan Keselamatan yang telah
disediakan Allah sehingga setiap orang yang percaya kepada-Nya (yang dibuktikan dengan ketaatan
untuk bertobat dan percaya kepada-Nya), memperoleh Keselamatan/hidup kekal.
6. Untuk memperoleh Keselamatan yang telah disediakan Allah, manusia hanya perlu percaya saja pada
Jalan Keselamatan yang telah disediakan Allah. Percaya yang membawa Keselamatan pada seseorang
(“Saving Faith”) selalu dibuktikan dengan tindakan perpalingan, yaitu berpaling dari dosa (= “bertobat”,
meninggalkan dosa) kepada Kristus (mempercayai perkataan-Nya bahwa Ia telah mengampuni dosanya,
menyatakannya sebagai benar, dan memberikan hidup kekal kepadanya). Tanpa perpalingan atau
pertobatan tidak ada Keselamatan. Gambarannya sama dengan seseorang yang akan menyeberangi
sebuah jembatan. Dari segi pikiran, perasaan dan keinginan ia memang mau menyeberangi jembatan
itu, namun tanpa tindakan melangkahkan kakinya dan berjalan diatas jembatan itu, sampai kapanpun ia
tidak akan pernah sampai diseberang.
7. Langkah-langkah perpalingan selalu melibatkan unsur-unsur (1) Pikiran (menyadari keadaannya yang
berdosa dan hukuman yang menantinya), (2) Perasaan (perasaan penyesalan yang mendalam akan
dosanya yang telah mendukakan Allah dan memisahkannya dari-Nya), (3) Kemauan (keinginan untuk
meninggalkan dosa-dosanya dan kembali kepada Allah), dan (4) Tindakan (tindakan untuk meninggalkan
dosa-dosanya dan mempercayakan hidupnya kepada Allah dengan mempercayai perkataan Kristus
bahwa ia telah memperoleh hidup kekal itu).
8. Atau dengan perkataan lain, Iman yang menyelamatkan (“Saving Faith”) mengandung 3 unsur:
• Pengetahuan (notitia; knowledge), yaitu pengetahuan tentang keadaannya yang berdosa dan
perlunya Keselamatan,
• Persetujuan atau percaya (assent; belief), yaitu mempercayai dan menyetujui bahwa ia harus
bertobat meninggalkan dosa dan mempercayai Kristus untuk Keselamatannya, dan
• Pemasrahan diri/bersandar (fiducia; trust), yaitu mempercayakan diri kepada Kristus untuk
pengampunan dosanya dan Keselamatannya.
9. Perbuatan baik tidak memiliki peran sama sekali dalam memperoleh Keselamatan tersebut, namun
setelah memperoleh Keselamatan, perbuatan baik (karakter & perbuatan baik) PASTI tumbuh dari iman
sejati. Itulah tanda adanya Keselamatan dalam diri seseorang. Jika tidak ada perubahan karakter dan
perbuatan dari seseorang sekalipun dirinya mengklaim telah diselamatkan, patut diduga ia belum
mengalami kelahiran kembali dan Keselamatan yang sebenarnya.
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“Perbuatan sama sekali tidak memiliki andil didalam mendapatkan
Keselamatan, tetapi Perbuatan memiliki andil utama didalam
memastikan apakah seseorang itu memiliki Keselamatan Sejati atau
tidak.”
(John MacArthur, salah satu tokoh utama kaum Evangelicals
Amerika)
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BAB-6:

KEPASTIAN KESELAMATAN
Apakah Keselamatan Dapat Kita Ketahui Sekarang?
10

Barangsiapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya;
barangsiapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Dia menjadi pendusta, karena ia tidak
percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya.
11
Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu
ada di dalam Anak-Nya.
12
Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak
memiliki hidup.
13
Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah,
tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. (1Yoh. 5:10-13)

Seperti pemuda dalam illustrasi berjudul “Tidak percaya = Mengatakan bahwa Allah adalah
Pendusta” diatas, banyak orang Kristen yang jika ditanya tentang kepastian Keselamatannya, maka
mereka akan ragu untuk menjawab, atau menjawab dengan konsep keliru. Umumnya akan mengatakan
bahwa tidak seorangpun yang dapat mengetahui apakah ia telah diselamatkan atau belum. Banyak juga
yang akan mengatakan “memang sekarang saya yakin saya selamat, tetapi tidak tahu bagaimana nanti
jadinya. Bukankah akhirnya yang menentukan?”.
Jawaban-jawaban diatas menunjukkan bahwa banyak orang Kristen tidak mengerti tentang
konsep Keselamatan itu, baik ARTI dari Keselamatan itu maupun DASAR dari Keselamatan itu sendiri.
Mereka berpikir bahwa Keselamatan atau hidup kekal itu terjadi nanti saat kita sudah meninggal dan
setelah pengadilan akhirat. Setelah pengadilan Allah memutuskan berdasarkan perbuatan kita atau
iman kita (apakah mereka dianggap “masih mempertahankan imannya”), maka barulah Allah
memutuskan apakah kita layak kesorga atau keneraka. Disitu barulah kita tahu nasib kita,- kata mereka.
Pandangan seperti ini sangat menyedihkan karena konsep ini SAMA SEKALI bukan konsep Kristen tetapi
konsep yang diambil dari agama-agama lain. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat banyak
sekali orang Kristen masih memiliki pandangan demikian karena Gereja melalaikan pengajaran yang
paling penting ini. Lebih memprihatinkan lagi, pandangan ini bahkan masih banyak ditemui dikalangan
pemimpin gereja yang diberi kedudukan untuk mengajar. Coba pikirkan: apakah Allah demikian kejam
sehingga Ia membiarkan kita ragu-ragu mengenai sesuatu YANG PALING BERHARGA bagi setiap orang,
yaitu status Keselamatan seseorang? Tidak! Allah telah demikian jelas menyatakan mengenai
Keselamatan ini didalam Alkitab sehingga kita dapat yakin mengenai status kita dikekekalan, apakah kita
akan ada disorga atau dineraka. Martin Luther, penyulut api reformasi besar yang menemukan kembali
harta yang telah hilang selama berabad-abad mengatakan “Seseorang yang menyangkal adanya
kepastian keselamatan, ia menolak iman Kristen.”129

“Seseorang yang menyangkal adanya
kepastian keselamatan, ia menolak iman
Kristen”
(Martin Luther – Reformator)

129

“He who denies certainty of salvation rejects the faith” – Martin Luther (dalam “The Triumph of the
Crucified: A Survey of Historical Revelation in the New Testament” karangan Erich Sauer, penterjemah G.H. Lang
penerbit The Paternoster Press, London, 1951, hal. 95).
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Untuk dipikirkan: no.

10
ALLAH BERMAIN PETAK-UMPET?

Banyak orang Kristen, karena tidak mengerti Alkitab dengan benar, beranggapan bahwa tidaklah mungkin
untuk mengetahui statusnya dikekekalan (apakah kesorga atau keneraka). Pandangan demikian sebenarnya
adalah pengaruh cara berpikir dari agama-agama diluar iman Kristen yang memiliki premis bahwa Keselamatan
seseorang tergantung kepada perbuatan baiknya (pahala, dharma) atau kemampuan seseorang untuk
mempertahankan kepercayaannya kepada Kristus. Sehingga Keselamatan yang PALING PENTING bagi setiap
orang itu hanya dapat diketahui nanti saat keputusan pengadilan Allah.
Dikalangan Kristen, ada juga yang berpandangan bahwa Kepastian Keselamatan tidak dapat diketahui
seseorang karena “semua kan tergantung akhirnya? Apakah saat seseorang itu mati ia masih percaya atau
masih hidup suci?” Pandangan seperti ini pada prinsipnya SAMA dengan pandangan agama-agama lain karena
mengandalkan Keselamatan kepada kemampuan seseorang untuk “tetap percaya” dan “tetap hidup suci.”
Jika memang demikian, maka Allah sebenarnya melakukan permainan “petak-umpet” dengan
menyembunyikan Diri-Nya dan Jalan Keselamatan-Nya sehingga manusia menebak-nebak tentang NASIB
KEKALNYA. Jika demikian Ia adalah ALLAH YANG KEJAM atau ALLAH YANG TEGA.
Untuk yang berpendapat bahwa Keselamatan itu tergantung apakah seseorang tetap mampu untuk setia dan
tetap hidup suci sampai pada akhirnya, maka Allah adalah ALLAH YANG BODOH, karena Ia tidak tahu bahwa
manusia tidak dapat mempertahankan iman dan kesuciannya diluar Diri-Nya. Jika Keselamatan itu tergantung
sepenuhnya kepada iman dan kesucian seseorang, maka tidak perlu menunggu waktu sehari, dalam waktu satu
menit saja seseorang (tanpa pemeliharaan Allah) PASTI akan jatuh.
Yang benar adalah SEBALIKNYA. Karena Ia tahu bahwa manusia tidak dapat diandalkan (untuk tetap setia dan
hidup suci), maka Allah menyandarkan Keselamatan orang percaya kepada Diri-Nya sendiri (Kesetiaan, Kasih,
Hikmat/Kebijaksanaan, Ke-Mahatahuan-Nya dan Ke-Mahakuasaan-Nya) sehingga Keselamatan itu bersifat
kekal (Yoh. 10:27-29; 5:24; 2Tim. 1:9 – pikirkan arti “hidup kekal” bukan “hidup yang tergantung kesetiaan
kalian”).
Ia juga tidak kejam dengan menyembunyikan status kekal kita! Ia telah dengan gamblang dan berulang-ulang
untuk menyatakan Jalan Keselamatan dan kepastian Keselamatan itu dengan suatu ketegasan dan kepastian
Seorang Allah yang tidak dapat berbohong, yang penuh kasih dan yang mampu melaksanakan janji-Nya karena
Ia Maha Kuasa:
“Sesungguhnya (amen
amen-amen
amen ) barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia
yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah
pindah dari dalam maut ke dalam hidup.” (Yoh. 5:24)
Ya, Allah tidak bermain petak-umpet dengan Keselamatan anda yang paling penting bagi anda! Jika anda
masih belum mengetahui tentang Keselamatan anda dan masih menyangsikan apakah Keselamatan
anda terjamin sampai kekal, maka andalah yang sedang main petak umpet tentang dua hal (Kepastian &
Jaminan Keselamatan) yang paling berharga ini. Sudah waktunya anda membuka mata dan mulai
mencari dengan sungguh-sungguh!

Allah tidak pernah bermain petak-umpet mengenai Keselamatan kita, dan juga tidak
berspekulasi tentang kemampuan kita menjaga Keselamatan kita. Ia dengan jelas menyatakan Jalan
Keselamatan dan kepastian Keselamatan itu, dan berjanji menjaga Keselamatan kita itu.
Jadi, apakah arti dan dasar dari Keselamatan atau Hidup kekal yang diajarkan oleh Alkitab? Mari
kita membahasnya:
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6.A. Arti dari Keselamatan/Hidup Kekal
“Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang
benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.” (Yoh. 17:3)

Ayat diatas adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan dengan tegas mendefinisikan apa itu
Keselamatan atau Hidup kekal itu, yaitu mengenal Allah Yang Benar melalui Yesus Kristus yang diutusNya. Jadi Keselamatan adalah dipulihkannya kembali hubungan dengan Allah yang benar, yaitu Allah
yang menyatakan Diri-Nya didalam seluruh Perjanjian Lama dengan Nama perjanjian-Nya sebagai
Yehovah/Yahweh. 130 Allah itulah yang dikenal oleh Adam, Habel, Set, Nuh, Sem, Abraham, Ishak, Yakub
dan semua tokoh-tokoh bangsa Israel, yang telah menyatakan Diri-Nya kepada mereka untuk
mengenalkan Jalan Keselamatan-Nya, yang pada saat-Nya digenapi didalam diri Yesus Kristus, Tuhan.
Jadi Keselamatan/hidup kekal itu diperoleh oleh setiap orang yang melalui Yesus Kristus kembali
dapat mengenal dan memiliki hubungan dengan Allah Yang Benar itu. Dengan perkataan lain,
Keselamatan/hidup kekal itu DIMULAI saat seseorang mendengar Injil dan mengambil keputusan
bertindak meninggalkan dosa-dosanya (bertobat) dan mempercayakan diri kepada Kristus. Perhatikan
perkataan Tuhan sendiri berikut:
“Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya
kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab
ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.” (Yoh. 5:24)

Perhatikan ayat diatas. Barangsiapa (atau siapapun) yang saat mendengar perkataan Kristus dan
percaya kepada Allah Yang Benar & satu-satunya, ia sudah dan sedang memiliki hidup yang kekal karena
ia SUDAH pindah dari dalam maut kedalam hidup yang kekal. Kata “sudah” merupakan suatu peristiwa
yang telah berlalu dan telah selesai. Artinya, hidup kekal itu diperoleh oleh seseorang saat seseorang
berpaling kepada Kristus (berarti saat sekarang masih hidup, bukan nanti). 131 Konsep ini tersebar
keseluruh Alkitab Perjanjian Baru, sehingga orang percaya telah disebut sebagai “orang-orang kudus”
atau “anak-anak Allah” karena saat mereka berpaling kepada Kristus, maka SAAT ITU JUGA mereka telah
memperoleh Keselamatan dan diangkat sebagai anak-anak Allah dan dipanggil orang-orang kudus. 132
Selain memiliki aspek MASA LALU, Keselamatan juga mengandung aspek MASA KINI dan MASA
YANG AKAN DATANG karena Keselamatan adalah “hidup kekal” (artinya Keselamatan itu TELAH kita
terima saat pertama kita berpaling kepada Kristus, saat kita dibenarkan, SEDANG terjadi sekarang saat
kita hidup, melalui proses penyucian, dan AKAN dipenuhkan nanti saat Kristus datang keduakalinya,

130

Nama khusus Allah Yang Benar yang memperkenalkan diri kepada Musa (Kel. 6:3) terdiri dari 4
konsonan (YHWH – yang disebut “tetragrammaton”) yang sakral (Alkitab bahasa Indonesia menulisnya dengan
kata “TUHAN”-seluruhnya huruf besar), sehingga bangsa Israel takut mengatakannya dan saat membaca Nama itu,
mereka menggantinya dengan sebutan “A-donay” (“Tuhanku”- ditulis dalam Alkitab Indonesia dengan “Tuhan”
dengan hanya huruf awal yang besar). Pada sekitar abad 12, vokal-vokal yang ada didalam sebutan A-donay
kemudian disisipkan kedalam tetragrammaton tersebut, dan menjadi “Yehovah” (New Bible Dictionary, 2nd Ed.,
J.D. Douglas dkk., Inter-Varsity Press & Tyndale House Publishers, 1986)
131
“sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup” (alla metabebeken ek tou thanatou eis ten

zoen). “Sudah pindah” berbentuk perfect active indicative dari “metabaino”: telah selesai melakukan suatu
proses, pindah dari maut kepada hidup (Robertson’s Word Pictures). Terjemahan Alkitab bahasa Inggris terbaik
(NIV, ESV, MKJV, ISV, ASV, LITV) semua menterjemahkan “has passed.”
132
Seorang percaya dipanggil sebagai “orang kudus”: Kis. 9:13,32,41; Kis. 26:10; Rom_1:7; 8:27; 12:13;
15:25, 26, 31;c16:2, 15; 1Kor. 1:2; 6:1, 2; 14:34; 16:1, 15; 2Kor. 1:1; 8:4; 9:1, 12; 13:13; Ef. 1:1, 15, 18; 2:19; 3:8, 18;
4:12; 5:3; Ef. 6:18; Fil. 1:1; 4:21, 22; Kol. 1:4, 12, 26; 1Tes. 3:13; 2Tes. 1:10; Fil. 1:5, 7; Ibr. 6:10; 13:24; Jud. 1:3, 14;
Why. 5:8; 8:3, 4; 11:18; 13:7, 10; 14:12; 16:6; 17:6; 18:20, 24; 19:8; 20:9. Juga dipanggil sebagai “anak-anak Allah”:
Mat. 5:9; Luk. 3:38; 6:35; 20:36; Yoh. 1:12; 11:52; Rom. 8:14,15, 16, 19, 21; 9:8, 26; Gal. 3:26; Fil. 2:15; 1Yoh. 3:1,
2; 3:10; 5:2.
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yaitu saat kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia, dan akan berlangsung SELAMA-LAMANYA). Aspek
waktu dari Keselamatan ini akan kita bahas lagi kemudian.

6.B. Dasar dari Keselamatan/Hidup Kekal
Didalam Bab-5 kita telah membahas bahwa dasar dari diterimanya Keselamatan adalah “dengan
percaya saja” (sola fide) kepada Kristus sebagai Jalan Keselamatan yang disediakan oleh Allah. Percaya
kepada seseorang artinya mempercayai apa yang dikatakannya. Demikian juga artinya percaya kepada
Kristus, artinya mempercayai apa yang dikatakan-Nya. Untuk memperoleh Keselamatan, Kristus berkata
syaratnya adalah dengan percaya saja kepada apa yang telah dilakukan & dikatakan-Nya:
14

Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus
ditinggikan,
15
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal.
16
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya
yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal.
17
Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan
untuk menyelamatkannya oleh Dia.
18
Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah
berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. (Yoh. 3:14-18)

Demikian juga rasul Yohanes, murid kesayangan-Nya yang dapat memegang inti dari perkataanperkataan Tuhan, menekankan bahwa seseorang yang telah percaya kepada Kristus, TELAH memiliki
Keselamatan/Hidup Kekal itu:
9

Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah
kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya.
10
Barangsiapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya;
barangsiapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Dia menjadi pendusta, karena ia tidak
percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya.
11
Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu
ada di dalam Anak-Nya.
12
Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak
memiliki hidup.
13
Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah,
tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. (1Yoh. 5:9-13)

Untuk dapat lebih mengerti lagi, berikut tulisan rasul Yohanes dalam bahasa Indonesia sehari-hari:
9

Kita percaya kepada kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat lagi. Dan itulah
kesaksian yang sudah diberikan oleh Allah tentang Anak-Nya.
10
Sebab itu, orang yang percaya kepada Anak Allah, sudah menerima kesaksian itu di dalam
hatinya; tetapi orang yang tidak mempercayai Allah, sudah beranggapan seakan-akan Allah
pendusta, sebab ia tidak percaya apa yang dikatakan Allah tentang Anak-Nya.
11
Inilah kesaksian itu: Allah sudah memberikan kepada kita hidup sejati dan kekal, dan Anak-Nya
adalah sumber hidup itu.
12
Orang yang mempunyai Anak Allah, mempunyai hidup itu; dan orang yang tidak mempunyai
Dia, tidak mempunyai hidup itu.
13
Saya menulis kepada kalian yang percaya kepada Anak Allah, supaya kalian tahu bahwa kalian
sudah mempunyai hidup sejati dan kekal. (1Yoh. 5:9-13)
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Mengapa hanya percaya saja? Agar tidak seorang manusiapun dapat menyombongkan diri, karena
kesombongan dalam segala bentuk dan derajatnya tidak dapat bersekutu dengan sifat Allah yang Kasih,
Benar dan Kudus. Lihat penjelasan rasul Paulus akan DASAR dari Keselamatan itu:
4

Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkanNya kepada kita,
5
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh
kesalahan-kesalahan kita--oleh kasih karunia kamu diselamatkan-6
dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersamasama dengan Dia di sorga,
7
supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya
yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus.
8
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi
pemberian Allah,
9
itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. (Ef. 2:4-9)

Dari penjelasan Paulus diatas, jelas kita mengerti bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia,
bukan karena usaha manusia. Juga bukan karena iman. Apalagi jika iman itu dimengerti sebagai usaha
atau kemampuan yang datang dari pihak manusia atau kemampuan yang berasal dari “kehendak bebas”
manusia.133 Tidak. Yang menyelamatkan adalah kasih karunia (Yun.: “charis”, kebaikan) Allah. Iman
hanya sebagai jalannya. Frasa “oleh iman” (Yun.: “dia pisteos”; melalui iman) tidak memberi arti
penyebab dari diterimanya Keselamatan itu, tetapi menyatakan jalannya. Kata “oleh” (Yun.: “dia”; Ing.:
channel of an act) menyatakan saluran diterimanya Keselamatan itu, dan bukan penyebab diterimanya
Keselamatan itu. 134 Iman itupun timbul bukan dengan sendirinya, tetapi karena pemberian Allah juga
(Yoh. 6: 44, 65. band. Fil. 2:13). Perhatikan illustrasi dibawah ini untuk dapat lebih mengerti peran iman
dan Allah didalam keselamatan:

133

Ingat didalam pembahasan terdahulu, pada keadaannya yang berdosa (belum diselamatkan/belum
lahir kembali), manusia tidak memiliki “kehendak bebas” dalam arti yang sebenarnya (dapat merespons Allah,
atau dapat memilih Allah) karena ia adalah HAMBA dosa (tidak dapat melakukan hal lain selain dosa – Rom. 6:16,
20; Yoh. 8:34. Band. Rom. 3:9-18).
134
Kamus Strong G1223: διά – dia - dee-ah'. A primary preposition denoting the channel of an act;
through (in very wide applications, local, causal or occasional). In composition it retains the same general import: after, always, among, at, to avoid, because of (that), briefly, by, for (cause) . . . fore, from, in, by occasion of, of, by
reason of, for sake, that, thereby, therefore, X though, through (-out), to, wherefore, with (-in). In composition it
retains the same general import.
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Illustrasi: no. 11
DISELAMATKAN OLEH IMAN ATAU KASIH KARUNIA?
Didesa kami dahulu sulit mendapatkan air yang jernih. Air jernih dari mata air hanya dapat diperoleh dengan
berjalan kaki naik turun perbukitan yang jauh. Air yang dapat dibawa untuk diminumpun terbatas jumlahnya.
Memang ada air jernih yang mengalir dari hutan diatas desa kami, tetapi air itu tidak mengalir langsung kedesa
kami tetapi mengalir melalui hutan, parit dan sawah yang kotor, sehingga tidak layak minum.
Kemudian seorang warga yang telah sukses diperantauan (sebut saja namanya pak Agung) berinisiatif untuk
membuat saluran langsung dari mata air dihutan kedesa kami. Setelah mendapatkan dukungan dari penduduk
desa yang antusias, maka dimulailah pembangunan saluran air tersebut dari kolam dihutan diatas langsung
desa kami. Semua biaya pembelian pipa dan bahan-bahan bangunan, maupun upah ditanggung oleh pak
Agung. Singkat cerita, pembangunan selesai dan semua orang didesa senang karena telah memiliki air bersih
yang layak diminum. Akhirnya setiap rumah juga kemudian dapat membangun kamar mandi dan toilet yang
layak.
Jika seseorang bertanya: “siapa yang memberikan air jernih kedesa ini?” maka pasti semua orang didesa itu
akan menjawab “pak Agung!” atau “karena kedermawanan pak Agunglah maka air bersih dapat sampai didesa
kami.” Bayangkan jika seseorang menjawab pertanyaan itu: “pipa air itu yang memberikan air jernih kedesa
kami,” maka kita akan heran akan jawaban orang itu dan menganggapnya sebagai seorang yang memiliki
kekurangan atau kelainan.
Memang pipa itu yang mengantarkan air dari sumbernya, tetapi pipa itu hanya dapat menyalurkan air bersih
itu jika ia dipasang ditempatnya oleh para pekerja yang diupah pak Agung. Pak Agunglah yang berinisiatif,
berencana, bertindak dan membayar harga semuanya sehingga pipa itu dapat terpasang ditempatnya dan
mengalirkan air itu. Ingat juga bahwa pak Agung jugalah yang telah membeli pipa itu sehingga pipa tersebut
dapat pindah dari gudang toko, dan dipindahkan ke tempat dimana ia dapat berfungsi sebagaimana
seharusnya.
Demikian juga dengan Keselamatan. Jika anda ditanya seseorang: “apakah dasar atau penyebab dari
Keselamatanmu?” dan anda menjawab: “iman saya,” maka anda sama dengan orang yang memiliki
kekurangan atau kelainan itu. Artinya anda belum mengerti dengan benar dasar atau penyebab dari
Keselamatan itu.
Iman memang bagian dari diterimanya Keselamatan itu, tetapi ia hanya saluran saja melalui mana Keselamatan
itu diberikan. Sama seperti pipa air itu hanya merupakan saluran saja. Pipa air itupun merupakan karya pak
Agung karena ialah yang telah membelinya. Begitu pula iman itu. Allahlah yang mengaruniakan iman yang
menyelamatkan yang menyanggupkan seseorang dapat percaya kepada Kristus (Yoh. 6:44, 65).
Karena itu, jika ditanyakan pertanyaan diatas, seseorang yang telah mengerti dasar Keselamatannya akan
berkata: “hanya oleh karena kasih Allah lah saya telah mendapat Keselamatan itu!” (sola gratia). Itulah dasar
Keselamatan yang sesungguhnya. Itulah kebenaran yang ditemukan ulang oleh para Reformator setelah
berabad-abad gereja mengajarkan dengan salah tentang dasar Keselamatan itu.

Didalam Perjanjian Baru memang banyak disebutkan tentang “diselamatkan oleh iman,” tetapi
semua itu untuk menekankan bahwa bagian dari orang dalam Keselamatan (atau kesembuhan) HANYA
percaya saja, bukan dengan persyaratan-persyaratan lain (perbuatan, kebaikan, kesungguhan, dsb.). 135
berikut suatu illustrasi lagi agar kita mengerti bahwa anugerah Allahlah yang menyelamatkan kita,
karena iman juga termasuk dalam anugerah itu:

135

Misalnya Mat. 9:22; Mar. 5:34; 10:52; Luk. 7:50; 8:48; 17:19; 18:42. Namun harap diperhatikan, bahwa
kata “keselamatan” disitu tidak selalu menunjuk kepada Keselamatan jiwa, tetapi dapat menunjuk kepada
kesembuhan fisik. Meskipun sebagian ada juga yang menunjuk kepada keselamatan jiwa, ingatlah bahwa didalam
semua peristiwa tersebut, kasih Kristuslah yang telah menjadikan Keselamatan itu menjadi milik mereka (Kristus
yang berkehendak menyembuhkan & menyelamatkan, dan Kristus juga yang menumbuhkan iman mereka melalui
perkataan & tindakan-tindakan-Nya).
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Illustrasi: no. 12
IMAN ADALAH ANUGERAH

Perhatikan chart diatas. Pertanyaannya: apakah yang menyebabkan lampu menyala? Pembangkit,
kabel atau arus listrik? Semuanya! Tetapi penyebab utama dari menyalanya lampu adalah adanya
pembangkit listrik yang menyediakan arus listrik.
Jika listrik yang mengakibatkan lampu menyala diumpamakan sebagai Keselamatan, pembangkit
tenaga listrik sebagai sumber listrik (sumber Keselamatan) adalah Allah, maka kabel listrik sebagai
pengantar listrik adalah iman. Untuk dapat menyala, maka lampu harus dihubungkan dengan kabel
kesumbernya, yaitu pembangkit tenaga listrik. Namun bukan kabel yang membuat lampu menyala,
tetapi arus listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit.
Demikian juga dengan Keselamatan. Sumber Keselamatan adalah Allah (=Pembangkit listrik) yang
menghasilkan Keselamatan (=arus listrik) yang diterima sebagai suatu pengalaman pribadi melalui
iman (=kabel listrik). Ketiganya harus ada didalam Keselamatan, namun yang menyelamatkan
bukanlah iman, tetapi Allah yang menganugerahkan Keselamatan melalui karya Putra TunggalNya
Yesus Kristus.
Dalam semuanya itu, perlu diingat bahwa iman adalah juga anugerah Allah. Jadi anugerah
Keselamatan adalah paket lengkap: Allah sendiri yang memberi anugerah untuk kita, Dia juga
menganugerahkan iman kepada kita sehingga kita dapat percaya kepadaNya dan memperoleh
hidup kekal itu, serta menganugerahkan Keselamatan itu dengan segala kekayaannya. Atau dari
illustrasi gambar diatas, yang dimaksud anugerah adalah seluruhnya secara lengkap:
Pembangkitnya, Arus Listriknya dan Kabel. Bukan hanya pembangkit & arus listriknya saja, tetapi
termasuk kabelnya. Hanya dengan demikian maka bola lampu dirumah dapat menyala.
Jadi Iman yang menyelamatkan juga adalah anugerah Tuhan yang termasuk dalam paket anugerah
yang diberikan kepada orang-orang pilihanNya agar dapat merespon panggilan KeselamatanNya.
Jadi dasar dari Keselamatan kita adalah anugerah saja yang diterima melalui iman. Perbuatan,
kesetiaan, kesucian, ketaatan BUKAN dasar diterimanya Keselamatan. Jika ada orang yang mengatakan
bahwa ia diselamatkan oleh anugerah melalui iman, tetapi menambah kata-kata lain seperti “berusaha,
taat, setia, hidup kudus, dst.” maka orang itu sebenarnya belum mengeri dasar dari Keselamatan itu.
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Jika ada orang yang mengatakan bahwa ia diselamatkan oleh anugerah melalui
iman, dan menambahkan kata-kata lain seperti “berusaha, setia, taat, hidup
kudus, dsb.”, maka ia belum mengerti dasar dari Keselamatan itu.

Jadi ARTI dari Keselamatan adalah dipulihkannya kembali pengenalan dan hubungan dengan
Allah Yang Benar melalui karya Kristus yang telah selesai dengan cara berpaling kepada Kristus (bertobat
dari dosa dan percaya kepadaNya). Dan DASAR dari Keselamatan itu adalah karena ANUGERAH/Kasih
Karunia Allah semata. Itulah ARTI dari Keselamatan dan DASAR dari Keselamatan itu.

ARTI & DASAR KESELAMATAN
ARTI dari Keselamatan adalah dipulihkannya kembali pengenalan dan hubungan dengan
Allah Yang Benar melalui karya Kristus yang telah selesai dengan cara berpaling kepada
Kristus (bertobat dari dosa dan percaya kepadaNya)
dan
DASAR dari Keselamatan itu adalah karena ANUGERAH/Kasih Karunia Allah semata, yang
diterima sebagai suatu pengalaman praktis melalui Iman.

6.C. Urut-urutan Keselamatan & Aspek-aspek Keselamatan
Sebelum menjelaskan lagi mengenai Kepastian Keselamatan,perlu kiranya dijelaskan disini
tentang urut-urutan Keselamatan serta aspek-aspek Keselamatan itu. Urut-urutan Keselamatan perlu
dimengerti karena Keselamatan merupakan suatu rangkaian proses yang lahir dari inisiatif Allah sejak
dunia belum dijadikan sampai penggenapannya dikekekalan. Karena itu Keselamatan juga menyangkut
aspek waktu, aspek legal, aspek kondisi praktis, aspek tempat dan aspek manusia (tubuh & jiwa/roh).
Mari kita kita membahasnya.
6.C.1. Urut-urutan Keselamatan (Ordo Solutis)
Penelitian Alkitab yang mendalam dan holistik (utuh menyeluruh) akan menyimpulkan uruturutan Keselamatan sebagai berikut:
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Posisi org percaya
disini
PENEBUSAN
Allah

KELAHIRAN
KEMBALI
Allah

Peran: Allah

PILIHAN

Allah

PANGGILAN

Allah

Allah

PERPALINGAN
Allah & manusia

MASA LALU

PEMBENARAN

PENGUDUSAN

PEMULIAAN

Allah & manusia

MASA KINI

MASA YG
AKAN DATANG

Gbr. 21: Urut-urutan Keselamatan, Aspek Waktu dan Peran Allah
& Manusia didalamnya
Perhatikan gambar 20 diatas dan perhatikan urut-urutan Keselamatan dan peran Allah &
manusia didalam setiap tahapannya. Jika diperhatikan dengan seksama, maka sebenarnya semua
tahapan itu adalah karya Allah saja. Peran manusia didalam Perpalingan (bertobat+percaya) dan
Pengudusan/Penyucian adalah untuk tunduk dengan percaya kepada kasih & karya Allah. Didalam
Perpalingan, Allahlah yang menggerakkan hati manusia sehingga ia dapat mengerti, menyetujui,
berkehendak dan dapat bertindak untuk bertobat dan mempercayai Kristus (Yoh. 6:44, 65). Didalam
penyucian, Allah juga didalam orang percaya yang memberi kemauan untuk hal yang baik didalam hati
mereka dan yang memampukan mereka untuk bertindak yang baik (Fil. 2:13). Didalam semua itu
manusia hanya perlu berserah saja kepada dorongan Roh Tuhan, sehingga Tuhan dapat
memanifestasikan Diri-Nya didalam orang percaya.
Dari sudut waktu terjadinya, Keselamatan meretas waktu lampau, kini dan akan datang. Ini tidak
berarti Keselamatan hanya terjadi setelah kita mati nanti. Keselamatan sudah didapatkan seseorang
pada saat seseorang berpaling kepada Kristus melalui karya Roh Kudus. Inilah yang disebut “dilahirkan
kembali” (Yoh. 3:1-8).136 Karena itu, jika berbicara Keselamatan, Alkitab banyak berbicara tentang masa
lalu (mis. Yoh. 5:24; 1 Yoh. 5:13; Rom. 5:9, 10; Ef. 2:5, 8).
Keselamatan juga menyangkut masa kini, yaitu proses penyucian. Ini adalah proses dimana benih ilahi
yang disemai saat seseorang dilahirkan kembali itu semakin lama semakin menguasai orang itu (1Pet.
1:23; 1Yoh. 3:9) sehingga merubah karakter seseorang semakin lama semakin serupa dengan Kristus
(Gal. 5:22-24. Band. 1Pet. 2:3-8).

136

Soteriology Protestan Calivinism menempatkan kelahiran kembali didepan perpalingan karena tanpa
pemberian natur baru tidak mungkin seseorang yang berdosa dapat merespons panggilan Allah untuk bertobat
dan percaya. Ini adalah suatu proses tunggal, sesuatu yang terjadi sekali dalam setiap orang percaya. Didalam
Protestan Arminianism, kelahiran kembali merupakan proses yang panjang yang menyangkut penyucian, bukan
suatu proses tunggal (mis. Penjelasan Adam Clarke dalam Adam Clarke’s Commentary on the Bible terhadap Yoh.
3:3). Karena itu Kelahiran kembali menurut konsep ini adalah proses yang terus menerus dalam hidup seseorang,
sehingga konsep ini menjadi tidak jelas kapan mulai terjadinya, kapan berakhirnya atau intensitasnya (berulangulang?). Konsep itu menjadi demikian karena premis konsep ini adalah bahwa Keselamatan merupakan sesuatu
proses yang didapat seseorang dengan “tetap setia” atau tetap “hidup suci,” yang juga dapat hilang karena
seseorang bisa berhenti percaya atau hidup tidak suci.
Konsep yang dianut oleh Protestan Injili pada umumnya sama dengan Calvinism, namun ada variasi
mengenai urut-urutan antara kelahiran kembali dan perpalingan. Namun semua sepakat dengan bulat bahwa
Kelahiran kembali adalah suatu proses tunggal dimana seseorang “menjadi baru” dengan ditanamkannya “benih
ilahi” didalam diri seorang yang telah dibenarkan/diselamatkan. Karena itu Keselamatan dapat diketahui dengan
pasti melalui peristiwa kelahiran kembali dan perpalingan.
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Namun tidak sampai disitu, Keselamatan juga menyangkut masa depan, yaitu penggenapan yang penuh
akan Keselamatan itu di Kerajaan Sorga (Rom. 8:24; 5:9; 1Pet. 2:8), dimana kita akan dimuliakan
bersama dengan Kristus dan ikut memerintah alam semesta baru bersama dengan Kristus (Rom. 8:30;
Why. 2Tim. 2:12. Band. Why. 22:5).
Dari aspek legal (“de jure” - keputusan akhir Allah yang tidak dapat diganggu-gugat),
Keselamatan merupakan status orang percaya dihadapan Allah dimana saat mereka berpaling kepada
Kristus, maka mereka “dibenarkan” (dinyatakan benar dihadapan Allah) sehingga mereka tidak mungkin
mendapat hukuman lagi (Rom. 3:24; 5:1, 9; 8:30; 1Kor. 6:11; 2Kor. 5:21; Tit. 3:7).

6.C.2. Aspek-aspek Keselamatan
Selain memiliki urut-urutan, Keselamatan yang begitu kaya itu juga memiliki aspek-aspek.
Diantaranya adalah aspek waktu (lalu, kini, yang akan datang), aspek posisi: legal vs kondisi praktis (de
jure vs de fakto) dan aspek peran (Allah & manusia).
Agar dapat mengerti secara keseluruhan, berikut kita daftarkan aspek-aspek Keselamatan:
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ASPEK

PILIHAN

Tabel 1: ASPEK-ASPEK KESELAMATAN
PENEBUSAN

Waktu

Peran
Arti

PANGGILAN

KELAHIRAN KEMBALI &
PERPALINGAN

PEMBENARAN
Saat
seseorang
berpaling kpd
Kristus

Allah:

Allah & Manusia:

Sebagai hasil
dari Kelahiran
kembali &
Perpalingan,
maka orang
percaya
dibenarkan oleh
Allah, yaitu
DINYATAKAN
BENAR oleh
Allah. Ini adalah
aspek legal
tentang
kedudukan
orang percaya
dihadapan
Allah. (Rom.
3:24; 5:1, 9;
8:30; 1Kor.
6:11; 2Kor.
5:21; Tit. 3:7;
Gal. 3:24;)

Setelah diselamatkan, orang
percaya akan bertumbuh
dalam pengenalannya akan
Kristus (2Pet. 1:3-10). Secara
legal (“de jure”) dihadapan
Allah, orang-orang percaya
telah “dikuduskan” yaitu
DINYATAKAN KUDUS,137
walaupun secara praktis (“de
fakto”) mereka masih belajar
hidup dalam kekudusan
(1Pet. 1:15; 2Kor. 7:1; Ibr.
12:10, 14).
Didalam
pengudusan/penyucian
praktis ini Allah tetap
berperan utama untuk
memotivasi dan
memampukan mereka hidup
dalam kesucian, dan manusia
harus mentaatiNya (Fil. 2:1216)

MASA LAMPAU
Kekekalan masa lampau

Saat Kristus disalib kr. Saat seseorang
2000 thn lalu
mendengar Injil

Saat seseorang merespons
Injil & berpaling kpd
Kristus

Allah:

Allah:

Allah:

Allah & Allah+ manusia:

Untuk memperoleh
Keselamatan itu, Allah
memberikan panggilan
kepada manusia
melalui pemberitaan
Injil. Bagi orang-orang
pilihan, pemberitaan itu
merupakan sarana
untuk merespons Jalan
Keselamatan, dan
diselamatkan. Tetapi
bagi mereka yang akan
binasa, Injil adalah “bau
kematian,” yaitu berita
tentang penghakiman
Allah (2Kor. 2:14-16)
Mereka yang dipilih
PASTI akan dipanggil
melalui Injil karena
mereka harus
diselamatkan (band.
Rom. 8:29-30; Rom.
1:5-6; 9:24; Kis. 2:39)

Kelahiran kembali adalah
karya Roh Kudus (Yoh. 3:8)
sebagai tangan Allah yang
menyanggupkan seseorang
untuk berpaling kepada
Kristus (Yoh.6:44, 65) melalui
pemberitaan Injil (1Pet. 1:23).
Sebagai tandanya adalah
adanya perpalingan
seseorang kepada Kristus.
Perpalingan adalah peran
Allah yg memanggil &
memampukan dan peran
manusia yang merespons
dengan imannya. Hasilnya
adalah suatu status baru
sebagai anak-anak Allah dan
memperoleh benih natur
yang baru dengan
berdiamnya Roh Kudus
didalam dirinya sebagai
materai (tanda sah, tidak
dapat dibatalkan lagi) sebagai
jaminan Keselamatan – Ef.
1:13-14; 2Kor. 5:17; Yoh.
1:12; Rom. 8:15-16)

Didalam keMaha tahuan-Nya,
sebelum dunia diciptakan-Nya,
Allah mengetahui bahwa manusia
akan binasa karena pilihan
mereka. Kasih-Nya menuntut-Nya
untuk memberi Jalan
Keselamatan kepada manusia
dan memilih orang-orang yang
akan memperoleh KeselamatanNya bukan berdasarkan kebaikan,
kemampuan atau kemauan
mereka, tetapi berdasarkan
Kasih, Hikmat, Kemahatahuan
dan Rencana/maksudNya sendiri
saja (2Tim. 1:9. Band. Rom. 8:29;
Ef. 1:4; Kol. 3:12; 1Tes. 1:4; 2Tes.
2:13; 1Pet. 1:2; Gal. 1:15)
Tanpa pilihan Allah, tidak akan
ada seorangpun yang
diselamatkan karena semua
orang berdosa dan tidak dapat
merespons/memilih Allah (Rom.
3:10-11, 23; 6:23; Rom. 6:20.
Band. Yoh. 8:34)

137

Jalan Keselamatan yang
Allah tetapkan adalah
melalui korban
substitusi yang dapat
memenuhi tuntutan
integritas moral Allah.
Didalam seluruh PL
digambarkan dgn
korban hewan yang
tidak bercela.
Setelah genap
waktunya, Allah
mengutus Anak
Tunggal-Nya sebagai
korban penebus dosa,
sehingga Jalan
Keselamatan telah
tersedia bagi orangorang yang percaya,
yaitu mereka yang telah
dipilih-Nya (Mat. 20:28;
Mark. 10:45; 1Tim. 2:56; Gal. 3:13; 4:5; 1Pet.
1:18-19; Ibr. 9:15)

Lihat catatan kaki 132.
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PENGUDUSAN

PEMULIAAN

MASA KINI

MASA DEPAN

Saat hidup sekarang, setelah
diselamatkan

Saat kedatangan
Kristus lagi

Allah:
Ini adalah puncak
dari mata rantai
Keselamatan
(Rom. 8:29-30),
yaitu kemuliaan
yang akan
diterima orang
percaya dari Allah
saat kedatangan
Tuhan Yesus yang
keduakalinya (Kol.
3:4; 1Pet. 1:7;
4:13; 5:1; Rom.
5:2; 8:18, 21;
1Kor. 2:7; 2Kor.
4:17; 2Tes. 2:14;
2Tim. 2:10; Tit.
2:13)
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Mari perhatikan Tabel-1 diatas dengan seksama dan berikut adalah keterangan tambahan dari
setiap tahapan dan aspek Keselamatan:
6.C.2.a. PILIHAN ALLAH (Election)
Didalam kemahatahuan-Nya yang meretas dimensi tempat dan waktu, Allah mengerti bahwa
manusia yang akan diciptakannya akan jatuh didalam dosa dan mengalami perpisahan dengan-Nya (maut).
Kasih-Nya yang tidak terbatas itu bergelora didalam Diri-Nya dan menggerakkan-Nya untuk merencanakan
suatu tindakan penyelamatan agar manusia dapat bersekutu lagi dengan-Nya. Hikmat serta pengetahuanNya yang tidak terbatas itu kemudian memilih mereka yang akan diselamatkan-Nya melalui Logos-Nya yang
akan menjadi manusia-Allah (Mesias) untuk menjadi korban pengganti manusia. Didalam semua itu, pilihan
terhadap orang-orang yang akan menerima Keselamatan bergantung sepenuhnya kepada Diri-Nya sendiri
yang lahir dari Kasih, Kebijaksanaan/Hikmat, Pengetahuan dan Rencana-Nya sendiri, dan BUKAN kepada
manusia dengan segala “kemampuannya.” Alasannya jelas: apapun rencana atau tindakan yang tergantung
kepada manusia pasti akan gagal! Karena itu Allah menggantungkan seluruh pilihan-Nya kepada Diri-Nya
sendiri (kepada sifat-sifat Diri-Nya sendiri yang dapat diandalkan, pasti dan Amin) yaitu kepada Kasih-Nya,
Kebijaksanaan/Hikmat-Nya, Pengetahuan-Nya dan Rencana-Nya sendiri). Itulah DASAR dari pilihan Allah
yang dinyatakan didalam seluruh Alkitab, secara khusus didalam Perjanjian Baru. Sebelum kita membahas
tentang dasar dan tujuan dari pilihan Allah, mari kita melihat tentang waktu terjadinya Pemilihan itu agar
kita mengerti secara holistik tentang Pemilihan ini.

Apapun rencana atau tindakan yang masih mengandung unsur ketergantungan
kepada manusia PASTI GAGAL!
Karena itu Allah menggantungkan alasan pemilihan kepada Diri-Nya sendiri
dengan segala atribut-Nya (Kasih, Kebijaksanaan, Hikmat, dan ke-MahatahuanNya), dan bukan kepada manusianya, sehingga semua rencana dan
pelaksanaannya dapat diandalkan, pasti dan Amin!

6.C.2.a.1. Waktu dari Pemilihan Allah
Banyak kalangan Kristen yang berpendapat bahwa pemilihan Allah terjadi karena orang tersebut
telah terbukti datang dan percaya kepada Kristus, dan sanggup untuk bertahan sampai akhirnya.
Gambarannya selalu disampaikan seperti orang-orang yang mengikuti pertandingan: hanya yang menang
saja yang dipilih. Mereka yang ikut pertandingan pada awalnya, tetapi tersandung saat melaksanakan
pertandingannya, maka ia tidak akan dipilih. Jadi pemilihan – menurut konsep ini- adalah SEBAGAI AKIBAT
dari respon seseorang kepada Kristus dan kemampuan seseorang untuk mempertahankan Keselamatannya
(seperti katanya “yang penting bukan awalnya, tapi akhirnya”). Dengan perkataan lain, Pemilihan terjadi
NANTI saat pengadilan akhir memutuskan apakah seseorang dianggap layak untuk dipilih atau tidak.
Konsep demikian adalah konsep agama-agama & kepercayaan-kepercayaan yang berdasarkan
perbuatan, BUKAN konsep Kristen. Konsep seperti itu asing bagi Alkitab, karena mendasarkan pemilihan
Allah kepada manusianya (lihat pembahasan berikutnya dalam butir “Dasar-dasar Pemilihan Allah), dan
bukan kepada Allah.
Konsep Alkitab bertolak belakang dengan konsep demikian, karena Pemilihan dilakukan SEBELUM
seseorang bahkan diciptakan. Lihat ajaran-ajaran para Rasul tentang waktu pilihan sebagai berikut:
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•

Pemilihan dilakukan “sebelum dunia dijadikan” atau “dari semula” (Ef. 1:3-6)
3

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita
segala berkat rohani di dalam sorga.
4
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di
hadapan-Nya.
5
Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai
dengan kerelaan kehendak-Nya,
6
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang
dikasihi-Nya. (Ef. 1:3-6)

•

Pemilihan dilakukan “dari semula” atau “dari mulanya.”
29

Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi
serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
30
Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan mereka yang dipanggilNya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga dimuliakan-Nya.
(Rom. 8:29-30)
“Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi
Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan
kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai.” (2Tes. 2:13)

•

Pemilihan dilakukan “sesuai rencana Allah,” rencana mana dilakukan “sebelum dunia dijadikan.”
“yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh,
supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai
sejahtera makin melimpah atas kamu.” (1Pet. 1:2)

Kata “rencana” diayat diatas didalam bahasa Yunaninya adalah “prognosis” yang berasal dari “pro”
(= sebelumnya. Ingat kata “pre” dalam bahasa Inggris), dan “ginosko” yang berarti pengetahuan
atau pertimbangan. Jadi “prognosis” berarti “pengetahuan atau pertimbangan sebelumnya.” 138
Artinya orang-orang pilihan telah dipilih saat Allah merencanakan Jalan Keselamatan itu. Kapan Jalan
Keselamatan itu direncanakan-Nya? Sebelum dunia dijadikan (ay. 20).
•

Pilihan Allah dilakukan sebelum seseorang percaya kepada Kristus.
“Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman
Tuhan; dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, menjadi percaya.” (Kis. 13:48)

•

Pilihan Allah telah dilakukan sebelum seseorang dilahirkan, sebelum dapat melakukan sesuatu, atau
“sejak kandungan ibu.”
“Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, --supaya
rencana Allah tentang pemilihan-Nya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan
panggilan-Nya—“ (Rom. 9:11)

138

Kamus Strong G4268 – πρόγνωσις - prognōsis [prog'-no-sis]
From G4267; forethought: - foreknowledge.
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“Tetapi waktu Ia, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya,”
(Gal. 1:15)

Dari ayat-ayat diatas, Alkitab dengan jelas menegaskan bahwa orang-orang percaya dipilih “sejak
awalnya,” yaitu sejak sebelum dunia dijadikan. Istilah-istilah lainnya “sejak didalam kandungan, sejak
sebelum dilahirkan” adalah kata-kata sejajar yang menekankan bahwa pilihan telah dilakukan Allah sejak
sebelum dunia dijadikan. Jadi Pilihan kasih Karunia Allah itu dilakukan sejak sebelum manusia bahkan
diciptakan, dan tidak tergantung kepada manusianya, tetapi semata kepada sifat Kasih, Pengetahuan,
Hikmat dan Kebijaksanaan-Nya semata (lihat diskusi bagian selanjutnya).

