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Sampul Belakang 
 

 

 

 

 

Jika Anda belum pernah mendengar injil yang diberitakan Rasul 
Paulus dalam bentuknya yang murni dan tidak diencerkan, buku ini 
bisa saja menyinggung Anda dan mungkin bahkan membuat Anda 
marah. Injil Kasih karunia telah dinyatakan tidak syah dan tidak 
disetujui oleh kebanyakan lembaga agamawi terorganisir. 
 
Namun bersemangatlah, ada suatu generasi orang percaya yang 
sedang bangkit di bumi yang matanya terbuka bagi kebenaran injil 
kasih karunia – suatu gelombang umat yang telah muak dengan cara 
gereja berurusan : Apakah kabar baik dikhotbahkan dengan dicampur 
dengan beberapa rasa bersalah dan manipulasi, ataukah kebaktian-
kebaktian gereja mengambil bentuk pertunjukan-pertunjukan yang 
telah dirancang dengan baik. Banyak kehidupan orang percaya 
seluruhnya telah direduksi menjadi tak lebih dari program manajemen 
dosa, berlari di atas treadmill tak berakhir dalam upaya untuk 
menyenangkan Tuhan dengan melakukan lebih lagi untuk dia atau 
dengan mencoba semakin kurang dalam berbuat dosa. 
 
Jika Anda dibesarkan oleh agama, maka memahami Injil Kasih 
Karunia mungkin mencakup melepaskan pembelajaran (unlearning) 
banyak hal yang telah Anda pelajari selama bertahun-tahun. Pada 
awalnya mungkin terasa sepertinya karpet direnggut dari bawah kaki 
Anda, namun selagi keharuman kasih Allah naik dan kebenaran 
Firman mulai memerdekakan Anda, Anda akan mendapati diri tidak 
mampu menolak rayuan romantic Bapa yang menarik Anda kepada 
diri-Nya untuk suatu pengalaman yang lebih dalam mengenai siapa 
Diri-Nya. 

Andre van der Merwe tinggal di Afrika Selatan dengan istrinya 
Natalie dan anak perempuan mereka, Zoe. Beliau bekerja 
sebagai seorang Insinyur Mekanik sepenuh waktu dan 
merupakan bukti hidup bahwa Roh Kudus dapat bekerja 
melalui pribadi siapapun yang tanpa pendidikan atau 
kualifikasi pelayanan formal. Beliau telah terlibat dalam 
memimpin penyembahan di kamp-kamp, acara dan gereja-
gereja di beberapa benua dan saat ini bersekutu dengan 
sekelompok orang yang percaya mereka ADALAH gereja dan 
hidup untuk melihat Kristus menyatakan diri-Nya dalam 
komunitas mereka. Beliau adalah pendiri New Covenant 
Grace (www.NewCovenantGrace.com) yang telah 
mempengaruhi kehidupan banyak orang di seluruh dunia. 
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Versi PDF buku ini tersedia untuk 

didistribusikan secara gratis oleh 

sang pengarang. Jika Anda ingin 

membeli buku asli bahasa Inggrisnya, 

“Grace, The Forbidden Gospel”, 

atau versi asli Kindle elektroniknya, 

silakan kunjungi Amazon.com atau 

situs sang pengarang, 

www.NewCovenantGrace.com 

Anda juga bisa mengunduh versi 

Indonesia ini di situs itu.  
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"Dengan kejelasan dan efisiensi Andre merobek selubung pada ayat-ayat Alkitab yang membingungkan dan 
menyinarkan cahaya yang sedemikian terang ke atasnya sehingga akan memenuhi Anda dengan kegairahan 
di pinggir kursi Anda. Saya menjamin Anda bahwa sepanjang buku ini Anda akan berkata, "Wow, saya sudah 
berulangkali membaca ayat itu tapi belum pernah memahaminya seperti ini!" 

 

Ryan Rufus - Pastor, City Church International, Hong Kong (ccihk.com); Founder, New Nature Publications 
(www.newnaturepublications.com); Pengarang Sanctification by Grace, Do Christians Still Have a Sinful 
Nature? dan Extra Virgin Grace - the Olive Tree vs The Fig Tree 

 

 

“Sungguh menyenangkan membaca suatu buku non-agamawi sejati yang secara efektif menyingkapkan kasih 
karunia Allah yang mengagumkan bagi umat manusia. Dalam buku ini Andre dengan jelas membagikan 
Yesus; siapa Dia, apa yang telah Dia lakukan dan tentang apa sajakah kehidupan di dalam Dia. Yang 
dijelaskan adalah perbedaan besar antara kehidupan Akad Lama dengan Akad Baru dan masalah-masalah 
umum dari percampurannya. Membaca buku ini bisa menyebabkan Anda mengalami identitas, kemerdekaan 
dan keberanian yang baru ditemukan..” 

 

Art Henkel - Direktur, Grace Connection Canada (www.graceconnectioncanada.com) 
 

 

"Selama beberapa tahun ini saya mendapati tulisan-tulisan Andre sangat menolong dalam mengupas injil 
kasih karunia. Seperti saya, Anda mungkin akan kaget mengetahui bahwa dia dulu adalah seorang Farisi 
zaman modern (kata-katanya sendiri, bukan kata-kata saya). Saya terpesona bahwa seringkali pengajaran-
pengajaran terbaik mengenai kasih karunia berasal dari mereka yang dulunya secara berapi-api 
menentangnya. Andre berada dalam kawanan yang baik dan ini adalah suatu buku yang bagus! Ini lebih dari 
pada suatu koleksi tulisan-tulisan topikal. Ini adalah suatu catatan perjalanan dari agama yang 
berorientasikan kinerja kepada kasih karunia pemberi hidup yang memerdekakan. Saya sangat 
merekomendasikannya." 

 

Paul Ellis (escapetoreality.org), New Zealand 
 

 

“Ini adalah salah satu buku yang paling berani dan jelas dengan meyakinkan tentang keindahan Kasih 
karunia penerimaan Allah dan kemerdekaan dari penuduhan / penghukuman. Ini adalah suatu tanggapan 
yang brilian dan teriset secara Alkitabiah dengan baik terhadap kemarahan membusuk para Farisi terhadap 
kebahagiaan yang menyebar yang disebabkan oleh revolusi Kasih karunia. Jika seseorang telah berusaha 
mencuri sukacita dan kemerdekaanmu dalam Kristus, buku ini akan menjamin Anda kembali dan melepaskan 
Anda ke dalam kemerdekaan penuh kemuliaan yang Allah maksudkan bagi Anak-anak-Nya laki-laki dan 
perempuan. Pekerjaan yang baik sekali, Andre.” 

 

Rob Rufus - Pionir Kasih karunia dan Pastor, City Church International, Hong Kong (ccihk.com); Pengarang 
The Grace of God dan Invading the Impossible 

 

 

“Buku Andre secara sistematis menyingkapkan Kasih karunia Allah dalam cara-cara yang praktis dan mudah 
dimengerti. Apakah Anda masih baru mengenai kasih karunia atau tidak, prinsip-prinsip dalam buku ini akan 
menolong Anda untuk memahami lebih baik mengenai dalamnya kebaikan dan kasih Bapa kita. Bacalah 
dengan perlahan, Anda tidak akan mau melewatkan apapun!” 

 

Cornel Marais - Pendiri Charisma Ministries: Making the Supernatural NATURAL 
(www.charismaministries.org); Pengarang So You Think Your Mind Is Renewed? 

 

 

“Ini lebih dari pada sedikit opini mengenai kasih karunia. Buku ini berdiri tegak sebagai suatu uraian ringkas 
yang unggul mengenai subyeknya yang menghancurkan konsepsi-konsepsi yang salah, mengobarkan iman, 
membangun keyakinan dan membuktikan kesalahan kritik-kritik yang sinis. Reformasi kasih karunia sedang 
melanda bumi dan Andre telah banyak berjasa untuk memajukan perkembangannya. Suatu sumber yang 
direkomendasikan dan penting bagi segenap exponen kasih karunia.” 

 

Tony Ide - Pastor, Freedom Life Fellowship, Perth, Australia (www.freedomlife.org.au) 
 

 

“Saya menyukai buku-buku yang menantang cara orang berpikir. Buku-buku yang menyebabkan para 
pembacanya berbalik dan mengevaluasi kembali beberapa hal yang selama ini mereka selalu percayai dan 
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bertanya sendiri apakah sudut pandang-sudut pandang itu alkitabiah atau hanyalah merupakan hasil dari 
pengajaran yang mereka terima selama ini dari orang lain. Kasih Karunia, Injil Terlarang adalah buku yang 
demikian. Ini adalah buku yang merangsang pemikiran Anda dan menyegarkan hati Anda. 

 

Andre van der Merwe telah membawa kembali para pembaca ke papan tulis Firman dalam suatu cara yang 
akan menolong membebaskan orang-orang dari pandangan-pandangan keliru mengenai Allah, diri mereka 
sendiri, orang lain dan kehidupan secara umum. Buku ini akan membuat Anda berhenti dan berpikir. Anda 
mungkin saja tidak setuju dengan setiap apa yang diajukan oleh pengarang, namun Anda akan terpaksa 
memikirkan kembali alasan alkitabiah Anda menganut pendirian yang sedang Anda pegang. Dalam 
pandangan kedua, Anda mungkin mendapati diri Anda bergerak ke dalam suatu pemahaman yang baru 
berdasarkan kasih karunia mengenai beberapa hal yang selama ini Anda pikir telah Anda pahami dengan 
jelas sampai sekarang.  

 

Iklim gereja Yesus Kristus zaman ini menemukan dirinya pada suatu tempat dimana legalisme memiliki efek 
melemahkan banyak umat. Di seluruh dunia, fokus dalam gereja sebagian besar mengenai tingkah laku kita 
dan bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan yang lebih baik dalam menjalani kehidupan Kristen jika kita 
mengharapkan Allah bergerak demi kita dan di tengah-tengah kita. Akibat dari fokus itu telah memporak-
porandakan. Satu-satunya penangkal masalah ini adalah kasih karunia dan tentang itulah buku ini.  

 

Saya memprakirakan bahwa Kasih Karunia, Injil Terlarang akan membebaskan banyak orang dari paradigma 
tersebut dan membawa mereka ke wilayah kasih karunia. Kebanyakan umat Kristen zaman ini lelah berlari di 
atas ‘treadmill’ lusuh agamawi yang mereka upayakan selama sebagian besar hidup mereka dan telah siap 
untuk pesan kasih karunia. Selagi Anda membaca halaman-halaman ini, Anda mungkin mendapati diri 
merasakan hembusan Agape yang menyegarkan, yang mengundang Anda untuk melepaskan apapun pikiran 
bahwa level kemenangan yang Anda alami dalam perjalanan rohani Anda itu terserah pada Anda dan 
semata-mata beristirahat dalam Dia yang telah menyelesaikan semuanya demi kita semua. 

 

Bacalah buku ini secara perlahan dan dengan sikap doa. Letakkan Alkitab Anda dekat-dekat untuk 
membandingkan apa yang pengarang katakan dengan apa yang Firman Tuhan katakan. Dalam melakukan ini, 
Anda mungkin sekali akan mendapati diri mengalami sensasi kemerdekaan dan sukacita yang dapat diketahui 
hanya oleh mereka yang mau bangkit mengatasi pemrograman yang telah kita terima melalui pengaruh-
pengaruh yang sekalipun tulus namun legalistik di masa lalu kita. Selagi kita bangkit mengatasi pengaruh-
pengaruh legalistik, kita akan mulai memandang Cahaya Kasih Karunia dalam suatu cara yang akan 
mempunyai suatu efek transformasional yang permanen dalam kehidupan kita.” 

 

Steve McVey - Presiden, Grace Walk Ministries (www.gracewalk.org); Pengarang Grace Walk, Grace 
Rules, Grace Amazing, A Divine Invitation, The Godward Gaze, The Grace Walk Experience dan Walking 
in The Will of God 
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Kata Pengantar 
 

Anda mungkin ingin membakar buku ini setelah membaca bab pertama. Kemudian lagi, Anda mungkin 
melahapnya dalam beberapa hari ... 

 

Jika Anda sama sekali belum pernah mendengar Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus dalam 
kemurniannya, dalam bentuk yang tidak diencerkan, buku ini mungkin menyinggung perasaan dan bahkan 
mungkin membangkitkan kemarahan Anda. Injil rahmat (atau kasih karunia) telah dilarang dan tidak diterima 
oleh kebanyakan lembaga relijius terorganisir. Namun jadilah berani, ada suatu generasi orang percaya yang 
sedang bangkit di bumi yang membuka mata terhadap kebenaran Injil kasih karunia – suatu gelombang 
orang-orang yang telah bertambah muak dengan cara gereja telah diberlakukan: Apakah injil / kabar baik 
diberitakan dengan campuran rasa bersalah dan manipulasi di dalamnya, ataukah pelayanan-pelayanan 
gereja mengambil bentuk pertunjukan-pertunjukan yang telah diatur dengan baik. Seluruh kehidupan dari 
banyak orang percaya telah dikurangi menjadi tidak lebih dari sebuah program manajemen dosa, berlari-lari di 
atas treadmill tak berujung dalam berusaha untuk menyenangkan Allah dengan melakukan lebih banyak lagi 
bagi-Nya atau dalam upaya untuk mengurangi berbuat dosa. 

 

Jika Anda telah dibesarkan dengan agama, maka untuk memahami Injil kasih karunia ini mungkin melibatkan 
usaha melepaskan pelajaran (unlearning) atas sebagian besar dari apa yang telah Anda pelajari selama 
bertahun-tahun. Pada awalnya mungkin terasa seolah-olah karpet sedang direnggut dari bawah kaki Anda, 
namun selagi keharuman kasih Allah naik dan kebenaran Firman mulai membebaskan Anda, Anda akan 
menemukan diri Anda tidak mampu menolak jangkauan cinta Bapa, yang menarik Anda kepada diri-Nya 
untuk suatu pengalaman yang lebih dalam mengenai siapa Dia sebenarnya. 

 

Injil kasih karunia (yang pertama kali diberikan kepada Paulus dalam suatu wahyu dari Allah - Galatia 1:12) 
mengguncang fondasi-fondasi dunia religius pada zamannya. Paulus mengkhotbahkan suatu pesan yang 
berbeda daripada pesan Yesus, tapi untuk alasan yang bagus: Mereka menjalani dua kehidupan yang berada 
di bawah akad-akad (Ingg: covenants) yang berbeda. (Catatan penerjemah: LAI menerjemahkan ’covenant’ 
sebagai ‘perjanjian’ namun kata itu kurang memiliki makna ikatan legal antara 2 pihak yang berbeda). Yesus 
mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat agamawi yang mencoba menegakkan versi hukum mereka 
sendiri yang "diencerkan", tetapi Dia menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang berdosa. Paulus 
memahami bahwa Kristus merupakan penggenapan hukum Taurat dan ia mengkhotbahkan kasih dan 
penerimaan Allah yang terpisah dari upaya untuk menegakkan persyaratan-persyaratan hukum. 
Bagaimanapun juga karena pesan masing-masing mereka, keduanya dianiaya oleh pemimpin-pemimpin 
agama di jaman mereka. Inilah sebabnya mengapa "agama" dianggap pantas saat ini oleh banyak orang 
(terutama yang bukan pemercaya) sebagai salah satu kekuatan paling merusak di planet ini. 