6.C.2.a.2. Dasar-dasar dari Pilihan Allah
Jika kita mendalami secara seksama DASAR dari pemilihan Allah itu, maka semuanya tergantung
kepada Diri-Nya sendiri dan tidak satupun pilihan Allah tergantung kepada manusia (mis. Kebaikannya,
kemauannya, atau kemampuannya untuk memilih Allah atau Kristus). Perhatikan Dasar dari pilihan Allah
yang dinyatakan didalam Alkitab :
1. Pilihan Allah didasarkan kepada sifat KASIHNYA
4

Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak
bercacat di hadapan-Nya.
5
Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya,
sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, (Ef. 1:4-5)
“Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan
perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah
dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman” (2Tim. 1:9)
“Ia, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya,..”
(Gal. 1:15)
Sifat kasih karunia itu merupakan sifat Allah yang paling menonjol, sehingga kata “kasih karunia” ini
mendominasi kata sifat didalam Perjanjian Baru. 139

2. Pilihan Allah juga didasarkan kepada Hikmat & Kebijaksanaan-Nya
Setelah panjang lebar menjelaskan tentang pilihan (Israel dan orang-orang percaya), maka dengan
kagum Paulus mengucapkan lagu pujian bagi kemuliaan Allah (doxology) ini:
32

Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan
kemurahan-Nya atas mereka semua.
33
O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki
keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya!
34
Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatNya?
35
Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada-Nya, sehingga Ia harus menggantikannya?

139

Pencarian kata “kasih karunia, karunia, atau kasih” dalam Alkitab Bahasa Indonesia akan menghasilkan 287
kata-kata demikian.
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36

Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai
selama-lamanya! (Rom. 11:32)

Didalam pasal-pasal sebelumnya (psl. 9-11), Paulus menjelaskan tentang pilihan Allah. Jika kita
mempelajari dengan baik, penekanan Paulus tentang dasar pilihan Allah bukanlah kepada apa yang dibuat
manusia (atau apa kemauan dan kemampuannya), tetapi didasarkan semata kepada Diri-Nya sendiri,
termasuk Hikmat-Nya yang hanya Dia yang mengerti apa yang akan dilakukan-Nya.140
3. Pilihan Allah juga didasarkan kepada ke-Mahatahuan-Nya
“yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh
Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan
damai sejahtera makin melimpah atas kamu.” (1Pet. 1:2)
33

O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki keputusankeputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya! (Rom. 11:33)

29

Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk
menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara
banyak saudara.
30
Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan mereka yang
dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga
dimuliakan-Nya. (Rom. 8:29-30)

Terjemahan “rencana” dalam 1Pet. 1:2 diatas diterjemahkan dari kata Yunani “prognosis” yang
berasal dari kata “proginosko” yang artinya mengetahui sebelumnya (foreknowledge), atau pertimbangan
sebelumnya (forethought). Namun kata ini dapat juga diartikan sebagai “rencana” seperti terjemahan LAI
diatas, dengan penekanannya kepada rencana yang lahir dari kemahatahuan Allah yang meretas dimensi
waktu atau rencana yang lahir dari pertimbangan Allah sebelumnya. Demikian juga dalam Rom. 8:29, kata
“dipilih” diterjemahkan dari “proginosko,” dengan pengertian bahwa pilihan Allah itu didasari oleh
pertimbangan dan pengetahuan-Nya yang meretas melampaui waktu.
Beberapa kalangan mengatakan bahwa pengetahuan Allah inilah yang dipakai-Nya untuk memilih
orang-orang yang akan diselamatkan dengan dasar Allah mengetahui sebelumnya bahwa mereka akan
percaya kepada Kristus. Namun pandangan ini tidak memiliki dasar dan keliru karena pandangan ini justru
bertentangan dengan Alkitab karena Alkitab dengan jelas menegaskan bahwa pilihan Allah SAMA SEKALI
tidak tergantung kepada manusia, tetapi kepada Diri-Nya sendiri (lihat misalnya 2Tim. 1:9 dan Ef. 1:11).
9

Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan
perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan
kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman (2Tim. 1:9)
11

Aku katakan "di dalam Kristus", karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan--kami
yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam
segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya—(Ef. 1:11)
140

Konsep Arminianism menekankan bahwa Allah memilih seseorang sebelum permulaan zaman dengan
melihat kemasa depan apakah seseorang itu dengan kehendak bebasnya akan memilih Kristus atau tidak. Mereka yang
akan memilih Kristus, merekalah yang dipilih Allah. Jadi pilihan Allah bukan tergantung kepada Allah, namun kepada
manusia, apakah akan percaya Kristus atau tidak. Konsep ini asing dan tidak ada didalam Alkitab karena Alkitab justru
menekankan bahwa pilihan Allah kepada seseorang itu tidak melibatkan sedikitpun faktor manusia (karena tidak ada
sedikitpun faktor manusia yang dapat diandalkan), tetapi mendasarkan pilihan itu semata-mata kepada DiriNya sendiri.
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Pandangan kalangan tersebut justru meletakkan dasar dari pilihan Allah kepada kemauan seseorang
untuk percaya Kristus yang sebenarnya meletakkan dasar pilihan kepada manusia dan bukan kepada Allah
(lihat diskusi Dasar dari pilihan Allah selanjutnya).141
4. Terakhir, pilihan Allah tergantung kepada Rencana & MaksudNya sendiri
“Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan
perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah
dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman” (2Tim. 1:9)
“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.”
(Rom. 8:28)
“Aku katakan "di dalam Kristus", karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan--kami
yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam
segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya—“ (Ef. 1:11)
“Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, -supaya rencana Allah tentang pemilihan-Nya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi
berdasarkan panggilan-Nya—“ (Rom. 9:11)

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa Pilihan orang-orang percaya merupakan tindakan yang lahir
dari maksud dan rencana Allah yang selalu bertindak menurut keputusan dan pertimbangan-Nya sendiri
yang pasti tidak bisa salah (Ef. 1:11), dan tidak sedikitpun mempertimbangkan atau bersandar kepada
perbuatan kita (2Tim. 1:9).
Jadi perlu kiranya ditegaskan disini bahwa Pilihan Allah terhadap orang-orang sama sekali tidak
tergantung kepada manusianya, tetapi kepada maksud dan rencanaNya sendiri. Didalam suratnya kepada
jemaat di Roma, Paulus secara panjang lebar menjelaskan tentang pilihan, baik pilihan orang-orang percaya
maupun pilihan terhadap Israel. Paulus menegaskan bahwa pilihan Allah SEMATA-MATA tergantung kepada
Diri-Nya sendiri dan TIDAK SEDIKITPUN menggantungkan pilihan-Nya kepada manusia. 142 Perhatikan
ketegasan Alkitab tentang dasar pemilihan yang ada di pasal 9 ayat 11 Surat Roma berikut:
“Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, -supaya rencana Allah tentang pemilihan-Nya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi
berdasarkan panggilan-Nya—“ (Rom. 9:11)

141

Lihat catatan kaki 135. Konsep Arminianism menegaskan bahwa Pilihan Allah didasarkan kepada kehendak
bebas manusia yang akan mempercayai Kristus. Jadi pilihan merupakan AKIBAT dari respon manusia kepada Kristus.
Alkitab tidak menjelaskan demikian. Pilihan Allah tergantung kepada Diri-Nya sendiri dengan segala atribut sifat-Nya
yang dapat diandalkan, pasti dan amin, yaitu kepada Kasih-Nya, Ke-mahatahuan-Nya, Hikmat & Kebijaksanaan-Nya dan
Rencana-Nya sendiri yang lahir dari kehendak-Nya yang berdaulat. Jadi Pilihan merupakan PENYEBAB dari
Keselamatan. Artinya, seseorang yang dipilih Allah PASTI akan merespons Kristus dan diselamatkan (Yoh. 6:44, 65.
Band. urutan Keselamatan dalam Rom. 8:29-30).
142
Sekali lagi kita mengerti sekarang alasannya: Karena kejatuhan manusia pertama kedalam dosa dan gen
berdosa itu ditularkan/diteruskan didalam seluruh keturunannya, maka TIDAK SATUPUN didalam manusia yang dapat
menjadi alasan pemilihannya.
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Perhatikan dasar dari pemilihan Allah dalam ayat diatas. Pilihan Allah didasarkan bukan kepada
perbuatan mereka, tetapi semata “berdasarkan panggilan-Nya.” Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia
“panggilan-Nya” sekali lagi kurang tepat dan tidak jelas. Seharusnya kata itu diterjemahkan “berdasarkan
kepada Dia yang memanggil.” Lihat terjemahan-terjemahan Inggrisnya:
“For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God
according to election might stand, not of works, but of him that calleth;” (Rom. 9:11 – KJV/MKJV)
“though they were not yet born and had done nothing either good or bad--in order that God's purpose
of election might continue, not because of works but because of him who calls—“ (Rom. 9:11-ESV)
“Yet, before the twins were born or had done anything good or bad – in order that God’s purpose in
election might stand: not by works but by him who calls –“ (Rom. 9:11-12a – NIV)

Dari ayat diatas (dan perikop seluruhnya dalam Roma pasal 9-11) jelas sekali Paulus ingin
menekankan tentang DASAR dari pilihan Allah: semuanya tergantung kepada Diri-Nya sendiri (dan sifat-sifatNya seperti sifat kasih/kemurahan-Nya dan sifat-sifat-Nya yang lain) dan tidak satupun tergantung kepada
manusianya (karena, sekali lagi, tidak ada satupun dalam manusia yang dapat/layak menjadi pijakan pilihan
Allah). Jadi, Dasar atau Pertimbangan Pemilihan Allah SAMA SEKALI tidak tergantung kepada manusianya,
tetapi SEMATA tergantung kepada Diri-Nya sendiri (keluar dari Sifat Kasih-Nya, dipertimbangkan dengan
Kebijaksanaan, Hikmat dan ke-Mahatahuan-Nya, dan diputuskan dengan Kedaulatan-Nya yang bebas penuh)

Dasar atau Pertimbangan Pemilihan Allah SAMA SEKALI tidak
tergantung kepada manusianya, tetapi SEMATA tergantung
kepada Diri-Nya sendiri (keluar dari Sifat Kasih-Nya,
dipertimbangkan dengan Kebijaksanaan, Hikmat dan keMahatahuan-Nya, dan diputuskan dengan Kedaulatan-Nya yang
bebas penuh)

6.C.2.a.3. Tujuan dari Pilihan Allah
Tujuan dari pilihan-Nya adalah agar manusia dapat melihat kemurahan & kasih-Nya yang besar,
sekaligus menyatakan kedaulatan-Nya atas manusia, sehingga manusia memuliakan-Nya. Dengan demikian
manusia akan tunduk kepada-Nya dengan perasaan kasih dan hormat karena menyadari bahwa hanya oleh
kasih karunia-Nya saja mereka memperoleh Keselamatan itu:
5

Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya,
sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya,
6
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia,
yang dikasihi-Nya. (Ef. 1:5-6)
14

Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil!
Sebab Ia berfirman kepada Musa: "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa Aku mau
menaruh belas kasihan dan Aku akan bermurah hati kepada siapa Aku mau bermurah hati."
16
Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan
hati Allah.
15
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17

Sebab Kitab Suci berkata kepada Firaun: "Itulah sebabnya Aku membangkitkan engkau, yaitu
supaya Aku memperlihatkan kuasa-Ku di dalam engkau, dan supaya nama-Ku dimasyhurkan di seluruh
bumi."
18
Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Ia menegarkan hati siapa
yang dikehendaki-Nya.
19
Sekarang kamu akan berkata kepadaku: "Jika demikian, apa lagi yang masih disalahkan-Nya? Sebab
siapa yang menentang kehendak-Nya?"
20
Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata
kepada yang membentuknya: "Mengapakah engkau membentuk aku demikian?"
21
Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, untuk membuat dari gumpal yang
sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna
tujuan yang biasa?
22
Jadi, kalau untuk menunjukkan murka-Nya dan menyatakan kuasa-Nya, Allah menaruh kesabaran
yang besar terhadap benda-benda kemurkaan-Nya, yang telah disiapkan untuk kebinasaan-23
justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaan-Nya atas benda-benda belas kasihan-Nya yang
telah dipersiapkan-Nya untuk kemuliaan, (Rom. 9:14-23)

Jadi pilihan Allah sehingga ada Keselamatan bagi orang-orang yang dipilih-Nya adalah agar semua
orang melihat kasih-Nya yang besar dan memuliakan-Nya. Operasionalisasi atau realisasi pemilihan ini
kemudian dilakukan Allah dengan menyediakan Jalan Keselamatan-Nya, memanggil mereka yang dipilih,
melahirbarukan mereka dan menyanggupkan mereka untuk berpaling kepada Kristus, membenarkan,
menyucikan dan akhirnya mempermuliakan mereka.
6.C.2.a.4. Beberapa Keberatan Terhadap Konsep Pilihan Allah
Karena tidak dimengerti secara holistik tentang Pilihan Allah didalam Keselamatan, banyak kalangan
orang Kristen sendiri yang menentang konsep bahwa seseorang diselamatkan karena ia telah dipilih Allah
sekalipun konsep ini tersebar diseluruh Alkitab baik PL maupun PB. Beberapa keberatan tersebut adalah:
a. Allah TIDAK ADIL karena hanya memilih sebagian orang untuk memperoleh Keselamatan, sementara
yang lain ditentukan-Nya bagi penghukuman. Apalagi pemilihan itu tidak memperhitungkan faktor
manusia. Jadi Allah semena-mena!
Adalah suatu fakta bahwa SEMUA manusia telah berdosa karena mereka mewarisi sifat dosa yang pada
gilirannya membuahkan perbuatan dosa (Rom. 3:23). Karena itu kedudukan awal manusia setelah
kejatuhan Adam adalah didalam dosa dan harus dihukum (Yoh. 3:18; 8:24. Band. Rom. 3:23; 6:23). Jadi
manusia dihukum BUKAN karena mereka ditentukan (dipilih) untuk dihukum, tetapi karena dosa
mereka. Justru Pilihan Allah adalah tindakan anugerah yang menyelamatkan seseorang yang seharusnya
dihukum. Pilihan ini didasarkan kepada sifat Kasih, Hikmat, Kebijaksanaan, Ke-mahatahuan, dan
Maksud-Nya sendiri, dan bukan kepada faktor manusianya.
Didalam pilihan-Nya, Allah tidak semena-mena atau pilih kasih, karena tidak seorangpun yang layak
untuk diselamatkan-Nya. Allah merdeka dalam kehendak-Nya untuk menunjukkan kasih dan pilihan-Nya
berdasarkan pertimbangan-Nya sendiri (Rom. 9:18-23). Jadi Ia mendasarkan pilihan-Nya kepada
pertimbangan-Nya sendiri, bukan kepada elektabilitas143 seseorang. Seseorang yang mengatakan Allah
semena-mena tidak mengerti tentang kualitas pilihan Allah, dalamnya anugerah Allah, maupun
kedaulatan Allah. Adakah seseorang lebih bijaksana dari Dia sehingga berhak menyanggah keputusanNya (Rom. 11:33-34)? Adakah Ia tidak berhak membuat apapun juga terhadap benda-benda ciptaan-Nya
(Rom. 9:19-21)?
143

Elektabilitas = kualitas seseorang sehingga ia layak untuk dipilih Allah.
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33

O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki keputusankeputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya!
34
Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatNya? (Rom. 11:33-34)
19

Sekarang kamu akan berkata kepadaku: "Jika demikian, apa lagi yang masih disalahkan-Nya? Sebab
siapa yang menentang kehendak-Nya?"
20
Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata
kepada yang membentuknya: "Mengapakah engkau membentuk aku demikian?"
21
Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, untuk membuat dari gumpal yang
sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna
tujuan yang biasa? (Rom. 9:19-21)

Manusia dihukum karena dosanya, BUKAN karena ia dipilih/ditentukan untuk dihukum,
dan
Manusia dipilih untuk memperoleh kasih karunia berdasarkan kepada sifat-sifat Allah
semata, BUKAN elektabilitas manusianya.
Agar kita dapat mengerti dengan benar konsep tentang KEADILAN Allah dalam konteks PILIHAN ini, kita
harus mengerti benar perbedaan antara KEADILAN dengan ANUGERAH. Perhatikan dengan baik
perumpamaan Tuhan didalam Matius 20:1-16. Perhatikan konsep dan prinsip apa yang ingin Tuhan
ajarkan disitu. Tuhan ingin mengajarkan perbedaan antara KEADILAN dan ANUGERAH Allah: 144
o Rombongan para pekerja yang mulai bekerja paling pagi (ay. 1-2) memperoleh KEADILAN
dari pemilik kebun anggur itu, karena mereka memperoleh upah sebesar yang telah
disepakati, yaitu 1 (satu) dinar.
o Tetapi rombongan-rombongan lain yang bekerja sesudahnya, memperoleh ANUGERAH
(sesuatu yang didapat bukan karena kelayakan faktor diri mereka sendiri, tetapi karena
faktor Pemberi semata, yaitu karena belas kasihan Pemberi).
o Dalam perumpamaan itu, si pemilik kebun anggur TIDAK SEDIKITPUN BERLAKU TIDAK ADIL,
karena ANUGERAH SELALU TERGANTUNG KEPADA PEMBERINYA, dan sama sekali tidak ada
hubungannya dengan jasa penerima anugerah tersebut (ay.13-15).
Demikian halnya dengan PILIHAN Allah. PILIHAN Allah adalah TINDAKAN ANUGERAH Allah untuk
menyelamatkan SEBAGIAN dari SELURUH ummat manusia yang semuanya harus mendapat
penghukuman karena semuanya telah berdosa. Mereka yang dipilih Allah mendapatkan ANUGERAHNya, dan mereka yang tidak dipilih Allah akan mendapatkan KEADILAN-Nya. Dalam hal itu, Allah tidak
bertindak tidak adil. Itu adalah Kedaulatan Allah untuk menyatakan Kasih Allah.
Jika Allah hanya menyatakan Keadilan-Nya saja, maka Anda akan binasa bersama seluruh umat manusia
lainnya, karena itulah yang adil bagi Anda. Karena itu, berhati-hatilah jika Anda selalu berkata-kata
bahwa Allah TIDAK ADIL karena telah memilih sebagian orang untuk diselamatkan dan MEMBIARKAN

144

Fokus utama dari perikop ini adalah sama dengan perikop sebelumnya, yaitu mengenai UPAH mengikut
Tuhan. UPAH itu adalah HAK dari Tuhan, bukan HAK dari para pengikutnya (band. Luk. 17:10). Dengan perkataan lain,
Upah itu adalah ANUGERAH dari Tuhan, dan Tuhan berhak untuk menentukan siapa mendapat apa (Mat. 19:30; 20:16).
Disitu Tuhan sedang mengajarkan perbedaan antara KEADILAN Allah dengan ANUGERAH Allah.
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orang lainnya. Jika Anda menuntut keadilan Allah, maka Anda akan binasa, karena itulah yang adil bagi
Anda. Perhatikan lagi illustrasi dibawah ini:
Illustrasi: no. 13

KEADILAN vs ANUGERAH
Dalam suatu kelas Teologi, para mahasiswa telah diberi suatu tugas penelitian yang akan menentukan
lulus tidaknya mereka. Pada awal pengajaran, telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang
persyaratan mutlak dari tugas ini. Jika siswa gagal untuk menyerahkan laporan penelitiannya pada
tanggal yang ditetapkan, maka ia harus gagal dalam mata pelajaran itu.
Saat waktunya tiba untuk penyerahan tugas utama tersebut, hanya 10 orang dari 15 orang yang
menyerahkannya. Kelima siswa yang tidak menyerahkannya kemudian memberi alasannya, dari alasan
yang pintar sampai yang alasan yang naif. Secara bersungguh-sungguh mereka meminta diberi waktu
satu minggu lagi untuk menyerahkan tugas akhirnya. Karena kasihan melihat mereka harus mengulang
tahun depan, maka sang dosen menyetujui untuk memberi mereka kesempatan menyerahkan laporan
penelitiannya minggu depannya.
Minggu depannya, dari 5 orang yang harus menyerahkan penelitiannya, hanya 4 orang yang
menyerahkan. Satu orang lagi tidak hadir. Keesokan harinya, siswa yang tidak hadir kemarin datang dan
menyerahkan laporannya, serta menjelaskan mengapa ia tidak dapat datang kemarin. Secara tidak
diduga ia harus membawa ibunya ke Rumah Sakit pada saat ia akan berangkat ke Seminari. Sang dosen
kemudian menerima laporan siswa tersebut.
Ketika mendengar bahwa sang dosen tetap menerima laporan penelitian siswa yang terakhir itu, ke 4
temannya yang telah menyerahkan susulan laporan penelitian itu kemudian protes keras. Mereka
mendesak sang dosen untuk menolak menerima laporan sang siswa terakhir. Dengan marah mereka
mengatakan bahwa sang dosen tidak adil kepada mereka yang telah dengan susah payah
menyelesaikan laporan penelitiannya dalam seminggu, tapi toh sang dosen masih menerima laporan
yang terlambat. Sikap mereka sama sekali tidak menggambarkan karakter seorang siswa seminari.
Didalam pandangan sang dosen, masalah sekarang bukan lagi tentang tugas penelitian itu, tetapi sudah
menjurus kepada perlunya siswa diajarkan tentang konsep keadilan dan anugerah.
Sang dosen yang heran dengan sikap mereka kemudian berkata: “Kalian menginginkan keadilan?
Baiklah. Sesuai dengan perjanjian antara saya dengan seluruh siswa, barangsiapa yang tidak dapat
menyerahkan laporannya pada tanggalnya, maka ia akan gagal.” Sang dosen melanjutkan lagi, “dan
karena kalian tidak dapat menyerahkan pada tanggalnya, dan kalian sangat ingin mendapatkan
keadilan, maka kalian berempat saya nyatakan gagal. Itulah keadilannya, sesuai perjanjiannya.”
Sebelum keempat siswa tersebut dapat menjawab sesuatu karena kaget, sang dosen melanjutkan, “dan
mengenai siswa yang satu itu, saya memiliki hak untuk memberinya kesempatan lagi karena saya tahu
apa yang saya lakukan, dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan kalian.” Maka sang dosen kemudian
menyatakan ke 4 siswa itu gagal, tetapi menyatakan siswa yang terakhir lulus.
Sang dosen bertindak adil kepada ke 4 siswa itu, tetapi memberi anugerah kepada satu siswa terakhir.
Itulah beda antara Keadilan dan Anugerah.
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Anda mengerti itu? Didalam memilih orang-orang yang akan diselamatkan, Allah menunjukkan
ANUGERAH-Nya, dan bagi mereka yang dilewatkan-Nya (Ing. “reprobate”), Allah menunjukkan
KEADILAN-Nya. Didalam semua itu, Allah TIDAK PERNAH TIDAK ADIL.

Didalam memilih orang-orang yang akan diselamatkan, Allah menunjukkan
ANUGERAH-Nya, dan bagi mereka yang dilewatkan-Nya (tidak dipilih-Nya; Ing.
“reprobate”), Allah menunjukkan KEADILAN-Nya. Didalam semua itu, Allah TIDAK
PERNAH TIDAK ADIL.

b. Pilihan membuat seseorang sombong karena merasa dipilih Allah. Pilihan Allah juga membuat mereka
hidup sembrono karena menganggap “sekali selamat tetap selamat.”
Justru sebaliknya. Karena ia tahu pemilihan Allah BUKAN berdasarkan sesuatu yang ada dalam dirinya
tetapi semata karena kasih anugerah Allah, maka ia justru akan dengan rendah hati mengakui bahwa
semuanya hanya karena anugerah. Inilah yang menjadi pengakuan dan sikap hidup para reformator.
Karena tahu mereka diselamatkan hanya karena anugerah, sehingga sekalipun mereka menjadi orangorang yang paling produktif sepanjang sejarah gereja tetapi mereka tetap rendah hati dan mengaku
bahwa semuanya hanya kasih karunia saja (“Sola Gratia”).
Sebaliknya, seseorang yang beranggapan bahwa ia dipilih karena ia lebih dulu memilih Allah/Kristus
justru menjadi sombong karena ia beranggapan Allah memilih dia karena faktor dirinya. Orang-orang
seperti ini tidak mengerti anugerah Allah dan selalu berusaha memasukkan faktor manusia kedalam
Keselamatan. Karena itu juga mereka berusaha untuk “mempertahankan” Keselamatannya dengan
kemampuan dirinya sendiri. Tidak heran juga mereka akhirnya tidak memiliki keyakinan tentang jaminan
Keselamatannya, karena ia percaya sewaktu-waktu ia dapat jatuh dan murtad.
Demikian juga mengenai kesembronoan hidup. Seorang yang benar-benar mengetahui ia diselamatkan
karena anugerah justru mengetahui bahwa Keselamatan mengandung unsur kematian, hidup baru dan
pertumbuhan. Karena itu hidup didalam dosa bukan pilihan lagi, karena ia telah mati bagi dosa (Rom.
6:1-17. Band. 1Yoh. 3:8-9). Karena itu hidup mereka harus lebih baik dari sebelumnya, semakin kudus,
dan semakin mengenal Kristus dan semakin mengerti Firman-Nya. Sebaliknya, mereka yang berusaha
“mempertahankan” Keselamatan dengan faktor-faktor dirinya sendiri (kesetiaan, usaha hidup suci, dsb.)
akan mengalami keraguan dan ketidakjelasan mengenai nasib kekalnya. Mereka menjadi letih untuk
mempertahankan keselamatannya karena tidak mengenal jaminan Allah yang akan menjaganya. Pada
hakikatnya mereka tidak percaya kepada Allah karena tidak percaya akan jaminan Keselamatan-Nya
(1Yoh. 5:10-13. Band. Yoh. 10:27-29).
c. Pilihan Allah melemahkan ketaatan orang percaya karena Allahlah yang melakukan semua. Untuk apa
berusaha jika sudah “ditakdirkan” untuk selamat?
Pemilihan Allah bukan fatalisme (takdir). Konsep Takdir adalah penentuan Allah akan apa yang akan
terjadi terhadap seseorang, baik maupun buruk. Jadi menurut konsep takdir, nasib buruk dan
kejahatanpun berasal dari Allah. Berbeda dengan pilihan Allah. Pilihan Allah adalah untuk memberi
kebaikan kepada manusia yang sebenarnya harus dihukum neraka kekal. Jadi sifat dan tujuan dari
Pilihan Allah sangat berbeda dengan konsep takdir. Didalam kekristenan tidak mengenal istilah dan arti
takdir, karena nasib manusia ditentukan oleh pilihan hidupnya sendiri. Tetapi sayangnya, karena semua
manusia mewarisi gen berdosanya Adam & Hawa, maka semua manusia telah memilih untuk berbuat
dosa sehingga SEMUA orang harus mengalami maut/keterpisahan kekal dengan Allah (band. Rom. 3:23;
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6:23). Karena semua manusia pada dasarnya harus mengalami hukuman kekal, maka HARAPAN SATUSATUNYA bagi manusia untuk dapat diluputkan dari neraka kekal adalah melalui anugerah pilihan Allah.
Untuk menjawab pertanyaan “mengapa berusaha untuk percaya, kalau toh Keselamatan itu merupakan
pilihan”?, maka disini akan dijawab bahwa pilihan Allah pasti akan menghasilkan iman yang membuat
seseorang bersungguh-sungguh mencari dan mendapatkan Keselamatan (Yoh. 6:44, 65; Kis. 13:48; Rom.
8:29-30). Sebaliknya, ketidak acuhan terhadap undangan Keselamatan merupakan suatu tanda ia
bukanlah orang pilihan. Jadi, respon seseorang terhadap undangan Keselamatan Allah itu menyatakan
bahwa dirinya adalah orang pilihan Allah. Yang kelihatan menyatakan yang tidak kelihatan. Untuk lebih
mengerti kebenaran ini perhatikan illustrasi berikut:
Illustrasi: no. 14

PILIHAN ALLAH dan RESPON KEPADA INJIL

Setelah berbicara tentang pilihan, seorang pendeta ditanya oleh seorang anggota jemaatnya: “Pak pendeta,
kalau toh saya dipilih Allah, untuk apa saya bersusah payah bertobat dan percaya kepada Kristus? Bukankah
Allah tetap akan menyelamatkan saya? Itulah sebabnya sampai kini saya tidak mau susah payah untuk
bertobat dan percaya, percuma saja. Kalau saya tidak dipilih toh saya tidak akan selamat, sehebat apapun
usaha saya. Kalau toh dipilih, saya pasti diselamatkan, walaupun saya tidak berusaha untuk itu.”
Kebetulan disisi mereka ada 3 anak sekolah minggu yang sedang bermain. Lalu sang pendeta menempatkan
mereka keatas tembok gereja setinggi 1.5 m, dan meminta mereka masing-masing melompat kedalam
lengannya. Anak pertama dan kedua dengan senang hati melompat ketangannya, bahkan dengan teriakan
yang girang/excited. Tetapi anak ketiga menangis dan tidak mau melompat sekalipun telah melihat kedua
kawannya terdahulu ditangkap oleh sang pendeta.
Lalu pendeta itu bertanya kepada jemaatnya itu: “anda tahu mengapa anak pertama dan kedua ini mau
melompat kepada saya sementara yang ketiga tidak?” “Tidak pendeta” jawab orang itu. Sang pendeta
menjawab “sebab mereka adalah anak-anak saya, sementara yang ketiga bukan. Jadi ia tidak berani.”
“Begitulah” kata sang pendeta melanjutkan, “mereka merespon saya karena mereka percaya saya. Mereka
percaya saya karena mereka anak saya. Ada hubungan batin yang tidak kelihatan. Tetapi anak yang ketiga
tidak merespon karena tidak percaya saya. Dan ia tidak percaya saya karena bukan anak saya. Demikian
halnya dengan pilihan Allah. Seorang yang percaya dan merespon panggilan Injil adalah tanda bahwa ia
adalah orang pilihan Allah (Yoh. 6:37; Kis. 13:48). Tetapi mereka yang tetap tidak percaya, berarti mereka
bukanlah pilihan Allah. Jadi pilihan Allah dan kepercayaan seseorang selalu sejalan, yang kelihatan
menyatakan yang tidak kelihatan. Keselamatan adalah bagi mereka yang merespon undangan Injil untuk
bertobat dan percaya. Karena itu Injil harus diberitakan kepada semua agar orang-orang pilihan-Nya dapat
diselamatkan.” (band. 2Tim. 2:9-10)
Jadi pertobatan dan iman kepada Kristus bukan suatu pilihan, tetapi suatu KEHARUSAN bagi Keselamatan.
Dan respon itu merupakan tanda bahwa ia adalah orang pilihan Allah (band. Kis. 13:48; Yoh. 6:44-45, 65;
Rom. 8:29-30). Artinya, respon kepada Injil selalu mengikuti pilihan Allah.
29

Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk
menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara
banyak saudara.
30
Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan mereka yang
dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga
dimuliakan-Nya. (Rom. 8:29-30)
Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan
firman Tuhan; dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, menjadi percaya.
(Kis. 13:48)
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d. Bukankah Alkitab penuh dengan konsep bahwa Keselamatan diperuntukkan bagi “setiap orang yang
percaya.” Artinya Keselamatan ditawarkan kepada setiap orang, sehingga setiap orang dapat
merespon undangan Keselamatan dari Allah, dan bukan untuk orang pilihan saja.
Benar sekali. Kristus memerintahkan Injil harus diberitakan kepada “semua makhluk” dan “siapa yang
percaya dan dibaptis akan diselamatkan” (Mar. 16:15-16). Injil harus diberitakan kepada semua orang
karena (1) kita tidak tahu siapa saja orang pilihan Allah, sehingga pemberitaan Injil harus dengan setia
disampaikan disetiap tempat (suku bangsa) karena disana ada orang-orang pilihan yang menunggu
panggilan Keselamatan mereka (band. Kis. 13:48; 18:10). (2) karena pemberitaan Injil juga sebagai alat
penghukuman atau sebagai pengumuman hukuman bagi mereka yang akan binasa karena tidak
percaya (Yoh. 8:24; band. 2Kor. 2:15-16).
Keselamatan juga adalah bagi “Setiap orang yang percaya.” Hal ini tidak bertentangan dengan pilihan
Allah, tetapi justru menguatkan. Seperti yang telah kita bahas panjang lebar diatas tentang iman, kita
tahu bahwa seseorang dapat percaya kepada Kristus hanya jika Allah mengaruniakan iman kepadanya
(Yoh. 6:44; 65). Itulah iman yang menyelamatkan, yaitu kepercayaan yang datang dari Allah dan bukan
dari manusia. Jadi, hanya jika Allah mengaruniakan iman kepada seseorang, maka orang itu dapat
berbalik kepada Tuhan (band. Ratapan 5:21a - “Bawalah kami kembali kepada-Mu, ya TUHAN, maka
kami akan kembali”; Yer. 31:18b – “Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik,”). Jadi seorang yang
percaya dan merespons Injil dengan pertobatan dan perpalingan kepada Kristus adalah bukti/tanda
yang kelihatan bahwa ia adalah salah satu dari orang-orang pilihan Allah (Yoh. 6:37). Yang kelihatan
menunjukkan apa yang tidak kelihatan.
Jadi panggilan pertobatan & panggilan umum untuk percaya (melalui pemberitaan Injil kepada semua
orang: “Barangsiapa percaya”) adalah bagi mereka yang masih diluar Keselamatan, tetapi setelah
mereka diselamatkan, mereka harus mengerti bahwa Allahlah yang telah memilih mereka sebelum
permulaan zaman sehingga mereka dapat percaya dan diselamatkan.
Karena itu kita mengerti mengapa para rasul berkhotbah “Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus
Kristus” kepada orang banyak (mis. Kis. 2:38; 3:19), tetapi kepada jemaat Kristus yang telah percaya dan
diselamatkan mereka berkata “kamu telah dipilih dari dahulu kala” (mis. 1Pet. 1:2; Ef. 1:4; Rom. 8:29,
dsb.). Lihat illustrasi berikut:
Dilihat dari luar Keselamatan:
“Barang siapa percaya....”

Dilihat dari dalam Keselamatan:
“Engkau sudah dipilih sejak dahulu!”

Pintu Keselamatan

Gbr. 22: Perspektif Panggilan & Pilihan dalam Keselamatan
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Didalam Alkitab, jika dikatakan mereka yang “dipanggil dan dipilih” (Mat. 22:14) atau “panggilan dan
pilihan” (2Pet. 1:10), atau “terpanggil dan dipilih” (Why. 17:14), maka artinya adalah orang-orang yang
telah mendapatkan Keselamatan itu, yaitu mereka yang telah mendapatkan panggilan Injil pertobatan
dan telah meresponnya oleh anugerah dan telah hidup didalam Keselamatan. Misalnya didalam 2Pet.
1:10, disitu dikatakan jika seseorang mengerjakan Keselamatannya dengan sungguh-sungguh, maka ia
akan mendapatkan kepastian akan Keselamatannya (=”panggilan dan pilihanmu”), dan tidak akan
pernah goyah lagi.
Jadi, panggilan Injil kepada semua orang tidak bertentangan dengan pilihan Allah, tetapi justru
menguatkannya. Mereka yang dipilih pasti akan merespon panggilan Allah (Rom. 8:29-30). Yang
kelihatan mengkonfirmasikan apa yang tidak kelihatan.

e. Pilihan Allah melemahkan tuntutan bagi pertobatan dan penginjilan dunia.
Sekali lagi, pendapat ini menyatakan bahwa ia tidak mengerti arti dari pilihan Allah. Pemberitaan Injil
tentang pertobatan dan pengampunan dosa justru adalah pintu satu-satunya bagi operasionalisasi
pilihan Allah itu. Semua orang yang telah dipilih-Nya pasti akan dipanggil-Nya dan akan meresponsnya
dengan pertobatan dan iman.
Dan karena tidak seorangpun yang tahu siapa yang telah dipilih, maka pemberitaan Injil pertobatan dan
pengampunan dosa itu HARUS disampaikan kepada semua suku bangsa, sesuai dengan Amanat Agung
Tuhan.
Demikian halnya dengan pertobatan. Pilihan Allah tidak melepaskan tanggung jawab pribadi dalam
pertobatan. Pertobatan merupakan panggilan umum bagi semua orang, meskipun hanya mereka yang
memperoleh anugerah yang akan meresponnya. Karena itu berita tentang pertobatan tetap harus
diberitakan kemana-mana.145
Jadi berita Injil tentang pertobatan dan pengampunan dosa justru harus dilakukan agar mereka yang
telah dipilih Allah dapat diselamatkan (lihat penjelasan lebih lanjut dalam sub judul “PANGGILAN”
dibawah).
Sekalipun demikian jelas dan tegasnya doktrin tentang pemilihan ini, namun banyak kalangan dalam
kekristenan yang sangat tidak menyukai bahkan membenci doktrin ini. Jika diperhatikan dengan seksama
keberatan mereka tentang doktrin yang penting ini, kita mengerti jawabannya: Karena doktrin ini
145

Sejarah misi (penginjilan) dunia membuktikan bahwa mereka yang percaya kepada pilihan berdasarkan
anugerah semata adalah orang-orang yang paling giat untuk melakukan penginjilan keseluruh dunia. Seperti
terbentuknya Badan Misi pertama sebagai pengaruh penginjilan William Carrey yang pada gilirannya menyemangati 5
mahasiswa dengan “haystack prayer meeting”nya dan memicu dibentuknya“The American Board of Commissioners of
Foreign Missions” pada awal 1800 an. Badan ini kemudian memelopori ribuan mahasiswa (the Student Volunteer
Movement) untuk menjadi misionari keseluruh dunia. Sedemikian besar, luas dan lamanya (seratus tahun lebih)
kegiatan misi itu sehingga disebut sebagai “Era Pertama Penginjilan Dunia,” dengan fokus kepada “Penginjilan Daerah
Pantai (Coastlands Missions).” Demikian juga “Era Kedua” yang dipelopori Hudson Taylor dengan China Inland Mission
(CIM-kemudian berubah menjadi OMF sekarang) memfokuskan kepada “Penginjilan Daerah Pedalaman (Inlands
Missions).” Era ini (1890 sd 115 tahun kedepan) juga melibatkan ratusan ribu mahasiswa yang menjadi misionaris
keseluruh dunia. Demikian juga sejarah misi modern (awal 1900 sd sekarang), tetap dipelopori gerakan mahasiswa
yang fokusnya kepada “the hidden people,” yaitu suku-suku terasing. Diantaranya adalah Townsend Cameron dengan
Wycliffe Bible Translator (WBT) nya dan Donald Mc. Gavran dengan pendirian sekolah misi “Fuller School of World
Mission” nya. Semua orang itu adalah mereka yang percaya bahwa manusia diselamatkan berdasarkan pilihan kasih
karunia Allah, namun mengerti bahwa penginjilan harus disampaikan kepada seluruh suku bangsa sampai keujung
bumi.
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menelanjangi secara telak ketidak-berdayaan manusia diluar Allah. Karena natur berdosa manusia yang
sombong ini tidak senang jika dia harus menggantungkan Keselamatannya semata kepada Allah. Natur
berdosanya terus menuntut: “aku, aku dan aku harus menentukan nasibku sendiri! Aku harus ikut berperan
untuk menentukan nasibku sendiri! Keselamatanku harus tergantung kepada diriku sendiri!!”--- Dapatkah
anda merasakan jiwa dari teologi yang demikian? Benar. Jiwanya sama dengan pemberontakan Adam &
Hawa: mereka merasa dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada Allah. Itulah natur berdosa
manusia yang sombong. Teologi demikian bukan hanya meleset, namun menyesatkan dan membuat
manusia sombong sehingga tidak mungkin dapat mengandung Keselamatan sejati. Doktrin tentang Pilihan
ini dibenci oleh sebagian kalangan “Kristen” karena secara telak ianya menelanjangi ketidak-berdayaan
“kehendak bebas” manusia, dan memberikan kemuliaan sepenuhnya kepada Allah saja. Manusia berdosa
selalu merasa bahwa ia dapat berbuat sesuatu dan layak mendapat sebagian dari kemuliaan Tuhan.

Doktrin tentang Pilihan ini dibenci oleh sebagian kalangan “Kristen” karena
secara telak ianya menelanjangi ketidak-berdayaan “kehendak bebas”
manusia, dan memberikan kemuliaan sepenuhnya kepada Allah saja. Manusia
berdosa selalu merasa bahwa ia dapat berbuat sesuatu dan layak mendapat
sebagian dari kemuliaan Tuhan.
Jika dipelajari secara holistik (utuh-menyeluruh), doktrin pilihan ini sangat penting karena:
1) Doktrin ini memberikan kemuliaan seluruhnya kepada Allah. Karena itu para reformator dapat dengan
leluasa dan dengan ledakan sukacita yang besar dan kerendahan hati yang dalam dapat berkata “SOLI
DEO GLORIA: Kemuliaan hanya bagi Allah saja!” Keselamatan seluruhnya merupakan inisiatif dan
tindakan Allah Tri Tunggal. Karena itu, kemuliaan seluruhnya hanya bagi Dia!
2) Doktrin ini menelanjangi ketidak-mampuan manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sekaligus
menghancurkan kesombongan manusia. Karena itu doktrin ini dibenci oleh para pengajar palsu yang
membanggakan “kehendak bebas” manusia yang semu dan yang menginginkan sebagian kemuliaan
Allah bagi manusia.
3) Doktrin ini memberi sukacita besar kepada orang-orang percaya karena doktrin ini adalah SATUSATUNYA PENGHARAPAN bagi orang percaya. Jika Allah mendasarkan pilihan-Nya kepada faktor
manusianya, siapakah yang dapat diselamatkan? Tidak ada! Puji Tuhan karena Allah mendasarkan
Keselamatan kita hanya kepada Diri-Nya sendiri (Rom. 9:11 –KJV “not of works, but of him that
calleth”).
4) Pilihan Allah merupakan SUMBER dari semua berkat Keselamatan yang diterima orang percaya, yaitu
SEGALA berkat didalam sorga: dikuduskan (Ef. 1:4), diadopsi menjadi anak-anak Allah (Ef. 1:5),
penebusan, pengampunan dosa, hikmat, pengertian, rahasia rencana Allah (Ef. 1:3-9). Pilihan Allah itu
juga merupakan sumber dari Keselamatan kita: dikuduskan oleh Roh Kudus melalui kelahiran kembali
yang dimungkinkan karena karya penebusan Kristus, sehingga orang percaya hidup dengan suatu
pengharapan didunia ini, dan dapat menerima suatu bagian yang kekal disorga nantinya (1Pet. 1:2-5.
Band. 2Tes. 2:13-14). Pilihan Allah itu juga adalah sumber dari kemuliaan yang akan diterima orangorang percaya (Rom. 8:29-30).
5) Pilihan Allah adalah ALASAN mengapa orang-orang percaya dapat hidup dalam kekudusan dan
berbeda dengan orang-orang lain (Kol. 3:12-17).
6) Pilihan Allah merupakan dasar kekuatan untuk terus maju sampai akhirnya sambil berbuah karena
“Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?” (Rom. 8:31).

164

6. KEPASTIAN KESELAMATAN
Lihatlah begitu pentingnya pilihan Allah itu sehingga semua doktrin Keselamatan dialaskan
kepadanya. Karena itu jika ada teologi keselamatan yang menafikkan doktrin tentang pilihan Allah ini, maka
teologi demikian tidak berdasar kepada Alkitab, tetapi kepada filsafat manusia yang kosong. Orang-orang
yang menyandarkan hidupnya kepada teologi demikian seumpama orang yang mendirikan rumahnya diatas
dasar pasir. Saat kesulitan, penganiayaan atau penyesatan datang, mereka pasti roboh dan murtad.
6.C.2.b. PENEBUSAN (Redemption)
Seperti telah dijelaskan didalam Bab-5, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya
yang Tunggal untuk menjadi manusia dan mati sebagai korban penebus dosa. Dengan demikian, Jalan
Keselamatan telah disediakan sebagai sarana bagi orang-orang pilihan-Nya untuk memperoleh Keselamatan.
Konsep penebusan dalam PB dibangun diatas 3 kata Yunani:
a) “agorazo” yang berarti membeli, membayar, menyerahkan sesuatu sebagai harga pembayaran yg
setimpal bagi suatu barang lain.
“Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya: "Engkau layak menerima gulungan kitab itu
dan membuka meterai-meterainya; karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau
telah membeli (“agorazo”) mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.”
(Why. 5:9)

b) “eksgorazo,” sama dengan agorazo namun diberi prefiks “eks” (keluar dari). Jadi arti teologis kata
eksagorazo adalah “dibeli keluar” dari perbudakan dosa dan kutuk Hukum Taurat. Misalnya Gal.
3:13:
Kristus telah menebus kita dari (“eksgorazo”) kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena
kita, sebab ada tertulis: "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!" (Gal. 3:13)
“Ia diutus untuk menebus (“eksgorazo”) mereka, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita
diterima menjadi anak.” (Gal. 4:5)

Artinya, orang percaya telah ditebus, dibeli keluar dari kutuk Allah karena tidak dapat melakukan
Hukum Taurat yang memperlihatkan kesempurnaan tuntutan Allah.
c) Dari kata “lutroo,” dengan segala bentuknya yg arti dasarnya adalah “membebaskan atau
melepaskan dari belenggu (perbudakan) dosa dan disuruh pergi sebagai orang merdeka.” Mis. Mat.
20:28, “antilutroo” yang artinya “tebusan” seperti dalam 1Tim. 2:6, atau “apolutrosis” yang
merupakan tindakan pelepasan atau penebusan (Kol. 1:14):
“sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk
memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan (“lutroo”) bagi banyak orang." (Mat. 20:28)
“yang telah menyerahkan diri-Nya sebagai tebusan (“antilutroo”) bagi semua manusia: itu kesaksian
pada waktu yang ditentukan.” (1Tim. 2:6)
“di dalam Dia kita memiliki penebusan (“apolutrosis”) kita, yaitu pengampunan dosa.” (Kol. 1:14)

Perhatikan ayat-ayat diatas. Kita ditebus dari tuntutan maut karena tidak dapat memenuhi tuntutan
kesempurnaan Allah (ingat illustrasi “Api Besar & api kecil”). Kristus – satu-satunya yang dapat memenuhi
tuntutan integritas Allah- mati sebagai pengganti manusia karena tuntutan keadilan Allah agar manusia
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dapat diselamatkan (Rom. 3:25). BUKAN dari tuntutan Setan yang meminta barter dengan Allah seperti yang
dimengerti beberapa orang (“Ransom Theory”). 146 Atau ditebus oleh hidup Kristus yang tanpa dosa, bukan
oleh kematian-Nya (“Recapitulation Theory”).147 Atau ditebus untuk mengembalikan kemuliaan Nama Allah
(“Satisfaction Theory”). 148 Atau kematian Kristus hanya merupakan contoh moral yang tidak memiliki
dampak penyelamatan (“Moral Example Theory”).149 Atau kematian Kristus hanya merupakan demonstras i
kepemimpinan moral Allah yang dengan kematian Kristus, Allah tetap dapat mempertahankan
kepemimpinan moral-Nya (“Governmental Theory”). 150

6.C.2.c. PANGGILAN (Calling)
Operasionalisasi dari pilihan Allah selanjutnya adalah panggilan Allah kepada orang-orang pilihanNya diseluruh dunia disegala abad melalui pemberitaan Injil. Jadi pemberitaan Injil adalah alat dari Allah
untuk memanggil mereka yang harus diselamatkan. Karena itu jugalah Paulus mau bersusah payah dan
menderita didalam pemberitaan Injil itu karena ia tahu ada orang-orang pilihan yang akan diselamatkan oleh
berita Injil yang dibawanya:
9

Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi
firman Allah tidak terbelenggu.
10
Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka
juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. (2Tim. 2:9-10)
13

Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang
dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang
menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai.
14
Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh
memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. (2Tes. 2:13-14)

Menurut Alkitab, panggilan melalui pemberitaan Injil akan direspons oleh orang-orang pilihan Allah,
sebagai wujud dari rencana Allah yang kekal, mulai dari kekekalan masa lalu saat Ia melakukan pilihan,

146

Teori ini memiliki premis bahwa kematian Kristus merupakan “pembayaran Allah kepada Setan agar
manusia dapat lagi dimiliki Allah.” Teori ini “ngawur” karena tidak mengerti Alkitab. Setan tidak memiliki andil apapun
dalam penebusan Kristus. Dia justru merupakan pihak yang dirugikan karena dengan kematian Kristus, maka Iblis dan
pekerjaannya (kematian/maut) dimusnahkan (Yun.: “katargeo”; Ing.: to be entirely idle; useless; dijadikan tidak
berfungsi/tidak berguna - Ibr. 2:14). Penebusan Kristus merupakan konsekuensi dari tuntutan integritas Allah yang
menuntut adanya korban substitusi yang sempurna melalui maut. Dengan demikian maka manusia dapat diampuni
Allah tanpa melanggar integritas moral-Nya (Kasih, Kekudusan & Kebenaran/Keadilan).
147
Teori ini berpendapat bahwa Jalan Keselamatan dapat tersedia karena Kristus dapat hidup tanpa dosa, dan
bukan karena kematian-Nya. Teori ini bertentangan dengan seluruh konsep Alkitab tentang penebusan melalui
kematian Kristus. Teori ini dipelopori oleh Irenaeus dan dipegang oleh gereja Ortodok Timur sampai sekarang.
148
Teori ini menekankan kepada tuntutan nama baik/kemuliaan Allah (God’s honor), bukan kepada tuntutan
keadilanNya yang mengharuskan-Nya untuk menghukum manusia atau Penggantinya. Pelopor teori ini adalah Anselm,
dan teori ini dipegang oleh gereja Katolik Roma.
149
Teori ini dipelopori Abelard (1079-1142) dan dipegang kaum liberal. Saat ini banyak “gereja-gereja arus
utama” Protestan yang memegangnya karena pengaruh liberalisme yang tidak terbendung dikalangan itu.
150
Teori ini dipelopori oleh Grotius (1583-1645) dan dianut oleh kaum Arminian. Teori ini berpendapat bahwa
Kristus tidak benar-benar membayar harga dosa seluruh manusia. Kerena jika demikian, maka Ia harus selamanya
dihukum dineraka. Disamping itu jika Ia benar-benar membayar harga untuk dosa seluruh manusia, maka seluruh
manusia harus diselamatkan tanpa harus ada tuntutan iman dan ketaatan.
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sampai kekekalan masa depan saat penggenapan Keselamatan secara penuh dengan dimuliakan-Nya orangorang percaya bersama Kristus:
28

Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
29
Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk
menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara
banyak saudara.
30
Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan mereka yang
dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga
dimuliakan-Nya. (Rom. 8:28-30)

Namun pemberitaan Injil sekaligus merupakan alat Allah untuk menyatakan dosa dan penghukuman
bagi mereka yang akan binasa:
14b

Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana.
Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang
diselamatkan dan di antara mereka yang binasa.
16a
Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan dan bagi yang pertama bau
kehidupan yang menghidupkan. (2Kor. 2:14b-16a)
15

Jadi pemberitaan Injil memiliki dua maksud: (1) untuk memanggil orang-orang pilihan Allah, serta (2)
untuk memberitakan penghukuman bagi mereka yang akan binasa. Bagi orang-orang pilihan, pemberitaan
Injil itu adalah “kekuatan Allah” (yang menariknya untuk percaya kepada Injil) yang menyelamatkan, tetapi
bagi mereka yang akan binasa, pemberitaan Injil itu dianggap kebodohan (diejek, dianggap sepele, bahkan
dianggap menghina karena menyatakan penghukuman mereka/”bau kematian yang mematikan”):
“Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita
yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.” (1Kor. 1:18)
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang
menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. (Rom.
1:16)

Karena itulah maka Injil harus diberitakan kepada segala suku bangsa/etnis (“ethnos”- Mat. 28:19),
karena Injil itulah Tangan Allah yang menyelamatkan orang-orang pilihan-Nya, dan Injil itu sekaligus juga
adalah Berita Allah tentang hukuman-Nya. Jadi pemberitaan Injil TIDAK BERTENTANGAN dengan PilihanNya, justru merupakan alat untuk meng-operasionalisasi-kan pilihan-Nya. Karena itu pemberitaan Injil
HARUS dilakukan dimana-mana kepada setiap suku bangsa karena disana ada orang-orang pilihan Allah yang
menanti panggilan Keselamatannya. Pemberitaan Injil juga harus dilakukan dengan sikap seolah-olah
SEMUA orang adalah orang-orang pilihan, karena hanya Allah sendirilah yang mengenal orang-orang pilihanNya. Renungkan topik “untuk dipikirkan” berikut:
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Untuk dipikirkan: no.