 

"Agama" adalah suatu bentuk kesalehan yang tanpa daya yang merampok orang dari suatu hubungan yang 
nyata dengan Pencipta dan mengendalikan mereka ke dalam suatu gaya hidup frustrasi tak berujung dan 
keraguan tentang apakah mereka memang pernah benar-benar diselamatkan. Semua itu dapat diubah 
dengan membaca buku ini. 

 

 

Pertanyaan-pertanyaan Sulit dalam Alkitab 
 

Pernahkah Anda terjebak dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan teologis yang tidak akan berlalu begitu 
saja? Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa rasanya seolah-olah ada sesuatu yang "hilang" di gereja? 
Apakah Anda pernah merenungkan mengapa Anda sepertinya tidak pernah benar-benar memiliki keberanian 
ketika Anda berdoa, karena perasaan bersalah yang picik dan ketidaklayakan selalu membayangi pikiran Anda? 
Buku ini akan membantu Anda untuk: 

 

• Menyingkapkan benang emas kasih Allah yang berlangsung sepanjang Alkitab, dimulai dengan Adam dan 
Hawa di Taman Eden, memahami mengapa tampaknya seolah-olah Dia "berubah pikiran" dalam 
Perjanjian Lama (menghukum Israel dengan parah dan mengijinkan ribuan orang dibantai) dan bagaimana 
gambar tentang Allah ini telah menyesatkan dan mempengaruhi pandangan kita tentang Dia. 

• Menemukan mengapa ada kelaparan dan peperangan dan kesakitan di dunia saat ini sementara Tuhan 
mengklaim sebagai Allah yang penuh kasih. 

• Menjadi tersapu dalam perjalanan menjernihkan kabut yang menyelimuti ayat-ayat dalam Alkitab yang 
tampaknya keras dan bertentangan ini.  

• Memahami apa yang terjadi pada roh, jiwa dan tubuh orang percaya pada saat mereka dilahirkan 
kembali. 

• Melucuti ayat-ayat dan persepsi yang "mengintimidasi" yang tampaknya selalu menekan Anda, seperti 
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dosa yang tidak terampuni, persepuluhan, penderitaan Ayub, 10 Perintah Allah, dll.  

• Dan masih banyak lagi. 
 

Jika Anda menemukan diri Anda marah dan tersinggung oleh beberapa bab awal, maju teruslah saja – 
jawaban-jawabannya akan datang. 

 

Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku : ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, 
tetapi ia akan mencapai apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan 
(NKJV: Kuutus) kepadanya. (Yes 55:11, penjelasan penerjemahan ditambahkan) 

 
 
 
Catatan penerjemah : 
 
Saya telah mendapati banyak keterbatasan dalam penerjemahan-penerjemahan Alkitab Bahasa Indonesia 
dan dan begitu banyak kesalahpahaman yang terjadi oleh karenanya. Karena itu dalam penerjemahan ini 
saya akan sering menjelaskan kata-kata terjemahan menurut versi lain dalam suatu ayat dan / atau 
menambahkan seluruh versi terjemahan lainnya dari ayat-ayat yang menjadi referensi untuk memperdalam 
dan memperkaya pengertian kita.  
Ayat-ayat Alkitab diambil dari versi TB (Terjemahan Baru) yang umum pakai sekarang, kecuali jika dituliskan 
versinya, baik yang disalin: BIS = Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, ataupun yang diterjemahkan secara 
bebas: NKJV = New King James Version Bible, NIV = New Living Bible, WEB = World English Bible, GNB = 
Good News Bible, ESV = English Standard Version Bible.  
Secara khusus, saya lebih memilih mengganti kata “Perjanjian” yang diterjemahkan oleh LAI dari kata 
“Covenant” sebagai “Akad” untuk lebih menekankan maknanya yang sebenarnya sebagai suatu kontrak 
seumur hidup yang mengikat antara dua belah pihak, dan bukan kewajiban sepihak saja yang umumnya 
dikonotasikan pada istilah ‘janji’ biasa dalam kata ‘Perjanjian’.  
Roh Kudus mengajari dan menyempurnakan pewahyuan asli tentang Injil radikal yang ajaib ini sehingga 
hanya oleh kasih karunia-Nya umat Tuhan di Indonesia bisa berdiri kokoh di atas dasar iman yang murni dan 
diberdayakan untuk membangun Kerajaan dan menggenapi kehendak-Nya yang dahsyat di zaman akhir ini! 
Amin. Haleluya!  
 
Mary Rita Salaa (www.facebook.com/maryrita.salaa)  
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Pernyataan Misi 
 

Sekali lagi di gereja ada suatu perjuangan untuk suatu reformasi teologis, yang akan memerdekakan orang-
orang percaya untuk dibebaskan dari kuk perbudakan, yang telah diletakkan kepada anak-anak Allah oleh 
orang-orang yang mungkin memiliki niat baik, namun hanya mengajarkan ajaran-ajaran agama dan tradisi 
yang telah diajarkan kepada mereka sendiri. 
 
Kode hukum yang tertulis itu telah dibatalkan lebih dari 2000 tahun yang lalu di kayu salib. 

 

Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan 
mengancam kita (NKJV: .. menghapuskan persyaratan-persyaratan tertulis yang menentang kita, 
yang berlawanan terhadap kita). Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib. (Kol 
2:14) 

 

Namun masih saja diberitakan secara luas dan dipercayai bahwa kita harus mencapai ukuran semacam 
standar tertentu atau mencoba untuk berhubungan dengan Allah melalui tingkat ketaatan kita. Seluruh Akad 
Baru meneriakkan bukti yang melimpah-ruah dari suatu pribadi Allah yang mengasihi, penuh kemurahan, 
yang terutama tidak mengirim Anak-Nya untuk datang dan mengubah apa yang kita lakukan, melainkan untuk 
mengubah cara Dia berhubungan dengan kita: melalui RAHMAT (atau KASIH KARUNIA).  
 
Tirai itu telah dirobek sehingga orang-orang percaya dapat masuk ke dalam ruang maha kudus dengan penuh 
percaya diri, bukan didasarkan pada kelayakan kita sendiri, namun berdasarkan ketaatan sempurna oleh satu 
orang, Yesus Kristus, atas nama kita. Tapi sepanjang abad-abad gereja telah menjahit tirai ini kembali, 
menggambarkan Tuhan sebagai Allah yang keras dan tidak dapat didekati. Yesus telah menerima hukuman 
penuh atas dosa-dosa kita dan kita menerima upah penuh untuk ketaatan-Nya yang sempurna dan Dia 
memperhitungkan kepada kita kebenaran-Nya yang saleh: 

 

Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita 
dibenarkan oleh Allah. (2 Kor 5:21) ≈ Kristus tidak berdosa, tetapi Allah membuat Dia menanggung 
dosa kita, supaya kita berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan Kristus. (2 Kor 5:21, BIS) 

 

Kami tidak sedang menyebarkan amoralitas, karena jika kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan 
mengasihi-Nya, akan ada karya-karya yang bersesuaian dengan itu (karena iman tanpa perbuatan adalah 
mati). Namun tujuan buku ini adalah untuk memberitakan dengan berani pesan cinta dan penerimaan tak 
bersyarat Allah yang terlepas dari kesalahan-kesalahan kita, suatu pesan yang di masa lalu telah diberitakan 
dalam suatu ramuan membingungkan yang dicampur dengan Hukum Akad / Perjanjian Lama, padahal Yesus 
telah mati untuk membebaskan kita darinya. Perbuatan baik dan ketaatan telah diberitakan DENGAN KASIH 
KARUNIA MENJADI BAYARANNYA, menyebabkan anak-anak Allah dirampok atas keyakinan diri mereka di 
hadapan Allah dan bagaimanapun perasaan tidak layak itu selalu tinggal. 
 
Kami terpanggil untuk mengambil kembali dasar yang sudah dirampas itu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.NewCovenantGrace.com 
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Prakata oleh Pengarang 
 

Bertumbuh Dewasa 
 
Saya dibesarkan dalam keluarga Kristen yang sangat konservatif oleh orangtua yang sangat mencintai saya 
dan ingin saya memiliki pendidikan terbaik yang mungkin ada. Etika-etika moral yang tegas adalah orde 
saat-saat itu. Saya dan saudari saya diajarkan bahwa semua tindakan kami memiliki konsekuensi, agar kami 
mengambil tanggung jawab atas keputusan-keputusan kami dan selalu memberikan yang terbaik pada apa 
yang kami lakukan. 
 
Saya mengikuti pergerakan menghadiri gereja dan Sekolah Minggu setiap minggu (tidak ada yang salah 
dengan mengajukan anak-anak kepada beberapa pengajaran Alkitab yang baik dan solid) dan kemudian, 
sebagaimana tradisi / aturan gereja yang telah ditetapkan, kami harus lulus suatu tes tertulis yang mencakup 
mengutip 10 Perintah kata demi kata dari Keluaran 20 dalam rangka memenuhi syarat untuk dikonfirmasi 
sebagai anggota gereja. Saya mendapat nilai tertinggi di kelas dengan 98% dan berpikir diri saya adalah 
seorang Kristen yang sangat "baik". Namun minggu berikutnya saya mendapati diri saya memiliki pikiran-
pikiran penuh hawa nafsu dan saya menghabiskan malam itu berlutut, menangis kepada Tuhan untuk 
pengampunan karena saya sekarang berdosa lagi, takut bahwa saya akan dicampakkan ke dalam neraka 
jika saya harus mati malam itu. 
 
Melalui ini dan banyak lagi pengalaman yang mirip, saya belajar untuk berhubungan dengan Allah atas dasar 
tingkat ketaatan saya sendiri, yang berarti bahwa jika saya memiliki minggu yang baik, hubungan saya 
dengan Tuhan akan berkembang, tetapi jika saya punya minggu yang buruk, saya akan merasa terlalu 
bersalah bahkan untuk berbicara dengan-Nya. Bahkan jika saya bisa mengumpulkan keberanian untuk 
berlutut, itu akan dengan sikap seorang pembunuh sedang memohon belas kasihan dari seorang hakim 
yang keras. 
 
Saya tidak pernah bisa mendapatkan kemenangan atas kebiasaan-kebiasaan buruk, meskipun saya sudah 
menjadi seorang percaya yang telah dilahirkan kembali selama bertahun-tahun. Dosa dan godaan 
tampaknya mengganggu saya di setiap sudut, tapi saya terus menyembunyikannya dengan baik dari banyak 
orang yang berharap saya menjalani suatu kehidupan "Kristen" yang suci. 
 
 
Menyadari Kebodohan Saya 
 
Saya telah menjadi seorang munafik, yang sedang dalam perjalanan untuk menjadi seorang Farisi modern. 
Saya ingat dengan jelas satu contoh ketika saya sedang belajar Teknik Mesin di Universitas Johannesburg 
dan tinggal di kediaman pria. Saya berjalan ke ruang komunal di mana semua orang memasak makanan 
mereka dan bergaul bersama. Saat saya berjalan masuk, satu dari orang-orang yang saya kenal tiba-tiba 
menyembunyikan rokok yang sedang dihisapnya di belakang punggungnya. Bingung, saya bertanya 
mengapa ia melakukan itu. Jawabannya adalah bahwa dia tidak ingin saya melihat dia merokok, berpikir 
bahwa saya akan kecewa terhadap dia karena saya termasuk "Komite Pemerhati Spiritual" kediaman 
kampus kami pada waktu itu. 
 
Ternyata bahwa saya telah menghakimi orang-orang yang tampaknya melakukan "dosa lebih besar" dari 
pada saya, berpikir bahwa tingkat moralitas saya yang tinggi membuat saya menjadi orang yang lebih baik 
dan karena itu juga membuat saya lebih dicintai oleh Allah. Jelas saya belum mengerti ayat berikut ini: 

 
Sebab barangsiapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian dari padanya, ia 
bersalah terhadap seluruhnya. (NKJV: Sebab barangsiapa yang seharusnya menuruti seluruh hukum 
itu, tetapi tersandung dalam satu bagian dari padanya, ia bersalah terhadap seluruhnya.) (Yak 2:10) 

 
Seharusnya ini menjadi suatu indikasi yang jelas bahwa tingkat moralitas kita sendiri tidak ada hubungannya 
dengan itu ... 
 
Pada saat itu saya akan mempelajari Kitab Suci setiap hari karena saya mencintai Allah dan memiliki gairah 
untuk kerajaan-Nya. Tapi meskipun saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang Tuhan, saya tidak 
pernah mampu mempertahankan "status benar" dengan Dia selama lebih dari beberapa hari setiap kali, 
karena hubungan saya dengan-Nya didasarkan pada seberapa baik yang saya tampilkan. Dan karena saya 
membuat kesalahan-kesalahan setiap hari, hati nurani saya selalu menuduh saya dan mengusir saya dari-
Nya setiap kali saya mengacau. 
 
Suatu hari pada tahun 2002 seorang teman mengajak empat orang dari kami ke kamarnya, membuat kami 
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duduk dan mengatakan ia ingin berbagi sesuatu dengan kami, sesuatu yang mungkin tampak seperti 
menghujat, tetapi ia mengatakan bahwa Tuhan telah menunjukkan kepadanya minggu sebelumnya. Ia baru 
saja sampai sejauh "Kita sudah tidak berada di bawah 10 Perintah lagi" ketika pikiran saya mulai menendang 
dan berteriak untuk keluar dari ruangan! Ia mencoba menjelaskan kepada kami bagaimana karya sempurna 
salib dan darah Yesus telah benar-benar membebaskan kita sama sekali dari Hukum Akad Lama, dan dia 
benar: Saya pikir dia sedang menghujat!!! 
 
Saya membuat satu resolusi untuk tidak melakukan banyak hal dengan dia sejak hari itu dan menganggap 
sangat disayangkan dia telah dicuci otak oleh semacam kelompok "Kristen fanatik pinggiran" yang misterius. 
Melihat kembali ke belakang sekarang, saya bisa jelas melihat bahwa ia sedang menjadi ancaman bagi 
keyakinan-keyakinan agama saya dan kurangnya pengetahuan saya tentang kebenaran Alkitab telah 
membuat saya takut terhadap apa pun yang mencoba menggoyang perahu kecilku. 
 
 
Rahmat Yang Penuh Kemuliaan! 
 
Lalu saya menikah dengan seorang putri bernama Natalie pada tahun 2006 dan di awal tahun 2007 kami 
pindah ke Hong Kong untuk bekerja. Kami mencari-cari gereja yang tepat dan dalam proses itu melalui 

teman-teman diperkenalkan ke Gereja yang disebut City Church International
1
 yang dipimpin oleh Rob dan 

Glenda Rufus (yang juga kebetulan orang Afrika Selatan). Mereka telah menanam gereja di sana baru 
beberapa tahun sebelumnya setelah melayani pada kepemimpinan pada Gereja Coastlands di Adelaide, 
Australia, selama beberapa tahun. 
 
Kami terus berkunjung karena semua orang tampak begitu bahagia dan membuat kami merasa sangat 
betah. Setelah beberapa minggu saya menjadi tertarik dengan pemberitaan yang datang dari mimbar, 
karena pendeta kecil dari Afrika ini tampaknya memiliki jawaban untuk semua "masalah" ayat-ayat dalam 
Alkitab yang saya selalu pertanyakan.  
 