15

DIPANGGIL KARENA DIPILIH atau DIPILIH KARENA DIPANGGIL?
Adalah suatu fakta bahwa dari 6.6 milyard lebih penduduk bumi, setiap harinya ada 150.000 orang lebih yang
meninggal dunia. Mayoritas (67% atau 100.000 orang lebih) adalah mereka yang bukan beragama Kristen (“World
Fact Book”, CIA, 2008). Artinya, banyak manusia didunia ini hidup dan mati tidak mendengar panggilan Injil.
Apalagi merespon Injil. Mereka meninggal dalam keadaannya yang tidak pernah mendengar Jalan Keselamatan
itu. Angka itu akan naik jika memperhitungkan juga orang-orang yang beragama Kristen namun tidak pernah
mengerti Jalan Keselamatan itu dengan baik, sehingga tidak dapat merespons dengan baik.
Pertanyaannya: Jika Keselamatan semata-mata tergantung kepada manusia, yaitu kepada respons mereka
kepada berita Injil, lalu bagaimana mereka dapat merespons Injil jika mereka tidak pernah mendengarnya? Jika
manusia hanya dapat dipilih Allah untuk diselamatkan karena ia merespons Injil, bagaimana nasib mereka yang
tidak pernah mendengar Injil? Jika demikian, maka Allah kurang bijak karena menggantungkan keselamatan
mereka kepada situasi yang sepertinya tidak dapat dikuasai-Nya.
Yang benar menurut Alkitab adalah bahwa Allah PASTI akan memanggil semua orang yang dipilih-Nya, dan
mereka PASTI akan merespons panggilan itu dan diselamatkan:
28

Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
29
Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk
menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara
banyak saudara.
30
Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan mereka yang
dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga
dimuliakan-Nya (Rom. 8:28-30)
Jadi pilihan Allah tidak tergantung kepada manusia dan kemampuannya untuk merespons Injil. Karena jika
demikian Ia juga adalah Allah yang inkompeten karena tidak dapat menyelesaikan situasi dimana banyak orang
tidak pernah bisa mendengar Injil itu.
Yang benar adalah, panggilan yang direspons seseorang adalah BUKTI bahwa Allah telah memilih orang itu.
Karena itu ia dapat memperoleh kesempatan untuk mendengar Panggilan itu dan dimampukan untuk
meresponnya. Demikian juga kita mengerti sekarang bahwa mereka yang tidak pernah memperoleh kesempatan
untuk mendapat Panggilan Injil itu adalah juga suatu BUKTI bahwa mereka bukan orang-orang pilihan. Pilihan
Allah tidak pernah meleset dan tidak pernah gagal. Ia Allah yang kompeten dan tahu apa yang dibuat-Nya!
Jadi, mereka DIPANGGIL karena mereka telah DIPILIH, dan bukan DIPILIH karena mereka telah DIPANGGIL.
Anda yang telah diberi kesempatan untuk mendengar Injil Keselamatan dan telah dimampukan untuk
meresponnya patut bersyukur karena Allah telah memilih anda. Semua orang yang dipilih Allah akan datang dan
percaya kepada Kristus (Yoh. 6:37).
Kisah Para Rasul 13:48 tertulis demikian:
“Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan
firman Tuhan; dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, menjadi
percaya.”
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“Tetapi,” anda mungkin bertanya “bagaimana dengan ayat dalam 1Timotius 2:4 dimana dinyatakan
bahwa Allah “menghendaki supaya semua orang diselamatkan”? Bukankah itu bertentangan dengan
pandangan diatas bahwa Allah memilih mereka yang akan diselamatkan-Nya?”
3

Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita,
yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan
kebenaran. (1Tim. 2:3-4)

4

Kata “menghendaki” dalam ayat 4 diterjemahkan dari kata “telei” dari akar kata “telo” yang berarti
“menginginkan, menghendaki.” 151 Bukan “merencanakan.” Didalam seluruh Alkitab, tidak pernah disebutkan
bahwa Allah merencanakan semua orang diselamatkan. 152 Mengapa begitu? Allah sendiri yang tahu. Sesuai
dengan salah satu hakikat/natur-Nya yang menonjol, Ia yang adalah Kasih menginginkan agar semua orang
diselamatkan. Tetapi Hikmat, Kebijaksanaan, ke-Mahatahuan-Nya dan hakikat moral-Nya yang lain
memutuskan untuk memilih beberapa saja untuk diselamatkan. Kita tidak diberitahu tentang bagaimana
Allah membuat pertimbangan ini, tetapi kita tahu bahwa pertimbangan-Nya tidak pernah salah.

6.C.2.d. KELAHIRAN KEMBALI dan PERPALINGAN (Born Again & Conversion)
Kelahiran kembali adalah tindakan Allah melalui Roh Kudus-Nya untuk menyelamatkan orang-orang
pilihan-Nya dengan memberikan hati yang baru sehingga mereka dapat merespons panggilan perpalingan
dan dapat hidup didalam seluruh proses Keselamatan selanjutnya (Pengudusan). Peristiwa kelahiran kembali
ini merupakan sesuatu yang misterius, tidak dapat sepenuhnya dijelaskan bagaimana terjadinya, tetapi
DAPAT DILIHAT HASILNYA dengan adanya perpalingan yang sejati didalam diri seseorang:
7

Janganlah engkau heran, karena Aku berkata kepadamu: Kamu harus dilahirkan kembali.
Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari
mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari
Roh." (Yoh. 3:7-8)
8

Didalam ayat diatas, Tuhan menjelaskan kepada Nikodemus tentang kelahiran kembali oleh Roh
Kudus sebagai kelanjutan ayat-ayat sebelumnya. Kata “angin” (Yun.: “pneuma”; spirit) adalah sama dengan
“roh.” Disini Tuhan memberi gambaran tentang Roh Kudus dan karya-Nya. Seperti angin yang bertiup
kemana ia mau, demikian juga Roh Kudus yang melakukan tindakan penyelamatan. Tidak seorangpun yang
tahu siapa yang diselamatkan-Nya, kapan, dan bagaimana kecuali Diri-Nya sendiri. Kita hanya tahu HASILnya
saja dari tindakan Roh Kudus ini, yaitu iman yang menghasilkan PERPALINGAN seseorang.
Mengapa perlu kelahiran kembali?
151

Kamus Strong G2309: θέλω, ἐθέλω [thelō ethelō - thel'-o, eth-el'-o]
Either the first or the second form may be used. In certain tenses θελέω theleō thel-eh'-o (and ἐθέλέω
etheleō eth-el-eh'-o) are used, which are otherwise obsolete; apparently strengthened from the alternate form of
G138; to determine (as an active voice option from subjective impulse; whereas G1014 properly denotes rather a
passive voice acquiescence in objective considerations), that is, choose or prefer (literally or figuratively); by implication
to wish, that is, be inclined to (sometimes adverbially gladly); impersonally for the future tense, to be about to; by
Hebraism to delight in: - desire, be disposed (forward), intend, list, love, mean, please, have rather, (be) will (have, ling, -ling [ly]).
152
Jika membaca Alkitab, kita harus jeli untuk membedakan antara “keinginan” (Yun.: “telema”) dengan
“rencana” atau “maksud” (Yun.:”boule”). “Telema” Allah dapat tidak terjadi karena ada faktor lain yang menjadi
pertimbangan Allah (seperti dalam 1Tim. 2:4 diatas), tetapi “boule”/rencana Allah tidak dapat gagal dan akan terjadi
karena telah diputuskan Allah (seperti dalam Kis. 2:23).
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Kita telah membahas dalam bab-bab terdahulu bahwa pada hakekatnya SEMUA manusia telah mati
(terpisah dengan Allah selamanya) dalam dosa (Ef. 2:1; 1Kor. 15:22). Keterpisahan dengan Allah membuat
manusia tidak mengenal Allah dan Jalan Keselamatan-Nya. Manusia pada umumnya percaya bahwa dia
dapat memperoleh hidup kekal (masuk sorga) dengan karakter & perbuatannya sendiri. Mereka berusaha
untuk selalu memperbaiki karakter dan etikanya untuk mencapai hidup kekal (mencoba
merubah/mereformasi karakter & tindakannya). Namun usaha-usaha tersebut TIDAK DAPAT menghasilkan
hidup kekal, karena “Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging” (Yoh. 3:6). Malah telah menimbulkan
penyesatan agama dengan tanpa sadar “mendirikan kebenarannya sendiri.” Penyelesaian masalah ini adalah
dengan cara penanaman kehidupan ilahi yang berasal dari Allah, atau menciptakan kembali natur/sifat ilahi
didalam seseorang. Peristiwa ini disebut “Kelahiran Kembali” atau regenerasi. Jadi ada perbedaan yg sangat
jauh antara penyelesaian manusia melalui “Reformasi” (mencoba memperbaiki moralnya dan berusaha
hidup suci) dengan cara penyelesaian Allah melalui “Regenerasi” (mengganti naturnya). Jadi hidup kekal
diperoleh melalui regenerasi (kelahiran kembali) bukan reformasi (perbaikan tambal sulam). Regenerasi itu
bukan hasil perbuatan manusia tetapi diberikan atau dihadiahkan oleh Allah secara cuma-cuma (anugerah).
Kata “Kelahiran kembali” berasal dari bahasa Yunani “genethe anothen” yg berarti “dilahirkan
kembali” (Yoh. 3:3,5 - genethe=dilahirkan; anothen=dari awal, kembali; dan arti kedua “dari atas” yang
menunjuk dari sorga. Artinya dilahirkan semula yaitu dilahirkan dari sorga atau dari Allah (band. Yoh. 1:13).
Dalam Titus 3:5, kita diselamatkan melalui “pembasuhan kelahiran kembali” dan oleh “pembaharuan yg
dikerjakan oleh Roh Kudus.” Kedua frasa ini adalah paralel, yaitu kita diselamatkan bukan karena perbuatan
baik yang kita lakukan, tetapi karena penyucian dari peristiwa kelahiran kembali dimana Roh Kudus
menciptakan pembaharuan didalam diri seseorang seperti air yang membersihkan.
pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan,
tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan
oleh Roh Kudus, (Tit. 3:5)

Jadi arti teologis dari Yoh. 3:5 & Tit. 3:5 diatas adalah aktivitas Roh Allah yang membuat seseorang
berpaling kepada Kristus dan diberikannya kodrat baru kepada seorang berdosa. Didalam bagian-bagian lain
didalam Alkitab, Kelahiran kembali ini disebutkan dengan istilah-istilah lain yang paralel, yaitu:
a. peristiwa penciptaan manusia baru (“ciptaan baru”) dengan diberikannya natur,
kemampuan/kapsitas, kehendak & tujuan baru (2Kor. 5:17) dengan kebebasan baru (Gal. 6:15)
b. peristiwa pembaharuan roh dan cara berpikir sehingga dapat mengenal kebenaran dan
kekudusan (Ef. 4:23. Band. Rom. 12:1-2)
c. peristiwa perpindahan dari maut kepada hidup (Yoh. 5:24. Band. 1Yoh. 3:14)
d. peristiwa dihidupkannya kembali (dibangkitkannya) manusia yang dulunya mati dalam dosa
sehingga memiliki hidup dan persekutuan lagi dengan Allah (Ef. 2:1-6)
e. peristiwa disemaikannya kodrat baru (“benih illahi”) kedalam diri seseorang sehingga dapat
luput dari kodrat/natur lama yang membinasakan (2Pet. 1:3-4)
f. peristiwa dimana Firman Allah “melahirkan” (menanamkan natur baru) seseorang (1Pet. 1:23)
Jadi kelahiran kembali melibatkan arti penciptaan manusia baru (pembaharuan batin/dibangkitkan
dari “kematian rohani”) dengan pemberian natur/kodrat baru, cara berpikir & tujuan baru, pengetahuan
baru, kapasitas/kemampuan dan kemauan baru untuk mengenal & melakukan kebenaran dan kekudusan,
dengan STATUS BARU (pindah dari maut kepada hidup = DISELAMATKAN).
Kelahiran kembali bukanlah suatu pengalaman emosi saja, atau suatu dogma yang hanya perlu
dimengerti saja. Kelahiran kembali merupakan suatu pengalaman yg esensial (penting & perlu) yang harus
DIALAMI secara pribadi dalam kehidupan seseorang dan merupakan awal masuk atau pintu pengalaman
Keselamatan. Secara batiniah, pengalaman kelahiran kembali dapat dirasakan secara mendalam didalam diri
seseorang (pikiran, perasaan/hati & kehendak). Demikian dalamnya kesan yang diciptakan oleh Roh Kudus
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didalam orang itu sehingga ia dengan mantab dapat mengatakan ia telah diampuni dan diselamatkan. Lebih
jauh lagi, didalam batin orang itu kemudian ada kesaksian yang tidak terbantahkan dan sangat kuat yang
memastikan bahwa ia kini adalah anak Allah (Rom. 8:15-16; Gal. 4:6). Secara kasat mata, orang itu dapat
dilihat memiliki perubahan yang dramatis sebagai hasil dari perpalingan/pertobatannya.
Proses kelahiran kembali dapat dijelaskan secara ringkas demikian: Pemberitaan Firman Allah/Injil
disampaikan, dan Roh Kudus membuahkan pertobatan didalam diri seseorang yg dilukiskan sebagai air yang
membersihkan (Yoh. 3:5), dan memberikan iman kepada Yesus Kristus untuk keselamatannya (Yoh. 3:14-16).
Pertobatan dan iman kepada Kristus itulah yang disebut “perpalingan” sebagai hasil karya Roh Kudus
didalam batin seseorang setelah ia mendengar Firman Injil. Karena itu Kelahiran kembali disebut juga
“dilahirkan oleh Firman” (1Pet. 1:23).
Kelahiran baru adalah SYARAT MUTLAK untuk dapat diselamatkan (masuk kedalam Kerajaan Allah &
masuk sorga):
3

Yesus menjawab, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan
kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah."
4
Kata Nikodemus kepada-Nya: "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua?
Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?"
5
Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh,
ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah.
6
Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh.
7
Janganlah engkau heran, karena Aku berkata kepadamu: Kamu harus dilahirkan kembali.” (Yoh. 3:7)

Perhatikan kata “harus” didalam ayat 7. Kata itu merupakan suatu syarat mutlak untuk dapat masuk
kedalam Kerajaan Allah. Jadi Kelahiran kembali BUKAN SUATU PILIHAN, tetapi SUATU KEHARUSAN agar
seseorang dapat masuk kedalam Kerajaan Allah.
Perpalingan, merupakan tanda adanya kelahiran baru didalam diri seseorang. Peristiwa Kelahiran
kembali dan perpalingan adalah satu kejadian, tetapi dipandang dari sudut yang berbeda. Kelahiran kembali
merupakan peran Allah yang melalui Roh Kudus dan Firman-Nya membuat seseorang dapat berpaling, dan
Perpalingan merupakan hasil atau tanda adanya Kelahiran kembali didalam diri seseorang.153
Perpalingan adalah pembalikan pikiran seorang berdosa secara sukarela dari dosa (negatif) kepada
Kristus (positif). Perpalingan adalah titik perubahan rohani yang fundamental jika ditinjau dari sisi manusia.
Dari sisi peran Roh Kudus, hal ini juga dikenal sebagai Kelahiran Kembali (regeneration). Pembalikan dari
dosa adalah anugerah Allah yang disebabkan oleh gerakan ilahi didalam batin seseorang (“bawalah aku
kembali supaya aku berbalik” - Yer. 31:1; - “Bawalah kami kembali kepada-Mu, ya TUHAN, maka kami akan
kembali” Ratapan 5:21a. Band. Yoh. 6:44, 65). Gerakan ilahi ini akan disertai tindakan manusia untuk
meninggalkan dosa & memandang kepada Kristus (Kis. 3:19). Jadi Perpalingan memiliki 2 unsur utama:
153

Ordo solutis Protestan Calvinisme dan Protestan Injili (umumnya) memiliki sedikit perbedaan dalam urutan
Kelahiran kembali dan Perpalingan. Calvinisme menempatkan Kelahiran kembali didepan Perpalingan dengan dasar
tidak mungkin seseorang dapat merespons Allah dalam perpalingan dalam keadaannya yang berdosa. Kaum Injili
umumnya menempatkan urutannya terbalik. Kelahiran kembali adalah hasil Perpalingan. Perpalingan tetap merupakan
karya Allah yang menyanggupkan seseorang untuk percaya & merespon Injil (semacam “prevenient grace”nya
Arminianisme namun dengan konsep anugerah yang tidak dapat ditolak/”irresistible grace”). Sebagai hasilnya adalah
dilahirkan kembali. Penulis tidak melihat keduanya bertentangan karena peristiwa itu adalah peristiwa tunggal, dimana
peran Allahlah sebagai pemicu Keselamatan dalam “menarik” seorang kepada Kristus (Yoh. 6:44, 65) dan
melahirkannya kembali (1Pet. 1:3; Tit. 3:5), peristiwa mana hasilnya dapat dilihat dalam perpalingan seseorang kepada
Kristus. Konsep Arminianisme (sinergisme) sangat berbeda dengan keduanya, karena konsep Kelahiran kembali
merupakan proses panjang penyucian, bukan suatu proses tunggal (mirip dengan konsep “pembenaran” nya Katolik
Roma).
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•

Pertobatan: yaitu adanya kesadaran, perasaan, kehendak dan tindakan untuk meninggalkan
dosa, dan
• Iman: mempercayai Kristus sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidupnya dan sebagai Juru
Selamat yang menyelamatkannya dari dosa dan memberinya hidup kekal.
Dari segi prakteknya, perpalingan mencakup unsur-unsur Pikiran, Perasaan, Kehendak dan Tindakan
seperti yang telah dijelaskan didalam Bab-5 (khususnya Gambar 19).
Sebagai hasil dari peristiwa Kelahiran kembali dan Perpalingan ini, maka:
a) Orang tersebut diangkat menjadi anak Allah, artinya berhak mewarisi harta Bapanya (Allah)- Yoh.
1:12; Gal. 3:26; Rom. 8:16-17, dan memiliki status baru (menjadi “orang kudus” = dinyatakan atau
dilihat Allah sebagai kudus – 1Kor. 1:2; 6:1 dsb.)
b) Orang tersebut menjadi orang yang sama sekali baru dan memiliki hati yang baru (=menjadi ciptaan
baru, dengan cara pandang baru dan keinginan-keinginan yg baru)- 2Kor. 5:17; Ef. 2:10, Rom. 12:2;
Rom. 8:9, dan natur/kodrat baru (Ef. 4:24; Kol. 3:10).
c) Dimungkinkan untuk menang terhadap dosa (Rom. 8:1-2). Hukum dosa & kematian masih bekerja,
namun tidak berhak memerintah lagi (Rom. 7:11-24). Ia juga sekarang tidak lagi menjadi hamba
dosa (selalu tunduk terhadap dosa), tetapi menjadi hamba kebenaran/hamba Kristus (Rom. 6:16-19;
1Kor. 7:22). Menjadi kuat terhadap godaan dosa & cobaan hidup, dan dapat memenuhi tuntutan
Allah (Fil. 4:13; Gal. 5:16, 22-23)
d) Kelahiran kembali memungkinkan seseorang memiliki kasih yang sesungguhnya (1Yoh. 3:14; 4:7)
yang menyanggupkannya untuk “menyerahkan nyawa, mengasihi dengan perbuatan dan dalam
kebenaran.”
e) Diperdamaikan dengan Allah dan diluputkan dari murka Allah (= “dibenarkan”; dibahas setelah ini)
Begitu pentingnya peristiwa Kelahiran kembali dan Perpalingan ini sehingga setiap orang hanya
dapat “melihat” (mengerti) dan “masuk” kedalam Kerajaan Allah HANYA melalui peristiwa ini (Yoh. 3:3,5,7).
Namun Kelahiran kembali ini banyak disalah-mengertikan oleh sebagian orang Kristen karena kurangnya
pengajaran yang benar kepada mereka. Berikut adalah konsep-konsep yang SALAH tentang Kelahiran
Kembali:
•

Kelahiran kembali adalah hasil “kerjasama” antara Allah dengan manusia (pandangan “Sinergi”).
Pandangan ini berpendapat bahwa Allah hanya dapat bekerja didalam diri seseorang jika orang itu
“mengizinkan atau menyetujuinya.” Pandangan ini lahir dari natur manusia yang berdosa yang selalu
meninggikan & mengagungkan “kehendak bebas” manusia yang harus memiliki andil dalam segala
sesuatu, termasuk Kelahiran kembali. Pandangan ini salah karena setelah manusia jatuh kedalam dosa,
mereka telah menjadi “hamba dosa” (hanya dapat mentaati dosa – Yoh. 8:34; Rom. 6:16), “bebas dari
kebenaran” (sama sekali tidak bersinggungan dengan kebenaran, atau sama sekali tidak memiliki,
mengerti atau mengingini kebenaran – Rom. 6:20), tidak mau mencari Allah (Rom. 3:10-11), mati secara
rohani (Ef. 2:1) sehingga tidak mengerti hal-hal rohani (1Kor. 2:14). Bagaimanakah seorang mati dapat
merespon sesuatu jika ia tidak dihidupkan lebih dahulu? “Dapatkah orang Etiopia mengganti kulitnya
atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang
membiasakan diri berbuat jahat?” (Yer. 13:23). Kelahiran kembali adalah karya Roh Kudus semata (Yoh.
3:8, Tit. 3:5).

•

Kelahiran kembali adalah suatu reformasi yang terus menerus dan bertahap didalam batin seseorang
sehingga orang tersebut semakin kudus.
172

6. KEPASTIAN KESELAMATAN

Jadi pendapat ini mengatakan bahwa Kelahiran kembali dapat dan harus diulang terus menerus selama
hidup. Konsep ini salah karena menyamakan Kelahiran kembali dengan proses Pengudusan/Penyucian
SETELAH diselamatkan. Proses Pengudusan memang terus berlangsung selama hidup orang percaya,
namun peristiwa Kelahiran kembali adalah peristiwa tunggal, sekali untuk selama-lamanya, sebagai awal
atau pintu masuk kedalam Keselamatan. Peristiwa kelahiran kembali itu terjadi sangat cepat dalam
batin/jiwa seseorang, sehingga adanya peristiwa itu hanya dapat diketahui dari hasilnya yaitu
Perpalingan seseorang (Yoh. 3:7-8). Tuhan menggambarkan kelahiran kembali, yaitu penyucian
menyeluruh seperti “telah mandi,” tetapi proses penyucian harus terus menerus terjadi seperti
membasuh kaki yang akan selalu kotor (Yoh. 13:10). Kelahiran kembali yang dapat diketahui dari adanya
perpalingan seseorang adalah awal dari Keselamatan. Karena itu Keselamatan sering disebutkan dalam
waktu masa lampau “telah” (mis. Yoh. 5:24; Tit. 3:5; Rom. 5:9, 10; Ef. 2:5; Kol. 2:13, dst.).
•

Kelahiran kembali adalah sebagai hasil dari pembaptisan/permandian (seperti faham Katolik).
Ini adalah kesalahan penafsiran Titus 3:5. Dalam Titus 3:5, kita diselamatkan melalui “pembasuhan
kelahiran kembali” dan oleh “pembaharuan yg dikerjakan oleh Roh Kudus.” Kedua frasa ini adalah
paralel, yaitu kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena penyucian
dari peristiwa kelahiran kembali dimana Roh Kudus menciptakan pembaharuan didalam kita seperti
pembasuhan/penyucian air yang membersihkan (band. “mandi” dalam Yoh. 13:10). Jadi Kelahiran
kembali tidak disebabkan oleh upacara keagamaan (sakramen), tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus
didalam seseorang seperti air yang membersihkan (Yoh. 3:5-7). Didalam Gal. 6:15 kelahiran baru
(menjadi ciptaan baru) itu justru dipertentangkan dengan upacara keagamaan.

6.C.2.e. PEMBENARAN (Justification)
Pembenaran menyangkut legalitas kedudukan orang percaya dihadapan Allah. Saat seseorang
menerima secara pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan & Juru Selamatnya (dalam peristiwa Kelahiran kembali
dan Perpalingan), oleh Allah dinyatakan secara resmi sebagai manusia benar tanpa dosa dan mempunyai
hak legal dalam Kerajaan Allah. Karena itu orang-orang yang telah dibenarkan Allah ini tidak akan mendapat
penghukuman lagi dari Allah (Rom. 5:9; 8:1, 33, 34).
Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari
murka Allah. (Rom. 5:9)
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah, yang membenarkan mereka?
Siapakah yang akan menghukum mereka? (Rom. 8:33)

Kedudukan legal orang percaya sebagai “orang benar” (Istilah Yunaninya “dikaiosis” yg erat
hubungannya dengan “dikaiosune”-kebenaran) dihadapan Allah ini memenuhi konsep Keselamatan dalam
Perjanjian baru. Misalnya:
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
(Rom. 3:24)
25

Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dalam darah-Nya. Hal
ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah
terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya.
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26

Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata, bahwa Ia benar
dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. (Rom. 3:25-26)

2

Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah,
tetapi tidak di hadapan Allah.
3
Sebab apakah dikatakan nas Kitab Suci? "Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan
memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran."
4
Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya.
5
Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang
durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. (Rom. 4:2-5)
Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh
karena Tuhan kita, Yesus Kristus. (Rom. 5:1)
8

Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita,
ketika kita masih berdosa.
9
Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari
murka Allah. (Rom. 5:8-9)
Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia
membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. (1Kor. 1:30)
Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan,
kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah
kita. (1Kor. 6:11)
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita
dibenarkan oleh Allah. (2Kor. 5:21)
Kamu tahu, bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi
hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kamipun telah percaya kepada Kristus Yesus,
supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum
Taurat. Sebab: "tidak ada seorangpun yang dibenarkan" oleh karena melakukan hukum Taurat. (Gal.
2:16)
Dan Kitab Suci, yang sebelumnya mengetahui, bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi
oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham: "Olehmu segala bangsa
akan diberkati." (Gal. 3:8)
Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena
iman. (Gal. 3:24)
supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang
kekal, sesuai dengan pengharapan kita. (Tit. 3:7)

Kita melihat sekali lagi, bahwa DASAR dari pembenaran ini adalah Kasih karunia/anugerah (Rom.
3:24; Tit. 3:7) melalui iman kepada Kristus & karya penebusan-Nya (Rom. 3:25-26; 5:8-9; 2Kor. 5:21; Gal.
2:16; dst.). Hasil dari pembenaran itu adalah:
• Berdamai dengan Allah. Hubungan yang semula seteru sehingga manusia harus dibuang dari
hadirat-Nya, kini ia hidup dengan damai sejahtera dengan Allah (Rom. 5:1)
• Diluputkan dari murka Allah yang akan datang (Rom. 5:9. Band. Yoh. 3:36; 5:24)

174

6. KEPASTIAN KESELAMATAN
Peristiwa pembenaran BUKAN suatu proses lanjutan dari Kelahiran kembali & perpalingan dalam pengertian
suatu hal yang terpisah, tetapi suatu peristiwa tunggal yang terjadi dalam satu rangkaian dengan Kelahiran
kembali dan Perpalingan. Saat seseorang dilahirkan kembali dan berpaling, saat itulah ia dibenarkan (dilihat
benar dan dinyatakan benar oleh Allah), dan saat itu juga ia diselamatkan.

6.C.2.f. PENGUDUSAN/PENYUCIAN (Sanctification)
Aspek-aspek dan urutan-urutan Keselamatan sebelumnya, yaitu Pilihan, Penebusan, Panggilan,
Kelahiran kembali & Perpalingan, serta Pembenaran adalah sesuatu yang TELAH TERJADI (masa lalu) dalam
pengalaman Keselamatan. Artinya jika seseorang telah mengalami aspek-aspek tersebut, maka ia telah
memperoleh Keselamatan itu. Selanjutnya adalah proses pengudusan dan penyucian, dimana seorang
percaya dipisahkan oleh Allah dari dunia ini dengan prinsip-prinsip berdosanya, menuju kepada karakter
hidup yang semakin serupa dengan Kristus dan kepada pengenalan akan Kristus yang semakin sempurna
(2Pet. 1:5-8).
Didalam bukunya “Doktrin Keselamatan dan Kehidupan Rohani” (Iman Press, 2002), Chris Marantika
menjelaskan secara indah dan singkat mengenai Pengudusan ini sbb.: 154
1. Kata “pengudusan” berasal dari kata kerja bahasa Ibrani קרשׁ, kʖadhash dan kata kerja bahasa Yunani
/γιάζω, hagoáz o yang berarti suatu tindakan pemisahan untuk suatu maksud tertentu. Didalam PL kata
ini dipakai biasanya dalam kontek dipisahkannya para imam & nabi dan Bait Allah untuk pelayanan bagi
Allah.
2. Penyucian dapat dibagi dalam 3 aspek:
a. Penyucian & kesucian positional (Positional Sanctification): orang-orang percaya telah
dipisahkan oleh Allah dari dunia dan menjadi warga negara Kerajaan Allah dan dinyatakan
sebagai orang-orang suci sempurna dihadapan Allah. Ini adalah kedudukan “de Jure” (secara
hukum) dihadapan Allah.
i. Kedukan secara legal ini tidak ada sangkut pautnya dengan kenyataan kehidupan seharihari orang percaya yg masih dapat jatuh didalam dosa. Contohnya, orang-orang Korintus
disebut sebagai “orang kudus” sekalipun mereka masih hidup dalam kondisi duniawi
(misalnya band 2Kor. 1:1 dgn 1Kor. 5:1)
ii. Karena itu orang percaya dipanggil juga sebagai “orang kudus” (santo), suatu titel yg
didapat bukan karena pekerjaan mereka (mis. Rom. 1:7; 1Kor. 1:2, dsb.- lihat catatan
kaki 132)
iii. Dasar penyucian tersebut adalah kematian Kristus (Ibr. 10:10, 14)
iv. Kedudukan ini diperoleh BUKAN dari perbuatan atau dari usaha manusia, tetapi
diperoleh dari anugerah Allah yg diterima berdasarkan iman.
b. Penyucian secara pengalaman (Experiental atau Progressive Sanctification): adalah penyucian
& kesucian secara pengalaman. Ini adalah suatu proses pemisahan yg terus menerus untuk
meninggalkan kerangka berpikir dan cara hidup duniawi dan memiliki kerangka berpikir dan cara
hidup seperti Kristus. Karena itu orang percaya diperintahkan harus hidup kudus (1Pet. 1:16). Ini
adalah aspek kesucian secara “de fakto” (kenyataan pengalaman hidup sehari-hari).

154

Chris Marantika, Th.D., DD., “Doktrin Keselamatan dan kehidupan Rohani”, Iman Press. Yogyakarta: 2002,
121-124. Didalam tulisan ini, penulis menyarikan dan mempertajam pengertian dari penjelasan buku Marantika bagi
kejelasan dan kejernihan artinya sehingga pembaca mudah mengerti dengan benar.
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Inilah perbedaan aspek penyucian ini dengan aspek penyucian yg pertama: Orang percaya
dinyatakan sebagai kudus dihadapan Allah sekalipun dalam kenyataan hidup sehari-hari dia
belum kudus sempurna.
1. Orang percaya diwajibkan untuk mengejar kekudusan pengalaman ini karena mereka
bersekutu dengan Allah yg kudus (1Pet. 1:16)
2. Proses pengudusan pengalaman ini akan dialami oleh orang percaya seumur hidupnya
lewat penderitaan, pergumulan, penyerahan hidup dan memerlukan keuletan dan
ketabahan.
3. Proses pengudusan pengalaman ini secara negatif termasuk:
a. Hati yg dibajak (oleh penderitaan- mis. Mat. 13:1-23; Mark. 4:1-20; Luk. 8:4-15)
b. Mematikan hawa nafsu daging (Kol. 3:1-9)
c. Penyiangan oleh Tuhan (Yoh. 15:1-3)
d. Penderitaan & dukacita yg memurnikan (1Pet.1:7; 4:12-13)
e. Menentang ajaran yg menyimpang, termasuk pikiran-pikiran/konsep yg
menyimpang dari Tuhan (2Kor. 10:5)
4. Dari segi positif termasuk:
a. Pengembangan pengetahuan dan pengenalan akan Yesus Kristus (2Pet. 3:18)
b. “Mengerjakan keselamatan.” Bukan supaya memperoleh keselamatan, namun
untuk mengisi keselamatan yg telah diperolehnya (Fil. 2:12-13; 2Pet. 1:4-10;
1Tes. 3:12, 4:1,10; Ibr. 6:11)
5. Beberapa “lampu kuning” sbg peringatan agar kita dapat terus maju dalam pengalaman
penyucian experiental ini:
o Jangan mendukakan Roh Kudus Tuhan (Ef. 4:30), yaitu dosa-dosa yg sering
tersembunyi seperti motivasi yg salah, kepahitan, kegeraman, fitnah, dll.
o Jangan memadamkan Roh Kudus (1Tes. 5:19), yaitu tidak dipakainya karuniakarunia yg sudah diberikan Allah, termasuk hilangnya fokus tujuan hidup seseorang.
o Tidak berjalan dalam Roh (Gal. 5:16) yaitu hidup dengan prinsip-prinsip duniawi,
bukan prinsip-prinsip Allah.
c. Kesucian Akhir/Kesucian Sempurna (Perfected Sanctification): adalah kesempurnaan kekudusan
yg akan dikaruniakan kepada semua orang percaya saat Tuhan datang kembali, yang akan
mengubah tubuh kita yg hina ini menjadi serupa dengan tubuh-Nya yg mulia (Fil. 3:20-21).

6.C.2.g. PEMULIAAN (Glorification)
Pemuliaan merupakan puncak Keselamatan. Ia adalah penggenapan dari Keselamatan yang telah
diperoleh oleh orang-orang percaya. Pemuliaan adalah diubahkannya tubuh orang percaya menjadi seperti
tubuh kemuliaan Kristus. Pada saat itu, yaitu saat musuh terakhir (maut) dikalahkan, maka genaplah
Keselamatan kita (1Kor. 15:51-55). Pemuliaan ini adalah sesuatu yang dinanti-natikan oleh orang percaya,
karena sekalipun saat ini mereka telah memiliki Keselamatan itu, namun musuh terakhir,- yaitu kematian
fisik, masih harus dialami oleh orang-orang percaya. Namun pengharapan akan pemuliaan ini bukanlah
sesuatu yang tidak pasti sehingga orang-orang percaya menantikannya dengan harap-harap cemas.
Sebaliknya, pemuliaan itu adalah suatu pengharapan yang PASTI karena saat seseorang percaya, maka saat
itu ia telah menerima Roh Kudus sebagai jaminan yang dimeteraikan sehingga berkekuatan hukum tetap,
tidak dapat dicabut (Ef. 1:13-14): 155
155

Kata “jaminan” dalam ayat 14 (Yun.: “arrhabon”; Ing.: “a pledge, that is, part of the purchase money or
property given in advance as security for the rest” – Kamus Strong G728) berarti tanda jadi, uang muka, sebagai
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13

Di dalam Dia kamu juga--karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil
keselamatanmu--di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang
dijanjikan-Nya itu.
14
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan [Yun.: “arrhabon”- uang muka, mahar] bagian kita sampai kita
memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaanNya. (Ef. 1:13-14)

Kepastian pengharapan itu oleh Paulus digambarkan sebagai kewarganegaraan yang dimiliki seorang
perantauan, sehingga memiliki hak yang pasti terhadap pengharapan itu (Fil. 3:20-21). Artinya, saat
waktunya ia pulang, maka ia pasti diterima oleh negaranya karena ia memang adalah warga negara sorga
yang saat ini masih merantau di dunia.
20

Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus
Kristus sebagai Juruselamat,
21
yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuh-Nya yang mulia,
menurut kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya. (Fil. 3:20-21)

Karena waktu pemuliaan ini adalah dimasa depan, maka pemuliaan ini sering juga diistilahkan
sebagai “pengharapan” (sesuatu yang masih diharapkan terjadi dimasa depan) orang-orang percaya:
18

Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan
kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
19
Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan.
20
Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri,
tetapi oleh kehendak Dia, yang telah menaklukkannya,
21
tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan
kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah.
22
Sebab kita tahu, bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama
merasa sakit bersalin.
23
Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga
mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh
kita.
24
Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan
lagi; sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? (Rom. 8:18-24)
Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang
terkandung dalam panggilan-Nya: betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi orangorang kudus, (Ef. 1:18)
Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsabangsa lain, yaitu: Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan
kemuliaan! (Kol. 1:27)
Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbajuzirahkan iman dan kasih, dan
berketopongkan pengharapan keselamatan. (1Tes. 5:8)
jaminan pembayaran sepenuhnya. Jaminan ini juga digambarkan sebagai mahar (Ibr.: “mohar”) dalam pertunangan
Yahudi, sebagai “uang muka/tanda jadi/jaminan,” yang akan dibayarkan/dilunaskan seluruhnya saat pernikahan Yahudi
(band. “Shitre Erusin”-pengaturan tentang pertunangan- dan “Chetubah”- pengaturan pernikahan dalam Mishnah).
Orang percaya adalah “tunangan” Kristus (2Kor. 11:2) yang telah memperoleh Roh Kudus sebagai uang muka
Keselamatan, dan akan memperoleh Keselamatan itu sepenuhnya saat mereka dimuliakan disorga.
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1

Dari Paulus, hamba Allah dan rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah
dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita,
2
dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah
dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta,
3
dan yang pada waktu yang dikehendaki-Nya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil
yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juruselamat kita. (Tit. 1:1-3)
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan
Allah yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus Kristus, (Tit. 2:13)
4

Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juruselamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia,
pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan,
tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan
oleh Roh Kudus,
6
yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juruselamat kita,
7
supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang
kekal, sesuai dengan pengharapan kita. (Tit. 3:4-7)
5

Sekalipun mayoritas pengharapan yang akan diterima oleh orang-orang percaya itu berpusat kepada
pemuliaan tubuh mereka saat kebangkitan orang percaya, namun Alkitab mengajarkan juga aspek-aspek lain
dari pemuliaan ini. Tentu semua aspek tersebut saling berhubungan dengan kemuliaan yang akan
dikaruniakan Allah kepada orang-orang percaya, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Diantaranya:
1. Pemuliaan itu adalah penggenapan hidup kekal.
“Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang
kekal." (Mat. 25:46)
Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu
beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang
kekal. (Rom. 6:22)
dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah
dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, (Tit. 1:2)
Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus,
untuk hidup yang kekal. (Yud. 21)

2. Pemuliaan juga merupakan saat peristirahatan dari semua kesusahan dan perjuangan iman orang
percaya.
9

Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah.
Sebab barangsiapa telah masuk ke tempat perhentian-Nya, ia sendiri telah berhenti dari segala
pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan-Nya. (Ibr. 4:9-10)

10

Kata “perhentian” (Yun.: “sabatismos” dari bahasa Ibrani “sabbath”) berarti suatu peristirahatan yang
penuh dari semua kesusahan dan kekerasan perjuangan iman dan menikmati dengan syukur hasil
anugerah Allah. Jadi penekanan kata ini bukan kepada “pengangguran” (idleness), tetapi kepada
penyelesaian tugas-tugas dan menikmati hasil dengan kepuasan ilahi yang besar.

178

6. KEPASTIAN KESELAMATAN
3. Pemuliaan itu juga merupakan pemberian segala sesuatu secara baru, yaitu penciptaan ulang segala
sesuatunya: dunia & langit baru, tubuh baru, pribadi baru dengan kesempurnaan pengetahuan,
lingkungan masyarakat yang baru, tugas dan otoritas baru.
•

Dunia baru, langit baru, persekutuan baru dengan Allah
1

Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang
pertama telah berlalu, dan lautpun tidak ada lagi.
2
Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias
bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.
3
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata: "Lihatlah, kemah Allah ada di
tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatNya dan Ia akan menjadi Allah mereka. (Why. 21:1-3)

•

Suasana baru
4

Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan
ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah
berlalu."
5
Ia yang duduk di atas takhta itu berkata: "Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru!" Dan
firman-Nya: "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." (Why. 21:4-5)

•

Tubuh baru dengan kemampuan/pengetahuan baru
4

Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita
mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan
oleh hidup.
5
Tetapi Allahlah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh, kepada
kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. (2Kor. 5:5)
51

Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia: kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita
semuanya akan diubah,
52
dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orangorang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah.
53
Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini
harus mengenakan yang tidak dapat mati.
9

Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna.
Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap.
11
Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak,
aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat
kanak-kanak itu.
12
Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita
akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti
aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. (1Kor. 13:9-12)
10

•

Masyarakat baru
22

Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi dan kepada
beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah,
23
dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah, yang
menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna,
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24

dan kepada Yesus, Pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih
kuat dari pada darah Habel. (Ibr. 12:22-24)

•

Tanggung jawab & otoritas baru
Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya
matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja
sampai selama-lamanya. (Why. 22:5)
jika kita bertekun, kitapun akan ikut memerintah dengan Dia; (2Tim. 2:12a)
Tidak tahukah kamu, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? (1Kor. 6:3a)

Itulah urut-urutan dan aspek-aspek Keselamatan. Sekali lagi harap dimengerti bahwa urutan atau
chart Keselamatan itu tidak menggambarkan aspek-aspek yang terjadinya dalam jarak waktu yang lama atau
merupakan suatu proses yang panjang. Secara khusus, aspek Panggilan, Kelahiran Kembali & Perpalingan,
dan Pembenaran merupakan suatu peristiwa tunggal dimana saat Injil diberitakan dan oleh Roh Kudus orang
tersebut untuk pertama kalinya 156 sadar akan dosa & kebutuhannya untuk diselamatkan, dan oleh Roh
Kudus disanggupkan untuk merespon Injil dengan perpalingan. Saat itu juga ia diselamatkan dan dibenarkan.
Setelah itu baru ia mengalami proses pengudusan yang panjang (sampai akhir hidupnya) dan akan
dimuliakan bersama Tuhan Yesus nanti.157 Karena itu seseorang telah diselamatkan pada suatu saat yang
pasti, yaitu saat ia dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Namun banyak orang menjadi lupa/buta/tidak tahu
bahwa ia telah diselamatkan karena ia tidak maju dalam imannya (2Pet. 1:9). Karena itu seorang percaya
harus terus maju dalam imannya (2Pet. 1:5-8) agar dapat meyakini dengan teguh Keselamatannya sampai
akhirnya (2Pet. 1:10. Band. Ibr. 6:11).