Kemudian setelah sekitar tiga bulan kami akhirnya memutuskan untuk berkomitmen terhadap gereja itu dan 
visinya. Minggu demi minggu saya duduk di sana dengan lapar meminum air kehidupan yang murni seolah-
olah itulah pertama kalinya saya pernah duduk di gereja! Cahaya-cahaya menerangi banyak bidang pikiran 
saya dan saya mulai merasakan suatu perubahan sangat besar dalam diri saya: Pesan tanpa kompromi 
tentang kasih karunia murni yang diberitakan mulai menggerogoti pola pikir berbasis hukum saya, yang 
terdiri dari suatu kerangka ritual-ritual kebenaran diri yang telah saya bentuk untuk diupayakan dalam 
memanipulasi Allah untuk menyetujui saya. Saya telah berlari di atas treadmill kinerja sebaik yang saya bisa 
selama 26 tahun pertama kehidupan saya, namun upaya terbaik saya tampaknya tidak pernah memenuhi 
tuntutan itu. 
 
Dan di sini, untuk pertama kalinya, gambaran itu akhirnya mulai terbit bagi saya: Dia mencintaiku tanpa 
syarat, terlepas dari kinerja saya; Dia mencintai saya sehingga Dia mengaruniakan Anak-Nya untuk dipaku 
di kayu salib bagi saya dan Dia melakukannya bahkan sebelum saya mengasihi Dia dan selagi saya masih 
menjadi "musuh" Allah! 
 
Seringkali butuh hampir seluruh penguasaan diri saya untuk tidak berjalan keluar ruangan, karena khotbah 
Rob bisa menjadi cukup intens dan "menampar wajah Anda". Tapi volume kebenaran yang datang dari 
mulutnya jauh melebihi rasa tersinggung dan teriakan pemberontakan yang datang dari pikiran saya yang 
belum diperbarui. 
 
 
Bertumbuh dalam Kasih Karunia 
 
Saya meraup sebanyak mungkin khotbah-khotbah dari orang-orang yang mengajarkan pesan kasih karunia 
ini sebisa saya. Saya mendengarkannya ketika saya menuju ke tempat kerja, ke teman-teman dan ke 
pertemuan-pertemuan. Saya mendengarkannya di iPod saya selama istirahat makan siang, di gym, setiap 
kali saya melakukan perjalanan, sebelum saya pergi tidur, membicarakannya dengan teman-teman, pendeta 
saya, istri saya; berdoa tentang itu, bermimpi tentang itu dan menulis lagu tentang itu. Saya tidak bisa 
merasa cukup! Kebenaran itu memabukkan dan saya merasa bahwa akhirnya saya menemukan apa yang 
telah saya cari seluruh hidup saya: suatu pewahyuan tentang berdiri benar tak tergoyahkan dengan Tuhan. 
 
Selama sekitar 26 tahun hidup saya, saya ternyata telah berhasil "kehilangan" ayat-ayat dalam Alkitab 
seperti: 
 

Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab jika kebenaran datang melalui hukum Taurat, maka 
sia-sialah kematian Kristus. (NKJV: Aku tidak mengesampingkan kasih karunia Allah, sebab jika 
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kebenaran datang melalui hukum Taurat, maka Kristus telah mati sia-sia.) (Gal 2:21) 
 
Karena kami yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum 
Taurat (NKJV: terlepas dari melakukan hukum Taurat ). (Rom 3:28) 
 
Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan 
mengancam kita (NKJV: Dengan menghapus persyaratan-persyaratan tertulis yang menentang kita, 
yang berlawanan terhadap kita). Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib. 
(Kol 2:14) 
 
Sebab Kristus adalah kegenapan (NKJV: akhir dari) hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh 
tiap-tiap orang yang percaya. (Rom 10:4) 

 
 
Kasih Karunia sejak Awal sampai Akhir 
 
Mengapa kita selalu memberitahu orang-orang kafir dan orang-orang berdosa bahwa satu-satunya hal yang 
harus mereka lakukan untuk diselamatkan adalah percaya kepada Yesus Kristus? Memang itu saja, 
sederhana seperti itu! Tapi kemudian setelah mereka mulai datang ke gereja, kita tiba-tiba mengubah cerita 
kita dan memberitahu mereka bahwa mereka sebaiknya berhenti melakukan hal ini atau itu karena Allah 
akan menghukum mereka. Bagaimana kita berani memindahkan tiang gawangnya seperti itu? 
 
Kita memberitahu mereka bahwa mereka bisa diselamatkan melalui iman, tapi kemudian mereka harus tetap 
diselamatkan melalui usaha-usaha kedagingan mereka sendiri. Persis terhadap inilah Paulus 
memperingatkan jemaat-jemaat di Galatia: 

 
Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona (NKJV: .. menyihir kamu 
sehingga kamu tidak harus mematuhi kebenaran) kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah 
disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui dari 
pada kamu: Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena 
percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, 
maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? (Gal 3:1-3) 

 
Juga kepada jemaat Kolose: 

 
Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 
(NKJV: Jadi sebagaimana [caranya] kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan, berjalanlah [dengan 
cara] demikian juga di dalam Dia.) (Kol 2:6, penjelasan penerjemahan ditambahkan) 

 
Sama seperti kita telah menerima-Nya (hanya oleh iman dalam Kristus), demikian juga kita harus terus 
berjalan di dalam Dia: terus berhubungan dengan Allah melalui iman dalam Kristus dan bukan karena usaha-
usaha kebenaran diri kita sendiri. Apakah Anda benar-benar mengerti bagaimana Alkitab menggambarkan 
upaya kita untuk mencoba dan menjadi benar di hadapan Allah melalui karya-karya kita sendiri? 
 

Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. (Yes 
64:6a) 

 
Hanya melalui ketaatan satu orang, Yesus Kristus, dan kebenaran-Nya yang telah diberikan kepada kita, 
suatu pemberian gratis, maka kita bisa berdiri sempurna di hadapan Allah. 
 
 
Mengapa Buku Ini? 
 
Tujuan saya menulis buku ini adalah agar menjadi suatu laporan mengenai topik-topik dan doktrin-doktrin 
yang telah menjadi pergumulan saya secara pribadi, tetapi yang Allah telah singkapkan kepada saya melalui 
pelayanan Roh Kudus dan ketaatan orang-orang seperti Rob Rufus, Joseph Prince, Steve McVey, Bill 
Johnson, Andrew Wommack, Andrew Farley, Cornel Marais, Paul Ellis, Bertie Brits, Tony Ide dan Curry 
Blake, sedikit nama untuk disebut. 
 
Saya menganggap diberi hak istimewa untuk dapat berdiri di bahu raksasa-raksasa ini dan belajar dari 
mereka, dan mendedikasikan buku ini untuk semua orang yang telah menginspirasi saya melalui pengabdian 
tanpa pamrih untuk menyebarkan aroma kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa. 
 
Doa saya bagi buku ini agar dapat menghancurkan argumen-argumen agamawi dan ajaran-ajaran setan-
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setan selama-lamanya, untuk secara tidak terbantahkan membuktikan dari Kitab Suci bahwa hukum Akad 
Lama Musa telah dipakukan ke salib dengan Yesus pada lebih dari 2000 tahun lalu dan bahwa kepada kita, 
sebagai orang-orang percaya Akad Baru, telah diberikan keuntungan-keuntungan yang "tidak adil" dalam 
kehidupan kita,  orang-orang yang tadinya hidup dalam penundukan kepada unsur-unsur perhambaan 
(NKJV: beggarly = peminta-minta) dari dunia ini (Galatia 4). 
 
Kasih karunia telah memberdayakan saya untuk hidup bebas dari penuduhan dan takut akan hukuman, 
memberikan saya keberanian untuk masuk ke dalam Ruang Maha Kudus dan dengan muka yang tidak 
berselubung memandang kemuliaan Bapaku, yang mencintaiku dengan cinta yang melampaui apa yang bisa 
saya perkatakan. 

 
Di dalam kasih tidak ada ketakutan; kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan; sebab ketakutan 
mengandung hukuman dan barangsiapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. (1 Yohanes 4:18) 

 
Kasih karunia juga memberdayakan kita untuk melakukan eksploitasi-eksploitasi yang lebih dahsyat bagi 
Tuhan daripada yang kita pernah mampu lakukan di bawah hukum. Pada bulan Desember 2008 saya dan 
istri saya pindah ke Perth, Australia dan bergabung dengan sebuah gereja kerabat dari Gereja Hong Kong 

kami, Freedom Life
2
, yang dipimpin oleh gembala-gembala penuh kasih Tony dan Robyn Ide, yang sudah 

sangat kami sayangi. Selama periode ini saya membuat komitmen untuk menulis pesan renungan mingguan 
yang saya akan kirimkan kepada siapapun yang ingin membacanya. Setiap minggu puluhan orang-orang 

menjadi pelanggan dan telah menyebabkan terciptanya pelayanan yang disebut New Covenant Grace
3
 yang 

telah menyentuh kehidupan banyak orang di seluruh dunia. 
 
Pada bulan Maret 2010 kami pindah kembali ke negara asal kami, Afrika Selatan, di mana kami berada saat 
ini. Keharuman kasih karunia menyebar seperti api di antara teman-teman dan keluarga dan kami sangat 
gembira tentang apa yang ada di depan! 
 
 
Bagaimana Bertumbuh dalam Kasih Karunia 
 
Jika Anda ingin memperbaharui pikiran Anda pada tingkat yang dipercepat dan belajar untuk berdisiplin pergi 
dan mempelajari kebenaran Kitab Suci untuk membantah argumen-argumen orang-orang Farisi modern, 
saya mendorong Anda untuk mulai menulis blog atau website Anda sendiri atau suatu kelompok diskusi di 
situs jejaring sosial seperti Facebook, dimana Anda berbagi dengan orang-orang kebenaran yang Tuhan 
ungkapkan kepada Anda. Lemparkanlah diri Anda ke tengah-tengah ketebalan hal-hal itu dan lihatlah karya 
Tuhan melalui Anda! Terkadang kita baru menyadari mengapa kita mengambil suatu sikap untuk hal-hal 
tertentu hanya ketika kita harus mempertahankannya. 
 
Cara tercepat untuk belajar terletak pada pekerjaan dan bukan dengan duduk-duduk di pinggir lapangan 
saja. Setiap kali para legalis datang dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang menusuk, itu telah 
memaksa saya untuk pergi mencari jawaban dan mempertanyakan mengapa saya memegang begitu 
sayang keyakinan-keyakinan saya. Pada akhirnya itu hanya memperkuat tekad saya. Tapi mungkin hal yang 
paling penting adalah cara bagaimana saya telah jatuh cinta dengan Yesus melalui semua ini. Membaca 
Alkitab sudah bukan hanya sekedar membaca lagi. Hanya sedikit hal yang sebanding dengan keajaiban 
telah dihapusnya selubung hukum Taurat dan membaca surat cinta Allah melalui perspektif akan apa yang 
telah Yesus capai di kayu salib. 
 
Saya juga tidak bisa terlalu menekankan pentingnya men-download khotbah dari puluhan sumber daya 
gratis yang tersedia di internet dan berendam dalam ajaran orang-orang yang telah lebih maju dari pada kita. 
Sebagian besar dari kita telah menghabiskan bertahun-tahun kepala kita dipenuhi dengan segala macam 
sampah dari orang-orang yang mengira dirinya membicarakan kebenaran. Membebaskan diri kita dari 
semua pola pikir, kebiasaan dan ide-ide ini tidak bisa terjadi semalam. Dibutuhkan kesabaran dan waktu 
untuk melepaskan pemikiran-pemikiran yang telah dibor ke dalam pikiran-pikiran kita selama bertahun-tahun. 
 
Saya telah menyertakan link ke beberapa situs ini di akhir buku ini. 
 
 
Dua Komponen Rahmat 
 
Terakhir saya ingin membuat pernyataan yang saya harap akan menjelaskan banyak hal bagi orang-orang. 
Kasih karunia memiliki dua komponen, yaitu Kasih Karunia Penerimaan dan Kasih Karunia Pemberdayaan: 
 
Kasih Karunia Penerimaan adalah cara kita berhubungan dengan Allah, yaitu melalui ketaatan yang 
sempurna dari Yesus Kristus atas nama kita. Komponen kasih karunia ini adalah dasar dari Injil. Rahmat 
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datang dalam bentuk seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. 
 
Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus 
Kristus. (Yohanes 1:17, penekanan ditambahkan) 

 
Hukum Taurat itu diberikan dari jarak jauh (secara impersonal), tetapi kasih karunia datang secara pribadi 
dan berdiam di antara kita. 
 
Rasul Paulus mengambil perhatian besar untuk membangun Injilnya di atas dasar kasih karunia (yaitu 
Kristus) pada semua gereja awal: 

 
Sesuai dengan kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli 
bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tiap-
tiap orang harus memperhatikan, bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada 
seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain dari pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus 
Kristus. (1 Kor 3:10-11) 

 
Kita SELALU harus berhubungan dengan Allah dengan cara ini, karena ini adalah satu-satunya cara Dia 
berhubungan dengan kita. 
 
Kasih Karunia Pemberdayaan adalah mengenai pemampuan supranatural yang memungkinkan kita untuk 
melakukan hal-hal yang normalnya berada di luar kemampuan atau usaha alami kita. Ketika kita ditelan oleh 
kasih karunia Tuhan yang luar biasa dan kita mulai menyingkirkan mentalitas "Saya harus", kita menemukan 
suatu sikap mencengangkan "Saya ingin" yang mulai bangkit dalam diri kita, yang mana tentu saja Roh 
Kudus mengkomunikasikan keinginan-Nya untuk hidup melalui kita, menganugrahi kita dengan semua 
sumber daya dan aspirasi surga yang tak terbatas. 
 
Kita adalah bejana-bejana melalui mana Allah ingin menunjukkan kekuatan-Nya, kita adalah saluran-saluran 
melalui mana Dia ingin kekuasaan-Nya mengalir, kita adalah konduktor Nya melalui mana surga menginvasi 
bumi, sehingga kehendak Bapa terjadi di dunia yang rusak ini. Ini adalah esensi dari Kasih Karunia 
Pemberdayaan. 
 
 
Ketidakmatangan Spiritual 
 
Buku ini pada intinya adalah tentang Kasih Karunia Penerimaan, tentang menjadi kokoh dalam kebenaran. 
Seperti Rob Rufus berkata: "Anda tidak dapat melihat tanah perjanjian selagi tinggal di rumah perbudakan". 
Dalam rangka menjelajahi kedalaman kasih Allah dan kebaikan-Nya terhadap kita, untuk melangkah lebih 
jauh dan juga menemukan keajaiban-keajaiban Ciptaan Baru dan Kasih Karunia Pemberdayaan, kita terlebih 
dahulu harus berakar kuat dalam Kasih Karunia Penerimaan, yang disebut Rasul Paulus sebagai "Firman 
kebenaran": 

 
Sebab sekalipun kamu, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih 
perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan 
makanan keras. Sebab barangsiapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang 
kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. (Ayat 13 NKJV: Sebab barangsiapa hanya memerlukan susu, 
ia tidak terampil dalam firman kebenaran, karena ia adalah seorang bayi.) (Ibr 5:12-13, penekanan 
ditambahkan) 

 
Saya tetap tidak terampil dalam firman kebenaran selama bertahun-tahun hidup saya meskipun saya tahu 
saya telah diselamatkan oleh kasih karunia. Gejala-gejala tidak terampil dalam firman kebenaran mudah 
untuk dideteksi: 
 

1) Anda terus-menerus memerlukan seseorang untuk memberitahu Anda bahwa Tuhan masih mengasihi 
Anda dan meskipun Anda mengetahuinya, Anda tidak sungguh-sungguh percaya. 

2) Anda tidak pernah sungguh-sungguh yakin bahwa jika Anda harus mati sekarang Anda benar-benar 
akan ke surga. 

3) Anda kurang yakin diri dalam mendekati Allah karena rasa bersalah tentang sesuatu yang telah Anda 
lakukan.  

4) Anda kebanyakan merasa bahwa Anda tidak melakukan cukup agar Allah senang terhadap Anda, dll. 
Daftar ini berlanjut terus dan terus ... 

 
Tidaklah mungkin bagi siapa pun untuk benar-benar mengenal Tuhan tanpa memahami kebenaran, kasih 
karunia dan Akad Baru. Saya percaya bahwa buku ini akan bergerak jauh dalam menghilangkan 
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kebingungan yang ada dalam gereja tentang sifat sejati Allah, dan bahwa hal itu akan membantu Anda, para 
pembaca, untuk mendekati-Nya dengan keberanian dan keyakinan karena Anda telah dibuat menjadi benar 
dan suci untuk selama-lamanya melalui karya sempurna salib, meskipun perilaku Anda mungkin tidak selalu 
terlihat seperti itu. 
 
Saya menulis buku ini sebagai suatu serial pesan-pesan singkat, dengan menguraikan prinsip-prinsip dasar 
dari setiap topik. Bacalah semuanya DENGAN PERLAHAN, bahkan jika sebuah ayat Alkitab tampaknya 
terlalu akrab bagi Anda. Kadang-kadang saya juga telah memasukkan kata-kata saya sendiri dalam sebuah 
ayat Alkitab untuk menekankan suatu poin tertentu yang saya ingin tampilkan, seperti ini: 

 
"Hanya sesaat lamanya Aku meninggalkan engkau [ketika kita masih di bawah hukum Taurat], tetapi 
karena kasih sayang yang besar Aku mengambil engkau kembali." (Yes 54:7, penjelasan 
ditambahkan) 

 
Saya juga menyertakan tautan-tautan ke beberapa artikel di Internet bagi mereka yang ingin membaca lebih 
lanjut tentang topik tertentu, namun saya tidak dapat menjamin ketersediaan seterusnya situs-situs ini pada 
setiap saat di masa depan. Tautan-tautan itu dapat ditemukan di bagian belakang buku ini. 
 
Anda juga dapat menemukan beberapa ayat dan konsep yang diulang lagi dan lagi. Saya mendorong Anda 
tidak melewati atau hanya sekedar meliriknya, melainkan menggunakannya untuk memperkuat pesan kasih 
karunia ke dalam serat-serat dari keberadaan batin Anda yang lebih dalam. 
 
Kami dengan rendah hati bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan melalui Firman-Nya, dan kami percaya 
bahwa Anda juga akan didorong untuk melihat keseluruhan dunia baru dari kasih karunia, kebebasan, 
kekuasaan dan sukacita dalam Roh Kudus! 
 
Dalam Kasih Karunia 
Andre van der Merwe 
www.NewCovenantGrace.com  
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Untuk istriku, Natalie 
 

 

Terima kasih karena terus berada di sisiku dalam setiap langkah 
perjalanan kita. Aku tidak dapat mengharapkan seorang mitra hidup 

yang lebih baik untuk menemaniku dalam petualangan ini. 
Aku mencintaimu selalu… 
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiga Akad  
 

Ada banyak akad-akad dalam Alkitab, namun di sini kita hanya akan berfokus pada tiga akad, dua akad yang 
pertama dibuat Allah dengan manusia dan akad yang ketiga dibuat di dalam Tritunggal sendiri. Jika kita bisa 
memahami ketiga akad ini, Alkitab akan menjadi lebih jelas dan lebih sederhana untuk dimengerti. Namun 
pertama-tama kita harus memahami perbedaan antara suatu akad dengan suatu janji: 
 
Ketika Allah membuat suatu janji, kita harus menaruh iman dalam janji itu untuk bisa digenapi: 
 

…tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam 
(NKJV: mewarisi) apa yang dijanjikan Allah. (Ibr 6:12, penekanan ditambahkan) 
 
…yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh 
apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. (Ibr 11:33, penekanan ditambahkan) 

 
Namun ketika Allah membuat suatu akad, itu akan digenapi, apakah kita percaya atau tidak. Allah tidak 
dapat berdusta dan ketika Dia bersumpah, Dia selalu melakukan apa yang Dia katakan. Mari kita lihat ketiga 
akad-akad itu: 
 
 
Akad pertama 
 
Allah nampak kepada Abraham dan membuat suatu akad untuk menjadi Allah Abraham dan untuk 
membuatnya menjadi bangsa yang besar dan memberkatinya. 
 

Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya: “Dari pihak-Ku, inilah akad-Ku dengan engkau: 
Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, 
melainkan Abraham, karena engkau telah Kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku 
akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak; engkau akan Kubuat menjadi bangsa-bangsa, 
dan dari padamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan akad antara Aku dan engkau serta 
keturunanmu turun-temurun menjadi suatu akad yang kekal supaya Aku menjadi Allahmu dan Allah 
keturunanmu. (Kej 17:3-7) 

 
Tidak ada syarat-syarat yang terlampir. Abraham juga tidak melakukan suatu apapun yang pantas untuk 
satupun [berkat] itu; ia tidak menaati peraturan manapun atau hidup kudus secara tidak biasa. Pada 
kenyataannya, beberapa ahli teologia percaya bahwa Abraham adalah seorang Irak yang menyembah 
dewa-dewa kafir! Ia tidak menaati Allah dengan meniduri budak istrinya (Hagar) dan melalui tindakan tunggal 
ketidaktaatan ini dilahirkanlah Ismael, yang menjadi bapa semua bangsa-bangsa Arab yang kita kenal 
sekarang. Istrinya, Sarah, kemudian melahirkan Ishak, anak yang dilahirkan menurut janji dan yang menjadi 
bapa bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa sampai hari ini ada suatu konflik yang tak putus-putusnya antara 
bangsa-bangsa ini. 
 
Abraham juga dua kali berbohong tentang istrinya Sarah (sekali kepada Firaun dalam Kejadian 12 dan sekali 
kepada Abimelekh raja Gerar, dalam Kejadian 20) dan menyatakan bahwa Sarah adalah saudarinya. 
Abraham takut bahwa mereka akan membunuhnya karena fakta bahwa Sarah adalah seorang wanita yang 
sangat cantik. 
 
Sekarang meskipun Abraham jelas pihak yang salah di sini, Tuhan tidak menegur dia untuk itu melainkan 
menghardik Firaun! 

 
Tetapi TUHAN menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga seisi istananya karena 
Sarai, isteri Abram itu. (Kej 12:17) 
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Dan kemudian sekali lagi Tuhan menegur raja Gerar, dan bukan Abraham: 
 
Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman 
kepadanya, "Engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah 
bersuami". (Kej 20:3) 

 
Siapa yang salah di sini? Abraham! Siapa yang Allah tegur? Raja itu! Ini karena Allah telah membuat akad 
perjanjian dengan Abraham dan bukan dengan firaun ataupun raja itu. Dan karena Tuhan selalu melakukan 
bagian dari tawar-menawar-Nya, Abraham mendapat perkenanan oleh Allah karena akad ini. 
 
Kita sungguh melihat bahwa Abraham telah berbohong tentang istrinya, tetapi karena berkat Tuhan atas 
hidupnya ia keluar dari Mesir (dan kemudian juga dari Gerar) sarat dengan budak dan ternak dan kekayaan! 
Sekarang dengan ini kita tidak mengatakan bahwa orang harus pergi keluar dan berbohong dan menipu 
orang lain agar Tuhan memberkati mereka! Kami sama sekali tidak menyetujui kehidupan tak bermoral, tapi 
contoh ini hanya berfungsi menggambarkan bahwa Tuhan memberkati Abraham tanpa memandang tingkat 
kepatuhan. Tuhan memberkati Abraham meskipun ia berbohong! 
 
Tidak ada standar moral untuk hidup, sampai Hukum Musa yang termasuk 10 Perintah yang baru 
diperkenalkan 430 tahun kemudian, yang membawa kita ke akad kedua. 
 
 
Akad Kedua 
 
Ini dijelaskan dalam Alkitab sebagai "Akad Lama", di mana Allah memberikan hukum Taurat dan 10 Perintah 
kepada Musa. 
 
Israel terus mengeluh dan bersungut-sungut bahkan sejak Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir 
dengan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang dahsyat. Mereka juga tidak ingin memiliki hubungan 
pribadi dengan Tuhan, melainkan selalu meminta Musa berbicara kepada Allah atas nama mereka. Mereka 
tidak nyaman untuk "berurusan" dengan Tuhan secara pribadi dan lebih memilih untuk tetap berada di 
kejauhan. Meskipun semua kebaikan yang Tuhan telah tunjukkan kepada mereka, mereka selalu terus 
mengeluh dan bersungut-sungut, bahkan mengatakan bahwa Tuhan dan Musa ingin membunuh mereka! 

 
…dan [Israel] berkata kepada mereka, “Ah, kalau kami mati tadinya di Mesir oleh tangan TUHAN 
ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang! Sebab kamu 
membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh semua jemaah ini dengan kelaparan.” 
(Kel 16:3, penjelasan ditambahkan penerjemah) 

 
Tragedinya adalah bahwa dalam Keluaran 15 (pasal sebelumnya) Israel baru saja menyanyikan lagu tentang 
kebaikan Allah dan bagaimana Ia sudah membebaskan mereka dari orang-orang Mesir ketika air Laut Merah 
menutupi mereka. Dan di sini tepat di pasal berikutnya mereka menuduh Dia ingin membunuh mereka! 
 
Hal ini terjadi lagi dan lagi, dari waktu ke waktu. Akhirnya, karena Israel menolak untuk percaya bahwa Allah 
berada di pihak mereka, Ia memberi mereka hukum Taurat dan semua perintah lain untuk ditaati, sesuatu 
yang tidak memerlukan iman apapun dari sisi mereka (iman akan kebaikan Allah): 

 
Diambilnya[Musa]lah Kitab Akad itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka 
berkata: “Segala firman TUHAN akan kami lakukan dan akan kami dengarkan.” Kemudian Musa 
mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata: “Inilah darah Akad yang 
diadakan TUHAN dengan kamu, berdasarkan segala firman ini.” (Kel 24:7-8, penjelasan 
ditambahkan) ≈ Kemudian diambilnya [Musa] buku akad yang bertuliskan perintah-perintah TUHAN, 
dan dibacakannya dengan suara nyaring bagi bangsa itu. Kata mereka, “Kami mau mentaati TUHAN, 
dan melakukan segala perintah-Nya.” Lalu Musa mengambil darah yang ada di dalam baskom-
baskom itu dan menyiramkannya ke atas rakyat. Katanya, “Darah ini meneguhkan akad yang diikat 
TUHAN dengan kamu berdasarkan perintah-perintah-Nya.” (Kel 24:7-8 BIS, penjelasan 
ditambahkan) 

 
 
Dosa Ketidakpercayaan 
 
Dalam Galatia 3 kita membaca lebih lanjut mengapa hukum itu diberikan kepada Israel: 

 
Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-
pelanggaran – sampai datang Keturunan yang dimaksud oleh janji itu. (Gal 3:19a) ≈ Kalau begitu, 
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untuk apa hukum agama diberikan? Jawabnya ialah bahwa hukum itu ditambahkan untuk 
menyatakan pelanggaran manusia. Hukum agama itu berlaku hanya sampai datangnya seorang 
keturunan Abraham, yang disebut di dalam janji Allah kepada Abraham. (Gal 3:19a, BIS)  

 
Pelanggaran Israel adalah ketidakpercayaan mereka yang terus-menerus akan kebaikan Allah. Mereka 
secara membabi buta menolak mengakui bahwa Allah ingin memberkati mereka, mencintai mereka, 
merawat mereka dan menjadi Allah mereka. Jadi hukum Taurat diberikan kepada mereka, tetapi hanya 
untuk suatu jangka waktu tertentu. Allah sudah punya suatu rancangan agung untuk memulihkan umat 
manusia kembali ke dalam hubungan yang erat dengan diri-Nya dan Dia tahu bahwa Akad Hukum Lama 
hanya akan berkuasa sampai Keturunan itu datang. Keturunan ini tentu saja, adalah Yesus Kristus. 

 
Siapakah yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suara-Nya? Bukankah 
mereka semua yang telah keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang Ia [Allah] 
murkai empat puluh tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya 
bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah Ia [Allah] sumpahi, bahwa mereka tidak 
akan masuk ke tempat perhentian-Nya? Bukankah mereka yang tidak taat? (Ibr 3:16-19 NKJV, 
penjelasan ditambahkan) 

 
Perhatikan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang "orang-orang yang berdosa" dan "mereka tidak 
dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka" (masih berbicara tentang orang-orang yang sama, yaitu 
Israel). 
 
Israel seharusnya tidak pernah setuju untuk hidup di bawah hukum Taurat itu! Allah akan menerima dan 
mencintai mereka tanpa peduli bagaimana kudusnya (atau tidak kudusnya) mereka hidup, karena mereka 
adalah keturunan Abraham dan kita baru membaca tentang akad Allah yang menakjubkan dengan Abraham. 
Allah menyatakan Abraham sebagai orang benar hanya karena ia mempercayai Allah: 

 
Lalu percayalah Abram [Abraham] kepada TUHAN, maka TUHAN memperhitungkan hal itu 
kepadanya sebagai kebenaran. (Kej 15:6, penjelasan ditambahkan) 

 
Tapi sebaliknya, Israel mengatakan dalam kesombongan mereka: 
 

“Segala firman TUHAN akan kami lakukan dan akan kami dengarkan (ESV: taati)” (Kel 24:7b) 
 
“Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh 
bangsa itu haruslah berkata: Amin!” (Ul 27:26) 

 
Mereka setuju untuk sesuatu yang mereka tidak akan pernah mampu lakukan! Ini pasti mencapai peringkat 
Taman Eden dalam daftar semua hal-hal terbodoh sepanjang waktu yang telah dikatakan atau dilakukan 
manusia. Bahkan Tuhan berkata tentang mereka: 

 
Lagi firman TUHAN kepada Musa: “Telah Kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu 
bangsa yang tegar tengkuk. (Kel 32:9) ≈ Aku tahu bahwa bangsa itu amat keras kepala. (Kel 32:9, 
BIS) 

 
Tuhan pada awalnya tidak pernah bermaksud agar kita mencoba berhubungan dengan-Nya dengan cara ini. 
Baru saja perintah-perintah Allah ditulis di atas batu dan Dia menetapkan pilihan atas kutukan (untuk 
ketidaktaatan) atau berkat (karena ketaatan) bagi Israel, Dia mengatakan hal berikut kepada Musa: 

 
TUHAN berfirman kepada Musa: “Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama 
dengan nenek moyangmu dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti allah asing 
yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk; mereka akan meninggalkan Aku dan mengingkari 
akad-Ku yang Kuikat dengan mereka. (Ul 31:16) 

 
Apakah ini terlihat sebagai rencana Allah yang terbaik bagi umat manusia? Jika bahkan Allah sendiri 
mengatakan bahwa Dia tahu Israel akan melanggar Hukum Akad Lama itu, apakah benar-benar tampak 
logis bahwa Dia masih ingin orang-orang mendasarkan hubungan mereka dengan Dia atas dasar seberapa 
baik mereka dapat mematuhi seperangkat aturan? 
 