6.C.3. Aspek Legal, Praktikal dan Penyempurnaan dari Keselamatan
Dari penjelasan-penjelasan diatas kita telah mengerti bahwa aspek-aspek Keselamatan itu juga
mencakup aspek legal (“de jure”), aspek praktikal (“de fakto”) dan aspek kesempurnaannya. Aspek legal
berbicara tentang kedudukan orang percaya dihadapan Allah, aspek praktikal berbicara tentang
Keselamatan dalam kehidupan praktis sehari-hari, dan aspek kesempurnaannya berbicara tentang
penggenapannya dikekekalan sorga. Ketiga aspek tersebut juga memiliki atribut waktu yang berbeda. Aspek
legal sudah terjadi, saat seseorang dibenarkan Allah. Aspek praktikal sedang terjadi, yaitu semasa hidup
orang percaya. Aspek penyempurnaan akan terjadi saat orang-orang percaya dimuliakan bersama dengan
Kristus saat Ia datang untuk yang kedua kalinya, yaitu saat tubuh mereka dibangkitkan dan mengenakan
tubuh kemuliaan. Atau jika saat Tuhan datang, mereka masih hidup, maka penyempurnaan itu terjadi saat
Tuhan mengangkat mereka (saat rapture). Untuk dapat memperjelas & mengingat aspek-aspek ini, berikut
kita buatkan tabelnya:
Tabel-2. Aspek Legal, Praktikal dan Penyempurnaan dari Keselamatan
ASPEK

LEGAL (sdh terjadi)

PRAKTIKAL (sdg terjadi)

156

PENYEMPURNAAN

Mungkin orang tersebut sudah berulangkali mendengar Injil, namun pada saat tersebut Allah melalui Roh
Kudus-Nya berkenan menarik seseorang kepada Kristus sehingga Ia dimampukan untuk bertobat dan berpaling kepada
Kristus.
157
Bahkan saat ia percaya, secara legal pada saat itu ia juga dinyatakan kudus dan telah dimuliakan bersama
dengan Kristus.
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Pembenaran

Pengudusan/
Penyucian

Pemuliaan

Secara kedudukan legal (legal
standing) dihadapan Allah,
orang percaya dilihat dan
dinyatakan Allah sebagai
orang benar (lihat ayatayatnya di sub judul
“Pembenaran” diatas)
Secara legal, orang-orang
percaya adalah orang-orang
kudus (dinyatakan kudus dan
dilihat Allah sebagai orang
kudus). Karena itu mereka
disebut sebagai orang-orang
kudus (ref. ayat lihat catatan
kaki 132)

Didalam kenyatan hidup
sehari-hari, orang percaya
masih harus bertumbuh dalam
kebenaran (Rom. 6:13, 16, 18,
19; Fil. 1:11; Ef. 6:11)

Secara legal, orang-orang
percaya telah dimuliakan
bersama dengan Kristus
disorga (Ef. 2:6; 1:3)

Secara pengalaman praktis,
orang-orang percaya harus
hidup dengan mulia/dignity
(Fil. 4:8-9; Ef. 5:15; Kol. 3:1-17)

Secara pengalaman hidup
sehari-hari, orang-orang
percaya masih dapat jatuh
kedalam dosa. Karena itu
mereka diperintahkan untuk
“mengejar kekudusan” (Ibr.
12:14) dan untuk “menjadi
kudus” (1Pet. 1:15-16)

(akan terjadi)
Disorga, semua orang
menjadi orang benar
baik secara legal
maupun praktikal karena
disana tidak ada lagi
laknat (Why. 22:3)
Setelah kebangkitan dan
pemuliaan orang-orang
percaya, mereka
menjadi kudus
sepenuhnya dalam
semua aspek (legal &
praktikal), atau kudus
sempurna sehingga
mereka dapat bersekutu
dengan Allah secara
bebas (Why. 21:1-5, 27;
22:3)
Pemuliaan ini akan
genap saat orang-orang
percaya dimuliakan
bersama-sama dengan
Tuhan Yesus saat
kebangkitan orang
percaya (Rom. 8:17)

Jika memperhatikan dan merenungkan semua aspek Keselamatan itu, kita akan mengerti bahwa
Allah selalu memulai inisiatif penyelamatan-Nya, dan tetap aktif didalam melaksanakan ketetapan-Nya
sehingga rencana-Nya digenapi dan tidak mungkin gagal. Bahkan Ia mendasarkan Keselamatan kepada
keputusan legal-Nya terlebih dahulu, baru manusia belajar hidup sesuai dengan status legalnya. Allah tidak
memerintahkan seorang pengemis untuk dapat berperilaku sebagai seorang pangeran lalu mengangkatnya
menjadi seorang pangeran jika ia dapat berperilaku sebagai pangeran, tetapi Ia mengangkat seorang
pengemis menjadi seorang pangeran lebih dahulu, dan dari kedudukannya itu ia belajar berperilaku sebagai
seorang pangeran. Allah tidak mengangkat seorang manusia menjadi seorang anak Allah dengan syarat ia
dapat berperilaku sebagai seorang anak Allah (karena hal ini mustahil terjadi), tetapi Allah mengangkat
seorang manusia menjadi anak-Nya terlebih dahulu, dan dari kedudukannya itu ia belajar berperilaku
sebagai anak Allah. Ia selalu memulai dengan keputusan dan kedudukan legal lebih dahulu, dan dari sana
orang-orang percaya belajar untuk berperilaku sesuai dengan kedudukan legalnya.
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Allah tidak mengangkat seorang manusia menjadi seorang anak Allah dengan
syarat ia dapat berperilaku sebagai seorang anak Allah (karena hal ini
mustahil terjadi),
tetapi
Allah mengangkat seorang manusia menjadi anak-Nya terlebih dahulu, dan
dari kedudukannya itu ia belajar berperilaku sebagai anak Allah.

6.D. KEPASTIAN KESELAMATAN
Apakah kita dapat memastikan Keselamatan kita?
Setelah membahas tentang aspek-aspek Keselamatan, sekarang kita dapat dengan leluasa berbicara
mengenai topik utama bab ini, yaitu apakah seseorang dapat memastikan dirinya bahwa ia TELAH
memperoleh Keselamatan itu? Topik ini menjadi sangat penting karena tanpa mengetahui nasib kekalnya,
seseorang percaya gampang diombang-ambingkan oleh keraguan yang merupakan cara yang sangat effektif
bagi Setan untuk melumpuhkan orang percaya sehingga hidupnya tidak produktif. Jadi, dapatkah kita
memastikan Keselamatan kita sekarang ini saat kita hidup?
Jika kita mengerti dengan baik bahasan-bahasan sebelumnya, maka seseorang TELAH diselamatkan
saat pertama kali ia merespon Injil Keselamatannya dengan iman. Atau dengan perkataan lain, saat ia
dilahirkan kembali, maka saat itu ia juga ia TELAH diselamatkan. Sehingga kita dapat dengan yakin
mengatakan: “ya, saya sudah diselamatkan.” Masalahnya adalah, banyak orang yang meyakini bahwa ia
telah diselamatkan, namun tidak dapat mengingat kapan saatnya ia diselamatkan. Sekalipun hal itu bukan
sesuatu yang umum (biasanya seseorang akan mengingat kapan ia diselamatkan melalui peristiwa
pertobatannya), namun banyak juga yang tidak mengingat kapan terjadinya (misalnya ia telah menerima
Kristus saat masih kecil). Hal itu bukanlah masalah. Yang paling penting adalah ia memiliki kepastian itu
didalam dirinya melalui jaminan Firman Tuhan sendiri (mis. Yoh. 3:15-18), ia juga memiliki kesaksian Roh
Kudus didalam batinnya (Rom. 8:15-16), dan ada tanda-tanda perubahan hidupnya (Surat Yohanes
pertama). Jadi seorang percaya sudah sewajarnya mengetahui dengan pasti akan kepastian Keselamatannya
karena hal itu adalah hal yang PALING PENTING dalam hidupnya. Hal-hal lain (cita-cita, kebaikan,
kesuksesan, nama baik, pelayanan, dsb.) tanpa Keselamatan tidak ada gunanya bagi kekekalan, tetapi
Keselamatan adalah SEGALANYA bagi kekekalan. Karena itu juga Alkitab berulang kali dan dengan sangat
gamblang mengajarkan tentang Kepastian Keselamatan ini. Allah menganggap hal itu sesuatu yang paling
berharga bagi kita sehingga Ia tidak bermain petak umpet tentang kepastian Keselamatan itu.
Kalau kita dapat memastikan apakah kita telah menerima Keselamatan itu, apakah dasar dari
kepastian itu? Jangan-jangan Kepastian Keselamatan itu hanya merupakan sugesti didalam diri seseorang,
sama seperti pendapat Kant dengan “phenomenal”nya, atau Schleiermacher dengan “mystical redemption”
nya, atau Bultmann dengan “demitologi” nya? 158 Jadi, apakah DASAR dari kepastian itu?
158

Immanuel Kant menganggap bahwa pengalaman keagamaan sering hanya berupa pengalaman batin
seseorang terhadap sesuatu (mis. Allah atau kebenaran) yang sebenarnya bukanlah suatu fakta, tetapi merupakan
“fakta” yang diciptakan sendiri didalam pikiran/batin seseorang. Karena itu haruslah dipilah-pilah mana yang
merupakan fakta yang sebenarnya (“noumenal”) dengan sesuatu yang tampak saja (“phenomenal”). Jadi kita harus
memisahkan mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan “mitos.” Itulah kata Bultmann dengan
demitologinya. Disisi lain, Schleiermacher menegaskan bahwa kekristenan sejati berpijak kepada “pengalaman
rohani/pengalaman batin” yang berupa kesadaran akan Allah (“God’s consciousness”), dan menolak keselamatan
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Hal-hal lain (cita-cita, kebaikan, kesuksesan, nama
baik, pelayanan, dsb.) tanpa Keselamatan tidak ada
gunanya bagi kekekalan, tetapi Keselamatan adalah
SEGALANYA bagi kekekalan.

6.D.1. Dasar dari Kepastian Keselamatan: Kristus dan Firman-Nya
Kepastian Keselamatan bukan didasarkan kepada perasaan atau pengalaman batin atau persepsi
atau mitos atau “phenomenal” yang subjektif, tetapi didasarkan kepada Firman Kristus yang objektif, benar
dan pasti (“Ya dan Amin”). Bukankah Kristus sendiri telah memberikan kepastian itu didalam Firman-firmanNya? Lihat misalnya:
14

Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus
ditinggikan,
15
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal.
16
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal.
17
Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk
menyelamatkannya oleh Dia.
18
Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah
berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. (Yoh. 3:14-18)
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. (Yoh.
6:47)
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia
yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah
dari dalam maut ke dalam hidup. (Yoh. 5:24)

Seluruh kutipan Alkitab diatas adalah PERKATAAN TUHAN LANGSUNG. Perhatikan juga kata
“sesungguhnya” (lebih tepat terjemahan lama “sesungguh-sungguhnya” karena diterjemahkan dari kata
Ibrani “Amin-amin”). Pengulangan kata “amin” menyiratkan kesempurnaan kebenaran dari perkataan itu.
Artinya, jika Tuhan sendiri mengatakan “amin-amin,” adakah lagi yang lebih benar dan lebih pasti dari itu??
Karena itu jika seseorang telah percaya kepada Kristus, maka ia telah memiliki hidup kekal itu. Jadi
kepastian keselamatan ini hanya berlandaskan kepada Firman Tuhan saja, karena itulah landasan yang
paling kokoh dan kekal.
Jadi apakah kepastian Keselamatan itu? Adalah suatu keyakinan IMAN yang tidak tergoyahkan yang
didasarkan kepada jaminan Firman Allah bahwa seseorang TELAH memperoleh keselamatan tersebut SAAT
INI yaitu saat seseorang percaya kepada Kristus, BUKAN NANTI saat orang tersebut meninggal dunia atau
saat pengadilan Allah nanti. Kepastian Keselamatan ini merupakan TEMA SENTRAL dari Surat rasul Yohanes
yang pertama (1Yoh. 5:13). Rupanya orang-orang percaya yang pertama (mereka yang kepadanya Yohanes
sebagai akibat dari atau berpijak pada karya sejarah penebusan Kristus. Yang penting adalah pengalaman batinnya,
sekalipun dasar kepercayaannya bukanlah suatu fakta.
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menulis Suratnya yang Pertama)-sama seperti banyak orang Kristen saat ini,- juga banyak yang TIDAK TAHU
bahwa mereka TELAH memperoleh keselamatan/hidup kekal itu. Karena itu Yohanes menegaskan bahwa
“Barangsiapa memiliki Anak (=percaya kepada Yesus Kristus), ia memiliki hidup...” (1Yoh. 5:12a). Karena itu
Yohanes menuliskan kalimat selanjutnya “ Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang
percaya kepada nama Anak Allah, TAHU, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal” (ay. 13). Jadi rasul
Yohanes menganggap penting untuk memberitahukan kembali kepada orang-orang percaya waktu itu
bahwa karena mereka telah percaya kepada Kristus, maka mereka telah memiliki hidup kekal itu.
Jika dipelajari dengan seksama, seluruh ajaran Kristus yang ditangkap dan dituliskan kembali oleh
Yohanes berbicara tentang kepastian keselamatan ini (lihat Yoh. 3:14-15, 16, 18, 36; 5:24; 6:28-29, 39, 40,
47; 10:27-29; 17:12, 20; 20:31). Demikian juga isi berita dari rasul-rasul lain (mis. Paulus dalam Rom. 5:1,910; Ef. 2:5-6, 8-9; Kol. 2:13, dll- Rasul Petrus juga -1Pet. 1:8-9. Dst.)
Jadi sebenarnya dasar dan sumber dari Kepastian Keselamatan itu adalah Firman Tuhan saja. Tuhan
sendiri yang memberi kepastian bahwa kita yang percaya kepadaNya, kita telah memperoleh hidup kekal
itu. Tidak adanya Kepastian Keselamatan itu dalam diri seseorang dapat disebabkan oleh 2 hal: ketidak
tahuan dan ketidak percayaan. Jika seseorang telah membaca, mendengar atau dibertitahu tentang
Kepastian Keselamatan ini namun tidak juga memilikinya, itu hanya punya satu arti: ia tidak percaya kepada
Kristus yang memberikan kepastian itu.

Dasar & sumber Kepastian Keselamatan itu adalah Firman Tuhan. Tidak adanya
Kepastian Keselamatan dapat disebabkan oleh (1) ketidak tahuan atau (2) ketidak
percayaan.
Jika seseorang telah diberitahukan tentang Kepastian Keselamatan ini (misalnya telah
membaca tentang Kepastian Keselamatan ini), namun masih belum mempercayai
Keselamatannya, itu artinya Ia telah memilih untuk tidak percaya!

6.D.2. Konfirmasi dari Kepastian Keselamatan: Roh Kudus
Kepastian Keselamatan ini juga diberikan kepada orang-orang percaya melalui kesaksian Roh Kudus
didalam batin mereka sehingga Keselamatan tersebut dapat dipastikan oleh orang tersebut tanpa salah.
Konfirmasi yang dikaruniakan oleh Tuhan ini merupakan anugerah untuk membuktikan bahwa Firman-Nya
tentang Keselamatan itu bukan sekedar dogma saja tetapi merupakan suatu realita yang dapat dialami
secara praktis oleh orang-orang percaya. Lihat misalnya penjelasan Paulus tentang konfirmasi Keselamatan
didalam batin orang-orang percaya berikut, serta perkataan Tuhan tentang berdiamnya Roh Kudus didalam
diri seseorang yang memberikan konfirmasi kepada orang percaya tentang status Keselamatannya:
15

Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu
telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru: "ya Abba, ya Bapa!"
16
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah.
17
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak
menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita
menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
(Rom. 8:15-17)
Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang
berseru: "ya Abba, ya Bapa!" (Gal. 4:6)
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13

Di dalam Dia kamu juga--karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil
keselamatanmu--di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang
dijanjikan-Nya itu.
14
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu
penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. (Ef. 1:13-14)
16

Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya,
17
yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak
mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
18
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. (Yoh.
14:16-18)

Dari penjelasan Tuhan dan Paulus diatas kita mengerti bahwa seorang yang telah memperoleh
Keselamatan dimeteraikan oleh Roh Kudus (ditinggali, didiami, tidak akan ditinggalkan oleh Roh Kudus).
Salah satu karya berdiamnya Roh Kudus didalam seorang percaya adalah untuk memberi kesaksian
kepadanya bahwa ia sekarang adalah anak Allah sehingga seorang Kristen sejati tidak akan meragukan
Keselamatannya. Karena itu kepastian Keselamatan ini juga adalah karya Roh Kudus didalam batin seorang
percaya.

6.D.3. Tanda-tanda dari adanya Keselamatan: Manusia Baru
Sejauh ini pembahasan tentang Kepastian Keselamatan terutama yang dialami didalam batin
seseorang yang telah diselamatkan (yaitu keyakinan yang diberi oleh Roh Kudus akan Firman-firman Kristus
tentang Keselamatannya dan kesaksian didalam rohnya bahwa ia memang telah diselamatkan dan menjadi
anak Allah). Namun Alkitab juga memperlihatkan tanda-tanda adanya Keselamatan didalam seseorang,
sehingga ia dapat lebih meyakininya, dan orang lain juga dapat melihat adanya Keselamatan didalam orang
itu. Seluruh PB berbicara tentang tanda-tanda ini, namun secara khusus rasul Yohanes dalam surat
penggembalaannya yang pertama berbicara tentang Kepastian Keselamatan ini dan tanda-tanda yang
menyertainya.159 Mari kita lihat apakah tanda-tanda tersebut:
1.

Ia akan menyukai terang (kebenaran), memiliki persekutuan dengan Allah, termasuk dalam hubungan
sesama orang percaya (saling berkata benar, saling mengampuni, dsb.).
5

Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu: Allah
adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan.
6
Jika kita katakan, bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam
kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.
7
Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh
persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita dari pada
segala dosa. (1Yoh. 1:5-7)

2. Jujur, rendah hati, mengakui bahwa dirinya orang berdosa yang selalu memerlukan pengampunan dan
penyucian Allah, sensitif dengan adanya dosa dan merasa perlu untuk senantiasa disucikan (lawan dari
kesombongan yang menganggap dirinya suci).

159

Tujuan ditulisnya Surat Yohanes yang pertama adalah agar orang-orang percaya TAHU bahwa mereka
TELAH memperoleh hidup kekal (Keselamatan) itu (1Yoh. 5:11-13). Namun semua penjelasannya didahului dengan
penjelasan mengenai tanda-tanda adanya Keselamatan dalam diri seseorang.
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8

Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak
ada di dalam kita.
9
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa
kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
10
Jika kita berkata, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan
firman-Nya tidak ada di dalam kita. (1Yoh. 1:8-10)

3. Mau mentaati perintah-perintah Allah, terutama mengasihi sesamanya, sama seperti Kristus mengasihi
semua.
3

Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya.
Barangsiapa berkata: Aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang
pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran.
5
Tetapi barangsiapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah;
dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di dalam Dia.
6
Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah
hidup.
4

9

Barangsiapa berkata, bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di
dalam kegelapan sampai sekarang.
10
Barangsiapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada
penyesatan. (1Yoh. 2:3-6; 9-10)
11

Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi;
bukan seperti Kain, yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia
membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar.
13
Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu.
14
Kita tahu, bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi
saudara kita. Barangsiapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut.
15
Setiap orang yang membenci saudaranya, adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu,
bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. (1Yoh.
3:11-15)
12

7

Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah;
dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah.
8
Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
9
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus
Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup oleh-Nya.
10
Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan
yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
11
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga
saling mengasihi. (1Yoh. 4:7-11)

4. Perubahan dalam keinginan hati, dari mencintai dunia menjadi mengasihi Allah.
15

Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia,
maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
16
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta
keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. (1Yoh. 2:15-16)

5. Tidak dapat murtad karena ada pengurapan Allah yang menuntun mereka dalam kebenaran, dan
memampukan mereka untuk memegangnya sampai akhirnya (perseverance).
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19

Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita;
sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan
kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh
termasuk pada kita.
20
Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua
mengetahuinya.
21
Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena
kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari
kebenaran (1Yoh. 2:19-21)
26

Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu.
Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari pada-Nya. Karena itu
tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan-Nya mengajar kamu tentang
segala sesuatu--dan pengajaran-Nya itu benar, tidak dusta--dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar
kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. (1Yoh. 2:26-27)

27

6. Berusaha hidup dalam kesucian, dan tidak dapat hidup didalam dosa lagi.
3

Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada-Nya, menyucikan diri sama seperti Dia yang
adalah suci.
4
Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum
Allah.
5
Dan kamu tahu, bahwa Ia telah menyatakan diri-Nya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di
dalam Dia tidak ada dosa.
6
Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi; setiap orang yang
tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. (1Yoh. 3:3-6)
8

barangsiapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari Iblis, sebab Iblis berbuat dosa dari mulanya.
Untuk inilah Anak Allah menyatakan diri-Nya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan
Iblis itu.
9
Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi [cat: “tidak terus menerus berbuat dosa
lagi”]; sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa [cat: “tidak terus
menerus berbuat dosa”], karena ia lahir dari Allah. (1Yoh. 3:8-9)

7. Memiliki iman yang mengalahkan pergumulan-pergumulannya melawan dunia (cara berpikir dunia,
pencobaan dunia & penganiayaan dunia).
sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan
dunia: iman kita. (1Yoh. 5:4)

8. Tanpa ragu, seorang yang telah diselamatkan mempercayai kesaksian Allah bahwa ia telah memiliki
hidup kekal itu.
10

Barangsiapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya; barangsiapa
tidak percaya kepada Allah, ia membuat Dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian
yang diberikan Allah tentang Anak-Nya.
11
Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada
di dalam Anak-Nya.
12
Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki
hidup. (1Yoh. 5:10-12)
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Itulah tanda-tanda adanya Keselamatan didalam diri seseorang menurut rasul Yohanes.
Jadi sekarang kita dapat menjawab dengan mantab pertanyaan pada sub-bab ini (“Apakah kita dapat
memastikan Keselamatan kita?”): Ya, kita dapat (baca: harus dapat) memastikan Keselamatan kita sekarang
saat kita hidup. Keyakinan akan kepastian Keselamatannya itu tertanam demikian dalam dan berkesan
dalam batin seseorang karena Roh Kudus menguatkan keyakinan itu melalui perkataan-perkataan Kristus
yang “Ya dan Amin.” Batinnya juga dengan yakin mengetahui bahwa ia adalah salah satu dari anak-anak
Allah karena oleh Roh ia dapat berkata “ya Abba, ya Bapa.” Bahkan adanya Keselamatan itu dapat dilihat
dari perubahan cara berpikir dan keinginan-keinginannya yang dulu keinginan duniawi dan dosa, sekarang
menginginkan Allah, kebenaran dan kasih.
Namun ternyata banyak orang percaya yang tidak tahu atau meragukan Keselamatannya seperti
yang dialami oleh jemaat mula-mula dalam penggembalaan rasul Yohanes (band. 1Yoh. 5:13). Apakah yang
menyebabkan demikian? Mari kita membahas mengenai hal ini.

6.D.4. Mengapa banyak orang percaya yang tidak memiliki Kepastian Keselamatannya?
Secara umum, penyebabnya ada dua: (1) karena tidak diajarkan (atau tidak belajar) dengan baik
tentang Keselamatan, dan (2) tidak “mengerjakan keselamatannya” atau tidak bertumbuh dalam imannya.
1. Keselamatan tidak diajarkan dengan baik didalam gereja. Saat ini kita hidup dizaman instant, ingin
segala sesuatu didapat dengan mudah dan cepat tanpa perjuangan. Dikalangan pengajar Kristen juga
tumbuh dengan subur “sekolah-sekolah” Alkitab, yang dengan mudah mengeluarkan gelar-gelar teologi
dalam waktu yang singkat. Kelulusannyapun tidak didasarkan kepada pengetahuan yang komprehensif
akan Firman Tuhan tentang Keselamatan dan tidak didasarkan kepada pengalaman pribadi yang pasti
akan Keselamatan, namun didasarkan kepada absensi dan penyelesaian tugas semata. Jika seorang
pengajar/gembala tidak pernah mengerti dengan holistik tentang Keselamatan ini dan tidak pernah
memiliki pengalaman Keselamatan itu secara pribadi, bagaimana mungkin ia dapat mengajarkan
Keselamatan itu secara benar? Tidak heran, banyak orang Kristen (mayoritas! – Mat. 7:13-14, 1Kor.
10:1-6) yang tidak mengerti secara benar tentang Keselamatan ini, apalagi mengalaminya.
Disisi lain, banyak juga sekolah-sekolah teologi yang secara akademis sangat berat, namun
isi/contentnya justru bertentangan dengan Alkitab. Hasil akhirnya dapat ditebak: mereka justru
meniadakan perlunya Keselamatan karena menurut mereka, iman Kristen pada dasarnya sama dengan
iman lain, yaitu cara untuk dapat mengatur manusia melalui moralitas (para liberal dan pluralis).
Disisi lain lagi, banyaknya ajaran yang simpang siur tentang Keselamatan ini membuat para pemimpin
gereja kemudian terkotak-kotak secara doktrin dan menghindari doktrin lain selain yang dipegang oleh
pemimpin mereka. Akibatnya mereka hidup seperti katak dibawah tempurung: menganggap doktrin
yang dipegangnya adalah segalanya dan tidak boleh ditentang atau digugat tanpa menimbulkan friksi.
Karena kegamangan tentang doktrin Keselamatan ini, tidak heran banyak gereja kontemporer zaman
kini telah meninggalkan ajaran Keselamatan sebagai pusat pemberitaannya dan beralih fokus kepada
kemakmuran dan kesuksesan.
Saat ini, ladang gandum Tuhan benar-benar telah ditumbuhi secara subur dengan tanaman ilalang yang
ditanam Setan sehingga Keselamatan itu menjadi rumit dan kabur, sehingga membutakan orang-orang
Kristen didalam gereja. Namun rupanya memang harus demikian jadinya agar menjadi nyata perbedaan
antara gandum dan lalang, antara orang percaya dan yang akan binasa:
3

Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka, yang akan binasa,
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4

yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga
mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. (2Kor. 4:3-4)

2. Kepastian Keselamatan dapat juga menjadi kabur atau hilang karena seorang percaya tidak bertumbuh
dalam imannya. Atau jika memakai istilah Paulus, mereka tidak “mengerjakan Keselamatannya” (Fil.
2:12). Rasul Petrus mengistilahkan sebagai tersandung sehingga panggilan & pilihannya tidak teguh.
Perhatikan penjelasan rasul Petrus tentang perlunya seseorang terus bertumbuh agar memiliki
keyakinan akan keselamatan itu secara mantab:
5

Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada
imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan,
6
dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada
ketekunan kesalehan,
7
dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih
akan semua orang.
8
Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi
giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita.
9
Tetapi barangsiapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa, bahwa
dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan.
10
Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu
makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung.
11
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki Kerajaan kekal, yaitu
Kerajaan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. (2Pet. 1:5-10)

Didalam ayat-ayat diatas, rasul Petrus sedang menjelaskan perlunya seorang percaya untuk terus maju
didalam imannya (ay. 5) sampai memperoleh pengenalan akan Kristus yang semakin baik (ay. 8). Jika
seorang percaya tidak berusaha maju dalam imannya, pada satu titik ia dapat kehilangan Kepastian
Keselamatannya (ay. 9). Disisi lain, orang percaya diperintahkan untuk berusaha sungguh-sungguh
untuk maju agar Kepastian Keselamatannya semakin mantab (ay. 10). Dalam istilah rasul Paulus, orang
percaya diperintahkan untuk “mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar” (Fil. 2:12).
Hasilnya adalah penerimaan penuh kedalam Kerajaan Sorga (ay. 11). 160
Himbauan serupa diberikan kepada penulis surat Ibrani. Sang penulis menyurati para petobat dari
kalangan Yahudi agar mereka terus bersungguh-sungguh bertumbuh dalam iman dan tidak lamban
didalam pertumbuhannya itu sehingga “menjadikan pengharapanmu sebagai suatu milik yang pasti
sampai akhirnya” (= sehingga kepastian Keselamatan itu ada padamu sampai akhirnya- Ibr. 6:11).
11

Tetapi kami ingin, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk
menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya,
12
agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan
kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. (Ibr. 6:11-12)

Dari himbauan rasul Petrus, rasul Paulus maupun penulis surat Ibrani, kita melihat bahwa Kepastian
Keselamatan itu berjalan seiring/searah dengan pertumbuhan iman seseorang. Atau dengan perkataan lain,
seiring dengan pengenalan seseorang akan Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Pertumbuhan itu HARUS
diusahakan secara sungguh-sungguh oleh orang percaya SAMPAI PADA AKHIRNYA. Inilah yang disebut
“hak penuh” dalam ayat 11 diterjemahkan dari πλουσίως (Yun.: “plousious”; abundantly, richly)
yang berarti diterima secara meriah. Artinya pintu sorga terbuka dengan lebar dan saat ia memasukinya,
maka akan ada penyambutan yang meriah, seperti contoh penyambutan Stefanus (Kis. 7:55-56).
189
160

6. KEPASTIAN KESELAMATAN
“PERSEVERANCE” (setia & maju terus sampai akhirnya). Jadi Perseverance adalah tanda dari suatu
Keselamatan sejati, dan Kepastian Keselamatan itu merupakan amunisi agar kita dapat maju terus sampai
pada akhirnya (Ibr. 6:12).

PERSEVERANCE (setia & maju terus sampai akhir) adalah tanda dari suatu
Keselamatan sejati,
dan
Kepastian Keselamatan adalah amunisi Perseverance sehingga kita dapat
setia & maju terus sampai pada akhirnya.
Tanpa Kepastian Keselamatan, seseorang tidak dapat secara percaya diri terus maju melawan
penderitaan, pencobaan dan kejatuhan. Dia akan gampang gelisah dan kecil hati jika menghadapi
pencobaan dan kejatuhan. Perhatikan illustrasi berikut:
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Illustrasi: no. 16
CONFIRMED vs WAITING LIST
Kepastian Keselamatan & Perseverance
Di airport sering kita melihat ada dua kelompok penumpang yang sedang menunggu. Kelompok
pertama adalah mereka yang telah memiliki tiket “Confirmed,” dan kelompok kedua adalah mereka
yang statusnya masih “Waiting List.”
Anda bisa lihat perbedaannya? Kelompok pertama yang telah memiliki tiket “Confirmed” biasanya
duduk sambil baca majalah/koran atau sedang minum dengan santai. Kelompok kedua selalu gelisah,
berusaha tanya sana-tanya sini. Apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya
adalah “faktor kepercayaan diri” nya (confidence factor). Kelompok pertama memiliki kepercayaan
yang tinggi bahwa ia PASTI bisa sampai ke tujuan, sedang kelompok kedua TIDAK PASTI apakah akan
sampai ke tujuan sehingga terus gelisah.
Demikian juga dalam kekristenan. Kelompok pertama adalah mereka yang secara benar memiliki
KEPASTIAN akan Keselamatannya. Mereka akan menjalani hidup lebih tegar dan lebih terfokus karena
memiliki Kepastian Keselamatan. Sementara mereka yang tidak memilikinya tidak dapat melayani
dengan percaya diri: bagaimana ia dapat memberitakan Keselamatan sementara ia tidak memiliki
Kepastian Keselamatan itu?
Hal inilah yang dialami oleh John Wesley seperti yang dituturkan oleh D.L. Moody seorang penginjil
besar abad 18. Sekalipun telah berkhotbah sekian lama, Wesley belum memiliki Kepastian
Keselamatan itu. Ketika seseorang bertanya padanya: “Pak Wesley, apakah anda yakin akan
Keselamatan anda?” dia menjawab “Yesus Kristus telah mati untuk ummat manusia.” Orang itu
berkata “ya, kita semua percaya hal itu. Tapi apakah anda percaya anda pasti selamat?” Sekali lagi
Wesley menjawab dengan kabur bahwa Tuhan telah mempersiapkan Keselamatannya. “Tapi” kata
orang itu, “yang saya tanya adalah apakah anda pasti akan keselamatan anda?” Pertanyaan itu sangat
menusuk kedalam batinnya. Selanjutnya dikisahkan bahwa ia tidak tenang sampai ia memperoleh
Kepastian itu. (Sumber: Moody’s Anecdotes)
Karena itulah Kepastian Keselamatan merupakan “critical success factor” (faktor penting yang harus
ada sehingga sesuatu dapat berhasil) bagi tercapainya perjuangan sampai akhir (perseverance).

KESIMPULAN BAB-6
KEPASTIAN KESELAMATAN:
Apakah Keselamatan Dapat Kita Ketahui Sekarang?
1. Mengenal Allah dan mengalami Keselamatan adalah HAL TERPENTING dalam alam semesta ini yang
harus diketahui & dialami oleh seseorang. Karena itu Allah telah menyatakan dengan jelas dan jernih
tentang Keselamatan ini didalam Alkitab. Allah tidak bermain petak umpet dengan manusia untuk
masalah yang paling penting ini! Jika Keselamatan ini masih belum dimengerti juga oleh seseorang
sampai akhir hidupnya, maka pastilah ia telah dibutakan oleh Iblis dan akan binasa (2Kor. 4:3-4).
2. ARTI dari Keselamatan adalah dipulihkannya kembali pengenalan dan hubungan dengan Allah Yang
Benar melalui karya Kristus yang telah selesai dengan cara berpaling kepada Kristus (bertobat dari dosa
dan percaya kepada-Nya).
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3. DASAR dari Keselamatan itu adalah karena ANUGERAH/Kasih Karunia Allah semata, yang diterima
sebagai suatu pengalaman praktis melalui Iman. Jadi Keselamatan diperoleh oleh orang-orang pilihan
Allah karena kasih karunia Allah saja. Sebagai saluran diterimanya anugerah Keselamatan itu adalah
iman, bukan perbuatan, moralitas atau kebaikan. Dalam keadaannya yang berdosa, manusia tidak dapat
memiliki iman kepada Allah karena manusia telah menjadi hamba dosa. Artinya, tidak ada kehendak
bebas dalam arti sesungguhnya didalam manusia yang berdosa karena ia adalah hamba dosa dan sama
sekali terbebas dari kebenaran (Rom. 6:16-18, 20). Iman yang menyelamatkan adalah iman yang berasal
dari Allah, sebagai hasil dari pekerjaan Roh Kudus yang membuat seseorang dapat beriman dan
berpaling kepada Allah (Yoh. 6:44, 65; 3:8).
4. Urut-urutan Keselamatan adalah: Pilihan Allah, Penebusan Allah didalam Yesus Kristus, Panggilan orangorang Pilihan melalui pemberitaan Injil, Kelahiran kembali oleh Roh Kudus & Perpalingan sebagai respon
orang-orang pilihan terhadap Penggilan Injil, Pembenaran orang-orang percaya, Pengudusan/proses
hidup suci, dan Pemuliaan orang-orang percaya.
5. Pilihan Allah adalah tindakan ANUGERAH Allah yang merupakan hak Allah sepenuhnya “yang di dalam
segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya” (Ef. 1:11), dan kita tahu keputusan-Nya tidak
mungkin salah. Semua orang pilihan-Nya mendapatkan ANUGERAH-NYA, dan yang lainnya mendapatkan
KEADILAN-NYA. Allah tidak pernah bertindak tidak adil, itu mustahil bagi-Nya (Rom. 9:14).
Mempertanyakan keadilan Allah didalam pilihan-Nya adalah sikap bodoh (tidak mengerti), naif (tidak
mau mengerti), atau pemberontakan (Rom. 9:19-24).
6. Dari aspek waktu, Pilihan Allah terjadi pada kekekalan masa lampau sebelum penciptaan. Penebusan
digenapi oleh Kristus sekitar 2000 tahun lalu. Pemanggilan dialami secara berbeda oleh setiap orang
percaya, yaitu saat pertama sekali Roh Kudus melakukan Kelahiran kembali oleh pemberitaan Injil yang
direspon dengan Perpalingan. Pembenaran dialami oleh setiap orang percaya saat ia mengalami
peristiwa Kelahiran kembali & Perpalingan. Sampai titik ini, orang percaya itu telah diselamatkan.
Kemudian ia masuk kedalam proses Pengudusan, yang dialaminya sekarang, dimulai saat ia
diselamatkan sampai ia dipanggil Tuhan. Dan pada saat kebangkitan orang benar, maka semua orang
percaya akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus.
Jadi ada 3 aspek waktu Keselamatan:
a) Masa lalu (telah terjadi):
i) Pilihan (kekekalan masa lalu)
ii) Penebusan (saat Kristus menyelesaikan pekerjaan penebusan dibumi kr. 2000 thn lalu)
iii) Pemanggilan, Kelahiran kembali & Perpalingan, Pembenaran (saat seseorang percaya kepada
Kristus). Semua ini terjadi pada satu saat yang sama. Saat itu ia TELAH DISELAMATKAN.
b) Masa sekarang (sedang terjadi): Pengudusan, yaitu proses penyucian hidup dimulai saat ia
diselamatkan sampai akhir hayatnya.
c) Masa yang akan datang (masih akan terjadi): Pemuliaan, yaitu diterimanya Keselamatan secara
penuh dengan dikalahkannya maut saat kebangkitan orang-orang percaya.
7. Dari aspek Legal, Praktikal dan Penggenapannya, orang-orang percaya adalah orang yang telah
dinyatakan dan dilihat benar, kudus dan mulia dihadapan Allah sekalipun dalam hidup praktis sehari-hari
mereka masih harus belajar hidup benar, kudus dan mulia. Pada saat kebangkitan orang percaya,
Keselamatan itu digenapkan secara sempurna dan orang-orang percaya akan hidup secara sempurna
didalam kebenaran, kekudusan dan kemuliaan dalam arti yang sesungguhnya (legal & praktikal).
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8. Kepastian Keselamatan ini adalah HAL TERPENTING dialam semesta ini bagi manusia. Sudah sewajarnya
setiap orang mencari tahu tentang nasib kekalnya SEKARANG saat masih ada waktu. Adakah yang lebih
penting dari nasib kekal anda??
9. Karena peristiwa diterimanya Keselamatan itu adalah saat kita hidup, maka setiap orang harus
memastikan dirinya telah menerima Keselamatan itu atau belum. Jika anda telah bertobat dengan
sungguh-sungguh dan berpaling kepada Kristus, ketahuilah bahwa anda TELAH menerima Keselamatan
itu (band. 1Yoh. 5:13). Namun anda harus terus maju didalam iman (2Pet. 1:5-8) agar Kepastian
Keselamatan itu tidak digoyahkan (2Pet. 1:9), tetapi agar terus diteguhkan sampai akhir hayat anda
(2Pet. 1:10).
10. Dasar dari Kepastian Keselamatan itu adalah Firman Tuhan sendiri. Tuhan Yesus Kristus berulangkali
mengatakan “barangsiapa percaya kepadaKu, ia beroleh hidup kekal dan tidak turut dihukum” (telah
diselamatkan). Jika seorang mengatakan ia percaya kepada Kristus namun menyangsikan apakah ia
sudah memperoleh hidup kekal (keselamatan) itu, maka ia SEBENARNYA TIDAK PERCAYA! Karena
percaya seseorang berarti mempercayai perkataannya. Lebih parah lagi, jika ia berkata bahwa ia
menyangsikan apakah ia telah memperoleh Keselamatan itu padahal Allah telah mengatakannya, maka
ia mengatakan bahwa Allah berdusta (1 Yoh. 5:10).
11. Melalui Roh Kudus didalam orang-orang percaya, Allah juga memberikan konfirmasi didalam roh/batin
seseorang yang telah percaya yang meyakinkannya bahwa ia telah diselamatkan dan telah diangkat
menjadi anak Allah (Rom. 8:15-16; Gal. 4:6-7). Konfirmasi didalam batin orang tersebut dikerjakan oleh
Roh Kudus yang mendiaminya sejak ia dilahirkan kembali. Roh Kudus itu terus menetap didalam orang
percaya sebagai jaminan (tanda jadi, uang muka) dari Keselamatan itu sampai ia memperoleh
penggenapan Keselamatannya nanti saat ia dimuliakan bersama dengan Kristus (Ef. 1:13-14).
12. Disamping faktor jaminan Firman Tuhan dan konfirmasi Roh Kudus, kepastian adanya Keselamatan
dalam diri seseorang juga dibuktikan dengan adanya perubahan yang mendasar dan menyeluruh
didalam karakter orang tersebut. Diantaranya adalah: ia senang hidup didalam kebenaran, sensitif dan
“risih” terhadap dosa, hidup dalam kasih, meninggalkan kesenangan duniawi dan menyukai hal-hal
rohani (mengasihi Allah, kasih, kebenaran, rendah hati), memiliki pengurapan agar terlepas dari
ketersesatan, memiliki iman yang mengalahkan pergumulan hidupnya, dan adanya kepercayaan yang
kokoh bahwa ia telah diselamatkan dan keselamatannya terjamin oleh Allah.
13. Namun Kepastian Keselamatan didalam diri seseorang dapat menjadi kabur (menjadi ragu lagi apakah
ia telah diselamatkan) jika ia tidak maju terus didalam iman (2Pet. 1:9). Karena itu seorang percaya
harus terus “mengerjakan Keselamatannya” (Fil. 2:12) sehingga keyakinan Keselamatan itu tidak
tergoyahkan (2Pet. 1:10. Band. Ibr. 6:11).
14. Tanda dari Keselamatan yang sejati adalah orang tersebut akan maju terus dan setia sampai akhir
hayatnya. Inilah yang disebut “Perseverance” (Ibr. 6:11 band. 3:6, 14; 2Pet 1:10; Fil. 1:6; Yud. 1:3).
Kepastian Keselamatan ini adalah amunisi agar seseorang menjadi giat dan terus maju sampai akhirnya
(Ibr. 6:11-12).
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Bab-7:

JAMINAN KESELAMATAN:
Apakah Keselamatan kita terjamin sampai akhirnya?
27

Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku,
dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai
selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku.
29
Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan seorangpun
tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.
30
Aku dan Bapa adalah satu." (Yoh. 10:27-30)
28

13

Di dalam Dia kamu juga--karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil
keselamatanmu--di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang
dijanjikan-Nya itu.
14
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu
penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. (Ef. 1:13-14)

Konsep ketiga yang penting dalam Keselamatan setelah Jalan Keselamatan dan Kepastian
Keselamatan adalah Jaminan Keselamatan. Apakah Jaminan Keselamatan? Jaminan keselamatan adalah
dasar dari keadaan keselamatan tersebut, apakah berdasarkan kepada kekuatan/kesetiaan manusia
sehingga dapat hilang, atau berdasarkan kepada Allah dan sifat-sifat-Nya yang tidak berubah sehingga
bersifat kekal? Didalam doktrin Keselamatan (Soteriology) Protestan, ada 2 pandangan tentang jaminan ini:
mereka yang mempercayai bahwa Keselamatan itu dapat gagal, dan mereka yang mempercayai bahwa
Keselamatan itu kekal dan tidak dapat gagal. Jika kita memandang bahwa Keselamatan adalah hasil “kerja
sama” antara Allah dengan manusia, maka pastilah Keselamatan dapat hilang karena peran atau bagian
manusianya bisa (baca: pastilah) akan gagal. Jika Keselamatan adalah karya Allah semata yang merupakan
rangkaian penggenapan maksud-Nya sejak kekekalan masa lampau, maka Keselamatan tidak mungkin gagal
karena Allah berkuasa melaksanakan rencana-Nya tanpa gagal. Jadi pandangan manakah yang sesuai
dengan Alkitab? Sebelum mendiskusikannya, mari kita lihat illustrasi berikut agar tidak tegang didalam
mendiskusikan topik yang penting dan kerap menjadi pertentangan sengit diantara beberapa kelompok
Kristen ini:
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Illustrasi: no. 17
SIAPA YANG PEGANG TANGAN SIAPA?
Dua orang pendeta yang bersahabat sekalipun berbeda pandangan tentang Jaminan Keselamatan pergi
memancing bersama dengan sebuah perahu kecil. Ditengah telaga, sambil menunggu pancingnya disambar ikan,
mereka mengobrol kesana kemari. Lalu sampailah pada topik Jaminan Keselamatan: “apakah Keselamatan mereka
dapat hilang?” Seperti biasa, perdebatan menjadi seru.
Saat perdebatan sedang sengit, tiba-tiba pendeta A yang percaya bahwa Keselamatan seseorang bisa hilang
menggoncang perahu kecil mereka sehingga hampir terguling. Pendeta B yang mempercayai Keselamatannya kekal
dengan kaget berkata: “Hei, apa maksudmu? Nanti kita karam!”. “Begitulah” kata pendeta A, “kita dapat karam
kapan saja seperti perahu ini. Jika kita tidak waspada, kita dapat tersesat dan karam”. “Lagipula,” lanjut pendeta
A, “kan kita memiliki kehendak bebas? walaupun aku dan Tuhan saling bergandengan tangan, namun kalau aku
sendiri yang mau melepaskan tangan-Nya dan melompat keluar dari perahu Keselamatanku, kan Tuhan tidak
dapat memaksakan kehendak-Nya? Karena itu Keselamatan dapat hilang melalui kesesatan dan kehendak sendiri
untuk meninggalkan Tuhan” jelas pendeta A dengan mantab.
Mendengar itu pendeta B kemudian mengerti mengapa temannya yang memang brillian dalam memberi illustrasi
allegoris tiba-tiba menggoncang perahunya. Dengan tertawa ia menjawab: “Sahabatku, Keselamatanku sama
sekali berbeda dengan perahu kecil ini. Perahuku besar sekali karena Tuhan yang membuatnya dan
menakhodainya. Jadi aku tahu pasti sampai ke tujuan dan tidak akan pernah tersesat dijalan. Aku juga tidak
bergandengan tangan dengan Tuhan, tetapi Ia yang memegang tanganku, sehingga aku tenang dan yakin aku
tidak akan pernah bisa dan mau melompat keluar dari perahuku.”
Jika kita menganggap bahwa Keselamatan adalah hasil kerjasama antara Allah dan manusia, maka Keselamatan
dapat (baca: PASTI) gagal karena manusia tidak memiliki kekuatan untuk terus memegang tangan Allah. Namun
jika kita menganggap bahwa Allahlah yang memegang tangan kita, maka dengan yakin kita akan berkata bahwa
Keselamatan kita terjamin selama-lamanya.
“Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan seorangpun tidak dapat
merebut mereka dari tangan Bapa.” (Yoh. 10:29)
Jadi, siapa yang memegang tangan siapa?

Jika melihat illustrasi diatas, kita akan mengerti mengapa ada dua pandangan tentang Jaminan
Keselamatan ini. Pandangan pertama menyatakan tidak ada yang namanya Jaminan Keselamatan karena
setiap orang sewaktu-waktu dapat jatuh dan meninggalkan Tuhan (sering diistilahkan sebagai “murtad”). 161
Pandangan ini didasarkan kepada premis (anggapan, asumsi) bahwa Keselamatan diakibatkan oleh
kerjasama antara manusia dengan Allah (karena itu pandangan itu disebut juga pandangan “sinergisme”).
161

Kata “murtad” yang dipakai dalam Alkitab Bahasa Indonesia (LAI, 1974) diterjemahkan dari 6 kata Yunani
yang artinya berbeda-beda: “skandalizo” (terjerat, tersandung – Mat. 13:21;Mat. 24:10; Mar.4:17), “aphistemi”
(mengundurkan diri, desersi – Luk. 8:13;1Tim. 4:1;Ibr. 3:12), “apostasia” (defection from truth, pembelokan dari
kebenaran – 2Tes. 2:3), “arneomai” (mangabaikan, menafikkan – 1Tim. 5:8), “parapipto” (jatuh dari – Ibr. 6:6), dan
“hupostole” (mengundurkan diri – Ibr. 10:39) . Arti utamanya adalah menyimpang dari jalan sebelumnya atau dalam
istilah militer adalah desersi (meninggalkan kesatuannya). Sayangnya, banyak orang yang langsung mengaitkan murtad
dengan Keselamatan. Maksudnya, murtad selalu diartikan sebagai orang yang “dulunya telah menerima Keselamatan,
namun meninggalkan Tuhan sehingga Keselamatannya hilang atau gagal, seperti Yudas.” Pengertian ini salah karena
murtad adalah justru bukti bahwa orang tersebut dari awalnya tidak pernah diselamatkan (band. 1Yoh. 2:19), tetapi
hanya berprofesi sebagai orang percaya dengan segala atribut yang seolah-olah ia seorang percaya (band. Mat. 7:2223; Ibr. 6:4-8, 9).
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Allah yang memberi Jalan Keselamatannya dan manusia harus merespon dengan imannya (iman diartikan
sebagai kemampuan manusia untuk merespon Allah). Jadi iman adalah penyebab dari Keselamatannya.
Karena itu Jaminan Keselamatannya juga tergantung kepada imannya. Jika imannya hilang, maka hilang juga
Keselamatannya. Gambarannya sama dengan illustrasi diatas: Allah dan manusia saling berpegangan tangan.
Jika salah satu melepas pegangannya maka mereka akan terpisah. Karena Allah setia, tidak mungkin ia
melepas pegangannya. Namun manusia dapat tidak setia, sehingga ia dapat melepas tangannya dan
terhilang dari Keselamatannya.
Pandangan kedua berpandangan bahwa Keselamatan adalah semuanya karena anugerah Allah
(“sola gratia”) seperti pendapat para reformator. Allah yang menyediakan Jalan Keselamatan, dan manusia
merespon dengan imannya. Namun iman yang menyelamatkan itu adalah anugerah Allah (Yoh. 6:44, 65)
yang menyanggupkan manusia untuk merespon Keselamatan melalui peristiwa Perpalingan karena karya
Roh Kudus dalam Kelahiran kembali. Pandangan ini berpendapat bahwa bukan iman yang menyelamatkan,
tetapi anugerah Allah semata (yang menyelamatkan adalah Allah dengan anugerah-Nya). Iman hanya
sebagai saluran saja melalui mana Keselamatan itu dimiliki oleh seseorang (band. Ef. 2:8-9). Jadi
Keselamatan semuanya adalah anugerah yang semata tergantung kepada Allah dengan Kemampuan dan
sifat-sifat-Nya, dan bukan kepada manusia dengan segala kelemahannya. Pandangan ini juga melihat bahwa
Keselamatan adalah merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan tentang rencana Allah dari kekekalan
masa lampau sampai kekekalan masa depan. Karena Keselamatan didasarkan semata kepada Allah dan
merupakan rencana Allah yang kekal, maka Keselamatan tidak dapat gagal.
Jadi, pandangan mana yang lebih alkitabiah? Setelah anda membaca dengan teliti sejauh ini,
tentulah anda telah mengerti mengapa terjadi perbedaan pendapat, dan anda juga mengerti pandangan
mana yang alkitabiah. Keselamatan adalah anugerah Allah semata yang diterima oleh orang percaya sebagai
pengalaman praktis melalui iman. Keselamatan adalah hasil dari rencana Allah yang oleh sifat kasih-Nya
telah memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang pilihan berdasarkan rencana & pertimbangan-Nya
sendiri yang tidak pernah salah karena kemahatahuan & kemahakuasaan-Nya yang meretas dimensi waktu.
Karena Keselamatan adalah rencana Allah yang kekal, maka sifatnya menetap dan pasti akan terjadi. Karena
itu Keselamatan bersifat kekal dan tidak dapat gagal. Karena itu juga Allah mendasarkan jaminan
Keselamatan kepada Sifat-sifat-Nya sendiri (terutama kasih-Nya) dan Kemampuan-Nya (kekuatan-Nya,
kemahakuasaan-Nya) sendiri dan bukan kepada manusia dengan segala kelemahannya, sehingga
Keselamatan dari-Nya terjamin selama-lamanya. Lihat dasar dari Jaminan Keselamatan ini.