 
Karakteristik Suatu Akad 
 
Salah satu karakteristik dari suatu akad adalah bahwa akad itu tidak dapat ditarik dari oleh salah satu pihak 
yang membuatnya, karena akad adalah suatu kontrak atau persetujuan seumur hidup. Agar suatu akad 
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berakhir, salah satu dari pihak-pihak yang termasuk di dalamnya benar-benar harus mati. Karena Israel tidak 
pernah dapat sepenuhnya menaati sisi akad mereka dan tetap 100% taat kepada semua ketentuannya, 
mereka melanggar persyaratannya yang berarti bahwa Allah harus menaati sisi akad-Nya dan menghukum 
mereka karena ketidaktaatan mereka. 
 
Semua kutukan mengerikan yang akan menimpa Israel karena ketidakpatuhan dapat ditemukan dalam 
Ulangan 28:15-68. Jika Tuhan tidak menghukum mereka karena dosa-dosa mereka, Dia akan berada dalam 
pelanggaran sisi akad-Nya, dan dengan demikian membuat Dia menjadi pendusta dan tentu saja kita tahu 
bahwa Allah tidak dapat berbohong. 
 
Ada juga masalah lain: Karena Allah memiliki kehidupan yang tak terhancurkan, Dia tidak bisa mengakhiri 
akad ini dengan mati sendiri. Oleh karena itu Roh-Nya mengandung seorang anak melalui seorang manusia 
perempuan dan dilahirkanlah manusia Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Yesus Kristus menjalani kehidupan 
ketaatan secara sempurna 100%, sehingga memenuhi semua persyaratan-persyaratan dari Hukum Taurat 
Akad Lama, yang membawa kita ke Akad ketiga: 
 
 
Akad Ketiga 
 
Inilah Akad Baru yang paling menakjubkan di mana kita sekarang hidup! Perjanjian ini dibagi di dalam 
Trinitas tanpa pengaruh atau intervensi manusia, tetapi murni dari hati kasih Allah terhadap kita. 
 
Tuhan menyingkirkan hukum Taurat yang Dia berikan kepada Musa, membatalkan kode tertulis yang berdiri 
menentang kita: 

 
… Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan 
mengancam kita (NKJV: Dengan menghapus persyaratan-persyaratan tertulis yang menentang kita, 
yang berlawanan terhadap kita). Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib. 
(Kol 2:14) ≈ ..dan membatalkan surat hutang terhadap kita, yang mengancam kita dengan syarat-
syarat yang berat. Dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib, Allah menghapuskan semua 
dakwaan terhadap kita. (Kol 2:14, BIS) 

 
Dia membuat orang Yahudi, Yunani dan bukan Yahudi menjadi sama - gereja Tuhan sekarang telah menjadi 
Israel rohani. 

 
Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah 
sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati adalah dia yang tidak nampak 
keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani… (Rom 2:28-29a) 

 
Hubungan Allah dengan Israel sebelum Akad Lama diperkenalkan adalah suatu contoh dan bayangan dari 
apa yang Dia ingin miliki dengan seluruh dunia pada saat ini. 

 
…Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan 
pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. (2 Kor 5:19, 
penekanan ditambahkan) 

 
Suatu pembuatan akad menuntut harus disegel dengan darah. Tuhan juga telah mengkonfirmasi akad-Nya 
dengan Abraham dengan darah (Kejadian 15:9-18) dan terhadap Israel melakukan hal yang sama: 

 
Itulah sebabnya, maka akad yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa 
memberitahukan semua perintah Hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak 
lembu dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri 
dan seluruh umat, sambil berkata: “Inilah darah akad yang ditetapkan Allah bagi kamu.” Dan juga 
kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala 
sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada 
pengampunan. (Ibr 9:18-22, penekanan ditambahkan) 

 
Dalam Perjanjian Lama Israel membantai hewan-hewan untuk menenangkan murka Allah. Pada intinya 
mereka hanya menunda hukuman bagi dosa-dosa mereka selama satu tahun lagi, karena darah hewan tidak 
bisa sepenuhnya berfungsi sebagai penebusan untuk dosa manusia: 
 

Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. (Ibr 10:4) 
 
Jadi Allah mengutus Anak tunggal-Nya, mengijinkan Dia untuk disalibkan oleh orang-orang yang untuk 
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merekalah Dia telah datang menyelamatkan, dan menerima darah-Nya sebagai pelunasan yang 
sepenuhnya, sempurna dan lengkap untuk semua dosa seluruh umat manusia di masa lalu, sekarang dan 
masa depan. Bapa itu kemudian menandatangani suatu Akad Baru dengan Anak-Nya Yesus, yang 
menyatakan bahwa semua kebenaran dan berkat yang Yesus telah peroleh melalui ketaatan-Nya yang 
sempurna itu harus diberikan sebagai hadiah gratis untuk umat manusia dengan satu syarat: Mereka harus 
percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka. Setiap orang yang menerima 
pengorbanan Yesus sebagai pelunasan sepenuhnya atas dosa-dosa mereka akan diperhitungkan kepada 
kebenaran yang sempurna dari Tuhan sendiri: 

 
Aku bersukaria di dalam TUHAN, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan 
pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan pakaian kebenaran (Yes 61:10a) 

 
Tuhan juga akan menghapus dosa-dosa mereka melalui korban salib yang sempurna, mengimpartasikan 
kesempurnaan-Nya kepada semua orang yang percaya kepada-Nya: 

 
Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia 
kuduskan. (Ibr 10:14) 

 
Banyak orang menyebut ini "pertukaran ilahi" - dosa kita diletakkan kepada Yesus dan kebenaran-Nya 
diberikan kepada kita sebagai suatu karunia gratis. Sebenarnya Dia telah DIBUAT MENJADI dosa. Oleh 
karena itu kebenaran tidak hanya diberikan kepada kita: kita MENJADI kebenaran! 
 

Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita supaya dalam Dia kita 
dibenarkan oleh Allah (NKJV: menjadi kebenaran Allah). (2 Kor 5:21) 

 
Kenyataannya Alkitab begitu penuh dengan acuan-acuan mengenai realita bahwa Akad Lama telah berlalu 
dan bahwa itu telah digantikan oleh Akad Baru, sehingga sangat sulit untuk tidak melihatnya! Ayat-ayat 
berikut dengan jelas memberitahu kita bahwa Akad Lama (yang mengacu pada Hukum Musa), yang hanya 
merupakan bayangan dari Perjanjian Baru, telah berlalu: 

 
Sebab, sekiranya akad yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang 
kedua. Sebab Ia menegor mereka ketika Ia berkata: “Sesungguhnya, akan datang waktunya,” 
demikianlah firman Tuhan, “Aku akan mengadakan akad baru dengan kaum Israel dan dengan kaum 
Yehuda [ingat bagaimana kita membicarakan belum lama tentang semua orang percaya menjadi 
“Yahudi”?], bukan seperti (NKJV: bukan menurut) akad yang telah Kuadakan dengan nenek moyang 
mereka, pada waktu Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah 
Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada akad-Ku, dan Aku menolak mereka,” demikianlah firman 
Tuhan. “Maka inilah akad yang Kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu,” demikianlah 
firman Tuhan. “Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati 
mereka [ini berarti Allah akan memberikan kepada kita keinginan untuk menyenangkan hati-Nya dan 
memiliki persekutuan dengan Dia, untuk mencari hati-Nya bagi kita], maka Aku akan menjadi Allah 
mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama 
warganya, atau sesama saudaranya dengan mengatakan: Kenallah Tuhan! Sebab mereka semua, 
besar kecil, akan mengenal Aku. [Ini berarti pergilah zaman dimana kita membutuhkan seorang imam 
atau seorang lainnya yang secara konstan menceritakan tentang Tuhan kepada kita, sekarang kita 
bisa mengenal Dia secara pribadi dan intim!] Sebab Aku akan menaruh belas kasihan terhadap 
kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.” [Apakah anda benar-benar 
membutuhkan lebih banyak bukti bahwa Allah tidak akan pernah menghukum Anda lagi?] Oleh 
karena Ia berkata-kata tentang akad yang baru, Ia menyatakan yang pertama sebagai akad yang 
telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang, telah dekat kepada kemusnahannya. 
(NKJV: Oleh karena Ia berkata-kata, “Suatu akad baru,” Ia telah membuat akad yang pertama tidak 
terpakai lagi) (Ibr 8:7-13, penjelasan dan penekanan ditambahkan)  

 
 
Penerima (Ahli Waris) Dua Akad! 
 
Sekarang, ketika seseorang dilahirkan kembali hanya dengan menempatkan iman mereka kepada Yesus, 
mereka dicangkokkan ke "Israel rohani" dan Tuhan menanam Benih-Nya sendiri di dalam mereka: 

 
Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu 
semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi 
atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena 
kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu 
juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima (NKJV: mewarisi) janji Allah. (Gal 3:26-29) 
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Berikut ini adalah ayat 29 lagi, bacalah perlahan-lahan: 

 
Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak 
menerima (NKJV: mewarisi) janji Allah. 

 
Kita tidak hanya mengambil bagian dalam Akad Baru, mewarisi semua keuntungan yang mengagumkan, 
tetapi melalui iman kita dalam Yesus kita juga menjadi ahli waris janji-janji yang Allah buat dengan Abraham! 
Berbicara tentang porsi ganda, Shabba! Berikut adalah beberapa ayat lain lagi: 

 
Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya 
sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat, bahwa [(NKJV) hanya] mereka yang hidup dari iman, mereka 
itulah anak- anak Abraham. 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." Jadi mereka yang hidup dari iman, 
merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. (Gal 3:6-9, penjelasan 
penerjemahan ditambahkan) 
 
Kamulah yang mewarisi nubuat- nubuat itu dan mendapat bagian dalam akad yang telah diadakan 
Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham: Oleh keturunanmu semua 
bangsa di muka bumi akan diberkati. (Kis 3:25)  
 
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab 
ada tertulis: "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!" 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) ≈ Tetapi Kristus membebaskan kita dari 
kutukan hukum agama. Ia melakukan itu dengan membiarkan diri-Nya terkutuk karena kita. Sebab di 
dalam Alkitab tertulis, “Terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu.” Kristus melakukan 
begitu supaya berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham diberikan juga kepada orang-orang 
bukan Yahudi. Dengan demikian kita pun yang percaya kepada Allah, dapat menerima Roh yang 
dijanjikan oleh Allah itu. (Gal 3:13-14, BIS) 

 
Tuhan tidak akan pernah lagi menahan diri dari berbuat baik kepada kita dan bahkan ketika Dia menghajar 
kita (Ibrani 12) itu adalah teguran penuh sayang dari hati kasih-Nya. 
 
 
Nubuat-nubuat Perjanjian Lama 
 
Beberapa nabi Perjanjian Lama diberikan penglihatan tentang Akad / Perjanjian Baru dan mereka 
menggambarkan suatu gambaran mengagumkan yang jelas tentang kasih Allah yang tak bersyarat terhadap 
anak-anak-Nya, tentang Allah yang telah memilih untuk menghapuskan dosa-dosa mereka dan yang 
berhubungan dengan mereka atas dasar ketaatan yang sempurna dari Putra-Nya, Yesus Kristus: 

 
Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa Aku tidak akan membelakangi mereka, 
melainkan akan berbuat baik kepada mereka; Aku akan menaruh takut kepada-Ku ke dalam hati 
mereka, supaya mereka jangan menjauh dari pada-Ku. (Yer 32:40) ≈ Aku akan membuat akad yang 
kekal dengan mereka. Aku tak akan berhenti berbuat baik kepada mereka. Aku akan membuat 
mereka takut dan hormat kepada-Ku dengan sepenuh hati supaya mereka tidak menjauhi Aku. (Yer 
32:40, BIS) 
 
Aku akan meneguhkan akad-Ku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah 
TUHAN, …waktu Aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu, demikianlah 
firman Tuhan ALLAH." (Yeh 16:62-63b) 

 
Darah Yesus adalah penebusan itu: 

 
Sebab inilah darah-Ku, darah akad, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. 
(Mat 26:28) ≈ Sebab inilah darah-Ku yang mensahkan akad Allah – darah yang dicurahkan bagi 
banyak orang untuk pengampunan dosa mereka. (Mat 26:28, BIS) 

 
Mungkin nubuat paling terkenal yang dibuat seorang nabi Akad Lama tentang Akad Baru yang akan datang 
ditemukan dalam Yesaya 54: 
 

Hanya sesaat lamanya Aku meninggalkan engkau [ketika umat masih berada di bawah hukum 
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Taurat], tetapi karena kasih sayang yang besar Aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang 
meluap Aku telah menyembunyikan wajah-Ku terhadap engkau sesaat lamanya [Allah harus 
memberi hukuman untuk ketidaktaatan manusia terhadap Hukum Taurat Akad Lama], tetapi dalam 
kasih setia abadi Aku telah mengasihani engkau, firman TUHAN, Penebusmu. [Bagian apa dari 
“kasih setia abadi (NKJV: kasih yang kekal)” yang begitu sulit untuk dipahami?] Keadaan ini bagi-Ku 
seperti pada zaman Nuh: seperti Aku telah bersumpah kepadanya (bahwa air bah tidak akan meliputi 
bumi lagi, demikianlah Aku telah bersumpah bahwa Aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak 
akan menghardik engkau lagi [Pergilah sekarang seluruh timbunan teori-teori dan doktrin-doktrin 
“Allah yang marah” keluar lewat pintu]. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit 
bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak akan beranjak dari padamu dan akad damai-Ku tidak akan 
bergoyang, firman TUHAN, yang mengasihani engkau. (Yesaya 54:7-10, penjelasan ditambahkan) 

 
Di bawah akad yang manakah yang akan kita pilih untuk dihidupi? 
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matius 5:17-18 - Apakah Yesus Mengakhiri Hukum Taurat atau 
Tidak? 

 

Banyak orang yang masih percaya bahwa mereka harus hidup sesuai dengan Hukum-hukum Akad Lama 
telah melemparkan Matius 5:17-18 kepada para pengkhotbah pesan kasih karunia untuk mencobai dan 
membuktikan kasus mereka. Tapi apa yang Alkitab sebenarnya katakan tentang hidup di bawah hukum 
Tarat dan apakah memang kita masih terikat untuk itu? 
 

“Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para 
nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena Aku 
berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum (NKJV:  sampai) lenyap langit dan bumi ini, satu 
iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. (Mat 5:17-
18) 

 
Peter Ditzel dari Word of His Grace1 menjelaskan kedua ayat ini sebagai berikut: 
 
“Yesus di sini sedang memberikan kita dua pilihan kondisi apakah / ataukah: Hukum tidak bisa berlalu 
sampai langit dan bumi ini berlalu ATAU hukum tidak bisa berlalu sampai semua digenapi. Yang satu atau 
yang lain bisa membuatnya terjadi. Langit dan bumi belum berlalu, jadi kita akan meninggalkan kondisi itu. 
Tapi apa yang Yesus maksudkan dengan SEMUA digenapi? Dia sedang merujuk pada apa yang Dia baru 
saja katakan dalam kalimat sebelumnya: menggenapi atau menyelesaikan hukum Taurat DAN kitab para 
nabi. Sekali Ia telah menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, hukum Taurat bisa berlalu. Mengapa 
begitu banyak orang yang menerima bahwa Yesus telah menggenapi nubuat-nubuat Perjanjian Lama namun 
memiliki kesulitan untuk memahami bahwa dengan cara yang persis sama, Dia memang telah menggenapi 
Hukum Taurat Akad (Perjanjian) Lama: SEMUAnya?” 
 
 
Persyaratan yang Sah dari Hukum 
 
Ketika seseorang berada di bawah kewajiban kontraktual dengan orang lain dan mereka memenuhi semua 
persyaratan kontrak itu, itu berarti kontrak telah digenapi dan selesai. Tetapi jika mereka hanya 
menghancurkan persetujuan kontraktual sebelum memenuhi persyaratan-persyaratannya, mereka tidak 
dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya, yaitu mengapa Yesus berkata bahwa Dia tidak datang untuk 
menghancurkan hukum Taurat. Tapi pada saat kewajiban-kewajiban kontrak itu terpenuhi, orang itu menjadi 
bebas darinya! Dalam cara yang persis sama Yesus tidak datang untuk menghancurkan hukum Taurat, 
tetapi Dia menggenapinya. 

 
Sebab Kristus adalah kegenapan (NKJV:  akhir/ ujung dari) hukum Taurat, sehingga kebenaran 
diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. (Rom 10:4, penjelasan penerjamahan ditambahkan) 

 
Karena semua persyaratan kebenaran hukum Taurat telah digenapi di dalam Kristus dan karena kita diberi 
kebenaran Kristus dan dipenuhi dengan Roh Kudus sebagai hadiah gratis ketika kita menempatkan iman kita 
kepada Yesus, itu berarti bahwa di dalam Kristus kita juga telah menggenapi persyaratan hukum Taurat dan 
oleh karena itu hukum Taurat telah berakhir bagi kita juga. 

 
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah 
dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus Anak-Nya sendiri dalam daging, yang serupa dengan 
daging yang dikuasai dosa karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, 
supaya tuntutan (NKJV: kebenaran) hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut 
daging, tetapi menurut Roh. (Rom 8:3-4, penjelasan dan penekanan ditambahkan) 

 
Jika pikiran seseorang belum diperbarui untuk berpikir dalam kerangka anugerah, mereka mungkin 
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memandang dirinya dengan buta terhadap bagian terakhir dari ayat 4, berpikir bahwa kita harus berjalan 
menurut Roh jika kita ingin memenuhi persyaratan-persyaratan benar dari hukum. Tapi lihatlah ke bawah 
pada ayat 9: 

 
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam 
kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. (Rom 8:9) 

 
Ayat ini mengatakan bahwa jika Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita tidak hidup dalam daging lagi! Jadi apa 
yang ayat-ayat ini sebenarnya katakan adalah bahwa jika seseorang memiliki Roh Kudus di dalamnya, itu 
adalah bukti bahwa persyaratan hukum telah digenapi di dalam mereka. 
 
 
Para Nabi 

 
Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes (Mat 11:13) Sampai 
kedatangan Yohanes, semua hukum Musa dan ajaran nabi-nabi bernubuat tentang hal-hal yang harus 
terjadi. (Mat 11:13, BIS)  

 
Seluruh hukum Taurat dan [kitab] para nabi Perjanjian Lama berbicara tentang kedatangan Mesias yang 
akan menebus dosa-dosa seluruh dunia. Hukum Taurat adalah penuntun (kepala sekolah), mengajar kita 
"kehidupan yang benar" sampai kita harus meletakkan iman kita kepada Yesus dan mulai hidup oleh iman. 

 
Sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai 
iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, 
supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi 
di bawah pengawasan penuntun. (Gal 3:23-25) 

 
Ayat-ayat ini mengatakan bahwa setelah kita menaruh iman kita kepada Yesus Kristus, kita tidak perlu tutor 
hukum Taurat untuk mengajar kita lagi. Roh Kudus dengan cara-Nya sendiri di dalam diri kita dapat 
melakukan pekerjaan itu dengan baik - Dia tidak perlu bantuan seperangkat aturan eksternal! 

 
Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes; dan sejak waktu itu 
Kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya (WEB: setiap 
orang memaksakan caranya masuk ke dalamnya). (Luk 16:16, penjelasan penerjemahan dan 
penekanan ditambahkan)  

 
Ayat ini menunjukkan bahwa jika kita masih memberitakan hidup berbasis hukum Taurat, kita tidak sedang 
memberitakan Kerajaan, karena kita memberitakan hal-hal yang telah berakhir pada Yohanes Pembaptis 
lebih dari 2000 tahun yang lalu - bacalah ayat itu lagi. Bagaimana itu bisa lebih jelas? 

 
Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya (NKJV: =benihnya). 
Tidak dikatakan "kepada keturunan-keturunannya" seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya 
satu orang: "dan kepada keturunanmu", yaitu Kristus. (Gal 3:16, penekanan dan penjelasan 
penerjemahan ditambahkan) 

 
Dan juga: 

 
Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-
pelanggaran-- sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu-- dan ia disampaikan dengan 
perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. (Gal 3:19, penekanan 
ditambahkan) ≈ Kalau begitu, untuk apa hukum agama diberikan? Jawabnya ialah bahwa hukum itu 
ditambahkan untuk menyatakan pelanggaran manusia. Hukum agama itu berlaku hanya sampai 
datangnya seorang keturunan Abraham, yang disebut di dalam janji Allah kepada Abraham. Hukum 
agama itu disampaikan oleh malaikat- malaikat dengan perantaraan seorang manusia. (Gal 3:19 BIS, 
penekanan ditambahkan) 

 
Ayat-ayat ini mengatakan bahwa hukum Taurat itu diberikan karena pelanggaran-pelanggaran sampai Benih 
(Keturunan) itu harus datang (dan Ibrani 3 memberitahu kita bahwa pelanggaran itu secara khusus adalah 
dosa ketidakpercayaan). Kemudian ketika Sang Benih (Kristus) datang, hukum Taurat sudah terpenuhi dan 
kita dibebaskan dari persyaratan-persyaratan legalnya. 

 
Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah (NKJV:  kebenaran Allah yang terpisah dari 
hukum Taurat) telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam Kitab Taurat dan Kitab-kitab para 
nabi (Rom 3:21, penekanan ditambahkan) ≈ Tetapi sekarang Allah sudah menunjukkan jalan 
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bagaimana manusia berbaik dengan Dia; dan caranya itu tidak ada sangkut pautnya dengan hukum 
agama Yahudi. Buku-buku Musa dan buku-buku nabi-nabi justru menyatakan hal itu (Rom 3:21 BIS, 
penekanan ditambahkan) 

 
Jika ada "sidang pengadilan angkasa / surga", hukum Taurat dan para nabi akan berdiri sebagai saksi-saksi, 
menunjuk jari mereka kepada orang-orang yang menaruh iman mereka kepada Yesus dan berkata: "Orang 
itu benar!" Juga perhatikan ayat yang mengatakan bahwa kebenaran ini datang terpisah dari hukum Taurat. 
 
Dari ayat-ayat itu dan banyak lagi lainnya adalah jelas untuk melihat bahwa orang-orang percaya tidak 
seharusnya mengupayakan dan hidup di bawah hukum Taurat lagi, melainkan hidup oleh iman dalam Yesus 
Kristus. 
 
 
Hidup dalam Dosa 
 
Berikut adalah suatu gong, sesuatu yang seharusnya membungkam mulut orang-orang yang masih 
mencoba untuk dibenarkan dengan mentaati hukum Taurat. Mari kita lihat pertama-tama dua ayat: 

 
Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman … (Gal 3:12a)  

 
Dan 

 
… Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, adalah dosa.  (Rom 14:23b) 

 
Cukup mengejutkan untuk melihat apa yang dikatakan ketika kita menggabungkan dua ayat ini. Karena 
hukum Taurat bukanlah oleh iman (Galatia 3:12) dan karena sesuatu yang bukan dari iman, adalah dosa 
(Roma 14:23), itu berarti bahwa orang-orang yang mencoba untuk dibenarkan oleh karena perbuatan-
perbuatan baik mereka sendiri dan mencoba untuk hidup berdasarkan kode moral dari hukum Taurat 
sebenarnya sedang hidup dalam dosa! 
 
 
Kebenaran yang Melebihi Kebenaran Orang-orang Farisi 
 
Yesus juga berkata sebagai berikut: 

 
Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup 
keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam 
Kerajaan Sorga. (Mat 5:20) ≈ Jadi, ingatlah: Kalian tidak mungkin menjadi umat Allah, kalau tidak 
melebihi guru-guru agama dan orang- orang Farisi dalam hal melakukan kehendak Allah!" (Mat 5:20, 
BIS)  

 
Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membanggakan diri mereka dalam betapa baiknya mereka menaati 
hukum-hukum Musa, kenyataannya itulah yang mereka lakukan untuk hidup! Hukum-hukum Taurat ini tidak 
hanya terdiri dari 10 Perintah Allah, tetapi juga semua ritual dan pengorbanan harian serta ketentuan-
ketentuan dan perintah-perintah berjumlah total 613 yang terkandung dalam kelima kitab Musa (Kejadian 

sampai Ulangan)
 2
. 

 
Faktanya, kebanyakan orang yang mencoba untuk hidup sesuai dengan Hukum-hukum Musa pada hari ini 
akan tidak berarti jika dibandingkan dengan rata-rata Farisi. Oleh karena itu adalah sederhana untuk melihat 
bahwa kebenaran yang Yesus bicarakan bukanlah tentang orang percaya agar mencoba untuk hidup lebih 
patuh atau lebih kudus, melainkan Ia berbicara tentang kebenaran yang datang dari Tuhan, yang diberikan 
kepada setiap orang percaya sebagai hadiah gratis pada saat keselamatan. Pada saat yang sama persis 
ketika seorang percaya menempatkan iman mereka kepada Yesus, kepada mereka diberikan kebenaran-
Nya yang sempurna dan kepada Dia diberi semua dosa dan pelanggaran mereka: 

 
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita 
dibenarkan oleh Allah (NKJV: supaya dalam Dia kita menjadi kebenaran Allah). (2 Kor 5:21) 

 
Bukankah itu benar-benar merupakan suatu pertukaran yang menakjubkan? Terima kasih Yesus! 

  



28  

 

 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Hukum Taurat Membangkitkan Dosa 
 

Jika seorang pria yang sudah menikah sedang dalam perjalanan bisnis ke negara yang berbeda dan satu 
malam setelah bekerja, selagi dia duduk di sebuah pub menghirup minuman, ia didekati oleh seorang wanita 
yang sangat menarik dengan "niat jahat", apakah yang akan menjadi motifasi pria ini untuk tetap setia 
kepada istrinya? Cincin di jarinya? Selembar kertas yang ditandatanganinya pada hari pernikahannya? 
Tidak! Hal-hal eksternal tidak akan menahan seseorang dari melakukan perzinahan. Motivasi terkuat 
seorang suami untuk tetap setia kepada istrinya adalah kalau dia mencintainya. 
 
Ini persis sama dengan umat Kristen dan kehidupan kudus. Fakta bahwa seorang Kristen harus mengasihi 
sesama mereka hanya karena Alkitab mengatakan demikian bukanlah motivasi yang cukup bagi mereka 
untuk benar-benar melakukannya. Kenyataannya kinerja kebanyakan orang agak buruk pada hal-hal yang 
mereka harus lakukan, dan jauh lebih baik pada hal-hal yang mereka ingin lakukan. 
 
Adalah suatu fakta bahwa ketika kita memberitahu seseorang bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk 
melakukan sesuatu, kita sebenarnya membangkitkan sebuah keinginan dalam diri mereka untuk melakukan 
hal yang itu juga! Inilah persis apa yang dilakukan hukum Taurat. Orang tidak akan mengenal dosa jika 
bukan karena hukum Taurat, karena hukum mengatakan "jangan lakukan ini" atau "jangan sentuh itu": 

 
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak! 
Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu 
keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan: "Jangan mengingini!" Tetapi dalam perintah itu 
dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan; sebab tanpa 
hukum Taurat dosa mati. (Rom 7:7-8) ≈ Kalau begitu, apakah yang dapat kita katakan? Bahwa 
hukum agama Yahudi jahat? Tentu tidak! Tetapi hukum itulah yang mengajar saya tentang dosa. 
Saya tidak akan tahu tamak itu apa, kalau hukum agama tidak mengatakan, "Janganlah tamak."  
Melalui hukum agama, dosa mendapat kesempatan untuk menimbulkan segala macam keinginan 
yang tamak di dalam hati saya; sebab kalau hukum agama tidak ada, maka dosa pun mati. (Rom 
7:7-8, BIS) 

 
 
Keselamatan = Hidup Bermoral? 
 
Salah satu doktrin utama yang beredar di gereja saat ini mengenai kehidupan moral, adalah bahwa jika 
orang tidak berkinerja sangat baik secara moral kita mungkin harus mempertanyakan apakah mereka benar-
benar sudah diselamatkan, atau apakah memang Tuhan dapat memakai mereka. 
 
Namun sebenarnya bukanlah hak prerogatif kita untuk berdiri di depan salah satu anak-anak Allah (yang 
mungkin sedang melalui satu masa sulit), menunjuk jari kita dan berkata "Saya pikir mereka tidak benar-
benar diselamatkan". Siapakah kita untuk menghakimi? Kemungkinan besar saudara atau saudari tersebut 
sedang berada di bawah pengajaran seseorang atau suatu pelayanan yang masih memberitakan modifikasi 
kehidupan kudus dan perilaku moral dengan penerimaan dan cinta oleh Allah yang tanpa syarat sebagai 
bayarannya, dan ini mungkin menyebabkan mereka berjuang dengan beberapa kebiasaan buruk atau pola 
imoralitas. Alkitab sebenarnya memberitahu kita untuk memulihkan orang semacam itu dalam kelemah-
lembutan: 

 
Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang 
rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga 
dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. (Gal 6:1) ≈ Saudara-saudara! Kalau 
seseorang didapati melakukan suatu dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut Roh Allah, 
membimbing orang itu kembali pada jalan yang benar. Tetapi kalian harus melakukan itu dengan 
lemah lembut, dan jagalah jangan sampai kalian sendiri tergoda juga. (Gal 6:1, BIS) 

 
Namun ketika seseorang yang mengaku diselamatkan, terus menjalani pola gaya hidup destruktif yang sama 
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selama bertahun-tahun dan hanya muncul di gereja ketika nyaman untuk suatu "perbaikan" agamawi kecil 
Minggu pagi, dengan kehidupan mereka kosong dari gairah apapun untuk Tuhan, mungkin adalah ide yang 
baik untuk berbicara dengan mereka tentang apakah mereka benar-benar telah diselamatkan. 
 
Tapi kembali ke poinnya, suatu indikasi yang pasti dari legalisme adalah ketika menegakkan semacam 
standar moral atau kode dianggap lebih penting daripada orang yang sedang berjuang untuk melakukannya. 
Dalam beberapa kalangan dimana orang menyebut diri mereka Kristen, orang benar-benar dibuang keluar 
dari tengah-tengah mereka jika mereka melakukan suatu jenis kesalahan tertentu. 

 
Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, 
sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,  
kedengkian, kemabukan, pesta pora… (Gal 5:19-21a) 

 
Dari ayat ini sangat menarik untuk melihat bahwa Alkitab mendaftarkan terlalu banyak minum bir atau anggur 
dengan pembunuhan bersama-sama. Meskipun kita tidak harus membenarkan perilaku semacam ini, kita 
juga tidak menghakimi siapa pun, karena kita tidak selalu mengerti keadaan mereka. 
 
Bagaimanapun juga, berlawanan dengan kepercayaan populer, dengan memberitahukan orang-orang 
bahwa mereka tidak harus mematuhi hukum-hukum Musa lagi sebenarnya malah membantu mereka untuk 
memiliki lebih banyak kemenangan atas dosa, karena itu mengangkat cetakan modifikasi perilaku eksternal 
dari mereka. Pada saat keselamatan, Allah memberi kita satu roh manusia yang dilahirkan kembali 100% 
benar di dalam kita yang ingin hidup untuk Tuhan, ingin mencintai orang lain dan ingin berbuat baik. 
 

Ryan Rufus dari New Nature Publications
1
 (Hong Kong) mengatakan: "Setiap orang percaya sejati akan 

mengakui bahwa jika mereka memiliki pilihan untuk menekan tombol yang akan memungkinkan mereka 
untuk tidak pernah melakukan dosa lagi, mereka akan langsung menekan tombol itu segera". 
 
Ini adalah bukti bahwa hukum-hukum Allah kini telah tertulis di dalam hati kita dan bahwa kita sudah tidak 
memerlukan kode yang tertulis (hukum) eksternal untuk mengarahkan kita lagi: 

 
… Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka [ini 
berarti Allah memberikan kepada kita keinginan untuk menyenangkan Dia dan memiliki persekutuan 
dengan Dia], maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. (Ibr 8:10b, 
penjelasan ditambahkan) 

 
Hukum-hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat ini juga bukan ke-10 Perintah, karena kita sekarang hidup 
di bawah suatu akad yang baru dan yang lebih baik dan tidak berada di bawah Akad (Perjanjian) Lama lagi. 
 
Sebelum kita datang kepada iman di dalam Kristus, hukum Taurat adalah penuntun kita yang mengajarkan 
kita "hidup kudus" dan hanyalah tipe dan bayangan dari hal yang sejati, yaitu iman dalam Kristus. Hukum, 
adalah seperti plang jalan, seharusnya hanya untuk mengarahkan kita kepada hal yang sejati - kita tidak 
pernah harus berkemah di sebelah plang jalan! 

 
Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang (NKJV:  untuk menuntun kita 
kepada Kristus), supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita 
tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. (Gal 3:24-25) ≈ Dengan demikian, hukum agama 
menjadi sebagai pengawas kita sampai Kristus datang untuk membuat kita berbaik kembali dengan 
Allah karena kita percaya kepada Kristus. Sekarang, karena sudah waktunya manusia dapat percaya 
kepada Kristus, maka kita tidak lagi diawasi oleh hukum agama.  (Gal 3:24-25, BIS) 

 
Alkitab menyebut hukum Taurat (yang ditulis pada loh-loh batu) sebagai "pelayanan maut": 

 
Pelayanan yang memimpin kepada kematian (NKJV:  pelayanan maut) terukir dengan huruf pada 
loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun 
pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan 
menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian betapa lebih besarnya lagi 
kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh! (2 Kor 3:7-8, penekanan ditambahkan). ≈ Pada waktu 
perjanjian yang membawa kematian itu dibuat dan diukir pada batu, cahaya Allah bersinar dengan 
cemerlang pada muka Musa. Cahayanya begitu gemilang sehingga bangsa Israel tidak sanggup 
memandang muka Musa, sekalipun cahaya pada mukanya itu sudah mulai pudar pada waktu itu. 
Nah, kalau pembuatan perjanjian yang membawa kematian itu diresmikan dengan kecemerlangan 
yang begitu besar, tentu pembuatan perjanjian yang diberikan oleh Roh Allah, diresmikan dengan 
lebih cemerlang lagi. (2 Kor 3:7-8 BIS, penekanan ditambahkan).  
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Jika kita sekarang memberitahu orang-orang bahwa mereka harus hidup sesuai dengan tuntutan ini Sistem 
Akad / Perjanjian Lama, itu berarti bahwa kita sebenarnya menempatkan kematian ke atas mereka. 
Kesimpulannya, jika orang-orang berpikir kami berkata bahwa mereka bisa pergi keluar dan hidup dalam 
kebejatan dan amoralitas sepenuhnya, seperti binatang hanya mengejar keinginan-keinginan daging 
mereka, maka mereka keliru. Jika Tuhan telah menghapus sifat dosa lama kita dengan keinginan 
hawanafsunya, mengapa kita harus terus hidup di dalamnya? 

 
Karena kita tahu, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang 
kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa (NKJV:  ... turut disalibkan bersama 
Dia, sehingga tubuh dosa kita bisa dibinasakan juga agar kita tidak lagi menjadi hamba dosa). (Rom 
6:6) 

 
Sama seperti kita pernah menuruti seperti budak nafsu dari sifat dosa lama kita, sekarang kita memiliki 
keinginan dan hak istimewa untuk mengikuti keinginan-keinginan roh kita yang baru dan telah dilahirkan 
kembali menjadi 100% benar: 

 
Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah 
menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang 
membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-
anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. (Rom 6:19) 
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Kapankah Wasiat Lama Berakhir? 
 

Alkitab berbicara beberapa kali tentang orang-orang percaya menjadi ahli waris Allah, atau tentang mereka 
memiliki warisan. 

 
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 8:17) 
 
…dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat 
bagian dalam apa yang ditentukan (NKJV: warisan) untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan 
terang. (Kol 1:12, penjelasan penerjemahan ditambahkan) 

 
Sekarang secara logis bahwa dalam rangka kita menjadi ahli-ahli waris Allah, Dia harus memiliki suatu 
wasiat yang menentukan bahwa kita memang akan mewarisi dari-Nya. Alkitab memiliki dua Wasiat, yaitu 
Wasiat Lama dan Wasiat Baru. Kedua kata Ibrani dan Yunani yang digunakan untuk satu kata yang berarti 
“akad” dalam Alkitab (Terjemahan Baru LAI untuk ‘covenant’ menggunakan kata "perjanjian", Penerj.) juga 
dapat diterjemahkan sebagai "wasiat" (Terjemahan Lama LAI untuk ‘testament’ menggunakan kata ini, 
Penerj.). Setiap kali konteksnya mengenai hubungan, kata itu diterjemahkan sebagai "akad". Setiap kali 
konteksnya adalah tentang warisan, kata itu diterjemahkan sebagai "wasiat": 

 
G1242 διαθήκη dee-ath-ay'-kay 
Dari G1303, suatu disposisi (pembagian harta warisan) sepantasnya, yaitu (secara spesifik) suatu 
kontrak (suatu wasiat yang dirancang dengan baik secara khusus): - perjanjian / akad, surat wasiat. 

 
Adalah logika yang umum bahwa jika seseorang pergi ke pengacara dan memintanya untuk menyusun 
wasiat baru atau untuk membuat perubahan-perubahan pada wasiat yang ada saat ini, maka wasiat yang 
lama menjadi tidak valid. Dengan cara yang sama Allah menarik Wasiat Lama-Nya, namun kemudian 
mendirikan satu wasiat yang baru untuk menggantikannya! Kita akan membuka kitab suci untuk 
membuktikan ini secepatnya. 
 
Dalam Kejadian 12, 15, 17 dan 22 kita melihat Allah menyatakan akad / wasiat dengan Abraham. Hal ini 
penting untuk memahami bahwa pada awalnya satu-satunya ahli waris wasiat ini adalah Abraham dan 
keturunannya alamiahnya, yang disebut Ibrani, yang kemudian juga dikenal sebagai Israel dan kemudian 
masih disebut orang Yahudi. Warisan yang Allah berikan kepada mereka adalah Tanah Perjanjian, suatu 
wilayah geografis yang disebut Kanaan. 
 
Singkatnya ini adalah seluruh Wasiat Lama. Baik orang Filistin, Asyur, Mesir maupun bangsa lainnya tidak 
menjadi ahli waris Wasiat Lama, karena kita melihat Allah dalam banyak kasus bertindak melawan negara-
negara ini dalam perkenanan-Nya atas Israel - satu-satunya bangsa yang mewarisi Wasiat Lama. 
 
Musa kemudian juga menjadi mediator dari Akad Lama yang dibuat antara Allah dan bangsa Israel. Allah 
memberi mereka hukum Taurat yang menegakkan Akad Lama dan disahkan oleh darah hewan kurban: 

 
Itulah sebabnya, maka akad yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa 
memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak 
lembu dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri 
dan seluruh umat, sambil berkata: "Inilah darah akad yang ditetapkan Allah bagi kamu." (Ibr 9:18-20) 

 
 
Darah Yesus yang Superior 
 
Dalam Ibrani 9 kita melihat suatu kontras yang sebenarnya yang ditarik antara darah hewan (yang pada 
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intinya menjaga Akad Lama tetap hidup) dengan darah Yesus, "binatang" spiritual (apakah Anda pernah 
bertanya-tanya mengapa Yesus disebut Anak Domba Allah) yang dikurbankan satu kali untuk semua korban 
dosa yang sempurna: 

 
Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda 
menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah 
Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan diri-Nya sendiri kepada Allah sebagai 
persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang 
sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. (Ibr 9:13-14) ≈ Darah dari kambing 
dan sapi jantan serta abu dari kurban anak sapi, dipakai untuk memerciki orang-orang yang najis 
menurut peraturan agama supaya mereka menjadi bersih. Nah, kalau darah dan abu itu dapat 
membersihkan kenajisan orang-orang itu, apalagi darah Kristus! Melalui Roh yang abadi, Kristus 
mempersembahkan diri-Nya sendiri kepada Allah sebagai kurban yang sempurna. Darah-Nya 
membersihkan hati nurani kita dari upacara agama yang tidak berguna, supaya kita dapat melayani 
Allah yang hidup. (Ibr 9:13-14, BIS) 

 
Dan juga dalam Ibrani 10: 

 
Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang 
mempersembahkan korban yang sama, yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi 
Ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya 
di sebelah kanan Allah, dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuh-Nya 
akan dijadikan tumpuan kaki-Nya. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk 
selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. (Ibr 10:11-14) 

 
 
Semua Bangsa Termasuk Dalam Akad Baru 
 
Kemudian dalam Galatia 3 kita melihat bahwa Tuhan membuat suatu Wasiat Baru yang menarik semua 
bangsa di bumi ke dalam akad yang dibuat Allah dengan Abraham: 

 
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) 
 
Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak 
ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau 
kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima 
(NKJV: ahli waris) janji Allah. (Gal 3:28-29) 

 
Di bawah Wasiat Lama tidak ada satupun perintah yang diberikan kepada Israel untuk menyebarkan dan 
memberitakan Injil kepada setiap bangsa lain di bumi, karena hanya Israel yang menjadi ahli waris Wasiat 
Lama. Tetapi di bawah Wasiat Baru dalam Matius 28:19 (setelah salib) kita memiliki amanat agung di mana 
para murid diperintahkan untuk membawa Injil kepada semua bangsa. Yesus menjadi mediator dari satu 
Akad atau Wasiat / Perjanjian Baru, yang menuliskannya dalam darah-Nya sendiri (bukan darah hewan): 

 
Karena itu Ia adalah Pengantara dari suatu akad yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil 
dapat menerima bagian (NKJV: warisan) kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus 
pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama akad yang pertama. (Ibr 9:15, penekanan 
ditambahkan) ≈ Itulah sebabnya Kristus menjadi Pengantara untuk suatu akad yang baru, supaya 
orang yang sudah dipanggil oleh Allah dapat menerima berkat-berkat abadi yang telah dijanjikan oleh 
Allah. Semuanya itu dapat terjadi karena sudah ada yang mati, yaitu Kristus; dan kematian-Nya itu 
membebaskan orang dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan pada waktu akad yang 
pertama masih berlaku. (Ibr 9:15 BIS, penekanan ditambahkan) 

 
 
Kapankah suatu Wasiat Berlaku? 
 
Sebuah wasiat hanya memiliki kuasa bila seseorang meninggal. Pada dasarnya ahli waris tidak dapat 
mewarisi jika pembuat warisan (orang yang menulis surat wasiat) itu masih hidup. 

 
Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena 
suatu wasiat barulah sah (BIS: berlaku), kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku, 
selama pembuat wasiat itu masih hidup. (Ibr 9:16-17, penjelasan penerjemahan ditambahkan) 
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Sekarang pertimbangkanlah ini: Selama 30 tahun atau lebih Yesus hidup di bumi dan tiga tahun Dia 
melayani sebelum Dia mati, di bawah wasiat yang manakah Dia hidup? Di bawah Wasiat Lama tentu saja! 
Dia masih hidup dan kita baru saja melihat dalam dua ayat sebelumnya bahwa suatu wasiat tidak berlaku 
selagi orang yang menulisnya masih hidup. 
 
Beberapa orang mengklaim bahwa mereka masih harus mematuhi Hukum Taurat Perjanjian Lama semata-
mata karena Yesus melakukannya. Yah, Yesus harus menaatinya karena Dia lahir di bawah Perjanjian Lama 
itu dan harus memenuhinya! 