7.A. Dasar dari Jaminan Keselamatan
Karena Keselamatan adalah anugerah Allah semata yang merupakan rencana-Nya dari kekal kepada
kekal, maka Keselamatan yang telah diperoleh orang percaya dijaga dan didasarkan kepada Diri-Nya sendiri
agar tidak dapat gagal. Allah mengalaskan jaminan Keselamatan seseorang kepada Integritas, Kekuatan, dan
Kasih-Nya semata. Berikut adalah dasar-dasar dari Jaminan Keselamatan itu agar kita dapat mengerti
mengapa Keselamatan sejati tidak dapat gagal.
7.A.1. Keselamatan orang percaya dijamin oleh Integritas Kristus yang tidak dapat berdusta dan oleh
Kekuatan Allah
27

Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku,
dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai
selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku.
29
Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan seorangpun
tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.
30
Aku dan Bapa adalah satu." (Yoh. 10:27-30)
28
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Perhatikan kalimat yang dimiringkan, terutama kata-kata yang ditebalkan. Perkataan-perkataan ini
adalah perkataan/firman yang keluar dari mulut Tuhan secara langsung. Sifat dari Keselamatan (hidup kekal)
adalah KEKAL. Artinya SELAMA-LAMANYA. Keselamatan itu bersifat kekal, bukan on-off seperti saklar listrik.
Mengapa Keselamatan itu kekal? Didalam ayat 29, Tuhan memberikan penjelasan-Nya: karena Allahlah yang
menjaga Keselamatan orang percaya, dan Allah adalah Maha Besar sehingga tidak seorangpun yang dapat
merebut mereka dari tangan Allah! Jika Allah dipihak kita, siapakah yang dapat merebut kita dari
tanganNya? Puji Tuhan, Tidak ada!
Perhatikan juga kata “pasti” yang diberikan oleh Tuhan. Jika kita mengatakan bahwa Keselamatan
kita dapat hilang, apakah artinya itu selain dari bahwa kita tidak mempercayaiNya? Bukankah kita juga
telah menganggap-Nya pembual yang hanya dapat berjanji tetapi tidak sanggup menjaga janji-Nya? Yang
benar adalah bahwa Tuhan tidak dapat berbohong dan janji-Nya pasti terjadi. Jika Ia telah mengatakan
“pasti,” maka itu jugalah yang akan terjadi.
Dari perkataan Tuhan diatas, kita dapat kehilangan Keselamatan kita jika 2 hal ini terjadi: (1) Kristus
ternyata berbohong tentang kepastian jaminan Keselamatan dari-Nya, atau (2) Jika ada seseorang yang lebih
besar dan lebih berkuasa dari Allah yang merebut kita dari-Nya. Puji Tuhan, karena hal-hal itu mustahil!
Karena itu kita dengan yakin dapat mengatakan: “Keselamatanku kekal karena Tuhanku tidak pernah
berbohong dan Allahku Yang Maha Besar yang menjaganya.” Haleluya!

Jika Tuhan sendiri yang telah memberikan kepastian jaminanNya
bagi Keselamatan kita, apakah artinya jika kita mengatakan bahwa
Keselamatan kita dapat hilang, selain dari bahwa kita tidak
mempercayai-Nya dan menganggap-Nya pembual?
Rasul Petrus juga memiliki pengertian yang sama bahwa keselamatan orang-orang percaya itu
DIPELIHARA oleh KEKUATAN ALLAH:
“Yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan
keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.” (1Pet. 1:5)

Disini rasul Petrus menekankan bahwa keselamatan yg telah mereka peroleh itu (band. Ay.4& 9)
dipelihara oleh kekuatan Allah. Artinya keselamatan tidak dapat hilang karena Allah yang menjaganya dalam
kekuatan-Nya. Dengan perkataan lain, Keselamatan dapat hilang hanya jika ada yang lebih berkuasa dari
Allah yang merebut kita. Puji Tuhan, hal ini mustahil!
7.A.2. Keselamatan orang percaya terjamin karena KASIH Allah yang menjaganya
“Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintahpemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas,
maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih
Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.” (Rom. 8:39)

Jika diperhatikan dengan seksama Roma pasal 8, khususnya ayat 31-39, disini Paulus sedang
meneruskan keyakinannya akan sifat kekal keselamatan itu. Keselamatan adalah HASIL dan bukan
PENYEBAB dari pilihan Allah (ay. 29-30). Karena keselamatan adalah anugerah Allah, maka sifat keselamatan
dari awal sampai akhir adalah anugerah. Karena itu TIDAK ADA alasan apapun yang akan memisahkan kita
dari Allah: Allah sendiri? Tidak mungkin, karena Ia bahkan telah menyerahkan Yang Paling Disayangi-Nyaay.31-33. Kristus? Tidak mungkin, karena Ia justru menjadi Pembela kita (34). Kesulitan & bahaya hidup?
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Tidak bisa, karena Allah sendiri yang mengasihi kita dan membuat kita LEBIH dari pemenang terhadap
kesulitan & bahaya hidup itu (35-37). Maut, hidup, malaikat, pemerintah jasmani & rohani, kuasa-kuasa atas
& bawah, makhluk lain? Tidak! SEMUA ITU TIDAK DAPAT MEMISAHKAN KITA DARI KASIH ALLAH.
Kasih Allah itu berbeda dengan kasih manusia yang kita mengerti. Ada 3 karakteristik utama kasih
Allah yang membedakannya dengan kasih lainnya:
1. Kasih-Nya penuh kebebasan. Artinya kasih Allah tidak tergantung kepada reaksi atau respon manusia,
tetapi memancar secara bebas kepada semua. Sama seperti cahaya matahari, Ia bebas memancarkan
kasih-Nya bahkan sampai kepada celah-celah gunung yang gelap, kotor dan lembab untuk memberi
kehidupan. Ia “baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang
jahat” (Luk. 6:35). Jika Ia baik kepada orang-orang jahat, apakah masuk akal jika Ia kemudian
memasukkan mereka yang “pernah” diangkat menjadi anak-Nya kedalam neraka?
2. Kasih-Nya tidak berubah. Karena sifat-Nya yang tidak berubah, baik natur-Nya maupun sifat-Nya (Mal.
3:6), maka kasih-Nya pun tidak berubah. Kepada bangsa Israel Ia berkata: “Aku mengasihi engkau
dengan kasih yang kekal, sebab itu Aku melanjutkan kasih setia-Ku kepadamu” (Yer. 31:3). Bukankah
tidak masuk akal kasih yang tidak berubah itu tidak menjaga orang-orang percaya agar tidak murtad?
3. Kasih-Nya tidak berkesudahan, penuh kelimpahan. Dialah Kasih itu, karena itu Dia jugalah sumber kasih
itu (1Yoh. 4:8, 16). Ia adalah sumber kasih melalui mana alam semesta ini memperoleh dan mengecap
kasih-Nya. Seorang ibu akan berani mempertahankan anaknya terhadap serangan hewan yang akan
mencelakakan anaknya karena kasih. Itu hanya gambaran yang samar dari Kasih yang sebenarnya. Jika
manusia rela berkorban karena kasih, masuk akalkah Allah yang sumber kasih itu meninggalkan orang
yang telah ditebus Putra Tunggal-Nya?
Itulah karakteristik kasih Allah kepada kita yang jauh berbeda secara kualitas dan kuantitas dengan
kasih manusia. Jadi keselamatan kita dijaga oleh KASIH Allah. Keselamatan dapat hilang hanya jika Allah
dapat berhenti mengasihi. Puji Tuhan, Hal ini mustahil!
7.A.3. Keselamatan orang percaya terjamin karena didasarkan kepada Firman Kristus yang
“Ya dan Amin,” yaitu yang benar dan pasti terjadi.
14

Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus
ditinggikan,
15
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal.
16
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal.
17
Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk
menyelamatkannya oleh Dia.
18
Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah
berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. (Yoh. 3:14-18)
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. (Yoh.
6:47)
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia
yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah
dari dalam maut ke dalam hidup. (Yoh. 5:24)

Ayat-ayat diatas merupakan ayat yang sama dengan ayat Kepastian Keselamatan, tetapi memiliki
arti Jaminan Keselamatan juga. Perhatikan bahwa hidup yang diberikan kepada orang percaya adalah “hidup
kekal,” bukan “hidup yang tergantung kepada kondisi dan situasi.” Jaminan itu juga mencakup penjelasan
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tentang hal yang telah dilalui (tidak diulang lagi), yaitu maut (Yoh. 5:24), tentang kedudukan/posisinya
sekarang: hidup kekal (Yoh. 5:24), dan tentang kepastian akan masa depannya: tidak akan dihukum (Yoh.
5:24; Yoh. 3:18). Jadi jika perkataan-perkataan Tuhan diatas benar dan dapat dipercaya, maka orang-orang
percaya sudah terjamin posisinya sampai pengadilan Kristus nanti (tidak akan dihukum, yang berarti
Keselamatannya dijamin).
7.A.4. Keselamatan orang percaya terjamin karena adanya pemeliharaan Allah terhadap iman kita
Ada orang yang walaupun telah mempelajari jaminan-jaminan Firman Allah diatas TETAP tidak
percaya akan jaminan keselamatannya. Hal ini disebabkan karena ketidakmengertian tentang konsep
keselamatan karena kasih karunia melalui iman (Ef. 2:8-9). Mereka memakai argumen yang seolah masuk
akal dan manusiawi namun memiliki kesalahan yg sangat mendasar. Argumen utamanya adalah bahwa
“manusia diselamatkan oleh iman (percaya), jadi karena ada orang-orang yang dulunya percaya, lalu tidak
percaya lagi (murtad), maka kesimpulannya adalah bahwa keselamatan dapat hilang, yaitu saat seseorang
berhenti percaya.” Lebih lanjut dikatakan: “memang tidak ada kekuatan luar yang dapat mengambil
keselamatan kita karena Allahlah yang menjaga dengan Kuasa & KasihNya, tetapi kalau yang bersangkutan
sendiri sudah tidak mau percaya, masakan Allah tetap menyelamatkannya?”
Ini adalah kesalahan mendasar mengenai konsep keselamatan itu sendiri. Kita diselamatkan BUKAN
oleh iman, tetapi OLEH “Kasih karunia” Allah.
“Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi
pemberian Allah,..” (Ef. 2:8)
ForG1063 by graceG5485 areG2075 ye savedG4982 throughG1223 faith;G4102 andG2532 thatG5124 notG3756 ofG1537
yourselves:G5216 it is theG3588 giftG1435 of God:G2316 (Eph. 2:8 - KJV+)
For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God,
(Eph. 2:8 –ESV)

Perhatikan bahwa yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia Allah (“by grace”; pemberian
cuma-cuma, anugerah yang lahir dari sifat Kasih Allah). Iman BUKAN penyelamatnya, tetapi hanya SARANA
agar keselamatan dapat sampai kepada manusia. Kata “oleh” (Yun: “dia”) tidak menunjukkan penyebab
keselamatan, tetapi menunjukkan saluran (channel) melalui mana kasih karunia Allah itu dimiliki manusia
(“through” faith). Konsep ini tersebar diseluruh PB. Jadi fokus utama dari penyebab keselamatan adalah
KASIH KARUNIA Allah dan bukan iman, seperti illustrasi-illustrasi air dan arus listrik didalam Bab-5 lalu.
Jika demikian, apakah kasih karunia Allah dapat gagal? (jika demikian, maka keselamatan juga dapat
gagal! Itulah kesalahan beberapa pengajar yang menyebabkan orang percaya meragukan jaminan Allah atas
keselamatan mereka). Jawabannya tentu saja Tidak!, karena Allah bukan Allah yang reaktif yang rencanaNya dapat digagalkan. Apalagi kasih karunia-Nya yang telah dinyatakan melalui pengorbanan Kristus, TIDAK
MUNGKIN ditarik-Nya kembali karena sifat Allah yang tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya:
“Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan-Nya.” (Rom. 11:29)

Kata “tidak menyesali” diterjemahkan dari kata “ametamelētos” yang berarti sesuatu yang tidak
dapat ditarik kembali dan disesali.162 Puji Tuhan, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang menyesali kasih karunia162

Kamus Strong G278: ἀμεταμέλητος [ametamelētos -am-et-am-el'-ay-tos]. From G1 (as a negative particle)
and a presumed derivative of G3338; irrevocable: - without repentance, not to be repented of.
Konteks ayat ini adalah kasih karunia & panggilan terhadap Israel, namun ayat ini juga menjelaskan tentang
natur Allah yang semua rencana dan tindakan-Nya bukan reaktif sehingga harus merubah-rubah rencana-Nya, tetapi Ia
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Nya. Dia bukanlah Allah yang reaktif, tetapi Allah yang proaktif yang mengetahui apa yang akan dilakukanNya. Karena itu Ia tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya. Rencana kasih karunia-Nya yang
menyelamatkan manusia tidak dapat dibatalkan oleh manusia. Karena itu jaminan keselamatan kita juga
termasuk pada jaminan supaya iman kita tetap terpelihara sampai kegenapan keselamatan yang penuh
dikekekalan:
“Yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan
keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.” (1Pet. 1:5)
Who are keptG5432 byG1722 the powerG1411 of GodG2316 throughG1223 faithG4102 untoG1519 salvationG4991
readyG2092 to be revealedG601 inG1722 the lastG2078 time.G2540 (1Pe. 1:5 – KJV+)
who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last
time. (1Pe. 1:5 –ESV)

Perhatikan kata yang ditebalkan. Terjemahan bahasa Indonesia “karena” tidak tepat. Kata “karena”
diterjemahkan dari kata “dia” yang lebih tepat diterjemahkan “melalui” (lihat terjemahan KJV+ dan semua
versi Inggris: “through” = melalui. Kamus Strong G1223). Jadi pemeliharaan keselamatan dari Allah adalah
melalui pemeliharaan iman kita. Karena itu seorang yang benar-benar telah diselamatkan (telah mengalami
kelahiran baru), tidak mungkin dapat murtad (meninggalkan imannya) karena Allah akan memelihara
imannya (band. Yoh. 10:29). Lihat peristiwa kegoncangan iman Petrus yang rupanya telah memberinya
pengertian tentang pemeliharaan imannya seperti ditulisnya diatas. Mari lihat catatan dalam Lukas 22:3132:
31

Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum,
tetapi Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau
sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." (Luk. 22:31-32)

32

Perhatikan baik-baik peristiwa kesombongan Petrus dalam konteksnya yang lebih luas:
31

Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum,
tetapi Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau
sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu."
33
Jawab Petrus: "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau!"
34
Tetapi Yesus berkata: "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok, sebelum
engkau tiga kali menyangkal, bahwa engkau mengenal Aku." (Luk. 22:31-34)
32

Petrus berpikir bahwa imannyalah yang membuat dia sanggup mati untuk Tuhan (ay. 33). Tetapi
Petrus waktu itu tidak tahu bahwa tanpa pemeliharaan Tuhan, imannya PASTI gugur (ay. 32). Tetapi oleh
kesombongan dan ketidak-tahuannya, Petrus berkata “Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati
bersama-sama dengan Engkau!” (ay. 33). Karena kesombongan dan ketidak mengertian Petrus tentang
perlunya pemeliharaan Tuhan akan imannya, maka Tuhan merasa perlu untuk memberi Petrus pengalaman
menyangkal Dia sebagai pelajaran bagi Petrus bahwa anugerah Tuhanlah yang memelihara imannya
sehingga tidak gugur, dan bukan kekuatannya sendiri (ay. 32). Tujuan Tuhan memberi pelajaran itu adalah
supaya setelah insaf (=mengerti bahwa imannya dapat teguh karena pemeliharaan Tuhan dan bukan karena

Allah yang Maha Tahu segala sesuatunya sehingga tidak pernah kaget dengan sesuatu dan tidak pernah menyesali
kasih karunia-Nya.
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kemampuannya sendiri), Petrus dapat dipakai Tuhan untuk menguatkan orang-orang beriman lain (ay. 32).
Itulah latar belakang pengertian Petrus dalam 1Pet. 1:5 diatas. 163

Untuk dipikirkan: no.

19
ALLAH TIDAK BODOH

Jika keselamatan dapat dibatalkan oleh manusia (karena imannya berubah), apakah bedanya dengan
agama-agama lain yang mengandalkan kepada kekuatan/kebaikan/ketaatan/kesetiaan manusia?
Bukankah hal itu sama saja dengan meniadakan kepastian janji Allah dan mempertanyakan hikmat
Allah dalam keselamatan? Bukankah telah terbukti bahwa apapun yang bersandar kepada manusia
PASTI akan gagal? Jika Allah tidak menjaga iman kita, apakah Ia begitu bodoh sehingga Ia tidak tahu
bahwa kita pasti gagal? Sedangkan Adam & Hawa yang diciptakan tanpa dosa, kemudian dapat
berdosa; apakah Allah begitu bodoh sehingga dapat yakin untuk menggantungkan keselamatan pada
iman kita (yang dalam pengertian mereka adalah iman yang independen dari pemeliharaan Allah) yang
tidak dapat diandalkan?
Apakah Allah begitu bodoh sehingga menggantungkan SELURUH proses keselamatan kepada manusia
yang pasti gagal? Kekuatan sebuah rantai adalah sekuat lingkar rantai terlemah. Artinya, apakah
gunanya Allah menjadi manusia yang menderita dan harus mati dikayu salib, jika Keselamatan toh
akhirnya tergantung kepada manusia? Bukankah sudah PASTI manusia akan gagal mempertahankan
imannya?
Yang benar adalah: Ia tidak bodoh sehingga Ia menggantungkan keselamatan kita BUKAN kepada
kesetiaan kita, tetapi kepada Sifat Kasih-Nya yang luas dan Kekuatan-Nya yang besar dengan cara
menjaga iman kita sampai kita mendapatkan kepenuhan keselamatan kita dikekekalan. Puji Tuhan
untuk Hikmat & Kasih-Nya yang luar biasa! Hanya bagi Dia segala kemuliaan! SOLI DEO GLORIA!!

Jika Keselamatan dapat hilang, apakah Allah begitu bodoh sehingga Ia
menggantungkan Keselamatan seseorang kepada manusia berdosa? Apakah Ia tidak
tahu bahwa segala hal yang tergantung kepada manusia,- apalagi Keselamatan,- PASTI
akan gagal?
Jika Allah tidak dapat menjaga Keselamatan yang begitu penting (paling penting) bagi
kita, mengapa kita harus percaya Allah yang demikian??
Seluruh Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa karya penyelamatan adalah karya Allah yang kekal
(berasal dari kekekalan masa lampau-Ef. 1:4, menuju kekekalan masa depan-Why. 22:3-5). Manusia tidak
memiliki andil didalamnya karena tidak satu aspekpun dalam manusia yg dapat mendatangkan keselamatan.
163

Dengan konteks ini kita juga dapat mengerti mengapa didalam Yoh. 21:15-19 Tuhan bertanya kepada
Petrus sampai tiga kali apakah ia mengasihi Tuhan. Banyak tafsiran yang dibuat orang dari eksegesa kata-kata yang
dipakai. Namun tujuan utamanya hanya satu, yang dapat ditulis ulang dalam pertanyaan ini: “Petrus, apakah engkau
sudah insaf? Sudahkah engkau sadar bahwa kasihmu (sebagai buah imanmu – 2Pet. 1:5-7) dapat gagal jika Aku tidak
menjagamu? Jika engkau sudah insaf bahwa dari dirimu sendiri engkau tidak sanggup untuk menghasilkan kasih,
sehingga engkau akan terus rendah hati tergantung kepada anugerah-Ku, sekarang gembalakanlah domba-domba-Ku.”
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Aspek “iman/percaya” pun adalah karya Allah sebagai jalan masuk anugerah. Karena itu keselamatan selalu
digambarkan dengan analogi-analogi yang permanen. Misalnya: pengadopsian sebagai anak (mis. Yoh. 1:1213), dapatkah seorang anak kemudian dinyatakan tidak lagi menjadi anak? Contoh lain: Materai (Ef. 1:13-14;
2Kor. 1:22) sebagai tanda jaminan yang sah kepemilikan Allah atas kita. Dimanakah ada meterai yang dapat
dipasang, lalu dibuka lagi? Contoh lain: korban Mesias yang sempurna hanya dikorbankan sekali dan dengan
korban itu Ia “telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan” (Ibr. 10:14).
Dapatkah seorang yang “telah disempurnakan untuk selama-lamanya” kemudian terhilang lagi?
Perhatikan pula secara khusus didalam Injil Yohanes yang MENGUTIP LANGSUNG PERKATAAN
KRISTUS, bahwa keselamatan yang diberikan Kristus adalah kekal (renungkan dengan tenang apa arti “hidup
kekal” dan “selama-lamanya” dalam seluruh Injil Yohanes. Secara khusus perhatikan Yoh. 3:14-15, 16, 18,
36; 5:24; 6:28-29, 39, 40, 47; 10:27-29; 17:12, 20; 20:31)
7.A.5. Allah menjaga Keselamatan kita dengan memeteraikan kita dengan Roh Kudus
Diatas kita sudah membahas bahwa Allah menjaga keselamatan kita dengan menjaga iman kita. Hal
ini diperbuat-Nya dengan memberikan Roh Kudus didalam hati orang percaya yg memeteraikan orang
percaya (sah, tidak dapat dibatalkan) sebagai jaminan kepemilikan keselamatan mereka. Jadi Roh Kudus
didalam orang percaya akan menjaga imannya dengan menguatkan kehendak (will) & pekerjaan (tindakan,
perbuatan, kemampuan) orang percaya sehingga semakin bertumbuh dalam iman percayanya dan terhindar
dari dosa dan penyesatan. Pemeteraian Roh Kudus yang diam didalam orang percaya merupakan jaminan
(Yun.: arrhabon ; mahar, tanda jadi, uang muka, jaminan akan dibayar lunas) bahwa orang tersebut PASTI
akan memperoleh keselamatan secara penuh saat pemuliaan mereka nanti (Ef. 1:13-14). Dengan tinggalnya
Roh Kudus didalam orang percaya, maka Allah akan menjaga Keselamatan mereka dari dalam: mereka diberi
kemauan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan iman (Ef. 2:13), dijaga dari kesesatan pengajaran
(1Yoh. 2:27), menguatkan hati dan menjaga hati mereka dari yang jahat (2Tes. 3:3), menyelesaikan segala
pekerjaan yang baik melalui mereka (Fil. 1:6), menjaga iman mereka (1Pet. 1:5), menjaga mereka dari hidup
dalam dosa (1Yoh. 3:9), dan memberi keyakinan dalam hati yang tidak tergoyahkan bahwa mereka adalah
anak-anak Allah (Gal. 4:6-7):
Di dalam Dia kamu juga--karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu-di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya
itu.
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan
yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. (Ef. 1:13-14)
karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut
kerelaan-Nya. (Ef. 2:13)
20

Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua
mengetahuinya.
27
Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari pada-Nya. Karena itu
tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan-Nya mengajar kamu tentang
segala sesuatu--dan pengajaran-Nya itu benar, tidak dusta--dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar
kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. (1Yoh. 2:220, 27)
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan
meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. (Fil. 1:6)
Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat.
(2Tes. 3:3)
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Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan
ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. (1Yoh. 3:9)
[cat: tidak dapat terus berbuat dosa atau tidak dapat tinggal didalam dosa. Hal ini dapat terjadi
karena Roh Kudus telah melahirkan seorang percaya dan tinggal didalam dia, sehingga ia dapat
mengalahkan kuasa dosa]
Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang
berseru: "ya Abba, ya Bapa!" Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak; jikalau kamu anak, maka
kamu juga adalah ahli-ahli waris, oleh Allah. (Gal. 4:6-7)

7.A.6. Allah menjaga Keselamatan kita karena Kristus telah dan senantiasa berdoa untuk kita
Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan
kepada-Ku,... (Yoh. 17:11)
Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang
kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara mereka. (Ibr. 7:25)

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa Kristus sendiri yang bersyafaat untuk orang-orang percaya
meminta pemeliharaan Allah akan Keselamatan mereka. 164 Perhatikan akibat dari syafaat Kristus bagi orangorang percaya didalam Ibr. 7:25 diatas: mereka diselamatkan “dengan sempurna.” Jika Keselamatan dapat
hilang, bukankah itu berarti Keselamatan yang diberikan itu tidak sempurna?
Ayat pertama (Yoh. 17:11) menjelaskan tentang doa Kristus yang telah dinaikkan saat Ia dibumi ini.
Tetapi tidak cukup hanya disitu. Ayat kedua (Ibr. 7:25), sebagai Imam Besar, saat ini juga Ia SENANTIASA
bersyafaat bagi pemeliharaan orang-orang percaya. Jika Kristus sendiri yang berdoa untuk kita, apakah yang
lebih pasti dari terkabulnya doa itu? Jika kita menyatakan bahwa Keselamatan dapat hilang, apakah itu
artinya selain mempercayai bahwa doa Kristus tidak manjur?
7.A.7. Allah menjaga Keselamatan kita sebagai suatu konsekuensi dari pekerjaan penebusan Kristus yang
telah selesai.
Penjagaan Keselamatan kita juga merupakan konsekuensi dari penebusan Kristus yg telah selesai.
Artinya, bagaimana mungkin semua pekerjaan Kristus yang mahal itu hasilnya kemudian digantungkan
kepada manusia yang pasti jatuh? Yang benar adalah: penebusan Kristus menguduskan kita sekali dan untuk
selamanya. Karena itu pekerjaan & hasilnya tidak dapat dibatalkan oleh apapun karena Keselamatan
merupakan hasil pekerjaan yang telah selesai.
“Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh
persembahan tubuh Yesus Kristus.” (Ibr. 10:10)
“Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia
kuduskan.” (Ibr. 10:14)
“Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.” (Rom.
8:1)

164

Memelihara mereka “dalam Nama-Mu” mengandung arti pemeliharaan pengenalan mereka akan Allah
(Adam Clarke) sehingga tetap didalam persekutuan dengan Allah atau tetap dalam Keselamatan (Albert Barnes).

203

7. JAMINAN KESELAMATAN
“Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab
ada tertulis: "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!" (Gal. 3:13)
31 “Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah
yang akan melawan kita?
32 Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita semua,
bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan
Dia?
33 Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah, yang membenarkan mereka?
Siapakah yang akan menghukum mereka?” (Rom. 8:31-33)
38 “Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintahpemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang,
39 atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak
akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.” (Rom. 8:3839)

Penulis Surat Ibrani menyatakan dengan tegas bahwa kita (orang percaya/orang Kristen yang telah
mengalami Keselamatan) TELAH “dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya” (Ibr. 10:10) melalui korban
tubuh-Nya karena korban-Nya “telah menyempurnakan untuk selama-lamanya” orang-orang percaya (Ibr.
10:14). Artinya, tugas penebusan Kristus telah selesai secara sempurna, dan mereka yang telah menerima
tebusan-Nya telah diselamatkan UNTUK SELAMA-LAMANYA. Karena itu, mereka yang telah diselamatkan
tidak akan menghadapi hukuman lagi, baik saat hidup sekarang maupun setelah kematiannya nanti (Rom.
8:1), karena Kristus telah menanggung kutuk mereka (Gal. 3:!3). Karena itu juga rasul Paulus dengan
keyakinan penuh mengatakan, jika Allah sendiri “tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri” dengan
menyerahkan-Nya bagi korban penebus dosa (Rom. 8:32), bagaimana mungkin Ia tidak memelihara
Keselamatan kita?
7.A.8. Allah menjaga Keselamatan kita sebagai suatu konsekuensi logis dari rencana Allah dari kekekalan
menuju kekekalan.
Penjagaan Keselamatan kita juga merupakan konsekuensi logis dari rencana Allah dari kekekalan
masa lampau ke kekekalan masa depan. Artinya, rencana Allah pasti terjadi! Jika karya keselamatan itu
kemudian tergantung kepada manusia, maka dipastikan rencana Allah itu akan gagal. Yg benar adalah:
karena Keselamatan adalah rencana Allah dari kekekalan masa lampau kepada kekekalan masa depan, maka
Keselamatan seluruhnya digantungkan kepada Allah semata, BUKAN kepada manusia sehingga tidak dapat
digagalkan atau dibuat frustasi oleh manusia.
[cat.: dikekekalan masa lampau]

29 “Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula
, mereka juga
ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya
itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
[cat.: masa sekarang]
30 Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya
.
[cat.: masa sekarang]
Dan mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya
. Dan mereka yang
dibenarkan-Nya, mereka itu juga dimuliakan-Nya [cat.: masa yang akan datang].” (Rom. 8:29-30)
“...Ia, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku
oleh kasih karunia-Nya,” (Gal. 1:15)

[cat.: masa sekarang]
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[cat.: dikekekalan masa lampau]

dan memanggil aku
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“yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan rencana Allah, [cat.: dikekekalan masa lampau] Bapa kita,
dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya.”
[cat.: masa sekarang]
(1Pet. 1:2)
4 “Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, [cat.: dikekekalan masa lampau]
[cat.: masa sekarang dan masa datang]
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya.
5 Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya,
sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya,” (Ef. 1:4-5)
13 “Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara,
[cat.: dikekekalan masa lampau]
yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu
untuk
diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai.
[cat.: masa sekarang]
14 Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan,
sehingga
[cat.: masa yang akan datang]
kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita.”
(2Thes. 2:1314)

Perhatikan seluruh rangkaian kata-kata/frasa yang dimiringkan. Terlihat adanya keterkaitan dan
kesinambungan didalam rencana Allah yang memilih, menebus, memanggil, menyelamatkan dan
memuliakan orang-orang percaya. Jadi karena Keselamatan adalah rencana Allah yang kekal, bagaimana
mungkin ia dapat digagalkan oleh manusia? Apakah Allah demikian picik sehingga tidak mengantisipasi dan
mengamankan rencana-Nya agar tidak gagal?
Itulah dasar-dasar dari Jaminan akan Keselamatan orang percaya. Jaminan itu seluruhnya berdasar
kepada Allah dengan seluruh natur dan sifat-sifat-Nya yang Maha Kuat sehingga tidak ada suatu kuasapun
yang dapat mengambil kita dari-Nya, yang Setia sekalipun kita tidak setia, yang Kasih sekalipun kita tidak
layak untuk dikasihi, yang Maha Tahu sehingga tahu apa yang dilakukan-Nya sehingga tidak pernah
menyesali tindakan-Nya, yang Maha Hikmat & Bijaksana sehingga keputusan-keputusan-Nya tidak pernah
salah atau disesali, dst. Pemeliharaan Allah kepada orang percaya karena sifat kasih-Nya ini memenuhi
seluruh Alkitab. 165 Pemeliharaan Allah (kita istilahkan sebagai “Preservation”) inilah yang menjadikan orang
percaya dapat setia dan maju terus sampai akhir hayatnya (dikenal dengan istilah “Perseverance”). Topik
tentang Preservation & Perseverance ini akan kita diskusikan pada bagian berikutnya.

7.B. PRESERVATION dan PERSEVERANCE
Konsep Alkitab lain dalam pengajaran tentang Keselamatan yang perlu dimengerti oleh orang
Kristen adalah tentang PRESERVATION (Pemeliharaan orang percaya oleh Allah) dan PERSEVERANCE
(Ketekunan orang percaya dalam iman sampai akhir hidupnya). Pengertian konsep ini akan melepaskan
jemaat dari keraguan akan kepastian & jaminan keselamatannya dan menempatkannya kedalam keyakinan
yang tidak tergoyahkan bahwa keselamatannya terjamin. Pada gilirannya juga akan melepaskan gereja dari
sifat abu-abu tentang kepastian & jaminan keselamatan orang percaya yg telah mengakibatkan banyak
orang Kristen berusaha mengejar & menjaga keselamatannya dengan dagingnya yang berdosa, yang
sebenarnya kembali kepada kesalahan Israel & agama-agama lain yang “mendirikan kebenarannya sendiri”
karena “tidak mengenal kebenaran Allah” sehingga “tidak tunduk kepada kebenaran Allah.”
165

Didalam PL saja, sifat kasih karunia Allah (Ibr.: “chesed”) ditemukan sebanyak 166 kali. Belum termasuk
sifat-sifat pemeliharaan Allah lainnya (setia, kasih, dsb.). Artinya, karena sifat Allah adalah kasih, maka seluruh rencana
dan tindakan-Nya selalu dimotivasi dengan kasih. Apakah kasih Allah akan membiarkan Keselamatan kita digantungkan
kepada manusia yang pasti jatuh?
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Kedua konsep ini adalah satu hal yang sama dan tidak dapat dipisahkan, seperti dua sisi dalam satu
mata uang. PRESERVATION adalah anugerah Allah yang menjaga keselamatan orang percaya.
PERSEVERANCE adalah ketekunan orang yang telah mengalami anugerah keselamatan sehingga imannya
tetap dan bertumbuh makin kuat sampai akhir hidupnya.
PRESERVATION akan menghasilkan PERSEVERANCE. Penjelasannya sama dengan analogi antara
iman & perbuatan. Iman yang benar (yg menyelamatkan) pasti menghasilkan perbuatan iman, dan iman
yang tidak benar (yang tidak menyelamatkan, yang kosong/mati) tidak menghasilkan perbuatan, sama
seperti biji yang hidup akan otomatis memiliki pertumbuhan, tetapi biji yang mati akan mati & busuk dan
tidak pernah memiliki pertumbuhan, apalagi berbuah.
Demikian juga dengan PRESERVATION. Jika seseorang telah benar-benar memiliki keselamatan itu,
maka Allah akan menjaganya, dan dipihak manusianya ia pasti akan menghasilkan ketekunan orang percaya
tersebut sampai akhir hidupnya (PERSEVERANCE). Jadi Preservation dapat dilihat dari hasilnya, yaitu
ketekunan orang percaya sampai akhirnya (Perseverance).

PRESERVATION (pemeliharaan Allah) akan menghasilkan PERSEVERANCE
(kesetiaan sampai akhir), sama seperti IMAN YANG BENAR (yang
menyelamatkan) akan menghasilkan PERBUATAN iman, atau sebuah BIJI
POHON YANG HIDUP akan berkecambah dan bertumbuh menjadi
sebuah POHON.
Jadi, sekali lagi: PRESERVATION akan menghasilkan PERSEVERANCE. Lihat misalnya Fil. 2:12-13
12

“Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat; karena itu tetaplah kerjakan
keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih
pula sekarang waktu aku tidak hadir,
13
karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut
kerelaan-Nya.” (Fil. 2:12-13)

Ayat 13 adalah PRESERVATION dan ayat 12 adalah akibatnya, yaitu PERSEVERANCE. Lihat juga misalnya
konsep Petrus berikut:
“Yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan
keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.” (1Pet. 1:5)
“Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat
besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu
duniawi yang membinasakan dunia.” (2Pet. 1:4)
“Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu
makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung.” (2Pet. 1:10)

1Pet. 1:5 & 2Pet. 1:4 diatas adalah pemeliharaan Allah (Preservation) dan 2Pet. 1:10 (lihat mulai dari ayat 5)
adalah ketekunan orang percaya sampai akhir (Perseverance).

7.B.1. PRESERVATION (Pemeliharaan Allah)
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Alkitab dipenuhi dengan ajaran tentang PRESERVATION, seperti yang telah dijelaskan dibagian terdahulu
sebagai dasar Jaminan Keselamatan:
o

Allah menjaga keselamatan kita dengan menjaga iman kita. Hal ini diperbuat-Nya dengan memberikan
Roh Kudus didalam hati orang percaya yg memeteraikan orang percaya (sah, tidak dapat dibatalkan)
sebagai jaminan kepemilikan keselamatan mereka. Jadi Roh Kudus didalam orang percaya akan menjaga
imannya dengan menguatkan kehendak (will) & pekerjaan (tindakan, perbuatan) orang percaya
sehingga semakin bertumbuh dalam iman percayanya.
“Yaitu kamu, yang dipelihara [phroureo: protect, keep] dalam kekuatan Allah karena [Yun.: “dia”:
melalui] imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan
pada zaman akhir.” (1 Pet. 1:5)
“Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan
meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus.” (Fil. 1:6)
“Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepada-Ku,
ia tidak akan Kubuang.” (Yoh. 6:37)
“Sebab Allah tidak menyesali [Yun: ametameletos: irrevocable, without repentance: tidak dapat
ditarik kembali, tidak disesali] kasih karunia dan panggilan-Nya.” (Rom. 11:29)
“Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat.”
(2Tes. 3:3)
“sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan
dunia: iman kita.” (1Yoh. 5:4)
“Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi; sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia
dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah.” (1Yoh. 3:9)
[cat: tidak dapat terus berbuat dosa atau tidak dapat tinggal didalam dosa. Allah memelihara dengan
tinggalnya Roh Kudus dalam diri orang percaya]
“Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang
berseru: "ya Abba, ya Bapa!" Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak; jikalau kamu anak, maka
kamu juga adalah ahli-ahli waris, oleh Allah.” (Gal. 4:6-7)
“Di dalam Dia kamu juga--karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu-di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya
itu.
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan
yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya.” (Ef. 1:13-14)
“karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut
kerelaan-Nya.” (Ef. 2:13)
Bagi Dia, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan
tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, (Yud. 1:24)

o

Pemeliharaan Allah juga disebabkan karena Kristus sudah & sedang berdoa untuk kita
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“Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan
kepada-Ku,...” (Yoh. 17:11)
“Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang
kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara mereka.” (Ibr. 7:25)
Preservation juga merupakan konsekuensi dari penebusan Kristus yg telah selesai
“Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh
persembahan tubuh Yesus Kristus.” (Ibr. 10:10)
“Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia
kuduskan.” (Ibr. 10:14)
“Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.”
(Rom. 8:1)
31

“Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah
yang akan melawan kita?
32
Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita semua,
bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan
Dia?
33
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah, yang membenarkan mereka?
Siapakah yang akan menghukum mereka?” (Rom. 8:31-33)
38

“Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintahpemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang,
39
atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak
akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.” (Rom. 8:3839)
“Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab
ada tertulis: "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!" (Gal. 3:13)

o

PRESERVATION juga merupakan tuntutan logis agar rencana Allah yang kekal dapat terjadi. Untuk dapat
terjadi sesuai rencanaNya, Allah menjaga mereka yang telah dipilih dan diselamatkan-Nya sehingga tidak
satupun yang terhilang.
Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepada-Ku,
ia tidak akan Kubuang. (Yoh. 6:37)
27

Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku,
dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai
selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku.
29
Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan seorangpun
tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. (Yoh. 10:27-29)
28

29

“Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk
menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara
banyak saudara.
30
Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan mereka yang
dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga
dimuliakan-Nya.” (Rom. 8:29-30)
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“...Ia, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya,”
(Gal. 1:15)
“yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh
Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya.” (1Pet. 1:2)
4

“Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak
bercacat di hadapan-Nya.
5
Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anakNya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya,” (Ef. 1:4-5)
13

“Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang
dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang
menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai.
14
Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh
memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita.” (2Thes. 2:13-14)

Perhatikan bahwa rencana Allah yg kekal untuk menyelamatkan manusia dimulai dengan pilihan,
dan bertujuan akhir untuk memuliakan mereka dengan penyempurnaan kekudusan mereka supaya mereka
dapat bersekutu dikekekalan dengan-Nya. Diantara pilihan dan pemuliaan, Allah secara konsisten
memanggil mereka, membenarkan mereka dan menguduskan mereka. Didalam semuanya itu dan oleh
semuanya itulah Allah menjaga sehingga tidak seorangpun yg telah dipilih akan terhilang, tetapi pasti akan
dimuliakan karena rencana/ketetapan Allah tidak dapat gagal.

7.B.2. PERSEVERANCE (Ketekunan Orang Percaya)
Karena keselamatan yang sejati akan menghasilkan PERSEVERANCE, atau dengan perkataan lain
PERSEVERANCE adalah BUKTI bahwa seseorang telah mengalami keselamatan sejati, maka Alkitab berulangulang menegaskan bahwa orang-orang Kristen harus menunjukkan Perseverance ini untuk membuktikan
bahwa mereka termasuk orang-orang yang telah diselamatkan.
Contoh-contoh berikut adalah teguran-teguran penulis Alkitab agar orang-orang percaya menunjukkan
PERSEVERANCE nya sebagai bukti bahwa mereka TELAH mengalami keselamatan sejati:
11 “Tetapi kami ingin, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk
menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya,
12 agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan
kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah.” (Ibr. 6:11-12)

Ayat-ayat diatas merupakan kesinambungan dari peringatan murtad dalam ayat 4 sd 8. Arti perikop
dalam Ibr. 6:4-8 sering disalah artikan bahwa seorang yang telah diselamatkan (telah lahir baru dan
dibenarkan) dapat murtad. Ayat-ayat tersebut justru menyatakan sebaliknya, bahwa seorang harus
berusaha sungguh-sungguh untuk memastikan keselamatannya dengan menjadi penurut-penurut iman dan
maju dalam iman. Dengan demikian mereka tidak termasuk dalam golongan orang yg dapat murtad, karena
telah dengan pasti memiliki keselamatan itu. Himbauan ini sama dengan himbauan Rasul Petrus dalam 2Pet.
1:10. Jadi penulis kitab Ibrani tidak percaya bahwa orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan
yg ditulisinya dapat murtad, tetapi untuk itu mereka harus memastikan diri mereka bahwa mereka secara
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pasti telah memiliki keselamatan itu, karena banyak guru-guru palsu yg mencoba menarik mereka kembali
ke Yudaisme.
Jadi konteks tulisan Ibrani ini bukan ingin menyatakan bahwa orang yang telah diselamatkan dapat
murtad, tetapi mengingatkan bahwa mereka harus menunjukkan Perseverance sebagai bukti keselamatan
mereka. Penulis Ibrani percaya mereka yang telah memiliki keselamatan tidak termasuk mereka yang dapat
murtad. Lihat ayat 9 sesudah perikop peringatan murtad itu:
“Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami
yakin, bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan.” (Ibr. 6:9)

Diakhir pasal 10, setelah terus menerus menekankan kepada pembacanya perlunya PERSEVERANCE
(Ibr. 10:35-36), penulis Ibrani menekankan bahwa orang percaya adalah mereka yang tidak akan murtad,
tetapi akan tetap setia sampai akhir:
“Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri [Yun.:”hupostole”; apostacy; murtad] dan
binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup.” (Ibr. 10:39)

Jika penulis Surat Ibrani memaksudkan pasal 6 ayat 4 & 5 sebagai seseorang yang telah memperoleh
keselamatannya, mengapa ia tidak tegas saja mengatakan demikian? Jawabannya ialah, karena memang
maksud penulis Ibrani, orang tersebut BUKANLAH orang yang telah menerima Keselamatan (ay. 9), namun
orang Kristen yang telah diizinkan Tuhan untuk mendapat karunia dan pengalaman rohani. Namun ternyata
karunia & pengalaman rohani ini tidak menghasilkan pengenalan dan pertobatan penerimanya, malah
membuahkan kejahatan dan penyesatan.166 Didalam ayat 7 & 8 penulis mengumpamakan karunia dan
pengalaman rohani itu sebagai hujan. Namun didalam orang Kristen jenis kedua (“Kristen lalang”- lihat
penjelasan dibagian 7.C. setelah bagian ini), ia tidak menghasilkan tumbuhan yang baik tetapi justru
menghasilkan semak duri dan rumput duri. Orang-orang jenis inilah yang dapat murtad.
Peringatan untuk bertahan sampai akhirnya (PERSEVERANCE) ini juga ditekankan juga oleh penulis surat
Yudas:
3 “Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada
kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan
menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan
kepada orang-orang kudus.
4 Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu
orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang
menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang
menyangkal satu-satunya Penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus.
5 Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin
mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun
sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya.” (Yud. 1:3-5)

166

Contoh klasik adalah Yudas. Sekalipun sudah 3 tahun lebih mendengar pengajaran Kristus dan menjadi saksi
mata semua keajaiban yang dilakukan Yesus, bahkan telah mendapatkan kuasa rohani untuk membuat mujizat &
menyembuhkan orang sakit (Luk. 9:1-6), bahkan untuk membangkitkan orang mati (Mat. 10:8), namun dia tidak
pernah mengalami keselamatan. Bahkan jauh sebelum Yudas menyerahkan Kristus, Yesus tahu bahwa Yudas adalah
Iblis (Yoh. 6:70-71). Jadi Yudas bukan murtad dalam pengertian dulu selamat, sekarang kehilangan keselamatannya.
Tidak. Yudas tidak pernah memiliki iman yang menyelamatkan (Yoh. 13:10-11), tetapi dia ditambahkan menjadi salah
satu murid untuk memenuhi rencana Allah, yaitu bahwa Mesias harus diserahkan oleh orang dekat-Nya (Yoh. 17:12).
Jadi kemurtadan Yudas merupakan BUKTI bahwa dia memang TIDAK PERNAH memiliki keselamatan tersebut.
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Sama seperti penulis Ibrani, maupun penulis 1 Korintus (Paulus- dalam 1Kor. 10:1-6), disini Yudas
ingin menekankan bahwa mempertahankan iman sampai akhir (PERSEVERANCE) adalah mutlak bagi
seorang percaya karena itu adalah tanda keselamatan yg sejati. Yudas tidak percaya bahwa seorang yang
telah mengalami keselamatan sejati dapat murtad karena Allah berkuasa menjaga mereka supaya tidak
jatuh (lihat ayat 24), tetapi sama seperti Paulus & Petrus, Yudas merasa perlu mengingatkan mereka supaya
tetap berjuang mempertahankan iman (PERSEVERANCE).
“Bagi Dia, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan
tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya,” (Yud. 1:24)

Demikian juga dengan peringatan Paulus dalam 1 Kor. 10. Ketika ada beberapa orang dijemaat
Korintus berpendapat dan berperilaku bahwa mereka adalah orang yang diselamatkan sementara mereka
tetap mengikuti acara-acara penyembahan berhala, Paulus mengingatkan mereka bahwa keselamatan dari
Mesir bukan merupakan kepastian keselamatan semua bangsa Israel karena yg diselamatkan hanya SISA
ISRAEL saja (1Kor. 10:5. Tentang “sisa Israel” lihat Rom. 11:7). Artinya, menjadi bangsa Israel yang keluar dari
Mesir belum tentu menyatakan dia orang selamat, karena tanpa pilihan Allah terhadap “sisa Israel” maka
semua orang Israel pasti binasa. Ini juga gambaran yang diberi dalam Yudas 1:5. Dimasa kini hal itu
menyatakan tentang orang-orang yang telah menjadi Kristen (telah mengaku percaya dan mengikuti
sakramen-sakaramen Kristen), tetapi ternyata akan binasa karena mereka tidak pernah secara pribadi
merespons Injil dalam Perpalingan dan mengalami kasih karunia keselamatan itu. Sementara mereka
mengaku sebagai “orang-orang percaya” tetapi sebenarnya belum pernah mengalami pengalaman
keselamatan itu, dan dalam hidupnya ditandai dengan hidup yang sembrono seperti bangsa Israel yg binasa
(melakukan penyembahan berhala [berdukun, tamak/kikir], percabulan, pemberontakan kepada Allah, dan
bersungut-sungut/tidak percaya kepada Allah).167
Jadi seorang yang telah memperoleh Keselamatan (dilahirkan kembali, dibenarkan), akan dipelihara
oleh Allah sehingga ia akan terus bertahan dalam imannya sekalipun pencobaan dan penyesatan mencoba
menjatuhkannya. Dan karena kesetiaan sampai akhir adalah bukti adanya Keselamatan sejati serta
pemeliharaan Allah, maka para penulis surat-surat penggembalaan memakainya sebagai dorongan dan
barometer agar jemaat yang disuratinya tidak murtad (yaitu tidak setia sampai akhir sebagai lawan dari
PERSEVERANCE). Tujuannya agar setiap orang menguji dirinya sendiri apakah ia telah mengalami
Keselamatan sehingga tahan uji (2Kor. 13:5), agar tidak menjadi lamban (Ibr. 6:11-12), tidak terbawa arus
(Ibr. 2:1), tidak menjadi buta dan picik (2Pet. 1:9-10), terbawa ajaran sesat (Yud. 1), atau terlalu percaya diri
menyatakan ia telah memperoleh Keselamatan namun kelakuannya tidak mencerminkan adanya
Keselamatan dalam dirinya seperti beberapa orang Kristen yang masih terlibat dalam upacara penyembahan
berhala di Korintus (1Kor. 10).
167

Banyak yg menyalah artikan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir sebagai gambaran keselamatan
orang perorangan, sehingga saat sebagian besar mereka mati dipadang gurun itu berarti keselamatan mereka
kemudian hilang. Itu penafsiran yg keliru karena jika demikian maka Musa, Harun, dan Kaum Lewi yang setia juga tidak
diselamatkan. Arti eksodus adalah PANGGILAN Allah kepada SUATU BANGSA untuk mendirikan Nama-Nya didunia ini
(ditanah Kanaan). Didalam panggilan itu Allah kemudian menyatakan PILIHAN-Nya untuk menyelamatkan orang-orang
pilihan-Nya (Rom. 11:5-7). Tanpa pilihan Allah, tidak ada “sisa Israel,” yaitu mereka yang diselamatkan karena anugerah
menurut “pilihan kasih karunia.” Pilihan Allah itu dioperasionalkan dengan membuat hati mereka memiliki iman dan
percaya kepada-Nya sementara yang lainnya hatinya tetap tegar karena mereka tidak dapat melihat dan mendengar
(Rom. 11:8). Jadi keluarnya bangsa Israel dari Mesir merupakan PANGGILAN UMUM (Panggilan bagi suatu bangsa), dan
keselamatan orang-orang Israel yang percaya & diselamatkan secara pribadi adalah merupakan operasionalisasi dari
PILIHAN Allah. Jadi banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih, yaitu orang-orang yang telah dipilih Allah sejak
sebelum penciptaan untuk menunjukkan kasih karunia-Nya pada masa kini. Jadi bangsa Israel yang diselamatkan
(dalam pengertian diampuni, dibenarkan, disucikan dan akan masuk sorga) bukan mereka yang keluar dari Mesir, tetapi
adalah “sisa Israel” yaitu mereka yang dipilih “menurut pilihan kasih karunia” (Rom. 11:5).
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Tetapi, jika Allah pasti memelihara Keselamatan seseorang, mengapa ada murtad? Bukankah Alkitab
banyak memperingatkan orang Israel maupun orang Kristen untuk tidak murtad? (mis. Ibr. 3:12-14). Hal ini
akan kita bahas dalam bagian berikutnya. Namun agar dapat lebih mengerti masalah murtad ini, terlebih
dahulu kita harus mengerti akan 2 jenis orang didalam Kerajaan Sorga dibumi (didalam gereja). Dengan
mengerti hal ini maka kita akan paham dengan sepenuhnya mengapa Alkitab memperingatkan tentang
adanya bahaya murtad didalam gereja-Nya.
7.C. Dua Jenis Orang dalam Kerajaan Sorga dibumi (Gereja)
Dan Siapa yang Bisa Murtad
Banyak orang Kristen yang tidak mengerti mengenai murtad. Murtad selalu dikaitkan dengan orang
yang telah menerima Keselamatan lalu hilang Keselamatannya. Bukan begitu yang benar. Murtad justru
adalah BUKTI bahwa orang tersebut dari mulanya memang belum menerima Keselamatan (1Yoh. 2:19):
Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita;
sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan
kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh
termasuk pada kita. (1Yoh. 2:19)
Musuh-musuh Kristus itu adalah orang-orang yang sudah meninggalkan kita [murtad], karena mereka
sebenarnya memang bukan orang-orang kita. Kalau mereka orang-orang kita, tentu mereka tetap
bersama-sama kita. Tetapi mereka meninggalkan kita [murtad], supaya jelaslah bahwa tidak seorang
pun dari mereka yang benar-benar termasuk golongan kita. (1Yoh. 2:19 – Bahasa Indonesia Seharihari)
They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have
continued with us: but they went out, that they might be made manifest that they were not all of us.
(1Jn. 2:19 – KJV)

Didalam ayat diatas, rasul Yohanes sedang berbicara tentang para antikristus yang tadinya bersamasama didalam gereja, tetapi kemudian murtad (meninggalkan kekristenan). Perhatikan kalimat “mereka
memang berasal dari kita” artinya dari kalangan Kristen. “Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk
pada kita,” artinya, sekalipun mereka dari kalangan gereja, beragama Kristen, tetapi tidak termasuk pada
“kita” yaitu orang-orang Kristen sesungguhnya, yaitu orang-orang yang telah menerima pengalaman
Keselamatan melalui peristiwa Kelahiran Kembali dan Perpalingan. Apa buktinya mereka tidak termasuk
pada kita? Karena mereka tidak “tetap bersama-sama dengan kita.” Artinya mereka telah meninggalkan kita
(murtad). Kalimat berikutnya: “supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh
termasuk pada kita” menyatakan bahwa kemurtadan mereka adalah bukti bahwa mereka dari awalnya
bukanlah orang-orang yang telah menerima Keselamatan, tetapi Kristen profesi (“Kristen nominal”). 168
Tuhan selalu mengumpamakan bahwa didalam Gereja (Kerajaan Sorga dibumi yang dimaksud dalam
Mat. 13:24-30; 36-43) selalu ada 2 jenis orang Kristen:(1) Orang Kristen gandum dan (2) Orang Kristen
lalang. Keduanya orang Kristen. Gandum adalah orang-orang Kristen yang telah mengalami Keselamatan
(kita sebut dalam tulisan ini sebagai “orang-orang percaya”) dan lalang adalah mereka yang hanya

168

Kristen profesi adalah orang-orang yang beragama Kristen bukan karena telah mengalami peristiwa
Keselamatan dan mengenal Kristus secara pribadi, namun menjadi Kristen karena hal-hal lain (dilahirkan dalam
keluarga Kristen, menjadi Kristen karena keluarga sudah Kristen, karena ikut suami/istri, atau menjadi Kristen karena
tertarik pada agama Kristen seperti suka kebaktiannya, disembuhkan, diberi berkat, dsb.).
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berprofesi sebagai orang Kristen, namun tidak pernah memiliki Keselamatan itu. Perhatikan penjelasan
Tuhan tentang 2 jenis orang Kristen ini:
24

Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, kata-Nya: "Hal Kerajaan Sorga
itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
25
Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara
gandum itu, lalu pergi.
26
Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu.
27
Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata: Tuan, bukankah benih baik,
yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu?
28
Jawab tuan itu: Seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya:
Jadi maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?
29
Tetapi ia berkata: Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut
lalang itu.
30
Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata
kepada para penuai: Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar;
kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." (Mat. 13:24-30)
36

Maka Yesuspun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-murid-Nya datang dan berkata
kepada-Nya: "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu."
37
Ia menjawab, kata-Nya: "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia;
38
ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak Kerajaan dan lalang anak-anak si jahat.
39
Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai
itu malaikat.
40
Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman.
41
Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan mengumpulkan segala
sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam Kerajaan-Nya.
42
Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api; di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan
gigi.
43
Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa
mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!" (Mat. 13:36-43)

Intisari dari perumpamaan Tuhan diatas adalah bahwa ada 2 jenis orang Kristen di gereja: gandum
dan lalang. Perhatikan bahwa ini tentang Kerajaan Sorga dibumi (ay. 24 & 38), bukan di Sorga. Tuhan
berbicara tentang Kerajaan-Nya dibumi, yaitu gereja-Nya dibumi. Gandum adalah “anak-anak Kerajaan” (ay.
38) atau “orang-orang benar” (ay. 43), yaitu orang-orang yang telah dibenarkan (telah memperoleh
Keselamatan). Lalang adalah anak-anak si jahat, yaitu orang-orang Kristen yang secara status adalah Kristen
dan telah mengikuti semua sakramen Kristen, namun tidak pernah mengalami Keselamatan secara pribadi
(“Kristen nominal”). Perbedaan keduanya dari segi penampakan luar tidak ada, namun hanya dapat
dibedakan saat panen yaitu saat bulir buah telah mulai berisi. 169 Pekerjaan anak-anak si jahat ini adalah
menyesatkan/disesatkan dan melakukan kejahatan (ay. 41). Artinya, sekalipun mereka adalah orang Kristen
dan berada didalam gereja (perhatikan kata yang ditebalkan diayat 41: “dari dalam Kerajaan-Nya”), namun
mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak pernah mengenal Kristus secara pribadi. Sadar atau
tidak, mereka mengerjakan pekerjaan bapa mereka, yaitu melakukan penyesatan/disesatkan dan melakukan
kejahatan. Itulah sebabnya didalam kekristenan penuh dengan berbagai macam pengajaran yang
menyimpang dari ajaran Alkitab. Orang-orang seperti ini akan gampang terombang-ambing jika menerima
169

Tanaman gandum (triticum spp.) muda dan lalang (lalium temulentum) muda sangat mirip. Bahkan saat
berbuahpun keduanya memiliki tandan yang sama. Hanya saat buah telah matang, keduanya kelihatan berbeda.
Tandan gandum merunduk karena didalamnya telah terisi bulir gandum yang berat, tetapi tandan lalang tetap tegak
karena didalam kulit bulirnya terdapat kapas yang sangat ringan yang akan dipakai untuk terbang untuk peyebaran
benih jika bulir lalang telah matang dan pecah.
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pengajaran dari si Jahat. Merekalah orang-orang yang akan murtad oleh pengajaran-pengajaran sesat dan
penganiayaan (Mat. 13:21; 24:10; Luk. 8:13). Namun orang-orang percaya (“anak-anak Kerajaan”), yaitu
mereka yang telah mengalami Keselamatan, mereka tidak dapat disesatkan karena didalam dirinya ada
pengurapan yang menjaganya dari kesesatan (1Yoh. 2:26-17).
26

Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu.
Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari pada-Nya. Karena itu
tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan-Nya mengajar kamu tentang
segala sesuatu--dan pengajaran-Nya itu benar, tidak dusta--dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar
kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. (1Yoh. 2:26-27)

27

tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan
mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah
Kukatakan kepadamu. (Yoh. 14:26)

Dua golongan orang Kristen didalam dunia ini terus ditekankan oleh Tuhan didalam pengajaranpengajaran-Nya. Tujuannya agar orang-orang percaya waspada dan tidak terkecoh dengan ajaranajaran/perkataan mereka, dan dapat membedakan manakah orang Kristen asli (“orang percaya/Kristen
gandum”) dan mana orang Kristen palsu (hanya berprofesi sebagai Kristen namun tidak pernah mengalami
Keselamatan/Kristen lalang). Dengan demikian setiap orang Kristen dapat juga mengintrospeksi dirinya
sendiri untuk memastikan Keselamatannya dan tidak hanyut dalam kenyamanan semu yang menganggap
dirinya termasuk yang diselamatkan sekalipun tidak ada tanda-tanda Keselamatan didalam dirinya (1Yoh.
2:9, 11; 3:15; 4:20. Band. 2Kor. 13:5).170 Diantara pengajaran Tuhan tentang dua jenis orang Kristen selain
perumpamaan tentang Gandum dan Lalang adalah (diambil dari Injil Matius saja):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Buah anggur & Semak duri (Mat. 7:16)
Yang dikenal Tuhan & yang tidak dikenal Tuhan walau telah melakukan hal-hal rohani yang ajaib
(Mat. 7:21-23)
Orang yg bijaksana & orang yg tidak bijaksana (Mat. 7:24-27)
Orang “sakit” (merasa berdosa) & orang “sehat” yg tidak merasa sebagai orang berdosa (Mat.
9:12-13)
Orang yg mengakui Yesus & orang yg menyangkalNya (Mat. 10:32-33)
Orang yg tidak mempertahankan nyawanya bagi Kristus & orang yg mempertahankan nyawanya
(Mat. 10:39)
Orang yang menerima Firman dan jatuh di jalan, tanah berbatu, semak duri & yang jatuh
ditanah yang telah dibajak (Mat. 13:3-9)
Gandum & lalang (Mat. 13:24-30)
Ikan yg baik (orang benar) & ikan yg tidak baik (orang jahat)-Mat. 13:47-50.
Orang yg berkata “tidak” tetapi menyesal lalu melakukan yg diperintahkan Tuhan & orang yg
mengatakan “ya” tapi tidak melakukannya (Mat. 21:28-32)

170

Karena itu setiap orang Kristen harus memastikan dirinya telah menerima Keselamatan itu selagi mereka
hidup. Tanda seseorang telah memiliki Keselamatan sejati adalah mereka memiliki kemajuan dan pertumbuhan dalam
iman mereka (2Pet. 1:5-10), tidak lamban dan murtad, tetapi terus maju sampai mereka memperoleh kepastian
Keselamatannya dan memegangnya sampai akhir (Ibr. 6:4-12). Kerena itu juga rasul Paulus menghimbau jemaat-jemaat
mula-mula untuk mengisi Keselamatan mereka “dengan takut dan gentar” (Fil. 2:12), atau menguji diri mereka apakah
mereka telah diselamatkan atau belum (2Kor. 13:5). Atau dengan perkataan lain, Keselamatan sejati selalu ditunjukkan
dengan adanya pertumbuhan iman dalam diri seseorang sampai akhirnya. Inilah yang disebut dalam istilah teologi
sebagai “Perseverance.”
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o
o
o
o
o

Orang yg merasa tidak layak, sehingga mau menghadiri undangan Perjamuan Kawin Kristus &
orang yg tinggi hati sehingga menolak undangan Perjamuan Kawin Kristus (Mat. 22:1-14)
Orang yg rela mati bagi Kristus & orang yg akan murtad karena penderitaan (Mat. 24:9-10)
Lima gadis bijaksana & lima gadis yang bodoh (Mat. 25:1-13)
Hamba-hamba yang dipercayakan lima dan dua talenta & hamba yang dipercayakan satu talenta
(Mat. 25:14-30)
Domba-domba & kambing-kambing (Mat. 25:31-46)

Perhatikan bahwa Tuhan “mengizinkan” lalang itu tetap ada didalam gereja-Nya (Mat. 13:28-29).
Alasan Tuhan tidak dapat kita mengerti sepenuhnya, namun yang jelas Ia menunggu sampai tiba waktunya
penghakiman dimana antara gandum dan lalang dapat dibedakan dengan jelas. Alasannya kemungkinan
agar setiap orang Kristen selalu menguji dirinya sendiri apakah ia adalah gandum sejati atau bukan (band.
2Kor. 13:5). Karena itu setiap orang Kristen harus mengenal dirinya sendiri dengan pasti apakah ia gandum
atau lalang. Itulah yang juga selalu menjadi himbauan para rasul dalam surat-surat penggembalaan mereka
(Penulis Ibrani – Ibr. 6:11-12; rasul Petrus – 2Pet. 1:10; rasul Paulus – 2Kor. 13:5; Yudas - Yud. 1:3; rasul
Yohanes - 1Yoh. 2:3). Tanda utama dari keselamatan sejati adalah adanya kesetiaan sampai akhir hidup
seseorang (Perseverance), seperti yang telah kita bahas dalam bagian sebelumnya. Karena itu seluruh pasal
tentang murtad didalam Perjanjian Baru semuanya berhubungan dengan Perseverance ini. Tujuannya agar
para “gandum” tidak terpengaruh dan bersikap sebagai “lalang,” tetapi tetap maju terus didalam iman
sampai akhirnya.
7.C.1. Contoh Bangsa Israel
Penulis surat-surat penggembalaan dalam PB banyak menunjuk kepada pengalaman perjalanan
Bangsa Israel sebagai peringatan akan bahaya murtad (mis. 1Kor. 10; Ibr. 3:7-19; Yud. 1:5). Banyak kesalahan
penafsiran terjadi terhadap ayat-ayat ini karena memiliki premis (pendapat awal yang melatar-belakangi
suatu pengertian/penafsiran) yang salah tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ketanah
Perjanjian (Kanaan). Premis yang salah itu adalah bahwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu menyatakan
bahwa peristiwa eksodus itu IDENTIK dengan Keselamatan jiwa SELURUH dan SETIAP orang Israel. Jadi
premis ini beranggapan bahwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir berarti keselamatan jiwa SETIAP
orang Israel. Selanjutnya Tanah Perjanjian diartikan sebagai Sorga sebagai tujuan mereka. Diperjalanan,
banyak yang murtad lalu dibinasakan Tuhan. Lalu diartikan bahwa orang yang telah diselamatkan dapat
binasa karena mereka murtad dan tidak mencapai tujuan (sorga).
Premis demikian keliru, karena masalah Keselamatan jiwa seseorang SELALU merupakan tanggungjawab pribadi, bukan tanggung jawab korporat. Pemanggilan bangsa Israel keluar dari Mesir bertujuan agar
bangsa itu dapat beribadah kepada Allah dan membawa Nama-Nya ditempat yang dijanjikan-Nya, yaitu
ditanah Kanaan (band. Kel. 5:1; 7:16; 8:1, 20; 9:1, 13:10:3; 1Raj. 8:20-21). Itu adalah panggilan korporat.
Artinya bangsa itu dipanggil keluar dari Mesir ke tanah Kanaan untuk menjadi suatu bangsa yang
memperkenalkan nama TUHAN (YHWH) dan Keselamatan dari-Nya kepada dunia. Sementara itu masalah
Keselamatan pribadi, tetap tergantung kepada hubungan masing-masing orang Israel dengan Allahnya.
Jadi keluarnya bangsa Israel keluar dari Mesir tidak berhubungan langsung dengan keselamatan jiwa pribadi
orang-orang Israel. Terbukti sebagian besar bangsa Israel justru tidak percaya dan memberontak kepada
Allah dan binasa dipadang gurun.
Demikian pula dengan pengertian padang gurun dan Tanah Perjanjian. Premis ini mengatakan
bahwa padang gurun adalah dunia ini dan Tanah Perjanjian adalah sorga. Artinya ini merupakan gambaran
tentang perjalanan iman didunia setelah memperoleh Keselamatan, dan seseorang dapat jatuh dari
Keselamatan sebelum mencapai tujuan akhir. Penafsiran demikian KELIRU, karena Tanah Perjanjian BUKAN
gambaran dari sorga, tetapi tentang tempat berdirinya bangsa Isarel yang akan membawa pengenalan akan
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YHWH dan Keselamatan dari-Nya kepada dunia yang merupakan gambaran Gereja didalam dunia. Jika
Tanah Perjanjian diartikan sebagai sorga, berarti Musa, Harun dan banyak suku Lewi yang setia tidak masuk
sorga? Lagipula disorga tidak ada lagi peperangan mempertahankan sorga, seperti bangsa Israel
mempertahankan Tanah Perjanjian dari bangsa-bangsa sekitarnya.
Pada masa kini, pemanggilan bagsa Israel merupakan gambaran dari Gereja dibumi ini, yaitu
Kerajaan Sorga dibumi. Gereja memiliki tugas yang sama dengan bangsa Israel, yaitu sebagai kesaksian
kepada dunia akan Allah yang menyatakan Diri-Nya didalam Yesus Kristus dan Keselamatan yang dibawaNya. Sementara itu, masalah Keselamatan jiwa seseorang tetap menjadi tanggung jawab pribadi orang
Kristen. Artinya, menjadi seorang Kristen TIDAK SECARA OTOMATIS memperoleh Keselamatan itu.
Alasannya sangat jelas: Keselamatan adalah masalah hubungan pribadi dengan Kristus, dan agama Kristen
tidak menjamin seseorang telah memiliki hubungan pribadi dengan Kristus melalui pengalaman Kelahiran
kembali dan Perpalingan. Dengan perkataan lain, menjadi seorang Kristen (menjadi jemaat gereja, telah
mendapat sakramen-sakramen Kristen, bahkan telah terlibat dalam kegiatan/pelayanan Kristen) tidak secara
otomatis membuatnya sebagai “gandum.” Nyatanya, didalam Gereja terdapat banyak “lalang” yang
dibuktikan dengan banyaknya penyesatan, kejahatan dan banyaknya orang yang murtad. Karena itu juga
rasul Paulus memakai gambaran orang-orang Israel yang keluar dari Mesir sebagai peringatan kepada
jemaat di Korintus yang banyak berbuat dosa agar jangan merasa terlalu percaya diri, karena menjadi
Kristen, telah mendapat sakramen-sakramen (Baptisan dan Perjamuan Suci) dan telah makan dan minum
dari Kristus (Firman Allah) tidak menjamin seseorang telah diselamatkan (1Kor. 10:1-6; band. 2Kor. 13:5).
Jika kita mengerti dengan benar analogi Israel dan Gereja ini, maka kita akan mengerti dengan jernih
mengapa para penulis surat penggembalaan itu mengingatkan jemaat Tuhan akan bahaya murtad. Karena
para penulis Surat Penggembalaan tidak mengetahui secara persis siapa yang “lalang” dan siapa yang
“gandum” didalam gereja, maka mereka memperingatkan semua orang didalam gereja untuk setia sampai
akhir (kebalikan dari murtad) sebagai bukti bahwa mereka termasuk “gandum." Jadi murtad, yaitu
meninggalkan kepercayaan Kristen, hanya dapat terjadi dikalangan Kristen “lalang,” yaitu mereka yang
ada didalam Gereja, namun tidak pernah mengalami Keselamatan secara pribadi. Sementara mereka yang
benar-benar telah memperoleh kasih karunia Keselamatan dari Allah akan tetap setia sampai akhir karena
Allah tetap menjaga mereka. Mereka mungkin pada suatu masa jatuh kedalam dosa, tetapi kesetiaan Allah
akan membawa mereka kembali. Bukan kehilangan Keselamatan lalu didapat lagi, tetapi jatuh didalam dosa
dengan status sebagai anak. Jika ia seorang anak, maka ia akan dibangkitkan lagi oleh Allah melalui
pemeliharaan-Nya, seperti contoh kejatuhan & kebangkitan kembali Petrus (Yoh. 21:15-19. Band. Luk.
22:32) maupun Daud (2Sam. 11:13. Band. Mzm. 51).
Karena itu jika membaca contoh bangsa Israel dan peringatan tentang murtad (mis. 1Kor. 10; Ibr.
3:7-19; Yud. 1:5), kita harus mengerti konteks dan tujuan dari peringatan itu. Misalnya dalam 1 Korintus
pasal 10. Bangsa Israel memang telah dipanggil dari Mesir dan semua telah “dibaptis dalam awan dan dalam
laut dan telah makan makanan rohani yang sama” (1Kor. 10:1-3), tetapi kebanyakan tetap binasa karena
memberontak kepada Allah (terutama karena murtad dengan menyembah berhala). Itu adalah gambaran
banyak orang Kristen didalam Gereja saat ini. Mereka memang telah menyandang nama Kristus dan
mendapat semua sakramen yang sama (baptisan dan perjamuan suci) dan mendengar Firman Tuhan yang
sama, namun mereka tetap ditolak Allah karena mereka sebenarnya adalah “orang Kristen lalang.” Status
demikian juga dibuktikan dengan kehidupan praktis mereka sehari-hari, yaitu menyembah berhala (ay. 7 misalnya berdukun, serakah/mengejar harta – Kol. 3:5), hidup dalam percabulan (ay. 8), mencobai
Tuhan/tidak mempercayai Tuhan (ay. 9), dan bersungut-sungut kepada Tuhan (ay. 10). Peringatan Paulus
disini identik dengan peringatan penulis Ibrani dalam Ibr. 3:7-19.
Didalam surat Yudas 1, lebih lanjut Yudas memberikan contoh orang-orang yang murtad yaitu Kain, Bileam
dan Korah. Kain memberontak karena memutuskan jalannya sendiri dan tidak mentaati jalan Tuhan dengan
mempersembahkan korban hewan bernyawa. Akibatnya dosa merasuknya dan menguasainya sehingga ia
menjadi seorang pembunuh. Bileam tidak mentaati Tuhan karena keserakahan (haus upah), suatu
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peringatan bagi banyak “hamba-hamba Tuhan” zaman sekarang yang semua “pelayanannya” selalu
dikaitkan dengan keuntungan materi. Korah yang adalah seorang Lewi yang durhaka (Yun.: “antilogia”;
berbantah, bersungut-sungut) karena tidak mempercayai Tuhan, suatu peringatan akan ketamakan jabatan
didalam gereja masa kini. Pada masa kini, mereka adalah “orang Kristen lalang” yang akan murtad karena
penyembahan berhala/keserakahan, tidak percaya dan bersungut-sungut kepada Tuhan, atau karena
kesesatan.
Jadi tidak semua bagsa Israel yang keluar dari tanah Mesir adalah orang percaya sesungguhnya.
Bahkan MAYORITAS bukanlah orang percaya dalam pengertian yang sesungguhnya (1Kor. 10:5. Band. Mat.
7:13-14). Mereka tidak pernah secara pribadi mengenal dan memiliki hubungan pribadi dengan Allahnya.
Karena itu mereka memberontak dan binasa. Hanya sisanya yang diselamatkan. Gambaran ini menjadi
gambaran tentang orang-orang Kristen di gereja. Mari kita bahas sedikit tentang “sisa Israel” ini agar kita
mengerti tentang Keselamatan didalam Gereja.

7.C.2. Sisa Israel dan mereka yang diselamatkan didalam Gereja
Sisa Israel adalah orang-orang yang selalu disisakan Tuhan diantara bangsa Israel sehingga mereka
tetap tegak percaya kepada-Nya. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh anugerah Keselamatan
yang dibuktikan dengan ketaatan dan kasih mereka kepada Allah (YHWH). Konsep “sisa Israel” ini
diperkenalkan Paulus dalam Surat Roma pasal 11. Paulus menunjuk kepada peristiwa nabi Elia yang
mengadu kepada Tuhan bahwa hanya tinggal dia sendirilah orang percaya yang tertinggal (ay. 3). Lalu Tuhan
menyatakan kepada Elia bahwa Ia masih menyisakan 7000 orang yang setia kepada-Nya. Mereka inilah yang
disebut sebagai “sisa Israel.” Paulus kemudian memakai prinsip itu untuk mengatakan bahwa saat sekarang
inipun Tuhan tetap menyisakan orang-orang yang percaya kepada Kristus diantara orang Yahudi. Mereka
itulah sisa Israel masa kini, yaitu orang-orang Yahudi yang diselamatkan dengan cara percaya kepada Yesus
sebagai Mesias (ay. 5).
Namun yang penting yang ingin disampaikan Paulus didalam konsep sisa Israel ini adalah mengapa
dapat terjadi sisa Israel, yaitu mengapa ada orang-orang yang tetap setia kepada YHWH? Jawabannya adalah
karena adanya “pilihan kasih karunia” (ay. 5). Maksudnya, karena Allah memilih mereka untuk memperoleh
Keselamatan-Nya. Sementara orang-orang lainnya dibuat tegar hatinya,171 orang-orang pilihannya diberinya
hati yang percaya (ay. 7-10). Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Jadi sekali lagi Paulus ingin menekankan
bahwa pilihan Allah menjadi suatu kenyataan didalam pengalaman praktis seorang pilihan melalui adanya
iman orang itu, sehingga ia dapat terus tegak sampai akhirnya.
Prinsip ini ada didalam Gereja Tuhan masa kini. Tidak semua orang Kristen diselamatkan, tetapi
hanya mereka yang menerima “pilihan kasih karunia” Nya. Secara riil, pilihan ini dibuktikan dengan
dialaminya keselamatan dan kesetiaan sampai akhir didalam orang-orang pilihan-Nya. Inilah “sisa Israel”
didalam Gereja masa kini. Sementara itu banyak (mayoritas – Mat. 7:13-14) orang Kristen yang tidak
diselamatkan dan terhilang keneraka kekal, yang dibuktikan dengan ketegaran hatinya yang tidak percaya.
Ketidak percayaan orang-orang “Kristen Lalang” ini dibuktikan dengan hidupnya yang tetap menyembah
berhala (berdukun), tamak (Kol. 3:5), bersungut-sungut kepada Tuhan, dsb.
Karena itu pembaca harap memperhatikan hal ini dan bersungguh-sungguh memastikan dirinya
tidak termasuk kedalam mayoritas yang akan binasa, tetapi termasuk kedalam “sisa Israel.”
7.C.3. Pengalaman rohani “Kristen Lalang”
171

Perlu diingat disini bahwa ketegaran hati mereka selalu disebabkan oleh dosa mereka sendiri (Ibr. 3:13).
Tetapi ada waktunya dimana Allah mengatakan bahwa kesempatan bertobat sudah cukup sehingga Allah sendiri yang
kemudian menegarkan mereka seperti Firaun (Rom. 9:17-18), atau orang-orang Roma penyembah berhala (Rom. 1:2324). Dalam keadaan yang demikian, tidak mungkin seorang akan bertobat lagi.
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Masih berhubungan dengan murtad, mungkin anda berkata bagaimana dengan Ibr. 6:4-8? Bukankah
ayat-ayat itu menjelaskan bahwa orang murtad itu dulunya pernah diselamatkan? Mari kita baca dengan
teliti ayat-ayat itu sekaligus dengan konteksnya:
4

Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang
pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus,
5
dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang,
6
namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat,
sebab mereka menyalibkan lagi Anak Allah bagi diri mereka dan menghina-Nya di muka umum.
7
Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan
tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah;
8
tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah
dekat pada kutuk, yang berakhir dengan pembakaran.
9
Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami
yakin, bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan.
10
Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan
terhadap nama-Nya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan
sampai sekarang.
11
Tetapi kami ingin, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk
menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya,
12
agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan
kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. (Ibr. 6:4-12)

Ayat-ayat diatas juga menjelaskan tentang dua jenis orang Kristen didalam Gereja. Orang Kristen
jenis pertama adalah orang “Kristen Gandum” yang ditandai dengan bertumbuhnya iman mereka sebagai
hasil dari siraman Firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus didalam hati mereka (ay. 7). Orang Kristen jenis
kedua adalah orang “Kristen Lalang,” atau dalam perikop ini disebut “Kristen semak duri dan rumput duri,”
yang sekalipun telah diberikan kesempatan untuk mengalami hal-hal rohani yang hebat sekalipun, tetap
tidak dapat menghasilkan pertumbuhan iman dan perbuatan yang baik, tetapi hanya menghasilkan semak
duri dan rumput duri yang bukan hanya tidak berguna, namun telah mengotori/menjadi hama diladang-Nya
(ay. 8). Peringatan ini sama dengan perumpamaan Tuhan tentang “Gandum dan Lalang” (Mat. 13:24-30; 3643) dan “perumpamaan tentang seorang penabur” (Mat. 13:1-23): pengalaman rohani yang diberikan Tuhan
(Firman Tuhan, pekerjaan Roh Kudus dan karunia-karunia rohani) dapat diberikan kepada semua orang
Kristen, namun hanya dapat tumbuh dan berbuah didalam “Kristen Gandum” yaitu mereka yang hatinya
memang telah dibajak/disiapkan Tuhan (Mat. 13:23).
Jadi ayat 4 sd 6 BUKAN menyatakan bahwa orang-orang itu adalah orang yang telah mendapat
Keselamatan, tetapi menyatakan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang “Kristen Lalang” yang sekalipun
telah diberi pengalaman-pengalaman rohani, namun tidak pernah dapat menghasilkan pertobatan dan
Keselamatan (ay. 8).
Banyak orang langsung mengartikan semua pengalaman rohani dalam ayat 4-6 adalah BUKTI bahwa orangorang itu telah diselamatkan. Cara membaca dan menafsirkan demikian kurang teliti dalam melihat
keseluruhan konteksnya. Perhatikan ayat 9. Disitu penulis menulis kata “keselamatan” (Yun.: “soteria”) yang
tegas. Jika penulis memaksudkan bahwa orang yang didalam ayat 4 sd 6 adalah orang yang telah
diselamatkan, mengapa ia dengan tegas tidak mengatakan “sebab mereka yang telah diselamatkan...namun
murtad lagi”?172 Penulis tidak mengatakan demikian karena yang dimaksudkannya dalam ayat 4 sd 6 itu

172

Deskripsi orang-orang yang dapat murtad dalam Ibr. 6:4-5 bukanlah orang yang telah diselamatkan karena
penulis tidak satupun memakai istilah “Keselamatan, dibenarkan, dikuduskan” dsb. yang berhubungan dengan
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memang bukanlah orang-orang yang telah dengan jelas diselamatkan, tetapi untuk mengingatkan kepada
jemaat Ibrani bahwa PENGALAMAN ROHANI BUKAN JAMINAN adanya Keselamatan didalam diri seseorang
(band. Mat. 7:21-23). Bahkan diayat 9 itu, penulis menegaskan bahwa mereka (orang Kristen Gandum)
bukanlah yang dimaksud dalam ayat 4 sd 6 karena ada tanda-tanda Keselamatan didalam mereka, yaitu
adanya kasih yang ditunjukkan dalam pelayanan terhadap orang-orang kudus lainnya (ay. 10). Namun agar
mereka dapat meyakini bahwa mereka adalah orang-orang “Kristen Gandum,” maka penulis mendorong
mereka agar bersungguh-sungguh maju dalam iman Kristen dan memperoleh kepastian Keselamatannya
dan bertekun sampai akhirnya (ay. 11-12).
Pengertian bahwa orang yang telah diselamatkan tidak akan murtad ini dipertegas lagi oleh penulis Ibrani
dalam pasal 10:39:
Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang
percaya dan yang beroleh hidup. (Ibr. 10:39)

Jadi orang yang dapat murtad sekalipun telah mendapat pengalaman rohani yang luar biasa adalah
orang “Kristen Lalang.” Contoh yang diberikan Alkitab adalah Yudas Iskariot. Banyak orang mengatakan
bahwa Yudas adalah contoh seorang yang dulunya telah diselamatkan namun murtad lagi. Pendapat ini
keliru, karena Yudas tidak pernah mengalami Keselamatan pribadi karena jauh sebelum Yudas mengkhianati
Tuhan, Tuhan telah mengatakan bahwa Yudas adalah Iblis (Yoh. 6:70-71). Yudas tidak pernah diselamatkan
atau dilahirkan kembali (Yoh. 13:10-11). Perekrutannya menjadi salah satu dari 12 murid Tuhan tidak
membuktikan bahwa ia telah diselamatkan, tetapi merupakan PENGGENAPAN dari nubuatan bahwa Mesias
akan diserahkan oleh orang dekat-Nya (Yoh. 13:18; 17:12b. band. Mzm. 41:10).
Sekalipun Yudas bukan orang pilihan, namun ia telah diizinkan Tuhan untuk mengalami pengalaman
rohani yang luar biasa. Selama 3 tahunan ia melihat langsung hal-hal ajaib yang diperbuat Tuhan dan
mendengar langsung pengajaran-pengajaran Tuhan, bahkan rahasia-rahasia Firman Tuhan yang hanya
diberitahukan Tuhan kepada murid-muridNya (mis. Yoh. 13:12-17). Lebih jauh lagi, Yudas telah diberikan
Tuhan “tenaga” (Yun.: “dunamis”; kuasa) dan “kuasa” (Yun.: ”eksousia”; otoritas) untuk mengusir setan dan
menyembuhkan penyakit-penyakit (Luk. 9:1), bahkan kuasa untuk membangkitkan orang mati (Mat. 10:8)
dan ikut dalam pemberitaan Injil yang sukses karena penyertaan Tuhan (Luk. 9:1-6, khususnya ay. 6). Secara
ringkas, Yudas telah diberikan pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa seperti yang disebut dalam
Ibr. 6:4-5 itu sekalipun ia adalah “lalang.”
Dizaman kini, dan disepanjang sejarah Gereja sampai Tuhan datang nanti, dalam kasih-Nya yang
tidak terbatas Tuhan tetap dapat memberikan pengalaman-pengalaman rohani juga kepada orang-orang
Kristen yang tidak mengalami Keselamatan. Dia bebas menyatakan kebaikan-Nya kepada semua orang dan
memakai semua orang untuk menyatakan Kasih dan Kuasa-Nya. Ia bebas mutlak dan dapat memakai apa
saja untuk menunjukkan kebaikan dan kasih-Nya kepada ciptaan-Nya. Ia bahkan dapat memakai keledai
atau batu untuk menyatakan maksud dan kebesaran-Nya (Mat. 3:9; Luk. 19:40; Bil. 22:28-35). Ia juga dapat
memakai seorang raja kafir untuk melaksanakan rencana-Nya (Ezr. 1:1), atau seorang pemimpin agama
besar yang membenci Mesias-Nya untuk menubuatkan apa yang akan terjadi (Yoh. 11:51). Yang paling
mengherankan, Ia dapat memakai Iblis untuk melaksanakan rencana-Nya tanpa disadari Iblis (peristiwa
Ayub, dan peristiwa penyaliban Kristus melalui penguasa-penguasa politik & agama – 1Kor. 2:8). Karena itu
kita tidak boleh terkecoh kepada hal-hal yang kelihatan rohani dan jika melihat ada seorang yang melakukan
hal-hal rohani yang luar biasa, langsung mengambil kesimpulan bahwa ia pastilah seorang hamba Tuhan
yang sejati. Belum tentu! Tuhan mengingatkan kita agar jangan terkecoh dan mengaitkan Keselamatan
dengan dengan hal-hal rohani yang hebat itu. Orang-orang yang pernah dipakai Tuhan dengan kemampuan
hebat seperti bernubuat, membuat mujizat, mengusir setan dan menyembuhkan belum tentu dikenal/diakui
Keselamatan. Disini penulis Ibrani menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman rohani, yang sekalipun hebat, tidak
memiliki korelasi langsung dengan Keselamatan (band. Mat. 7:21-23 dan pengalaman Yudas Iskariot).

219

7. JAMINAN KESELAMATAN
Tuhan nantinya (Mat. 7:20-23). Sama seperti Yudas, mereka telah melakukan hal-hal yang hebat, namun
bukan orang pilihan Allah yang diselamatkan dan diubahkan-Nya. Mereka tidak pernah mengenal Kristus
secara pribadi (punya hubungan secara pribadi), tetapi anugerah Allah masih mau memakai mereka untuk
menyatakan maksud Allah. Dari buahnyalah kita dapat melihat apakah seseorang adalah milik Tuhan
(memiliki Keselamatan) atau tidak, dan bukan dari perkataan atau penampilannya yang hebat (Mat. 7:1920).
Menyadari hal itu, sudah selayaknyalah setiap orang menguji dirinya sendiri apakah ia telah
memperoleh kasih karunia Keselamatan itu apa belum? Itulah sebabnya para penulis surat penggembalaan
terus menekankan kepada jemaat untuk terus maju, jangan lamban, bersungguh-sungguh untuk mengisi
Keselamatannya dengan takut dan gentar, dan memastikan diri mereka telah memperoleh kepastian akan
Keselamatan mereka sampai pada akhirnya (Ibr. 6:11; 2Pet. 1:10; Yud. 1:3; Fil. 2:12-16). Tuhan sendiri
menekankan bahwa ciri-ciri orang yang diselamatkan adalah “menang” (lihat penghiburan/penguatan Tuhan
kepada 7 jemaat di Asia Minor dalam kitab wahyu ps. 2 & 3). Karena itu Perseverance atau “Menang” adalah
tanda seseorang memiliki Keselamatan sejati.
Itulah 2 jenis orang Kristen didalam Gereja Tuhan. Jenis pertama adalah orang-orang percaya yang
telah menerima kasih karunia Keselamatan. Merekalah “Kristen Gandum” yang ditanamkan Tuhan di
Kerajaan-Nya dibumi sehingga disebut juga sebagai “anak-anak Kerajaan” (Mat. 13:38). Karena mereka
adalah pilihan Allah, maka mereka tetap tegak berdiri bahkan bertumbuh dan tetap setia sampai akhirnya
(“menang” atau “persevere”) sekalipun penganiayaan dan penyesatan mencoba menjatuhkan mereka. Allah
sendiri yang menjaganya, sehingga didalam segala abad dan disegala hiruk pikuk dunia dengan
kebejatannya, mereka tetap berdiri sebagai “sisa Israel” yaitu batang-batang gandum yang menghasilkan
buah bagi pemilik ladang gandum. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah murtad. Sekalipun pada suatu
saat mereka dapat terjatuh kedalam dosa, namun kasih karunia pemeliharaan Allah pasti akan
mengangkatnya kembali (band. Daud dan Petrus).
Jenis kedua adalah Lalang didalam Kerajaan Sorga dibumi. Sekalipun mereka berprofesi sebagai
orang Kristen, namun tidak pernah menjadi gandum karena benihnya memang lalang. Artinya, sekalipun
mereka adalah orang Kristen dan bahkan pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib, namun mereka tidak
pernah mengalami Keselamatan secara pribadi. Tidak ada hubungan pribadi dengan Sang Juru Selamat.
Kekristenannya bukan didasarkan kepada hubungan pribadi dengan Kristus, tetapi sebagai hasil latihan,
kebiasaan, atau pembelajaran saja. Sekalipun mereka dapat dipakai Tuhan untuk melakukan perbuatanperbuatan ajaib (Mat. 7:22) dan telah mengecap seluruh karunia rohani (Ibr. 6:4-6, 8), namun saat diterpa
penganiayaan atau ajaran sesat, mereka akan jatuh dan murtad. Contoh orang-orang seperti ini adalah raja
Saul dan Yudas Iskariot.
7.C.4. Beberapa ayat yang seolah mendukung pendapat bahwa Keselamatan sejati dapat hilang
Beberapa saudara mengalami kesulitan untuk meyakini adanya Pemeliharaan Tuhan terhadap
Keselamatannya sekalipun telah begitu banyak menemukan janji-janji dan kepastian tentang Pemeliharaan
Allah itu. Hal ini disebabkan adanya ayat-ayat yang seolah-olah mendukung pendapat bahwa Keselamatan
sejati itu dapat hilang. Ayat-ayat tersebut lalu ditafsirkan secara “letterleg” (bukan literal) atau secara
allegorial, tanpa mengerti konteksnya, sehingga artinya melenceng dari konteksnya. Untuk melihat dengan
jernih maksud dari suatu ayat, diperlukan cara penafsiran yang benar dan bertanggung jawab. 173 Cara
173

Cara penafsiran (Hermeneutika) ini akan menentukan pengertian suatu ayat. Karena itu jika
hermeneutikanya salah maka arti dapat melenceng. Sejarah gereja mencatat 2 corak besar penafsiran Alkitab. Gereja
Katolik Timur mengikuti para pengajar dari Aleksandria (Clement & Origen – antara tahun 150 sd 254 AD) yang
dipengaruhi filsuf Philo dan Plato menemukan cara penafsiran literal-moral-mistis yang pada masa kini telah
bermetamorfosis menjadi cara penafsiran “allegorial-mistis.” Penafsiran ini sering melenceng karena tidak mau
bersusah payah meneliti arti bahasa dan tujuan awal penulisnya, dan cenderung “merohanikan” segala sesuatu
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penafsiran (hermeneutika) yang benar inilah yang harus dipakai dalam menafsirkan seluruh ayat-ayat
didalam Alkitab secara bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa ayat yang kelihatannya bertentangan
dengan Jaminan Keselamatan dari Allah, dan penjelasannya jika menafsirkan dengan cara yang benar.
1. Why. 3:5
4

Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya; mereka akan berjalan
dengan Aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu.
5
Barangsiapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian; Aku tidak akan menghapus
namanya dari kitab kehidupan, melainkan Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di
hadapan para malaikat-Nya.

Melihat kepada kalimat yang dimiringkan, seorang penafsir allegoris akan langsung mengambil
kesimpulan “berarti nama orang yang telah diselamatkan dapat dihapus dari Kitab Kehidupan.” Dia langsung
menafsirkan apa yang tidak tertulis, dan melewatkan apa yang sebenarnya tertulis. Jika membaca apa
adanya, bukankah justru ayat ini menekankan bahwa bagi orang yang menang174 justru Keselamatannya
tetap terjamin?
Jika mengerti konteks sejarah dan latar belakang penerima kitab wahyu ini, maka kita akan lebih
mengerti maksudnya dengan jelas. Wahyu diberikan kepada rasul Yohanes untuk jemaat-jemaat di Asia
minor yang sedang mengalami penindasan penguasa Roma (kaisar Domitian) untuk menunjukkan kepada
mereka bahwa pada akhirnya Kristus dan Kerajaan-Nya akan mengalahkan Iblis dan kerajaannya.
Pada saat itu semua penduduk jajahan Roma harus menyembah kaisar sebagai Tuhan. Jika mereka tidak
mau melakukannya, maka mereka menjadi orang pelarian dan nama mereka akan dihapus dari daftar
kewarganegaraan Roma dan menjadi stateless (tidak memiliki kewarganegaraan). Bagi keturunan Yahudi,
penderitaan mereka lebih hebat lagi. Karena mereka tidak lagi menganut agama Yahudi dan dianggap
murtad, maka mereka diusir dari keluarga dan kampungnya dan nama mereka dihapuskan dari buku silsilah
dan buku waris keluarga. Jadi bagi mereka, mengikut Kristus berarti kehilangan keluarga, kehilangan
warisan, dan kehilangan kewarga-negaraan. Nama mereka dihapuskan dari kitab keluarga dan kitab negara.
Dengan latar belakang seperti ini kita akan mengerti intonasi dari perkataan Tuhan didalam ayat 5 diatas:
“bertobatlah, bangunlah dan berjaga-jaga didalam kekudusan supaya engkau juga dapat berjalan bersamaKu didalam kekudusan. Namamu juga akan selalu ada didalam kitab kehidupan-Ku, tidak seperti mereka
yang telah menghapus namamu dari kitab keluarga dan kitab negara. Aku juga akan mengaku engkau
dihadapan Allah dan para malaikat.” Jadi ayat 5 ini adalah ayat pemberian hiburan/kekuatan, BUKAN ayat
ancaman. Karena itu ayat ini harus dimengerti sesuai maksud dan intonasi aslinya. Maksudnya, Tuhan
sedang memberikan motivasi upah kepada mereka yang giat kembali dalam pekerjaan Tuhan karena kasih
mereka kepada Kristus. Intonasi ini harus dimengerti juga untuk semua janji Kristus kepada ketujuh jemaat
Kristus di Asia Minor yang juga berlaku untuk jemaat Kristus di segala tempat di sepanjang masa.

sehingga artinya sering diluar arti/maksud aslinya. Cara ini banyak dipakai di gereja-gereja Karismatik & Pentakosta.
Corak kedua dianut Gereja Katolik Barat yang dipengaruhi oleh Theodore dari Mopsuestia, Jerome & Augustine (abad4). Augustine secara khusus kemudian mempengaruhi para reformator yang menggariskan hermeneutika yang benar
yaitu menafsirkan Alkitab secara literal (apa adanya), historikal (maksud awal penulisnya & situasi yang
melatarbelakanginya), grammatikal (tata bahasa yang dipakai, termasuk kosa katanya), kontekstual (konteks ayat,
konteks surat), dan kesatuan teologis seluruh Alkitab.
174
Orang yang menang menunjuk kepada anak-anak Allah sejati (1Yoh. 5:4-5). Mereka adalah “Kristen
Gandum” yang telah dipilih dan dikuduskan Allah sehingga dapat hidup didalam kekudusan – 1Pet. 1:2; Ibr. 10:10; Kol.
3:12). Karena Allah sendiri yang menjaga mereka, maka mereka dapat menang terhadap semua ujian iman (1Yoh. 5:45).
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Lebih jauh lagi, dengan mempertimbangkan kesatuan teologisnya, tidak mungkin ayat itu berarti
Keselamatan sejati dapat hilang karena Kristus yang sama juga mengatakan:
Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepada-Ku, ia
tidak akan Kubuang. (Yoh. 6:37)
27

Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku,
dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai
selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku.
29
Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan seorangpun
tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. (Yoh. 10:27-29)
28

Tidak mungkin Kristus yang sama mengatakan dua hal yang bertentangan. Karena itu ayat-ayat yang
lebih jelas harus menerangkan ayat-ayat yang kurang jelas. Maksudnya, ayat-ayat didalam wahyu diatas
harus ditafsirkan apa adanya, dengan intonasi aslinya yang juga didukung oleh pengertian dari ayat-ayat lain
yang juga dikatakan oleh Kristus langsung.
2. Peringatan-peringatan akan murtad dengan contoh bangsa Israel (Yud. 1:5; Ibr. 3; 6:1-8; 1Kor. 10:1-14).
Seperti telah dijelaskan dengan panjang lebar dibagian terdahulu tentang 2 jenis orang Kristen
didalam gereja dan tentang analogi Israel dengan Gereja, disini kita menegaskan lagi bahwa perikop atau
ayat-ayat diatas tidak menyatakan bahwa seorang yang telah mengalami Keselamatan sejati dapat murtad.
Sebaliknya para penulis mengingatkan agar setiap orang didalam Gereja untuk bertekun dengan sungguhsungguh “mengerjakan Keselamatannya” sampai akhirnya untuk membuktikan bahwa mereka termasuk
kedalam bilangan “Kristen Gandum,” yaitu orang-orang pilihan yang telah menerima Keselamatan sejati.
Peringatan-peringatan itu berarti bahwa tidak semua orang yang berstatus Kristen didalam gereja adalah
orang percaya sejati. Sama seperti bangsa Israel, tidak semua orang didalamnya adalah orang percaya yang
mempercayai Allah yang juga dibuktikan dengan hidup mereka yang jahat dan berdosa (menyembah
berhala, cabul, tamak dan bersungut-sungut karena tidak percaya kepada Allah).

7.D. PRESERVATION vs PERSEVERANCE: Calvinism vs Arminianism
Sekarang dipandang perlu kiranya untuk menyinggung adanya perbedaan yang ada didalam gerejagereja Protestan tentang doktrin Keselamatan ini. Tujuannya agar semua pihak dapat mengintrospeksi diri
dan membuka diri terhadap kebenaran Alkitab yang utuh, dan tidak terjebak kedalam kotak-kotak fanatisme
sempit yang justru akan menutupnya dari kebenaran. Fanatisme ini menjadi semakin meluas dan dalam
karena banyak pemimpin Kristen hanya berani mempelajari doktrin denominasinya dan tidak memiliki
keberanian untuk mempelajari kebenaran (bukan kesalahan) pihak lainnya. Saat diperhadapkan kepada
kebenaran lain yang seolah bertentangan dengan apa yang diyakininya, secara reflek mereka akan
membangun benteng yang kuat untuk mempertahankan diri, atau menyerang kebenaran lain itu, tanpa
keberanian sedikitpun untuk mencoba mengerti dan menyerapi apa yang sedang disampaikan. Fanatisme
sempit seperti ini hanya akan meneruskan pengertian-pengertian yang dangkal (sering juga melenceng)
kepada generasi-generasi berikutnya. Sudah waktunya semua pihak membuka mata dan mempelajari semua
dengan mata terbuka.
Pengajaran Alkitab tentang Preservation & Perseverance ini tidak dapat dipisahkan atau ditekankan
secara sepihak. Keduanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika dimengerti secara terpisah
maka akan terjadi ketimpangan. Atau lebih parah lagi, akan terjadi penyesatan. Sama seperti dua sisi mata
uang yang harus ada. Jika salah satu sisi tidak ada, maka hanya ada 2 kemungkinan uang tersebut: (1) ianya
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uang palsu, atau (2) ianya uang asli yang dihapus salah satu sisinya dengan sengaja. Kedua jenis uang ini
tidak memiliki nilai. Uang asli yang bernilai harus memiliki 2 sisi yang designnya berbeda namun nilainya
sama dan satu. Jika hanya satu sisi yang ditekankan, maka akan terjadi ketimpangan dan ketiadaan arti.
Hal ini telah terbukti dalam sejarah pembangunan doktrin Keselamatan (Soteriology) dalam gerejagereja Tuhan sampai saat ini. Penganut Monergisme (saat ini diwakili oleh paham para Reformator,
khususnya John Calvin – disebut “Calvinism”) banyak menekankan kepada Preservation (meski ajaran Calvin
sebenarnya mengajar secara seimbang keduanya, tetapi pada praktek para penganutnya banyak yang lebih
menekankan kepada Preservation/Pemeliharaan Allah saja, dan menekankan tentang “sekali selamat, tetap
selamat” dengan pengertian yang salah). Akibatnya terjadilah kepincangan, yaitu sementara mereka
meyakini dengan teguh akan pemeliharaan keselamatannya oleh Allah, tetapi kurang menekankan kepada
Ketekunan sampai akhir, sehingga mereka yang kurang mengerti hidupnya dapat menjadi sembrono karena
berpikir toh keselamatannya terjamin (“sekali selamat tetap selamat”). Jika tidak dimengerti dengan benar,
maka paham ini dapat disalah artikan sehingga membuat penganutnya hidup dalam pepesan kosong bahwa
ia telah diselamatkan sekalipun tidak ada tanda-tanda keselamatan didalam dirinya (band. Rom. 6:1; 1Yoh.
3:9, 10. Bandingkan juga dengan orang-orang Korintus yang terlalu percaya diri sekalipun mereka hidup
dalam dosa – 2Kor. 13:5). Atau dengan perkataan lain, mereka yang tidak mengerti benar tentang perlunya
ketekunan sampai akhirnya, mereka dapat menghidupi keselamatan semu, karena menganggap telah
selamat sekalipun tidak ada tanda-tanda Keselamatan didalam hidupnya. Mereka seumpama tanaman
lalang yang menganggap dirinya tanaman gandum sekalipun tidak pernah dapat menghasilkan tandan
gandum. Diantara tanda-tanda Keselamatan yang paling sah adalah adanya “kemauan dan pekerjaan/usaha”
didalam diri seseorang untuk terus maju dalam iman sampai kepada akhirnya atau “Persevere” (Fil. 2:12-13;
2Pet. 1:10) dan perubahan-perubahan yang mendasar didalam hidupnya (Surat Pertama Yohanes,- lihat
kembali dalam bagian 6.D.3. “Tanda-tanda dari adanya Keselamatan: Manusia Baru”).
Penganut sinergisme (diwakili oleh paham Pelagianisme, Semi-Pelagianisme/Cassianisme atau
Arminianisme – yang dibangkitkan kembali oleh Yacobus/James Arminus dan diteruskan oleh John Wesley)
menekankan kepada kesetiaan sampai akhir dan tidak mempercayai Preservation Allah, sehingga percaya
bahwa keselamatannya dapat hilang. Akibatnya mereka hidup dengan pengharapan abu-abu bahwa mereka
dapat mempertahankan keselamatannya dengan kekuatannya sendiri (setia sampai mati, hidup kudus
supaya dapat “mempertahankan” keselamatannya, dsb.) yang sebenarnya adalah penyangkalan terhadap
kasih karunia Allah. Pada dasarnya usaha ini adalah usaha “membangun kebenarannya sendiri” dengan
berusaha untuk memperoleh dan mempertahankan keselamatannya dengan dagingnya yang berdosa. Jika
tidak disertai dengan kepercayaan bahwa Keselamatan seluruhnya hanya anugerah saja, dan bahwa Allah
memelihara Keselamatan mereka (Preservation) dan masih tetap memandang bahwa mereka harus
berusaha untuk mempertahankan Keselamatan mereka dengan tubuhnya yang berdosa, maka para
penganut paham ini dapat hidup didalam keselamatan palsu, karena Keselamatan sejati selalu menegasikan
kemampuan manusia, dan menyandarkan Keselamatan sepenuhnya kepada Allah dengan segala atributNya
(Ef. 2:8-9).
Ajaran Alkitab yang utuh adalah bahwa Allah pasti akan menjaga keselamatan seseorang
(Preservation) jika memang ia telah diselamatkan, sehingga ia dapat bertekun dan bertahan sampai akhirnya
(Perseverance). Namun Preservation tidak membebaskan tanggung jawab orang percaya dari usaha-usaha
Perseverance, karena Perseverance adalah TANDA/BUKTI adanya keselamatan yang sejati dalam diri
seseorang. Artinya, mengapa perlu Perseverance? Karena Perseverance adalah BUKTI LUAR yang valid
bahwa seseorang telah memiliki keselamatan. 175 Karena itu para rasul Tuhan menekankan bahwa SETIAP
ORANG yang mengaku dirinya memiliki keselamatan itu supaya menunjukkan keselamatannya dengan jalan

175

“Bukti Luar” adalah bukti yang dapat dilihat dan dimengerti oleh orang lain berupa perbuatan-perbuatan
iman. “Bukti Dalam” adalah keyakinan orang tersebut dalam hatinya oleh Roh Kudus dan Firman Allah bahwa ia telah
diselamatkan, mis. Rom. 8:16, 17.
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maju dalam iman, tidak mengikuti ajaran sesat dan setia sampai akhir (1Kor. 10:1-12; Fil. 2:12-18; 3:10-15;
Ibr. 3; 6:9-12; 10:19-39; 1Pet. 1:13-17; 2Pet. 1:5-11; 3:14-18; Yudas 1:3-5; Why. 17:14b).

7.E. FREE GRACE vs CHEAP GRACE
Akhir-akhir ini timbul kesalahpahaman yang serius tentang kasih karunia ini. Karena ada sebagian
orang Kristen yang menekankan ke-gratisan kasih karunia ini, maka ada kelompok lain yang kemudian
menyerangnya dan menganggap mereka berpandangan bahwa kasih karunia Keselamatan sebagai
pemberian murahan. Keduanya memiliki kesalahan masing-masing. Kelompok pertama (sering dicap sebagai
orang yang mempercayai “sekali selamat tetap selamat”), sekalipun memiliki soteriology benar, namun
kurang mengajarkan atau menekankan kepada Perseverance (Kesetiaan, hidup kudus, maju terus sampai
akhir) sehingga banyak yang hidup sekenanya. Tanpa sadar banyak yang jatuh kepada sikap Gnostik seperti
abad pertama dulu, yang menganggap bahwa kasih karunia Keselamatan telah membebaskan mereka
terhadap semua tuntutan kekudusan hidup (band. Rom. 6:1). Jika tidak dimengerti secara benar, pandangan
ini dapat menjadi tempat persembunyian yang aman bagi keselamatan semu. Sementara mereka mencoba
percaya bahwa Keselamatan itu terjamin, namun mereka tidak termasuk kedalam orang yang memiliki
Keselamatan sejati itu.
Sikap seperti ini yang kemudian menjadi sandungan bagi kelompok kedua yang memang
menekankan kekudusan hidup, sehingga mencap kelompok pertama sebagai penganut “Cheap Grace”
(Anugerah Murahan). Dipihak lain, kelompok kedua ini meskipun memiliki sikap yang kelihatannya benar
tentang Perseverance, tetapi memiliki soteriology yang salah karena mengajarkan Keselamatan kepada
kemampuan manusia dan bukan anugerah Allah. Akhirnya kelompok ini terus berjuang dengan tertatih-tatih
untuk mempertahankan Keselamatannya dengan tubuhnya yang berdosa. Pada dasarnya pandangan
demikian adalah pandangan agama-agama dunia yang “mendirikan kebenarannya sendiri” dan hidup
dalam keselamatan palsu (band. Gal. 3:1-7; Rom. 10:1-3).
Kita harus kembali kepada Alkitab. Anugerah memang gratis. Jikalau tidak, siapa yang sanggup
membelinya? Karena itulah Keselamatan diberikan secara cuma-cuma. Keselamatan memang “Free Grace.”
Namun ia bukan “Cheap Grace” karena ia dibeli dengan “darah Kristus yang mahal” (1Pet. 1:18-19). Mereka
yang menganggap Keselamatan dengan enteng dan hidup sekenanya tidak mengerti tentang anugerah ini.
Kemungkinan sekali belum mengalami Keselamatan itu. Dipihak lain, mereka yang menganggap
Keselamatan sedemikian mahal sehingga harus ditambah dengan usaha-usaha manusia untuk mendapatkan
dan mempertahankannya, juga tidak mengerti tentang natur anugerah ini. Kemungkinan besar juga mereka
tidak pernah mengalami Keselamatan sejati itu karena tidak mengerti bahwa Keselamatan sejati justru
menyingkirkan segala usaha dan kemampuan manusia. Alasannya karena kesombongan manusia SELALU
menjadi penghalang dari Keselamatan. Karena itu Keselamatan sejati selalu menegasikan segala usaha
manusia dengan segala topengnya (“manusia harus berperan dalam Keselamatan”, “kita harus setia dan
hidup kudus agar tidak kehilangan Keselamatan,” dst.). Karena Tuhan mengerti bahayanya manusia yang
selalu merasa harus berperan dalam segalanya, termasuk Keselamatan, maka Tuhan tidak memberi celah
sedikitpun kepada manusia untuk bermegah atas Keselamatannya dengan jalan “mengurung SEMUA ORANG
dalam ketidaktaatan” (Rom. 11:32). Tujuannya “supaya Ia dapat menunjukkan kemurahanNya atas mereka
semua” (Rom. 11:32). Seseorang yang belum menyadari benar bahwa Keselamatannya adalah semata
anugerah (dan absennya peran manusia), ia belum mengerti dalamnya dosa, kebobrokan dan kerusakan
“kehendak bebas” nya, kedudukannya yang rendah dan tidak layak, serta agungnya anugerah Allah. Jika
keselamatan dapat diperoleh karena manusia dari dirinya sendiri DAPAT MEMILIH keselamatan yang Allah
sediakan, mengapa Allah justru mengurung SEMUA orang dalam ketidaktaatan? Bukankah ini justru berarti
bahwa Allah melihat bahayanya manusia yang akan menganggap bahwa Keselamatannya adalah akibat
pilihannya dan bukan karena anugerah Allah?
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Tuhan mengetahui dengan baik bahaya kesombongan manusia yang merasa bahwa manusia
harus berperan dalam segala hal, termasuk dalam Keselamatan. Karena itu Ia telah
mengurung SEMUA orang dalam ketidaktaatan, agar Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya
(Rom. 11:32).
Jika manusia dapat berperan dalam Keselamatan, mengapa Allah harus mengurung mereka
semua dalam ketidaktaatan?
Bukankah itu berarti bahwa Keselamatan sejati hanya diperuntukkan bagi mereka yang
merasa tidak berdaya dengan dirinya sendiri dan mengharapkan anugerah Allah?

KESIMPULAN BAB-7
JAMINAN KESELAMATAN
1. Karena Keselamatan adalah inisiatif Allah dan merupakan rencana-Nya dari kekal sampai kekal yang
pasti terjadi, maka Keselamatan sejati tidak dapat gagal atau hilang. Allah sendiri yang menjaga seorang
percaya sehingga tidak ada kuasa apapun yang dapat mengambil Keselamatan mereka. Dari segi
manusianya sendiri, Allah juga menjaga iman mereka yang telah mendapat kasih karunia Keselamatan
itu sehingga tidak memungkinkan baginya untuk undur dan menolak Allah (murtad).
2. Jaminan Keselamatan ini memenuhi seluruh pengajaran Alkitab, khususnya Perjanjian Baru.
Keselamatan itu kekal karena:
a. Didasarkan kepada integritas perkataan Kristus yang tidak dapat berdusta dan
kemampuan/kuasa Allah yang menjaganya. Jika Kristus menjamin Keselamatan itu tidak akan
hilang & kekal karena Allah menjaganya (Yoh. 10:28-29), dan kita mengatakan Keselamatan itu
dapat hilang, apakah artinya itu selain bahwa kita tidak mempercayai perkataan Kristus dan
meragukan kemampuan Allah menjaga kita?
b. Didasarkan kepada Kasih Allah yang bebas, murni, tidak berubah dan berkelimpahan. Allah tidak
berubah (Mal. 3:6). Artinya kasih-Nya juga tidak berubah. Keselamatan dapat hilang jika Allah
berubah dan berhenti mengasihi. Puji Tuhan, hal itu mustahil.
c. Kuasa dari perkataan Kristus yang Ya dan Amin, pasti terjadi. Jika Kristus mengatakan
“Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus
Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam
maut ke dalam hidup” (Yoh. 5:24), maka orang percaya dapat aman karena ia tidak akan
dihukum lagi. Jika kita mengatakan bahwa Keselamatan sejati dapat hilang, bukankah itu berarti
perkataan Kristus diatas mandul karena tidak dapat menjadi kenyataan?
d. Allah menjaga iman kita. Karena iman yang menyelamatkan itu adalah anugerah Allah (Yoh.
6:44, 65), maka Allah juga akan menjaganya terus dengan kekuatanNya sehingga aman (1Pet.
1:5). Didalam perjalanan iman selanjutnyapun Allah tetap berkarya didalam orang percaya
sehingga KEMAUAN nya tetap selaras dengan Allah sehingga tidak mungkin memberontak dan
hilang (Ef. 2:13). Karena itu seorang percaya disebut orang benar yang “hidup oleh iman” (Rom.
1:17. Band. Hab. 2:4)
e. Allah telah memeteraikan mereka yang diselamatkan dengan Roh Kudus. Meterai itu
merupakan JAMINAN bahwa orang itu milik Allah selamanya. Roh Kudus itu juga merupakan
suatu urapan yang membuat mereka tidak mungkin disesatkan (1Yoh. 2:27) tetapi akan terus
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berjalan dalam kebenaran (Yoh. 16:13). Jika kita mengatakan bahwa Keselamatan dapat gagal,
apakah artinya selain bahwa kita mengatakan materai Allah tidak punya otoritas sama sekali
sehingga sewaktu-waktu dapat dicabut lagi?
f. Kristus TELAH dan SENANTIASA SEDANG berdoa untuk kita. Sebagai Imam Besar yang kekal, Ia
“hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara” kita sehingga kita “diselamatkan dengan
sempurna” oleh Dia (Ibr. 7:25). Jika Keselamatan dapat gagal, apakah artinya selain mengatakan
bahwa doa-doa Kristus tidak manjur dan tidak didengar Allah?
g. Karya penebusan Kristus telah selesai dan sempurna. Karena karya penebusan Kristus telah
sempurna dan dapat memberi Keselamatan kekal, maka saat seseorang diselamatkan ia “telah
dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya” (Ibr. 10:10). Karena itu Keselamatan yang
diberikanNya telah “menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan” (Ibr.
10:14). Jika Keselamatan dapat digagalkan, apakah artinya dari pada bahwa Keselamatan itu
belum sempurna? Bukankah itu juga berarti bahwa korban Kristus tidak sempurna?
h. Merupakan rencana Allah yang kekal. Keselamatan merupakan mata rantai dari rencana kekal
Allah. Jika Keselamatan tergantung pada manusia yang lemah, maka rantai itu tidak pernah
kokoh. Jika Keselamatan dapat gagal, apakah Allah demikian naif untuk menggantungkan
pengorbanan AnakNya kepada manusia yang pasti gagal?
3. Sekalipun Allah menjaga Keselamatan seseorang, namun seorang percaya BERTANGGUNG JAWAB
PENUH untuk maju didalam pertumbuhan imannya sampai akhirnya untuk memastikan dirinya bahwa ia
memang termasuk kedalam bilangan orang yang dipilih Allah. Alasannya sederhana: ada keselamatan
semu dan keselamatan palsu yang disodorkan Iblis. Keselamatan semu ini adalah pandangan yang
mengatakan bahwa karena Keselamatan adalah karena anugerah, sehingga apapun yang mereka
lakukan, keselamatan mereka terjamin. Jadi tidak masalah apa kelakuan kita karena kita telah
diselamatkan (Rom. 6:1). Pandangan ini menyesatkan, karena Keselamatan sejati selalu
dimanifestasikan oleh perubahan hidup orang tersebut. Ia akan terus berjuang dan bertumbuh dalam
pengenalannya akan Tuhannya sampai akhirnya (band. 2Pet. 1:5-10). Jadi perubahan karakter & sikap
hidup, pertumbuhan pengenalan akan Kristus, dan kesetiaan sampai akhir adalah BUKTI seseorang
memang telah memiliki Keselamatan yang sejati. Jadi Perseverance (maju terus dan setia sampai akhir)
adalah akibat, atau bukti adanya Keselamatan sejati dan adanya Preservation (pemeliharaan) Allah.
Disisi lain, ada juga keselamatan palsu yang disodorkan iblis. Doktrin keselamatan palsu ini
mendasarkan keselamatan kepada kemampuan seseorang (yaitu “iman” yang palsu yang lahir dari
dirinya sendiri) dan kepada kemampuannya sendiri untuk mempertahankan imannya. Saat
penganiayaan, kesulitan hidup atau penyesatan datang, iman palsu ini akan gugur. Karena itu
perseverance diperlukan untuk menguji iman apa yang ada padanya yang akan kelihatan dari buahnya
(perbuatan dan karakternya).
4. Ada 2 jenis orang Kristen didalam Kerajaan Sorga dibumi (Gereja-Nya): “Kristen Gandum” yaitu orang
percaya sejati yang dipilih Allah dan ditanamkan didalam Kerajaan-Nya dan menghasilkan buah yang
diharapkan Allah. Orang-orang jenis ini adalah anak-anak Allah yang sejati karena Dialah yang memilih
dan menanamnya. Mereka dijaga Allah dengan kekuatan dan kasih-Nya yang besar, dengan Hikmat &
Kebijaksanaan-Nya yang lebar dan luas, dan oleh Maksud dan Rencana-Nya yang tidak dapat gagal.
Karena itu mereka tidak akan pernah dapat murtad dan terhilang.
5. Jenis orang Kristen kedua adalah “Kristen Lalang” yaitu mereka yang berprofesi sebagai Kristen
(beragama Kristen), tetapi tidak pernah memiliki hubungan pribadi dengan Kristus melalui pengalaman
Kelahiran Kembali dan Perpalingan. Orang-orang jenis kedua ini sulit dibedakan dari jenis pertama
karena semua perkataan dan tindakannya sangat mirip (mungkin juga kelihatannya lebih rohani), namun
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Tuhan mengenal hatinya. Mengambil analogi bangsa Israel, orang-orang jenis kedua ini adalah mayoritas
yang ikut keluar dari Mesir, dan ikut mendapatkan sakramen-sakaramennya, tetapi hatinya jauh dari
Tuhan. Menghadapi kesulitan dan penyesatan, mereka lalu berpaling dari Tuhan, memberontak dan
murtad. Didalam Gereja, orang-orang jenis kedua ini oleh anugerah Tuhan dapat memiliki pengalamanpengalaman rohani yang luar biasa, namun tidak pernah dapat menghasilkan pertobatan sejati. Sama
seperti orang Israel mayoritas, jika diperhadapkan kepada penganiayaan/kesulitan hidup dan kesesatan,
orang-orang Kristen Lalang ini akan dengan mudah memberontak, melenceng atau murtad.
6. Untuk memperoleh pandangan Alkitab yang holistik (utuh menyeluruh), Pemeliharaan Keselamatan
orang percaya oleh Allah (Preservation) harus selalu dikaitkan dengan Kesetiaan dan Kemajuan iman
sampai akhirnya (Perseverance). Keduanya adalah satu hal yang sama dari satu mata uang anugerah
Keselamatan yang sama. Kedua hal diperlukan agar menjadi suatu mata uang yang asli dan bernilai.
Preservation selalu menghasilkan Perseverance. Atau dengan istilah lain, Perseverance adalah bukti
adanya Preservation Allah. Perseverance adalah bukti yang kelihatan dari Preservation Allah yang tidak
kelihatan. Mengedepankan Preservation dan menyembunyikan Perseverance dapat memberikan janji
pepesan kosong tentang Keselamatan dan dapat membuat penganutnya menghidupi keselamatan yang
semu. Sebaliknya, menonjolkan Perseverance dan menafikkan Preservation hanya berarti menawarkan
Keselamatan palsu yang didasarkan kepada usaha manusia yang justru menjadi kebencian bagi Allah.
Hendaknya setiap pembaca memperhatikan hal ini.
7. Keselamatan sejati adalah Free Grace, tetapi sama sekali bukan Cheap Grace karena ia dibeli dengan
darah Kristus yang mahal. Mereka yang menganggap ringan Keselamatannya dan hidup sekenanya
diduga belum menerima Keselamatan yang sejati itu dan kemungkinan hidup dengan pepesan kosong
keselamatan semu. Sebaliknya mereka yang menganggap dirinya harus berperan untuk memperoleh
keselamatannya dengan usaha-usahanya dan menganggap keselamatannya tergantung kepada
kemampuannya untuk tetap setia dan hidup kudus, mereka belum mengerti dalamnya dosanya dan
agungnya anugerah Allah, dan hidup dalam keselamatan palsu sebagai usaha untuk “mendirikan
kebenarannya sendiri.”
Keselamatan sejati selalu memandang kepada anugerah Allah semata yang akan memeliharanya sampai
akhir hidupnya. Pengenalan akan anugerah Allah itu menjadikannya seorang yang rendah hati dan
sepenuhnya tergantung kepada Allah dan berjalan dengan gentar, giat dan bersungguh-sungguh untuk
lebih mengenal Juru Selamatnya, namun dengan percaya diri karena tahu Allahnya akan memelihara
dan menjaganya sampai akhirnya. Karena itu Keselamatan sejati akan selalu menghasilkan buah dalam
hidup seseorang.
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BAB-8
HIDUP DALAM KESELAMATAN
Apakah tujuan dari Keselamatan dan
Bagaimana seharusnya menghidupinya?
Sebelum menyimpulkan buku ini, perlu kiranya dibahas secara singkat tentang hidup setelah
Keselamatan. Maksudnya, setelah seseorang menerima Keselamatan itu, lalu apa yang harus dia lakukan
didalam hidupnya selanjutnya? Pengertian yang benar tentang tugas dan tanggung jawab seorang percaya
setelah diselamatkan ini sangat mempengaruhi tingkah laku dan tujuan dari hidup seorang percaya. Karena
banyak yang tidak mengetahuinya secara jelas, akhirnya banyak orang percaya yang hidup secara “mengalir
saja,” tidak ada tujuan dan tidak ada pencapaian. Akhirnya mereka menjadi “buta dan picik” dan hidup
rohaninya terhenti atau mundur dan terlihat seperti orang-orang lain yang tidak percaya (2Pet. 1:9).
Karena itu topik mengenai kehidupan didalam Keselamatan ini harus kita bahas agar pembaca
memperoleh perspektif tentang apa yang harus dilakukan setelah diselamatkan. Kita akan memulai
pembahasan dengan tujuan Keselamatan.

8.A. Tujuan Keselamatan: Diselamatkan untuk apa?
Apakah tujuan Allah menyelamatkan kita? Dari pembahasan-pembahasan terdahulu kita dapat
menyimpulkan disini bahwa ada dua tujuan utama dari pemberian Keselamatan kepada orang percaya.
Pertama, agar mereka menjadi pemberita-pemberita tentang Allah dan anugerah Keselamatan-Nya
melalui pemberitaan Injil Kasih karunia-Nya:
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah
sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil
kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib: (1Pet. 2:9)
"Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.” (Mar. 16:15)

Tujuannya agar dunia mengenal Allah Satu-satunya yang Benar dan Jalan Keselamatan dari-Nya, lalu
memuliakan Dia. Tugas ini identik dengan panggilan Allah kepada bangsa Israel yang membawa Nama
TUHAN untuk “memberitakan kemasyhuran TUHAN”:
“umat yang telah Kubentuk bagi-Ku akan memberitakan kemasyhuran-Ku." (Yes. 43:21. Baca seluruh
perikop pasal 43 ay. 8-21).

Demikian juga alam semesta ini memiliki tugas yang sama, yaitu memberitakan Kemuliaan Allah dan karyaNya:
2

Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya;
hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam.
4
Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar;
5
tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia
memasang kemah di langit untuk matahari,
6
yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang
hendak melakukan perjalanannya.
7
Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain; tidak ada yang terlindung dari
panas sinarnya. (Mzm. 19:2-7)
3
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Jadi tujuan Allah menciptakan segala sesuatunya adalah agar seluruh ciptaan-Nya mengenal Dia dan
memuliakan Dia. Hanya dengan jalan demikian semua ciptaan Allah dapat memenuhi tujuan penciptaannya
dan berbahagia. Benarlah kata para penyusun Ketekismus Westminster: “Tujuan utama hidup manusia
adalah untuk mempermuliakan Allah serta memperkenankan Dia selamanya.”176
Kedua, agar orang-orang percaya tersebut dapat menjadi wakil-wakil Allah didalam mengelola dan
memerintah alam semesta baru sesuai dengan maksud penciptaan manusia, dan memuliakan Allah
selamanya. Pada mulanya manusia diberi tanggung-jawab yang lebih kecil, yaitu untuk berkuasa dan
mengelola bumi saja (Kej. 1:28). Namun ternyata hal itu merupakan suatu training saja bagi maksud yang
lebih luas, besar dan agung. Setelah melalui Sejarah Penebusan Yang Agung, tanggung jawab dan tujuan
penciptaan ini menjadi lebih luas, lebih besar dan lebih agung. Yang semula manusia hanya diberi mandat
untuk memerintah atas bumi dan segala isinya, maka setelah mereka mengerti dan menerima anugerah
penebusan Allah itu, manusia akan turut diangkat derajatnya bersama Juru Selamatnya sehingga mereka
akan berkuasa dan memerintah alam semesta baru nantinya (Why. 22:5. Band. 1Kor. 6:3; Rom. 8:18; 1Pet.
5:1). Sekarang mengertilah kita mengapa Allah mengizinkan manusia untuk jatuh kedalam kekelaman
dosa lalu menebus mereka kembali: karena manusia dipersiapkan Allah untuk berperan dalam sesuatu
yang jauh lebih agung dan mulia, sehingga mereka perlu kerendahan hati dan kesadaran penuh bahwa
semuanya hanya karena kasih karunia Allah saja. Akibatnya, saat mereka nanti ikut memerintah alam
semesta baru bersama dengan Kristus, mereka akan selamanya tunduk oleh kasih dan memuliakan Dia
selamanya, dan membawa kemuliaan-Nya dimana saja mereka berada. Itulah tujuan akhir dari
Keselamatan.
Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya
matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja
sampai selama-lamanya. (Why. 22:5)
Tidak tahukah kamu, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? (1Kor. 6:3)
Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan
yang akan dinyatakan kepada kita. (Rom. 8:18)
Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan
Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. (1Pet. 5:1)
15

Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil
hamba-hambanya, yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka
masing-masing.
16
Orang yang pertama datang dan berkata: Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan sepuluh
mina.
17
Katanya kepada orang itu: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik; engkau telah setia
dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas sepuluh kota. (Luk. 19:15-17)

Harap diperhatikan bahwa tujuan kedua ini juga merupakan sarana untuk melaksanakan tujuan
pertama. Maksudnya, diangkatnya orang-orang percaya sebagai raja-raja yang akan memerintah alam
semesta baru nantinya memiliki tujuan agar semua ciptaan Tuhan didalam semesta baru itu dapat terus
memuliakan Tuhan selamanya. Jadi tujuan Keselamatan sebenarnya adalah hanya satu dan tunggal yaitu:
agar orang-orang yang telah diselamatkan dapat memperkenalkan Allah dan kasih karunia Keselamatan176

G.I. Williamson, “Katekismus Singkat Westminster 1,” pent., The Boen Giok. Penerbit Momentum: Jakarta,

1999, hal 1.
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Nya sehingga seluruh alam semesta memuliakan Allah. Selamanya! Mereka adalah “pelita Allah” atau
“terang dunia” (Mat. 5:14-15). Karena itu gereja dan orang-orang percaya disebut sebagai “kaki dian Allah”
(Why. 1:20).

Sekarang mengertilah kita mengapa Allah mengizinkan manusia untuk jatuh kedalam
kekelaman dosa lalu menebus mereka kembali: karena manusia dipersiapkan Allah untuk
berperan dalam sesuatu yang jauh lebih agung dan mulia dari hanya memerintah bumi,
sehingga mereka perlu kerendahan hati dan kesadaran penuh bahwa semuanya hanya
karena kasih karunia Allah saja. Akibatnya, saat mereka nanti ikut memerintah alam
semesta baru bersama dengan Kristus, mereka akan selamanya tunduk oleh kasih dan
memuliakan Dia selamanya dan membawa kemuliaan-Nya dimana saja mereka berada.
Selamanya!
Itulah Tujuan akhir dari Keselamatan.

8.B. Bagaimana Kita Dapat Melaksanakannya
Jika orang-orang percaya nantinya akan memerintah alam semesta bersama dan untuk Allah
selamanya, dan dapat selamanya menyatakan kemuliaan Allah, bagaimana mereka dapat melaksanakannya?
Dengan mengenal dan menjadi sama dengan Kristus (1Yoh. 3:2). Karena itu seorang percaya harus
bertumbuh kearah sana, semakin mengenal dan menjadi semakin mirip dengan Kristus (2Kor. 3:18; Ef. 4:15).
Atau dengan perkataan lain, seorang percaya harus bertumbuh dari iman awal (iman dari Allah yang
membawanya kepada Keselamatan) menuju kepada pengenalan akan Tuhan dan Juruselamatnya (2Pet. 1:58). Artinya, seorang percaya dalam seluruh hidupnya akan “hidup oleh iman” (Rom. 1:17; Gal. 3:11).
1

Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami
memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juruselamat kita, Yesus Kristus.
2
Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus,
Tuhan kita.
3
Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk
hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia
dan ajaib.
4
Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat
besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu
duniawi yang membinasakan dunia.
5
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada
imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan,
6
dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada
ketekunan kesalehan,
7
dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih
akan semua orang.
8
Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi
giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. (2Pet. 1:1-8)

Ayat-ayat tersebut diatas menjelaskan kepada kita bahwa iman adalah anugerah Allah (ay. 1),
melalui mana kita dapat memperoleh pengenalan akan Allah dan Kristus (ay. 2 & 3) dan hidup dalam
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kesalehan, terluput dari dosa (ay. 3 & 4). Semua itu merupakan Pemeliharaan (Preservation) Allah (identik
dengan Fil. 2:13).
Namun untuk dapat menumbuhkan iman awal menjadi pengenalan akan Kristus dibutuhkan USAHA dan
KETEKUNAN orang-orang percaya, yaitu menambahkan imannya dengan pengetahuan, pengetahuan dengan
penguasaan diri, lalu dengan ketekunan, kesalehan, kasih kepada sesama orang percaya, dan akhirnya kasih
kepada semua orang. Inilah yang disebut ketekunan sampai akhirnya (Perseverance) yang identik dengan
“mengerjakan Keselamatan” dalam Fil. 2:12.
Jika untuk memperoleh Keselamatan adalah merupakan anugerah Allah semata, maka untuk mengisi
Keselamatan (Perseverance), peran manusia dituntut dari orang percaya. Memang semua yang perlu untuk
mengisi Keselamatan kita (iman, kemauan, kemampuan/kekuatan dan kesempatan) datangnya tetap dari
Allah, namun kita HARUS memakai dan “mengerjakan” nya bagi pertumbuhan itu. Gambarannya sama
seperti mengerjakan sebidang lahan. Semua fasilitas (ladangnya, cangkulnya, benihnya, airnya, makanan &
minuman kita saat rehat, dsb.) adalah dari Allah, tetapi kitalah yang harus mengambil cangkulnya,
mencangkulnya sampai gembur, menabur bijinya dan menyiraminya agar tanaman dapat tumbuh.

Jika untuk memperoleh Keselamatan adalah merupakan anugerah Allah
semata, maka untuk “mengerjakan Keselamatan,” peran manusia
dituntut dari orang percaya. Memang semua fasilitas yang diperlukan
untuk mengerjakan Keselamatan itu tetap disediakan oleh Allah (iman,
kemauan, kemampuan, kesempatan), namun orang percaya dituntut
untuk memakainya untuk mengerjakan Keselamatannya.
Jadi agar kita orang-orang percaya dapat duduk bersama-sama dengan Kristus dan turut memerintah
alam semesta baru nantinya, maka kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh gentar
untuk maju didalam pengenalan kita akan Kristus. Caranya seperti yang telah dijelaskan oleh rasul Petrus
diatas:
• Kepada iman awal saat percaya kepada Kristus, kita harus menambahkan kebajikan (sifat &
perbuatan baik) karena iman yang benar pasti menumbuhkan perbuatan yang baik dan benar. Iman
yang tidak memanifestasikan dirinya kedalam perbuatan baik pada hakikatnya bukan iman, atau
disebut juga sebagai “iman yang kosong” atau “iman yang mati” (Yak. 2:20, 26)
• Lalu kepada kebajikan ditambahkan pengetahuan (akan Firman Tuhan sehingga lebih mengenal
kebenaran & Tuhan). Karena itu setiap orang yang mengaku orang percaya harus benar-benar
meneliti Firman Tuhan dengan antusias. Tidak cukup baginya hanya membaca “saat teduh” setiap
pagi lalu merasa cukup. Kita harus memakai setiap kesempatan yang ada untuk giat menggali
kebenaran Firman Tuhan itu (saat teduh, pembacaan harian, penelaahan alkitab, seminar, kebaktian,
sekolah alkitab, dst.). Jika hidup kita didunia ini dan disorga nanti tergantung dari pengetahuan dan
pengenalan kita akan Kristus, tidak selayaknya kita bersikap “ala kadarnya” terhadap pertumbuhan
iman kita.
• Setelah memperoleh pengetahuan yang memadai, seorang percaya harus belajar penguasaan diri
agar ia tidak sombong dan terjatuh. Tanda dari seorang yang matang adalah adanya penguasaan diri
dan kerendahan hati sekalipun ia memiliki banyak pengetahuan, karena ia menyadari bahwa “semua
adalah anugerah semata.”
• Semua yang telah dicapai pada taraf tertentu diatas (kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri) harus
dilakukan secara terus menerus (tekun) dan bukan sekali-kali saja. Tanpa ketekunan, maka
semuanya akan menjadi pencapaian sementara. Dengan ketekunan, semua pencapaian itu akan
menjadi permanen, tertancap dalam kedalam karakter kita.
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•
•

Dengan ketekunan, maka semua pencapaian itu akan menghasilkan hidup yang saleh (hidup kudus,
beribadah), yang pada saatnya akan menghasilkan kasih didalam kita.
Kasih merupakan tanda bahwa kita telah hidup lebih dekat kepada Tuhan dan lebih mengenal Tuhan
(ay. 8. Band. 1Yoh. 4:7, 12).
Illustrasi: no. 20
BATU BANGUNAN PERTUMBUHAN IMAN
(2Pet. 1:3-10)

Batu-batu Bangunan Iman

Hasil akhir: Pengenalan akan Kristus

Gbr. 23: Batu-batu Bangunan Pertumbuhan Iman
Pembangunan pertumbuhan iman yang disampaikan rasul Petrus dalam 2Pet. 1:5-10 sama
dengan pembangunan batu-batu bata yang hasil akhirnya adalah sebuah rumah yang
megah. Jika orang percaya tekun menambahkan semua batu-batu pertumbuhan tersebut,
maka akhirnya akan terbangun suatu bangunan yang indah yaitu PENGENALAN AKAN
KRISTUS (2Pet. 1:10. Band. Fil. 3:10)

8.C. Sekali Lagi Perlunya Perseverance:
Perseverance berarti ikut dalam perlombaan iman dengan baik
Pembahasan mengenai Perseverance ini sangat penting karena banyak orang yang salah
mengertikannya. Banyak orang menganggap dan bersikap bahwa Keselamatan adalah tujuan akhir dari
imannya. Jadi baginya yang penting adalah ia telah memperoleh Keselamatan itu lalu menghidupi imannya
secara “ala kadarnya” saja atau secara “mengalir saja.” Pandangan seperti ini telah menghasilkan BANYAK
orang percaya yang memang telah mengalami Keselamatan, namun hidup kekristenannya biasa-biasa saja
(baca: tidak menghasilkan apa-apa). Memang ia masih aktif dalam “pelayanan” (lebih tepat dibaca:
“kegiatan pelayanan”) gerejanya, namun semua dilakukan sekadarnya (“sekali atau dua kali seminggu @ 2
jam cukuplah”). Iman kristennya dihidupi bukan dengan totalitas hidupnya, tetapi secara “terjadwal.”
Maksudnya, mereka hanya menjadi orang-orang Kristen pada situasi dan waktu-waktu tertentu, dan pada
waktu-waktu lainnya hidup dengan pikiran, rencana, cita-cita dan tindakan yang sama dengan dunia ini.
Karena itu kita banyak menemukan orang-orang percaya yang hidup sekulernya tidak dapat dibedakan
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dengan dunia ini, tetapi saat tiba waktunya menjalani “kegiatan pelayanan,” orang yang sama ini tidak dapat
dibedakan dengan malaikat.
Pandangan demikian (Keselamatan adalah tujuan akhir orang percaya) adalah keliru. Karena itu juga
menghasilkan hidup yang keliru. Yang benar adalah: Keselamatan BUKAN tujuan akhir dari rencana Allah,
tetapi justru baru TITIK AWAL atau LANGKAH AWAL dari suatu rencana yang kekal, besar dan agung. Sama
seperti perlombaan lari. Keselamatan bukan berarti mencapai Garis Finish, tetapi baru melangkahi Garis
Start. Perlombaan baru dimulai, dan jalan yang keras, berliku dan melelahkan masih panjang hingga
akhirnya. Inilah “perlombaan yang diwajibkan” seperti yang dimaksudkan penulis surat Ibrani:
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita
menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam
perlombaan yang diwajibkan bagi kita. (Ibr. 12:1)

Paulus mengerti perlombaan ini dengan lebih jelas, yaitu perlombaan untuk lebih mengenal Kristus
(dengan demikian juga dapat lebih menjadi seperti Kristus), dan perlombaan dalam pemberitaan Injil
(supaya dapat terus dianggap layak oleh Tuhan sebagai Duta Besar pembawa Berita Injil-Nya).
Perhatikan perkembangan dari “perlombaan” yang dialami rasul Paulus ini:
•

Pada tahun 55 AD, didalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis demikian:
23

Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya.
Tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi
bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu
memperolehnya!
25
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala
hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk
memperoleh suatu mahkota yang abadi.
26
Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul.
27
Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil
kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. (1Kor. 9:23-27)
24

Ayat-ayat diatas berbicara tentang kelayakan untuk menjadi Duta Besar pembawa Injil kepada dunia.
Ayat-ayat ini BUKAN berbicara tentang Keselamatan yang sering disalah artikan banyak orang yang tidak
teliti dalam menafsir, sehingga saat Paulus mengatakan “jangan aku sendiri ditolak” diayat 27 diartikan
sebagai kehilangan Keselamatan. BUKAN DEMIKIAN. Ayat-ayat itu berbicara tentang kesungguhan usahausaha dan pengorbanan Paulus didalam memberitakan Injil karena dia tahu jika dia tidak melakukannya
demikian maka dia dapat dianggap tidak layak oleh Tuhan untuk menjadi Duta Pembawa Injil-Nya. Atau
memakai istilah masa kini: dia dapat didiskualifikasi dari perlombaan memperebutkan mahkota itu! (ay. 27).
•

Lima tahun kemudian, tepatnya tahun 62 AD, kepada jemaat di Filipi Paulus menulis demikian:
10

Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam
penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya,
11
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
12
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya,
kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena akupun telah ditangkap oleh Kristus Yesus.
13
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang
kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di
hadapanku,
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14

dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam
Kristus Yesus. (Fil. 3:10-14)

Ayat-ayat diatas menegaskan bahwa Paulus tidak gegabah mengatakan bahwa dirinya telah selesai
mengenal Kristus dengan baik (ay. 10 & 12). Ia juga tidak mau terlena dengan statusnya sekarang - yang
telah menjadi rasul Kristus yang paling produktif – tetapi tetap berjuang didalam perlombaan untuk
mengenal Kristus dan untuk menjadi Duta kepercayaan Kristus sampai menang (memperoleh hadiah, yaitu
mahkota).
•

Lalu tiga tahun kemudian, yaitu menjelang kematiannya ditahun 65 AD, Paulus menulis dengan mantab
kepada muridnya Timotius bahwa ia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan telah tersedia
mahkota baginya :
6

Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah
dekat.
7
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah
memelihara iman.
8
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan,
Hakim yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang
yang merindukan kedatangan-Nya. (2Tim. 4:6-8)

Dia telah memenangkan pertandingan yang sulit itu!
Didalam surat yang sama, kepada muridnya itu Paulus menekankan bahwa untuk dapat terus maju
didalam pertandingan dan mendapat upah/mahkota, Timotius harus bersikap seperti seorang prajurit,
olahragawan, dan petani:
3

Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus.
Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal
penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya.
5
Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara, apabila ia bertanding
menurut peraturan-peraturan olahraga.
6
Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. (2Tim. 2:3-6)
4

Sebagai seorang prajurit ia harus fokus kepada panggilan pekabaran Injil Ini dan taat tanpa syarat
untuk mematuhi perintah setiap saat (ay. 4). Hal ini memerlukan pengorbanan, karena itu seorang percaya
pasti akan menderita (ay. 3). Bagi orang percaya dizaman modern ini, penderitaan ini termasuk
meninggalkan pekerjaan/bisnis yang menguntungkan, meninggalkan keluarga, cita-cita atau kenyamanan
lainnya agar dapat menuaikan tugas pemberitaan Injil ini (band. Mat. 10:37-39). Seorang olahragawan harus
mengikuti peraturan-peraturan olah raga agar ia dapat menang (ay. 5): Pertama, ia harus tahu panggilan dan
tujuan perlombaannya (band. 1Kor. 9:26). Kedua, ia harus mendisiplinkan dirinya dalam berlatih (band.
1Kor. 9:27). Demikian juga seorang petani harus bekerja keras, rajin dan sabar agar dapat berhasil menuai
yang baik pada waktunya (band. Yak. 5:7).
Perhatikan hal-hal yang harus “dibayar” agar kita dianggap layak untuk dapat ikut dalam
pertandingan iman ini (kata-kata yang ditebalkan diatas): berkorban, menderita (membayar harga), tahu
panggilan dan tujuan pelayanannya, disiplin, bekerja keras, rajin dan sabar. Hanya dengan berbuat demikian
maka kita layak ikut didalam perlombaan memperebutkan mahkota (berbicara tentang memerintah
bersama-sama dengan Kristus). 177 Itupun belum tentu kita mendapatkan mahkota (1Kor. 9:27; 2Tim. 2:5),
177

Istilah “memerintah bersama Kristus” ini memiliki arti luas. Tidak hanya menyangkut pemerintahan, tetapi
hal-hal lain juga seperti menjadi “sokoguru” di Bait Suci Allah (Why. 3:12) yang berbicara tentang menjadi tokoh
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karena mahkota ini hanya diberikan kepada pemenangnya saja yang sangat sedikit karena dalam satu
perlombaan hanya satu orang saja yang layak disebut pemenang (1Kor. 9:24; 2Tim. 4:7). 178
Begitu sulit, keras dan tajamnya perlombaan ini sehingga para rasul memberikan penekanan katakata yang luar biasa terhadap perlombaan ini agar orang-orang percaya dapat serius menanggapinya:
• Rasul Paulus mengatakan harus melakukannya dengan “takut dan gentar” (Fil. 2:12). Takut dan gentar
kalau-kalau kita didiskualifikasi dari pertandingan sehingga tidak dapat memperoleh mahkota. Rasul ini
juga yang mengatakan “Kami tahu artinya takut akan Tuhan” untuk menekankan akan motifnya yang
murni didalam melaksanakan panggilannya (2Kor. 5:11).
• Rasul Petrus menghimbau pembacanya untuk “berusaha sungguh-sungguh” dalam mengejar
pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan (2Pet. 1:10). Rasul yang sama juga mengatakan kepada orangorang percaya yang disuratinya untuk “hidup dalam ketakutan” akan Allah yang akan menghakimi
semua orang, termasuk orang-orang percaya (1Pet. 1:17), agar mereka menjauhi dosa dan mengejar
kekudusan (1Pet. 1:14-15).
• Penulis surat Ibrani mengatakan kepada para pembacanya untuk “menunjukkan kesungguhan” agar
mereka tidak lamban didalam perlombaan ini, sehingga memperoleh mahkota seperti yang dijanjikan
(Ibr. 6:11-12). Ia juga memperingatkan pembacanya untuk hidup beribadah kepada Allah dengan
“hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan” (Ibr. 12:9).
Ringkasnya, hidup kekristenan setelah diselamatkan justru merupakan perjuangan iman yang
sesungguhnya. Keselamatan itu harus diisi dengan perjuangan yang keras agar dapat terus maju dalam
pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan, dan agar dapat terus dipercaya untuk memberitakan Injil
keselamatan-Nya. Jadi setiap orang percaya dipanggil untuk mengikuti perlombaan ini (Ibr. 12:1).

Keselamatan bukanlah tujuan akhir dari iman kita, tetapi merupakan AWAL
dari perjuangan iman. Disitulah setiap orang percaya dituntut untuk berjuang
dengan fokus, gigih, rajin dan setia agar dapat mencapai 2 hal ini:
1. Lebih mengenal Kristus dengan benar dan semakin serupa dengan-Nya,
agar
2. Dapat tetap dipercaya Allah sebagai pemberita Injil kasih anugerah Allah.
Jika dibuatkan chartnya, maka tujuan dari Keselamatan dan caranya untuk mencapai tujuan itu dapat
digambarkan sbb.:

penting/sentral didalam memimpin penyembahan dan peribadatan kepada Allah (band. Gal. 2:9), menjadi “hakim”
yang meneruskan otoritas Allah (band. 1Kor. 6:3), mungkin juga untuk menguasai dan mengelola “kota” di Kerajaan
Sorga (band. Luk. 19:11-27).
178
Ini hanya kiasan untuk menggambarkan begitu sulitnya memperoleh mahkota itu. Karena mahkota itu
hanya bagi mereka yang bersungguh-sungguh, giat, rajin dan setia sampai akhirnya seperti Paulus (2Tim. 4:7-8).
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Gbr. 24: Tujuan Keselamatan
8.D. Mengapa Banyak Orang Percaya yang
Tidak Ikut dalam Perlombaan Iman ini?
Adalah suatu fakta yang dapat dengan mudah kita dapati disekeliling kita bahwa banyak orang
percaya yang sudah puluhan tahun diselamatkan tetapi hidupnya akhir-akhir ini tidak berbuah. Pada suatu
saat lalu kita dapat melihat dan merasakan hasil-hasil dari Keselamatan mereka, tetapi kemudian kita
melihat kehidupan mereka “kembali menjadi orang Kristen biasa-biasa saja.” Disini kita membicarakan
mereka yang telah menerima Keselamatan sejati, dan bukan Keselamatan semu/palsu.
Ada beberapa penyebab yang dapat kita sampaikan disini bagi introspeksi kita semua:
1. Kebanyakan mungkin tidak mengerti tentang konsep “pertandingan/perlombaan iman” yang dijelaskan
diatas. Bagi mereka Keselamatan adalah tujuan akhir, dan sesudah itu “mengalir saja” dengan tidak tahu
tujuannya sehingga tidak ada pencapaian apa-apa didalam hidup imannya. Jika kita hidup seperti ini,
perlu kiranya ditekankan disini bahwa kita akan mengalami kerugian yang sangat besar! Tahukan anda
bahwa kedudukan kita disorga ditentukan oleh hasil perlombaan iman anda saat ini? Jika anda
mengerjakan panggilan anda secara sambil lalu saja, maka pekerjaan anda akan terbakar seperti rumput
kering dan jerami (1Kor. 3:12-15). Artinya disorga anda tidak memperoleh kedudukan yang berarti
karena tidak memperoleh upah apa-apa (ay. 13 & 14). Mungkin anda hanya akan menjadi rakyat jelata
dari bangsa-bangsa disorga (mis. Why. 21:24). Tetapi jika kita berusaha dengan keras, fokus, rajin dan
setia, maka oleh perkenan Tuhan kita mungkin dapat memperoleh mahkota seperti Paulus, dan ikut
memerintah semesta baru bersama Kristus (Why. 22:5).
2. Kemungkinan besar juga ada kesalahan persepsi tentang Jaminan Keselamatan yang tidak secara tuntas
dimengerti. Banyak orang yang jika jatuh kedalam dosa atau melihat saudaranya jatuh kedalam dosa,
mereka mengatakan “tidak apa-apa. Karena saya/mereka adalah orang pilihan, cepat atau lambat
saya/mereka pasti akan bangkit lagi,” tanpa suatu beban yang berat karena dosa mereka. Menghadapi
orang-orang seperti ini juga banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak berani menasihati secara sungguhsungguh, dan hanya berani mengatakan “kita berdoa supaya ia bertobat dan bangkit lagi.” Tanpa
disadari bahayanya, kita telah menganut konsep kenyamanan Keselamatan yang salah. Jika menghadapi
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orang-orang yang jatuh, kita hanya mengatakan “kita meyakini mereka pasti bangkit lagi, karena itu kita
doakan saja.” Sikap ini berbeda dengan sikap Paulus. Menghadapi mereka yang jatuh didalam dosa di
jemaat Korintus, Paulus tidak mengatakan bahwa meskipun Keselamatan mereka terjamin, mereka
harus bertobat. Tidak. Apa yang Paulus katakan? Ia menegaskan bahwa mereka harus menguji diri
mereka sendiri apakah mereka memang benar-benar telah diselamatkan atau belum (2Kor. 13:5). Karena
itu, mengajarkan tentang Jaminan Keselamatan tanpa mengaitkannya dengan tanda-tanda suatu
Keselamatan yang sejati, dapat membuat orang hidup dalam pepesan kosong keselamatan semu seperti
sebagian jemaat Korintus.
3. Mungkin juga kita telah cukup mengerti hal-hal tersebut diatas. Namun ketertarikan dunia telah banyak
membuat banyak anak-anak Allah kehilangan fokus hidupnya. Tanpa disadarinya, pola pandang,
kesenangan, cita-cita dan tujuan hidupnya telah tertancap kuat didalam dunia ini. Kita tidak sedang
membicarakan mereka yang memang hidup duniawi karena mereka memang adalah Kristen lalang,
tetapi kita sedang membicarakan Kristen Gandum, tetapi telah hidup seperti dan senang bersama-sama
dengan Kristen Lalang. Memang mereka masih melakukan “kegiatan pelayanan,” tetapi sebenarnya
telah kehilangan maknanya. Mereka juga telah kehilangan tujuan hidupnya. Jika ditilik hatinya, maka
yang ada disana adalah mengejar cita-cita duniawinya (lebih sukses secara materi, ingin menaikkan taraf
hidup, ingin ini-ingin itu, rencana begini-begitu), sementara hal-hal rohani (mencari kebenaran Firman
Allah, mencari pengenalan akan Kristus, mencari & mengikuti panggilan pelayanan/pemberitaan Injil,
rencana memperkenankan Tuhan dengan sisa hidupnya, dst.) jauh atau mendapat porsi yang tidak
berarti didalam pikiran dan rencananya. Orang-orang percaya seperti ini tidak layak menyandang nama
Kristus atau menyandang jabatan duta-duta Kristus. Jika tidak bertobat, bangkit dan memfokuskan diri
kepada panggilan Tuhan, maka mereka akan didiskualifikasi dari perlombaan dan kehilangan upahnya
(2Yoh. 1:8. Band. 1Kor. 3:13-15).
Karena perlombaan ini demikian ketat, maka para rasul dan penulis Ibrani mengingatkan agar setiap
orang percaya berlomba dengan tekun, fokus, tahan menderita, takut, hormat dan gentar, tidak bersungutsungut, dan bersungguh-sungguh:
1

Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita
menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam
perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
2
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam
iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan
tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan
takhta Allah. (Rom. 12:1-2)
12

Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat; karena itu tetaplah kerjakan
keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih
pula sekarang waktu aku tidak hadir,
13
karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut
kerelaan-Nya.
14
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, (Fil. 2:12-14)
Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin
teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. (2Pet. 1:10)
Dan jika kamu menyebut-Nya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang
menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di
dunia ini. (1Pet. 1:17)
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28

Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan
beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya, dengan hormat dan takut.
29
Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. (Ibr. 12:28-29)

Semua kata-kata yang dimiringkan mengatakan dengan kuat bahwa seorang percaya sejati tidak bisa
menjadi “seorang Kristen biasa-biasa saja,” tetapi menjadi seorang yang giat/produktif, fokus, tahan
menderita (tidak cengeng), tidak gegabah, dan bersungguh-sungguh. Semua itu dilakukan dengan ucapan
syukur.

Seorang percaya sejati tidak bisa menjadi “seorang Kristen
yang biasa-biasa saja,” tetapi akan menjadi seorang yang
giat/produktif, fokus, tahan menderita, tidak gegabah, dan
bersungguh-sungguh didalam mengikuti perlombaan iman itu.
Semuanya dilakukan dengan ucapan syukur.

KESIMPULAN BAB-8
Hidup Didalam Keselamatan
1. Keselamatan BUKANLAH TUJUAN AKHIR, tetapi LANGKAH AWAL dari perjalanan dan perlombaan iman
seorang percaya.
2. Tujuan dari Keselamatan adalah agar orang-orang percaya (1) dapat lebih mengenal Kristus (sehingga
lebih menjadi seperti Kristus) dan (2) dapat diandalkan sebagai pemberita tentang Allah dan Injil
Keselamatan-Nya. Sebagai tujuan akhir dari keduanya adalah agar mereka dapat dipercaya sebagai
wakil-wakil Allah didalam mengelola semesta baru bersama Kristus dan memuliakan Allah selamanya.
3. Untuk dapat lebih mengenal Kristus dan menjadi semakin sama dengan-Nya serta dapat dipercaya
sebagai utusan-utusan Injil-Nya, setiap orang Kristen dituntut untuk berjuang keras, fokus, tekun dan
dapat dipercaya/dapat diandalkan seperti seorang yang sedang bertanding (1Kor. 9:25-27). Karena itu
perjuangan ini disebut juga sebagai “pertandingan iman” (Ibr. 12:1). Ini juga yang disebut dengan
“mengerjakan Keselamatan” (Fil. 2:12). Didalam pertandingan ini, Allah telah memberikan segala hal
yang perlu (Fil. 2:13), tetapi orang percayalah yang harus “mengerjakannya” (Fil. 2:12). Gambarannya
sama seperti mengerjakan sebuah ladang. Allahlah yang menyediakan ladangnya, cangkulnya, bibitnya,
pupuknya dan airnya, tetapi manusia dituntut untuk mengambil cangkulnya, menggemburkan tanahnya,
menanam bibitnya serta menyirami dan menyianginya. Semua itu harus dilakukan dengan kerja keras,
tekun dan sabar sampai didapat panen yang baik (2Tim. 2:6; Yak. 5:7).
4. Sayangnya, banyak orang percaya yang tidak mengerti dengan baik tujuan Allah menyelamatkan mereka
saat didunia ini. Menyikapi hidupnya setelah diselamatkan, banyak orang percaya yang hidup “mengalir
saja” atau menjadi orang percaya yang “biasa-biasa saja.” Akibatnya banyak orang percaya yang tidak
memiliki pertumbuhan iman yang berarti, tidak memiliki tujuan hidup yang baru, dan tidak memiliki
pencapaian hidup apa-apa. Jika tidak bertobat dan ikut kembali dalam perlombaan iman itu, mereka
akan didiskualifikasi dari perlombaan iman itu dan tidak berhak mendapatkan upahnya. Sekali lagi ini
BUKAN berarti kehilangan Keselamatannya, tetapi kehilangan upahnya di sorga (1Kor. 3:15. Band. 2Yoh.
1:8). Artinya, disorga nanti mereka tidak mendapatkan kedudukan yang berarti didalam pemerintahan
kekal Allah. Mungkin hanya sebagai “rakyat” sorga biasa (seperti yang disebut didalam Why. 21:25-27).
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Janji-janji upah dari Kristus kepada ketujuh jemaat di Asia minor (kitab Wahyu psl. 2 & 3) merupakan
janji-janji kepada orang-orang percaya didalam gereja Tuhan sepanjang abad.
5. Orang-orang percaya yang “biasa-biasa” saja seperti dijelaskan diatas mengalami kerugian dan resiko
yang besar. Resiko terbesar adalah kalau-kalau mereka sebenarnya belum memiliki Keselamatan sejati
itu. Artinya, dengan tidak adanya tanda-tanda kehidupan atau pertumbuhan iman didalam mereka,
maka mereka menghadapi resiko bahwa kemungkinan mereka hanya memiliki Keselamatan semu atau
palsu dan bukan Keselamatan sejati. Karena itu Alkitab dipenuhi dengan peringatan-peringatan kepada
gereja/jemaat Tuhan agar bersungguh-sungguh bertumbuh didalam iman mereka dan setia sampai akhir
untuk memastikan bahwa mereka memang telah memiliki Keselamatan yang sejati dan bukan yang semu
atau palsu (2Pet. 1:10-11; Ibr. 6:11-12; 2Kor. 13:5). Itulah perlunya Perseverance, karena Perseverance
adalah bukti yang valid adanya Keselamatan sejati didalam diri seseorang.
Disamping resiko diatas, orang-orang percaya yang “biasa-biasa” saja juga akan mengalami Kerugian.
Kerugian terbesar adalah hilangnya kesempatan yang besar, agung dan mulia untuk memperoleh
kepercayaan dari Allah, baik didunia ini, terutama dikekekalan nanti dan kehilangan upahnya.
Penyesalan akan hal itu akan berlangsung selamanya. Karena itu rasul Paulus berusaha melakukan
pekerjaan pekabaran Injil itu dengan sungguh-sungguh sekalipun ia menderita karena ia tahu bahwa
penderitaannya didalam perlombaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan
kepadanya kelak (Rom. 8:17-18; 2Kor. 4:17-18).
6. Dengan perkataan lain, seorang percaya sejati tidak bisa menjadi “seorang Kristen yang biasa-biasa
saja,” tetapi akan menjadi seorang yang giat/produktif, fokus, tahan menderita, tidak gegabah, dan
bersungguh-sungguh didalam mengikuti perlombaan iman itu. Semuanya dilakukan dengan ucapan
syukur. Diluar tanda-tanda itu, kita semua harus mengintrospeksi diri apakah memang kita telah
menerima Keselamatan sejati itu atau hanya hidup dengan pepesan kosong keselamatan semu atau
palsu. Meskipun kemudian kita meyakini bahwa kita telah memiliki Keselamatan sejati, kita tetap akan
mengalami kerugian besar jika kita tetap dalam keadaan yang “biasa-biasa saja,” karena kedudukan anda
disorga tergantung kepada pekerjaan anda saat “mengerjakan Keselamatan” anda. Jadi status anda
dikekekalan (apakah disorga atau dineraka) tergantung kepada respon anda terhadap Kristus, dan
kedudukan anda di sorga ditentukan oleh ketaatan anda dalam memenuhi panggilan tugas yang
diberikan-Nya kepada anda. Karena itu, marilah kita “ikut berlomba dengan tekun dalam perlombaan
yang diwajibkan bagi kita” (Ibr. 12:1).

Status anda dikekekalan (apakah disorga atau dineraka) tergantung
kepada respon iman anda kepada Kristus,
Dan
Kedudukan anda di sorga (apakah ikut memerintah bersama dengan
Kristus atau hanya menjadi penduduk sorga yang biasa) ditentukan oleh
ketaatan anda kepada Kristus dalam memenuhi panggilan tugas yang
diberikan-Nya kepada anda.
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BAB-9
INTISARI & KESIMPULAN
Sekarang kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai Keselamatan itu dan tiba saatnya untuk
mengambil intisari dari setiap pembahasan dan menyimpulkan buku ini. Keselamatan adalah hal terpenting
bagi manusia dialam semesta ini setelah Allah sendiri, karena Keselamatan adalah tujuan dari eksistensinya
didalam dunia ini. Tidak ada gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini jika kemudian ia kehilangan
jiwanya dineraka. Jadi tujuan hidup setiap orang selagi ia hidup didunia ini adalah untuk mempersiapkan
perjalanan kekalnya setelah ia mati. Sekalipun hidup manusia didunia ini hanya singkat dibandingkan dengan
kekekalan, namun nasibnya dikekekalan tergantung kepada hidupnya masa kini didunia. Jika didunia ini ia
memiliki hubungan kembali dengan Allah melalui anugerah pengampunan berdasarkan korban Yesus Kristus
(Yesus Mesias), maka dikekekalanpun ia akan tetap bersama-sama dengan Allah. Inilah yang disebut hidup
kekal (Yoh. 3:15-18; 17:3). Sebaliknya, jika didalam hidup ini ia tetap menolak Keselamatan yang ditawarkan
oleh Allah, maka dikekekalanpun ia tetap terpisah dengan Allah dan mengalami penghukuman kekal dari
Allah. Inilah yang disebut neraka, yaitu keterpisahan kekal dengan kemuliaan hadirat Allah (Yoh. 3:18; 5:24;
2Tes. 1:9). Karena itu pembaca diharap memastikan dirinya apakah ia termasuk orang yang telah diampuni
dan dibenarkan Tuhan (“diselamatkan”) atau termasuk kepada mereka yang akan dihukum. Untuk
memastikan hal itulah maka buku ini ditulis.
Telah dijelaskan didalam Bab-2 bahwa semua manusia telah jatuh kedalam dosa dan kehilangan
kemuliaan Allah (atau dengan perkataan lain telah kehilangan hakikat-hakikat Allah dalam dirinya yaitu
Kekudusan, Kebenaran dan Kasih Allah). Tadinya hakikat manusia adalah sama dengan Allah sekalipun
berbeda kualitasnya (diciptakan menurut “gambar dan rupa” Allah) sehingga dapat bersekutu dengan Allah
tanpa halangan (ingat Illustrasi “Api Besar dan api kecil”). Tetapi sekarang setelah kejatuhan Adam kedalam
dosa, hakikat manusia telah berlawanan dengan hakikat Allah sehingga manusia harus dijauhkan selamanya
dari hadirat Allah. Inilah yang disebut MAUT, karena upah/ganjaran dosa adalah maut. Alasan logisnya
bukan karena Allah mau seperti itu, namun kondisi manusia yang berdosalah yang membuat ia tidak dapat
tahan berdiri dihadapan kemuliaan Allah. Karena itu manusia harus dijauhkan dari hadirat Allah selamanya.
Inilah hakikat dari maut dan neraka: dijauhkan dari hadirat Allah selamanya (2Tes. 1:9).
Sifat/gen berdosa Adam dan Hawa itu kemudian diturunkan kepada semua keturunannya (semua ras
manusia), sehingga semua orang pada kedudukan awal sejak dalam kandunganpun adalah orang berdosa
(band. Mzm. 51:7). Sifat berdosa ini pada gilirannya melahirkan perbuatan dosa, sehingga semua orang tak
terkecuali telah berbuat dosa (Rom. 3:23). Bersama dengan dosa itu maka MAUT pun menjalar kepada
semua manusia (Rom. 5:12). Sebagai bukti otentik yang tidak terbantahkan tentang adanya keterpisahan
dengan Allah ini adalah adanya kematian fisik yang akan dialami oleh setiap orang (Kej. 3:22).
Keterpisahan manusia dengan Allah menyebabkan manusia mengalami ketakutan terhadap
kematian seumur hidupnya (Ibr. 2:15). Ketakutan ini menimbulkan usaha-usaha manusia untuk mengerti
misteri tentang kematian, alam roh, dan makna hidup. Karena Allah Yang Benar tidak dapat ditemukan oleh
manusia, maka para pemimpin manusia menciptakan sendiri konsepnya tentang alam roh, surga, neraka
dan cara untuk mencapai surga. Karena itu pada dasarnya semua manusia adalah makhluk beragama
(makhluk yang mencari makna hidup dan misteri kehidupan setelah kematian). Manusia dengan peradaban
sederhana mencarinya melalui fenomena alam, dan menciptakan konsepnya sendiri tentang fenomena
kehidupan, kematian dan hidup setelah kematian. Manusia yang lebih maju mencarinya melalui hukum
moral, hak azasi, dan menciptakan agama sebagai panduan moral dan dasar kepercayaan mengenai makna
hidup dan penjelasan tentang hidup setelah kematian. Manusia yang lebih modern mendasarkan
eksistensinya kepada ilmu pengetahuan yang belum dapat menjelaskan tentang kehidupan dan dalam
kesombongannya memutuskan bahwa manusialah alasan dari eksistensinya sendiri. Semuanya merupakan
“usaha-usaha untuk mencari dan menjangkau Allah Yang Benar”, dan semuanya tidak dapat menemukan
Allah Yang Benar itu. Tanpa mereka sadari, mereka justru telah “mendirikan kebenarannya sendiri” dan
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berujung pada penolakan akan “kebenaran Allah” yang dinyatakan didalam Diri dan karya penebusan dan
penyelamatan Mesias. Agama, moralitas dan ilmu pengetahuan tidak dapat membawa manusia kepada
pengenalan akan Allah Yang Benar karena tidak dapat menyelesaikan penyebab keterpisahan dengan Allah
Yang Benar itu, yaitu masalah dosa. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan perbuatan baik manusia karena
perbuatan baik tidak relevan dengan masalah dosa dan masalah keterpisahan manusia dengan Allah.
Masalah dosa dan keterpisahan manusia dengan Allah hanya dapat diselesaikan oleh inisiatif Allah melalui
pengampunan-Nya.
Allah Yang Benar, yaitu Allah Satu-satunya, dan Jalan Keselamatan (jalan kesorga) yang benar hanya
dapat dikenal manusia jika Ia menyatakan Diri-Nya dan Jalan Keselamatan-Nya kepada manusia. Alkitab
orang Kristen (PL & PB) seluruhnya mencatat tentang pernyataan Diri Allah kepada manusia, secara khusus
kepada orang-orang dan bangsa pilihan-Nya Israel, termasuk Jalan Keselamatan yang telah dipersiapkanNya. Perjanjian Lama berisi pernyataan-pernyataan Diri-Nya melalui Firman-Nya via para nabi-Nya, dan janji
tentang Keselamatan melalui Mesias-Nya. Perjanjian Baru mencatat tentang penggenapan dari janji-janji itu
serta petunjuk tentang bagaimana janji itu (Keselamatan) dapat menjadi bagian seseorang. Secara khusus
Perjanjian Baru menyatakan siapa Mesias yang dijanjikan itu dan bagaimana pekerjaan-Nya dibumi telah
menjadi Jalan Keselamatan yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepada-Nya. Mesias itu bernama
Yesus yang disebut Kristus atau Mesias. Karena itu Ia disebut sebagai Yesus Kristus. Dia bukanlah suatu
tokoh fiksi seperti yang disimpulkan oleh para “teolog” liberal, namun Seorang manusia-Allah yang riil yang
telah hadir didalam sejarah manusia di bumi. Dia lahir di Bethlehem Palestina sekitar 2000 tahun yang lalu
(tepatnya tahun 6 BC), pada zaman pemerintahan Kaisar Roma yang pertama, Octavian (kemudian benama
Agustus). Sekalipun Ia Anak Allah dengan kemampuan adi kodrati yang luar biasa, Dia telah mengosongkan
Diri-Nya dari kesetaraan dengan Allah dan hidup sebagai manusia biasa sampai genap waktunya memenuhi
tugas sebagai Mesias yang menderita (Fil. 2:6-8). Selama kurang lebih 3,5 tahun (dari musim panas 26 AD sd
musim semi 30 AD) Ia menyatakan Diri-Nya sebagai Mesias yang dinanti-nantikan melalui Perkataanperkataan dan Perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib yang tidak seorangpun pernah dapat meniru,
menyamai, atau bahkan mendekati menyamai-Nya. Ia mati sebagai korban penebus dosa (sebagai “Anak
Domba Allah”) pada musim semi tahun 30 AD di salah satu bukit digunung Moria yang disebut “Tempat
Tengkorak” (dalam bahasa Ibrani disebut “Golgota”). Disinilah YHWH dulu menguji Abraham untuk
mempersembahkan “Anak Perjanjian” Ishak, dan bernjanji bahwa disinilah YHWH akan menyediakan Jalan
Keselamatan itu (“Jehovahjireh”-Kej. 22:14). Ditempat ini Yakub bertemu YHWH dalam suatu mimpi dan
berjanji akan mendirikan rumah-Nya disitu (Kej. 28:22). Ditempat ini juga Daud mempersembahkan mezbah
korban bakaran dan korban keselamatan dan menghentikan bala kematian bangsa Israel sebagai nubuatan
akan korban bakaran dan keselamatan Mesias yang menghentikan/mengalahkan maut (2Sam. 24:17-25),
dan pada akhirnya disinilah Salomo mendirikan Bait Allah untuk melembagakan korban penebus dosa itu
(2Taw. 3:1). Semua itu merupakan nubuatan dan penggenapan yang menakjubkan tentang tugas utama
Mesias sebagai korban penebus dosa. 179 Semua itu digenapi didalam hidup Yesus Kristus. Ia mati dibukit itu
pada musim semi 30 AD saat Roma diperintah oleh kaisar Tiberius dan Pontius Pilatus sebagai gubernurnya
di Yudea, dan Herodes Antipas sebagai Raja orang Yahudi. Disana, dibukit itu, Allah telah menyediakan Jalan
Keselamatan kepada umat manusia. Itulah makna sebenarnya dari Nama-Nya “Jehovahjireh”: Yehova akan
menyediakan korban penebus salah yang sebenarnya.
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Kitab Targum (kitab Torah dalam bahasa Aram dengan keterangan-keterangannya yang diterjemahkan
untuk bangsa Yahudi yang kurang mengerti bahasa Ibrani dipembuangan Babilonia – Ezr. 4:7; Neh. 8:8) mencatat
tentang bukit Moria ini: “Salomo mulai membangun kediaman Tuhan di Yerusalem. Inilah tempat dibumi dimana
semua generasi harus menyembah Tuhan. Disinilah Abraham akan mempersembahkan Ishak sebagai persembahan
bakaran; tetapi ia diselamatkan oleh Firman Allah, dan seekor domba telah menggantikannya. Disini juga Yakub berdoa
saat ia lari dari Esau kakaknya; dan disini Malaikat Tuhan muncul kepada Daud ditempat pengirikan yang dibelinya dari
Arauna, orang Yebus itu.” (Catatan Clarke untuk 2Taw. 3:1 dalam “Adam Clarke’s Commentary of the Bible)
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Jalan Keselamatan telah disediakan Allah, dan manusia dapat memperoleh bagian didalamnya
dengan mempercayai Jalan Keselamatan itu, sama seperti sebagian orang Israel yang diselamatkan dari ular
berbisa karena percaya kepada Jalan Keselamatan yang ditentukan Allah (Yoh. 3:14-15). Iman atau
kepercayaan yang menyelamatkan ditunjukkan dengan tindakan iman untuk berpaling dari dosa (bertobat)
dan berpaling kepada Mesias (mempercayai Dia dan mempercayakan diri kepada-Nya), sama seperti
sebagian orang Israel yang diselamatkan itu bertindak dengan melihat kepada ular tembaga Musa. Tindakan
itu lahir dari iman yang sesungguhnya, atau iman yang menyelamatkan. Iman ini tidak dapat datang dengan
sendirinya dari manusia, atau lahir dari kemampuan manusia karena seluruh manusia telah kehilangan
kemampuannya untuk merespon Tuhan (Yoh. 8:34; Rom. 6:17, 20; Ef. 2:1), tetapi semata dari Allah (Yoh.
6:44, 65). Mereka yang telah dipilih Allah menurut kasih karunia-Nya sejak sebelum dunia dijadikan, pada
waktunya akan dipanggil Tuhan melalui Injil (Rom. 8:30), dan akan merespon Injil itu untuk diselamatkan
(Yoh. 6:37). Karena itu Keselamatan seluruhnya adalah kasih karunia. Dalam kasih-Nya yang tidak terbatas,
Hikmat dan Kebijaksanaan-Nya yang dalam dan lebar, serta Pengetahuan-Nya yang meretas dimensi waktu,
Allah memilih mereka yang akan menerima kasih karunia Keselamatan-Nya. Namun Keselamatan orangorang pilihan ini belum dapat dipenuhi secara praktis (dialami secara praktis) sebelum Allah menyediakan
Jalan Keselamatan itu. Namun setelah Jalan Keselamatan itu tersedia melalui pekerjaan penebusan Mesias
sekitar dua milenium yang lalu, maka disepanjang abad, Allah secara konsisten memanggil orang-orang
pilihan-Nya melalui berita Injil, membenarkan dan menyelamatkan mereka, dan pada waktunya Ia juga akan
mempermuliakan mereka bersama dengan Kristus saat Kristus datang kedua kalinya nanti (Rom. 8:29-30).
Keselamatan yang disediakan oleh Allah itu bukanlah suatu dogma atau doktrin saja, tetapi
merupakan suatu pengalaman praktis yang harus dialami oleh orang-orang pilihan Allah. Pengalaman
Keselamatan ini disebut juga sebagai peristiwa kelahiran kembali (“lahir baru”), yaitu saat seseorang
mendengar Injil, lalu Roh Kudus menyadarkannya tentang dosa & hukumannya lalu oleh-Nya dimampukan
untuk bertobat meninggalkan dosanya dan berpaling kepada Kristus. Pada saat itu juga ia “dibenarkan” Allah
(dinyatakan benar dan dilihat sebagai orang benar oleh Allah) dan diangkat menjadi anak-anak Allah seperti
perumpamaan anak yang hilang itu (Luk. 15:22). Sebagai jaminan bahwa ia telah memperoleh Keselamatan
serta warisan Allah, maka Allah mengaruniakan Roh Kudus untuk berdiam didalam dirinya sebagai jaminan
(Yuh.: arrhabon; Uang muka, panjar, mahar) sampai ia memperoleh seluruhnya pada saat kebangkitan orang
benar nanti (Ef. 1:13-14). Roh Kudus didalam orang percaya inilah yang melalui Firman Allah memberi
kesaksian yang tidak tergoyahkan bahwa ia telah menerima anugerah Keselamatan itu dan telah menjadi
anak-anak Allah secara legal (Rom. 8:16-17; Gal. 4:6-7). Itulah yang disebut Kepastian Keselamatan. Jadi
salah satu tanda utama dari seseorang yang telah diselamatkan adalah adanya kepastian Keselamatan yang
teguh ini. Karena itu seorang Kristen harus menguji dirinya sendiri apakah ia telah termasuk didalam mereka
yang telah diselamatkan atau belum.
Ada kalanya seseorang yang telah menerima anugerah Keselamatan tidak mengetahui bahwa ia telah
memperoleh Keselamatan itu (1Yoh. 5:13). Hal itu disebabkan karena ia tidak bersungguh-sungguh
menumbuhkan imannya menuju kepada pengenalan akan Juruselamatnya (2Pet. 1:5-8). Akibatnya ia lupa
bahwa ia telah diampuni Tuhan dan dapat hidup sembrono (2Pet. 1:9). Karena itulah SETIAP orang Kristen
harus berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan Keselamatan dirinya sendiri selama ia hidup, dan
maju terus sampai akhirnya (2Pet. 1:10; Ibr. 6:11).
Karena Keselamatan adalah rencana kekal Allah, maka Keselamatan tidak dapat gagal atau
digagalkan oleh siapapun. Allah dan Kristus sendiri yang akan menjaga dan memastikan bahwa tidak
seorangpun yang telah diselamatkan akan terbuang dan binasa (Yoh. 6:37; 10:27-29). Kasih-Nya, KekuatanNya, Hikmat & kebijaksanaan-Nya serta Rencana-Nya yang tidak berubah sebagai landasan Keselamatan kita
merupakan jaminan yang kokoh bahwa Keselamatan kita terjamin. Inilah yang disebut Jaminan
Keselamatan. Allah sendiri yang akan menjaga orang-orang yang telah diselamatkan-Nya sehingga mereka
akan tetap tegak sampai akhirnya. Inilah yang disebut sebagai “Preservation” (Penjagaan/Pemeliharaan)
Allah.
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Namun Jaminan Keselamatan tidak membebaskan orang percaya dari kesungguhan untuk “mengerjakan
Keselamatan” mereka (Fil. 2:12), yaitu untuk terus maju dalam iman, tidak menjadi lamban - tetapi giat
sampai pada akhirnya (2Pet. 1:10: Ibr. 6:12), dan benar-benar berusaha untuk hidup tidak bercacat (2Pet.
3:14). Inilah yang disebut “Perseverance” (Maju terus dan setia sampai akhir, sebagai lawan kata dari
“murtad”). Perseverance hanya dapat terjadi karena adanya Preservation, dan Perseverance adalah bukti
yang kelihatan akan adanya Keselamatan sejati didalam seseorang.
Mengapa perlu Perseverance?
Alasan 1: Karena adanya Keselamatan semu dan Keselamatan palsu yang ditawarkan Iblis.
Keselamatan semu memberi keyakinan palsu didalam orang Kristen yang meyakini bahwa ia tetap akan
diselamatkan sekalipun tetap hidup didalam dosa dan sekalipun tidak ada tanda-tanda hidup baru didalam
dirinya. Sama seperti sikap Gnostik pada abad pertama, mereka mengatakan bahwa mereka percaya Kristus
dan menikmati Keselamatan, namun belum pernah mengalami pembaharuan diri melalui kelahiran kembali,
yang dibuktikan dengan tetap nyaman hidup didalam dosa dan keserakahan (band. Rom. 6:1; 2Pet. 2:2-3).
Keselamatan palsu menambahkan faktor manusia yang berdosa kedalam anugerah Allah untuk memperoleh
dan mempertahankan Keselamatan. Mereka menganggap bahwa Keselamatan BUKAN semata anugerah
Allah, namun merupakan KERJASAMA antara Allah dan manusia. Karena itu Keselamatan juga merupakan
PENCAPAIAN manusia dengan iman dan kehidupan kudusnya. Karena itu juga Keselamatan dapat gagal
karena manusia dapat gagal. Pandangan ini selalu ingin menambahkan peraturan-peraturan (dan
kemampuan manusia menurutinya) kedalam persamaan anugerah Allah (band. Gal. 3:1-14). Pada dasarnya
pandangan ini tidak mempercayai integritas dan kapabilitas Allah untuk memelihara orang-orang yang telah
diselamatkan-Nya. Untuk mematahkan keyakinan semu dan keyakinan palsu ini dibutuhkan Perseverance
untuk membuktikan adanya Keselamatan sejati didalam diri seseorang.
Alasan 2: Karena adanya orang Kristen palsu didalam Gereja. Untuk menyesatkan orang-orang
Kristen sejati, yaitu orang-orang percaya yang telah menerima Keselamatan Allah, Iblis menaburkan orangorang Kristen palsu didalam Gereja (Mat. 13:37-38). Tugas mereka adalah menyesatkan dan memberi
teladan kejahatan (Mat. 13:41). Mereka adalah “Kristen Lalang” yang - sama seperti Yudas Iskariot sekalipun telah diberi pengalaman rohani yang hebat, namun tidak pernah benar-benar menghasilkan
pertobatan (Mat. 13:37. Band. Ibr. 6:4-8, khususnya ay. 8. Bandingkan juga Mat. 7:21-23 dan pengalaman
rohani Yudas dalam Luk. 9:1-6). Merekalah orang-orang yang jika ditimpa penganiayaan atau pengajaran
palsu akan murtad dan meninggalkan iman Kristen (Mat. 13:21; 24:10; Luk. 8:13; 2Tes. 2:3; 1Tim. 4:1).
Fenomena murtad ini juga telah dipakai Iblis untuk membuat orang Kristen meragukan akan Kasih,
Kemampuan dan Kebijaksanaan pemeliharaan Tuhan terhadap Keselamatan mereka. Mereka tidak mengerti
bahwa murtad hanya terjadi pada orang-orang “Kristen Lalang” dan tidak mungkin terjadi pada “Kristen
Gandum” karena Allah sendiri yang akan menjaga mereka (Mat. 24:24; Mar. 13:22 – perhatikan frasa
“sekiranya mungkin”). Dengan pandangan bahwa Keselamatan sejati dapat hilang, pada dasarnya banyak
orang-orang Kristen sebenarnya tidak mempercayai Allah dan pemeliharaan-Nya dan menggantungkan
Keselamatan pada dirinya yang berdosa. Untuk dapat membedakan dirinya dengan Kristen Lalang, maka
Kristen Gandum harus terus maju dalam iman dan setia sampai akhir (Perseverance), karena dengan
demikian maka mereka membuktikan dirinya sebagai orang percaya sejati (Ibr. 10:39).
Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang
percaya dan yang beroleh hidup. (Ibr. 10:39)
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan
meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. (Fil. 1:6)
27

Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku,
dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai
selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku.
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Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan seorangpun
tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.
30
Aku dan Bapa adalah satu." (Yoh. 10:27-30)
“Yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan
keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.” (1Pet. 1:5)

Pembahasan terakhir didalam pasal 8 sangat penting bagi orang-orang percaya. Banyak orang
percaya yang tidak mengerti tentang tujuan Allah menyelamatkan mereka. Mereka berpikir bahwa
Keselamatan adalah tujuan akhir, sehingga saat mereka telah meyakini akan Keselamatannya, mereka
menghidupi Keselamatannya dengan ala kadarnya: tidak ada tujuan sehingga tidak ada usaha-usaha untuk
mencapainya. Hasilnya dapat ditebak: tidak ada pencapaian apapun. Padahal Allah menyelamatkan mereka
agar (1) mereka dapat lebih mengenal Kristus sehingga dapat menjadi semakin serupa dengan Anak-Nya itu,
sehingga (2) Ia dapat memakai mereka sebagai pemberita tentang Allah dan kasih karunia-Nya yang dapat
dipercaya. Kedua maksud itu merupakan training bagi maksud yang lebih besar, agung dan mulia
dikekekalan nanti, yaitu untuk ikut memerintah bersama Kristus dan memuliakan Dia selamanya. Untuk
mencapai kedua maksud itu, setiap orang percaya harus melakukannya seperti seorang yang berlomba
didalam perlombaan yang keras dan ketat. Hanya bagi mereka yang menang saja yang akan dikaruniakan
kepercayaan untuk dapat memerintah bersama dengan Kristus dikekekalan nanti. Inilah upah dan mahkota
yang harus dikejar oleh setiap orang percaya. Karena itu seorang percaya sejati tidak dapat menjadi seorang
Kristen yang “biasa-biasa saja” karena bagaimana mereka dapat memenangkan pertandingan lari jika
mereka tidak tahu arah finishnya atau bertanding dengan santai atau sembrono?
Sebagai intisari dari Kesimpulan buku ini, inilah inti dari sejarah penyelamatan oleh Allah yang
dramatis, agung dan mulia itu: Kejatuhan manusia kedalam dosa telah diketahui-Nya dengan seksama
bahkan sebelum penciptaan dimulai. Ia bahkan memakai peristiwa itu untuk menunjukkan kasih dan
rencana-Nya yang agung dan mulia, dengan memilih orang-orang yang akan mengalami kasih karunia
penyelamatan-Nya, yaitu orang-orang yang dipersiapkan-Nya untuk memerintah alam semesta baru
bersama dengan Kristus, satu-satunya imanensi dari Allah yang selamanya transenden. Dengan
mengalami akibat dari dosa dan akibat dari anugerah penyelamatan oleh Allah, mereka menyadari bahwa
eksistensi mereka sepenuhnya bergantung kepada Allah saja. Dengan demikian mereka dapat menjadi
raja-raja yang memerintah semesta baru bersama Tuhan mereka; menjadi orang-orang yang akan selalu
rendah hati dan tergantung sepenuhnya kepada Allah saja, dengan kecenderungan hatinya yang hanya
ingin memuliakan Allah saja. Dengan demikian mereka akan selalu membawa dan menyatakan kemuliaan
Allah secara terang benderang seperti bintang-bintang dilangit. Selamanya! (Mat. 13:43. Band. Dan. 12:3).
Inilah yang dimaksud Paulus dengan “ betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi
orang-orang kudus,” (Ef. 1:18. Band. 2Kor. 4:6). SOLI DEO GLORIA! Kemuliaan hanya bagi Allah saja!

HIMBAUAN AKHIR KEPADA PEMBACA
Akhirnya penulis menghimbau kepada 6 jenis orang pembaca buku ini:
1. Anda yang tetap acuh tak acuh terhadap nasib kekal anda. Kepada anda penulis mengingatkan bahwa
sekalipun anda seorang pemimpin Kristen dan dianggap baik, beribadah, saleh, dan dihormati,
ketahuilah bahwa murka Allah TETAP diatas anda (Yoh. 3:36). Saat anda meninggal dunia (anda tidak
akan pernah menyangka kapan waktunya), maka anda akan dijauhkan dari hadirat Allah selamanya, dan
anda tidak akan pernah dapat merubah nasib anda (2Tes. 1:9). Itulah neraka kekal. Karena itu, selagi
masih dapat dikatakan “hari ini,” bukankah bijaksana jika anda memutuskan nasib kekal anda sekarang?
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Jangan berhenti membaca ulang buku ini dan merenungkan pertanyaan ini: “apakah yang lebih penting
dalam hidup ini selain memastikan dirinya kemana ia pergi sesudah ia mati?”
2. Anda yang belum pernah mengetahui atau mengerti tentang Jalan Keselamatan yang telah disediakan
Allah melalui Yesus Kristus, tetapi sungguh-sungguh mau memperoleh Keselamatan itu. Mungkin anda
telah lama menjadi Kristen, namun belum pernah mengetahui tentang Keselamatan ini. Ketahuilah
bahwa Allah telah menyediakan Jalan Keselamatan itu bagi anda. Yang perlu anda lakukan adalah
mempercayai Kristus dan karya penebusan-Nya dengan jalan bertobat (meninggalkan dosa) dan
berpaling kepada Kristus (mempercayakan nasib kekal anda kepada Kristus). Jika saat membaca buku ini
anda menyadari bahwa anda adalah seorang berdosa yang harus diganjar maut, dan anda merasakan
gerakan didalam anda untuk meminta pengampunan kepada Allah, ketahuilah bahwa Roh Kudus sedang
bekerja didalam anda. Jika anda merasakan gerakan besar didalam anda untuk bertobat dan berpaling
kepada Kristus, anda adalah seorang pilihan Allah yang harus menerima Keselamatan itu. Ambillah
tindakan sekarang untuk bertobat dan berpaling kepada Kristus, karena Allah telah menanti anda untuk
pulang!
3. Anda yang meyakini bahwa anda telah diselamatkan, tetapi anda masih terus hidup didalam dosa.
Sadarlah bahwa anda mungkin hidup didalam Keselamatan semu. Keselamatan sejati selalu
membebaskan seseorang dari ikatan dosa. Jadi seorang yang telah menerima Keselamatan sejati tidak
mungkin dapat lagi hidup didalam dosa (1Yoh. 3:9-10. Band. Rom. 6:1-2). Sudah waktunya bagi anda
untuk melihat dengan jujur diri anda dihadapan Allah dan memohon pengampunan-Nya.
4. Anda yang meyakini bahwa keselamatan anda tergantung kepada iman anda dan bukan semata kepada
anugerah Allah. Karena anda berpendapat bahwa keselamatan merupakan kerja sama antara anda
dengan Allah, maka anda berpendapat bahwa Keselamatan anda dapat hilang karena anda dapat jatuh
dan murtad. Jika demikian pengertian anda, anda telah mempercayai Keselamatan palsu, karena
Keselamatan sejati hanya lahir dari anugerah Allah semata dan menegasikan peran perbuatan (Ef. 2:8-9.
Band Rom. 11:32). Karena merupakan program dan rencana Allah yang kekal, maka Allah sendiri yang
menjaga Keselamatan sejati itu sehingga bersifat kekal dan tidak dapat dibatalkan (Yoh. 10:27-29; Rom.
8:29-30; 31-39). Iman yang menyelamatkan adalah juga anugerah Allah yang diberikan kepada orangorang pilihan-Nya (Yoh. 6:37, 44, 65). Karena Allah mengetahui bahaya dari “parasit peran manusia ini”,
maka Ia telah mengurung SEMUA orang dalam ketidaktaatan (ditawan oleh sifat berdosanya) agar
Keselamatan mereka hanya disandarkan kepada kemurahan Allah saja (Rom. 11:32). Karena itu semua
konsep yang masih memasukkan peran manusia didalam Keselamatan bukanlah Keselamatan sejati dari
Allah. Sudah waktunya anda mengerti kedudukan anda didalam Keselamatan ini, dan menyandarkan
sepenuhnya Keselamatan anda kepada Allah sendiri yang dapat diandalkan dan kepada janji-janji
pemeliharaan-Nya.
5. Anda yang telah mengalami dan meyakini akan Keselamatan dan Jaminan Keselamatan anda secara
benar, namun tidak menunjukkan kemajuan iman setelah bertahun-tahun mengikut Tuhan. Bahkan
pada waktu-waktu tertentu seolah-olah anda merasa telah “kehilangan Keselamatan anda.”
Hal itu dapat terjadi karena anda tidak benar-benar secara serius “mengerjakan keselamatan” anda (Fil.
2:12. Band. 2Pet. 1:5-8). Anda sibuk dengan cita-cita dan daya tarik dunia (Mat. 13:22). Akibatnya anda
menjadi “buta dan picik” (tidak dapat mengerti dan mengingat) bahwa anda telah diselamatkan (2Pet.
1:9). Akibatnya anda sering jatuh lagi kedalam dosa dan mundur dalam pertumbuhan iman anda.
Keadaan ini membayakan karena hidup anda kemudian tidak memiliki buah apa-apa yang akan
menjadikan pekerjaan anda terbakar nantinya (tidak berhak menerima upah apa-apa, bahkan akan malu
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saat pengadilan Kristus nantinya – 1Kor. 3:12-15) atau anda tidak dapat dipakai sebagai perabot yang
mulia (tidak memiliki peran mulia) didalam Kerajaan Allah (2Tim. 2:20-21).
Sekali lagi, agar anda benar-benar tahu telah mengalami Keselamatan sejati, maka anda perlu
membuktikannya dengan terus maju didalam iman dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan,
dan tetap setia sampai akhirnya (Persevere). Namun jika dalam hidup anda kebanyakan anda hidup
tidak berbuah, sudah selayaknya anda menguji diri anda sendiri apakah anda memang telah memiliki
Keselamatan sejati itu atau belum (2Kor. 13:5), karena Keselamatan sejati pasti dan selalu menghasilkan
buah, sama seperti biji/benih yang hidup pasti menghasilkan tunas yang akan terus bertumbuh menjadi
sebuah pohon dan pada waktunya akan menghasilkan buah. Tidak penting apakah profesi kekristenan
anda sekarang (Kristen awam, pengerja gereja, “hamba Tuhan” atau pendeta, bahkan pemimpin gereja
sekalipun), semuanya harus memastikan dirinya apakah ia telah memperoleh Keselamatan sejati atau
hanya mengalami keselamatan semu atau palsu, karena “Kekristenan dapat dilatih” (“Kristen Lalang”).
Karena itu semua orang harus “mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar” (Fil. 2:12)
sehingga “giat dan berhasil dalam pengenalannya akan Yesus Kristus” (2Pet. 1:8). Pada gilirannya,
pengenalan akan Yesus Kristus ini akan meneguhkan keyakinan akan Keselamatannya (2Pet. 1:10) yang
selanjutnya akan menjadikannya seorang Kristen sejati dan akan mendapat penyambutan penuh disorga
nantinya (2Pet. 1:11).
6. Terakhir, kepada anda yang telah mengerti tujuan Allah menyelamatkan anda, dan tetap giat dan tekun
didalam perlombaan iman yang diwajibkan kepada semua orang percaya: teruskan perlombaan anda
dengan giat/produktif, fokus, tahan menderita, tidak gegabah, dan bersungguh-sungguh karena semua
pekerjaan kita tidak sia-sia (1Kor. 15:58). Didepan pengadilan Kristus nanti, anda tidak akan malu,
melainkan anda akan mendengar pujian yang paling merdu dialam semesta ini ketika Sang Raja Semesta
Alam berkata kepada anda: “Baik sekali perbuatanmu, hai hamba-Ku yang baik dan setia...masuklah dan
turutlah dalam kebahagiaan tuanmu” (Mat. 25:23). Selamanya anda akan menikmati kebahagiaan Tuhan
dan menjadi wakil-wakil-Nya didalam memerintah alam semesta baru. Karena itu jangan putus harapan
dan mundur sekalipun menghadapi banyak kesukaran dan penderitaan disini karena kemuliaan yang
disediakan bagi kita JAUH melebihi apa yang anda derita disini (Rom. 8:18; 2Kor. 4:17):
Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan
yang akan dinyatakan kepada kita. (Rom. 8:18)
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi
segala-galanya, jauh lebih besar dari pada penderitaan kami. (2Kor. 4:17)

Terakhir, penulis ingin mengingatkan kepada SEMUA pembaca agar terus berusaha memastikan
dirinya telah mendapatkan Keselamatan yang sejati dan bukan yang semu atau palsu, karena “ada jalan
yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut” (Ams. 14:12). Caranya adalah dengan
memastikan bahwa anda telah mengalami pengalaman “hidup baru” (kelahiran kembali dan pertobatan),
dan terus maju dalam pengenalan akan Kristus, terus mengejar kekudusan hidup, dan setia sampai
akhirnya sebagai duta-duta Allah yang memperkenalkan Allah dan kasih karunia-Nya melalui pemberitaan
Injil-Nya yang mulia.
Akhir kata, penulis berdoa kiranya Tuhan berkenan memakai buku ini bagi Kemuliaan Nama-Nya,
bagi sarana pemanggilan orang-orang pilihan Allah dan untuk memperkaya pengajaran Doktrin Keselamatan
didalam Gereja Tuhan didunia ini. Soli Deo Gloria!
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““AAddaajjaallaannyyaanngg ddiissaannggkkaaoorraanngg lluurruuss,, tteettaappii uujjuunnggnnyyaa
m
meennuujjuu m
maauutt..”” ((AAm
mss.. 1144::1122))
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