 
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan 
dan takluk kepada (GNB: hidup di bawah) hukum Taurat. (Gal 4:4) 

 
Selama waktu-Nya di bumi kita tidak pernah melihat Yesus memberitakan Injil Kerajaan kepada siapa pun 
selain kepada orang-orang Yahudi, karena Ia masih hidup di bawah Wasiat Lama dan Dia tidak diizinkan 
untuk membagi warisan Israel manapun dengan orang-orang non Yahudi. Meskipun begitu satu waktu kita 
melihat Yesus menjelajah ke suatu wilayah geografis di luar Galilea dan datanglah seorang wanita Kanaan, 
yang bukan orang Yahudi: 

 
Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang 
perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru: "Kasihanilah aku, ya Tuhan, Anak Daud, karena 
anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak 
menjawabnya. Lalu murid-murid-Nya datang dan meminta kepada-Nya: "Suruhlah ia pergi, ia 
mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus: "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang 
hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata: 
"Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab: "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi 
anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu: "Benar Tuhan, namun anjing 
itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata 
kepadanya: "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kaukehendaki." Dan 
seketika itu juga anaknya sembuh. (Mat 15:21-28) 

 
Pada intinya wanita itu berkata: "Tuhan, jika ada surplus dari berkat Tuhan, tolonglah aku!" Dan karena iman 
wanita ini dicangkokkan ke dalam Akad Baru bahkan sebelum tiba saatnya bagi bangsa-bangsa lain untuk 
mendapat bagian! Kita juga melihat beberapa contoh-contoh serupa lainnya dalam Alkitab seperti Rahab, 
pelacur yang menyembunyikan mata-mata di Jericho, Ruth orang Moab, Naaman orang Siria yang ditahirkan 
dari kusta setelah mandi tujuh kali di Sungai Yordan sesuai instruksi Elia, dll. Dengan iman orang-orang ini 
melampaui waktu dan menerima warisan mereka jauh sebelum itu benar-benar menjadi milik mereka. 
 
 
Jadi Kapankah Wasiat Lama Benar-benar Berakhir? 
 
Penyaliban dan kematian Yesus Kristus digambarkan dalam Matius 27, Markus 15, Lukas 23 dan Yohanes 
19. Jika kita ambil misalnya kitab Matius dan perhatikanlah bahwa pasal 27 adalah di mana Wasiat Baru 
mulai berlaku (karena di sinilah Yesus mati), ini berarti bahwa segala sesuatu sebelum Matt 27 adalah 
Wasiat Lama karena Wasiat Baru belum didirikan! Oleh karena itu sesuai dengan validitas hukumnya Wasiat 
Baru sebenarnya baru dimulai dalam Matius 27 (dan Markus 15, Lukas 23 dan Yohanes 19, setelah 
penyaliban). Segala sesuatu yang ada sebelum pasal-pasal ini adalah Wasiat Lama. 
 
Jadi jika Wasiat Baru dimulai di Golgota dengan kematian Yesus Kristus (ingatlah Ibrani 9:16-17 di atas), itu 
berarti bahwa Wasiat Lama seharusnya telah dibatalkan di suatu tempat sebelum itu. Tuhan tidak akan 
hanya meninggalkan suatu akad menggantung di udara. Dan jika Dia benar-benar mengakhiri Akad Lama, 
maka tidak ada lagi alasan untuk menginginkan hidup di bawah Hukum Taurat Perjanjian Lama. Kita 
menemukan satu nubuat yang berkaitan dengan ini ditulis oleh Nabi Zakharia di sekitar 520 SM. Kita akan 
berbagi cerita yang terjalin dalam ayat-ayat suci: 
 
Allah adalah gembala domba-domba Israel di bawah Akad Lama, yang menjaga mereka dengan tongkat-
Nya yang Dia sebut "Kemurahan (atau Perkenanan)" (dan satu lagi disebut "Ikatan (atau Kesatuan)"). 

 
Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku 
mengambil dua tongkat: yang satu kusebutkan "Kemurahan" dan yang lain kusebutkan "Ikatan"; lalu 
aku menggembalakan domba-domba itu. (Za 11:7) 

 
Tongkat yang disebut "Kemurahan (atau Perkenanan)" melambangkan akad yang Dia telah buat dengan 
bangsa Israel. Masalah dengan kawanan domba ini adalah bahwa mereka terus menyembah berhala dan 
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bertahan dalam pemberontakan melawan Gembala mereka. Sekarang Gembala itu telah hampir berkata 
sudah cukup dan mengatakan kepada mereka bahwa dia akan berhenti. 

 
Lalu aku berkata: "Aku tidak mau lagi menggembalakan kamu; yang hendak mati, biarlah mati; yang 
hendak lenyap, biarlah lenyap, dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging 
temannya!" (Za 11:9) 

 
Dia juga meminta agar mereka membayar-Nya untuk pelayanan yang telah Ia berikan, tetapi jika mereka 
tidak mau membayar-Nya biarlah mereka hanya pergi saja. 

 
Lalu aku berkata kepada mereka: "Jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, 
biarkanlah!" Maka mereka membayar upahku dengan menimbang tiga puluh uang perak. (Za 11:12) 

 
Dan pada hari ketika Yesus dikhianati untuk tiga puluh keping perak oleh Yudas Iskariot, Allah mematahkan 
tongkat-Nya dan mengakhiri akad yang Dia telah buat dengan Israel. 

 
Aku mengambil tongkatku "Kemurahan", lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang 
telah kuikat dengan segala bangsa. (Zak 11:10) 

 
Jika kita melihat konteks Zakharia 11 kita akan melihat "segala bangsa" hanya mengacu kepada Israel dan 
Yehuda. 

 
Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu "Ikatan", untuk meniadakan persaudaraan 
antara Yehuda dan Israel. (Zak 11:14) 

 
Sekarang inilah suatu mutiara sejati: Lebih dari lima ratus tahun sebelum Kristus dikhianati, nabi Zakharia 
mengucapkan kata-kata ini: 

 
Tetapi berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Serahkanlah itu kepada penuang logam!"-- nilai tinggi 
(NKJV: ‘harga pangeran’) yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ketiga puluh uang perak 
itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah TUHAN. (Zak 11:13, penjelasan 
penerjemahan ditambahkan) 

 
Tiga puluh keping perak adalah harga yang disepakati secara umum untuk dibayarkan kepada pemilik jika 
budaknya terluka saat bekerja untuk orang lain dan itulah juga harga untuk Yesus dikhianati oleh Yudas 
Iskariot. Jadi kita melihat Allah secara sinis mengatakan bahwa mereka membayar suatu "harga pangeran" 
bagi-Nya. Anak Allah dikhianati untuk harga seorang budak terluka! Dan kemudian kita melihat ayat berikut 
dalam Matius 27 (perhatikan bagian tentang " tukang periuk"): 

 
Pada waktu Yudas, yang menyerahkan Dia, melihat, bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, 
menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang tiga puluh perak itu kepada imam-imam kepala 
dan tua-tua, dan berkata: "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." 
Tetapi jawab mereka: "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri!" Maka iapun melemparkan 
uang perak itu ke dalam Bait Suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala 
mengambil uang perak itu dan berkata: "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti 
persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah 
yang disebut Tanah Tukang Periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. (Mat 27:3-7) 

 
Lihatlah Zak 11:13 di atas sekali lagi - nubuatan itu bahkan menggambarkan tanah tukang periuk! 
 
Oleh karena itu kita mengerti bahwa Akad Lama berakhir ketika Yesus dikhianati untuk tiga puluh keping 
perak dan di alam roh mematahkan tongkat-Nya yang melambangkan akad-Nya dengan Israel. Tapi puji 
bagi Allah karena hanya beberapa jam kemudian Dia menulis Akad Baru dengan darah-Nya sendiri, suatu 
Akad yang mencakup semua bangsa di bumi dan memungkinkan kita untuk menjadi anak-anak-Nya dan 
ahli-ahli waris melalui iman dalam pengorbanan Yesus Kristus! 
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Ujian yang Benar terhadap Injil Anda 
 

Keyakinan setiap orang dalam Injil dipengaruhi dan dibentuk oleh keterbukaan mereka untuk itu dan oleh 
sejauh mana pikiran mereka telah diperbaharui, tapi sayangnya juga oleh tradisi-tradisi duniawi yang mereka 
masih pegang. 

 
Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku (NKJV: berpengaruh) demi adat istiadat 
yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. (Mrk 7:13, penjelasan 
penerjemahan ditambahkan) ≈ Jadi dengan ajaranmu sendiri yang kalian berikan kepada orang-
orang, kalian meniadakan perkataan Allah. (Mrk 7:13 BIS) 

 
Rasul Paulus, yang menulis sebagian besar Perjanjian Baru, mengkhotbahkan Injil yang diturunkan 
kepadanya secara langsung dari Allah. 

 
Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah 
injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang 
mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan (NKJV: pewahyuan) Yesus 
Kristus. (Gal 1:11-12, penjelasan penerjemahan ditambahkan) 

 
Injil ini dikenal sebagai Injil Kasih Karunia: 

 
Tetapi [(NKJV) tidak satupun dari semua ini menggoyahkan aku; juga] aku tidak menghiraukan 
nyawaku sedikitpun, asal saja (NKJV: sehingga) aku dapat mencapai garis akhir [dengan sukacita] 
dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi 
kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. (Kis 20:24, penekanan dan penjelasan penerjemahan 
ditambahkan) 
 
Aku heran, bahwa kamu begitu lekas berbalik dari pada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah 
memanggil kamu, dan mengikuti suatu injil lain, (Gal 1:6, penekanan ditambahkan) 
 
Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam 
hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan 
kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan 
Berita Injil. (Flp 1:7, penekanan ditambahkan) 
 
Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani, 
karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya 
dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. 
(Kis 14:3, penekanan ditambahkan) 
 
Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang 
berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian (NKJV: warisan) yang 
ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan-Nya. (Kis 20:32, penekanan dan penjelasan 
ditambahkan) 

 
Ada suatu banjir rahmat yang melanda planet kita pada saat ini, dengan jutaan dan jutaan orang bangun 
karena kebenaran bahwa kita tidak dibenarkan dengan menaati hukum atau menghidupi semacam standar 
moral yang lagi, melainkan hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus. 

 
Karena kami yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum 
Taurat. (Rom 3:28) ≈ Sebab kesimpulannya adalah begini: Orang dinyatakan berbaik kembali dengan 
Allah, bukan karena ia melakukan apa yang tercantum dalam hukum agama Yahudi, melainkan 
karena ia percaya kepada Yesus Kristus. (Rom 3:28, BIS) 
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Namun sama seperti Paulus Rasul menubuatkan dalam Galatia 4, mereka yang percaya kepada Injil rahmat 
ini akan dianiaya oleh mereka yang ingin dibenarkan oleh karya-karya mereka sendiri: 
 
Tetapi seperti dahulu, dia, yang diperanakkan menurut daging [Ismael adalah anak yang dilahirkan oleh 
daging, yang mewakili pekerjaan-pekerjaan hukum Taurat], menganiaya yang diperanakkan menurut Roh 
[Ishak adalah anak perjanjian, yang mewakili kasih karunia], demikian juga sekarang ini. (Gal 4:29, 
penjelasan dan penekanan ditambahkan) 
 
Dan di sinilah ujian sejati Injil kasih karunia: Jika Injil yang kita khotbahkan tidak membuat kita berada dalam 
bahaya disalahpahami oleh para legalis, dalam arti bahwa mereka mungkin berpikir kita mengatakan bahwa 
orang bisa saja pergi keluar dan berbuat dosa sebanyak yang mereka inginkan, maka kita tidak 
memberitakan kasih karunia sejauh yang Paulus khotbahkan. 
 
Kasih karunia sejati mengangkat kuk hukum Taurat dari orang-orang percaya sedemikian sepenuhnya 
sehingga menurut para legalis itu telah membebaskan kita dengan cara yang lebih dari yang seharusnya. 
Para legalis percaya bahwa saat Anda mengangkat hukum Taurat dari seorang percaya, dia hanya akan 
kabur dan mulai hidup dalam kebejatan sepenuhnya dan jatuh ke dalam segala macam kejahatan. Tapi 
mereka lupa bahwa kita memiliki satu roh yang telah dilahirkan kembali di dalam diri kita yang tidak ingin 
hidup seperti itu! 
 
Paulus harus membela injil kasih karunia dengan cara yang sama. Kita bisa melihat dari cara "tanya jawab" 
yang banyak dipakai dalam penulisan kitab Roma, dimana ia melawan banyak argumen yang kaum 
agamawi yang besar pada zaman itu lemparkan padanya. Mereka mungkin menuduhnya memberitakan 
bahwa orang-orang percaya, karena sudah tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, bisa pergi keluar dan 
berbuat dosa sebanyak yang mereka inginkan! Inilah jawaban Paulus: 

 
Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan, bahwa kita berkata: "Marilah kita berbuat 
yang jahat, supaya yang baik timbul dari padanya." Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat 
hukuman. (Rom 3:8) ≈ Dan mengapa kita tidak boleh mengatakan, "Baiklah kita berbuat jahat supaya 
timbul kebaikan?" Memang ada orang-orang yang menghina saya dengan mengatakan bahwa saya 
sudah berkata begitu. Orang-orang semacam itu sewajarnya dihukum oleh Allah. (Rom 3:8, BIS) 
 
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya 
semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak! Bukankah kita telah mati bagi dosa, 
bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? (Rom 6:1-2)  
 
Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, 
tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak! (Rom 6:15) 
 
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu 
mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan 
layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. (Gal 5:13) ≈ Bagi kamu sahabat-sahabatku, kamu telah 
dipanggil menjadi bebas. Tetapi jangan biarkan kebebasan ini menjadi suatu alasan untuk 
membiarkan keinginan-keinginan dagingmu mengendalikan kamu. Sebaliknya, biarlah kasih 
membuatmu melayani satu dengan yang lain. (Gal 5:13, terjemahan versi GNB) 

 
Oleh karena itu jika Paulus, rasul juara Akad Baru, harus membela injil kasih karunia terhadap tuduhan-
tuduhan ini dan dianiaya oleh para legalis karena memberitakan Injil ini, maka kita harus mempertimbangkan 
bahwa mungkin ada sesuatu yang salah jika Injil yang kita beritakan tidak membuat para legalis zaman kita 
bangkit melawan kita. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kita harus sengaja merancang untuk 
memprovokasi orang, tetapi jika memang tidak pernah ada yang menentang atau mempertanyakan kita, itu 
adalah suatu tanda pasti bahwa keyakinan-keyakinan kita amat mungkin tidak sejalan dengan kebenaran 
Akad Baru. 
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Mengampuni Agar Diampuni? 
 

 

Karena risiko mendengar kritik-kritik, masih menjadi kenyataan yang menyedihkan bahwa masyarakat 
Alkitab memilih untuk menggabungkan Wasiat Lama dan Wasiat Baru ke dalam satu buku. Keputusan 
tunggal ini telah menyebabkan kebingungan yang luas dalam jajaran-jajaran orang percaya di seluruh dunia. 
Kebanyakan tulisan-tulisan dalam Alkitab sebelum penyaliban menggambarkan Tuhan sebagai pribadi yang 
keras, makhluk kejam, yang berencana menghancurkan dan menghukum orang jika mereka berani untuk 
tidak mematuhi tatanan standar-standar moral yang diwakili oleh 10 Perintah dan hukum-hukum lainnya. 
 
Sebaliknya, setelah salib kita melihat Paulus dan para rasul lainnya memberitakan pesan cinta tanpa syarat, 
anugerah dan rahmat bagi semua orang yang menempatkan iman mereka kepada Kristus. Bahkan, cara 
Allah berhubungan dengan orang-orang percaya di bawah Akad Baru sangat jauh berbeda dari cara Ia 
memperlakukan Israel di bawah hukum Taurat (ingat ini adalah suatu hasil dari karya mereka sendiri), bahwa 
itu bahkan agak tidak terbandingkan. Aturan perlombaan telah berubah, dan berusaha untuk menjalankan 
sesuai dengan aturan lama saat berlaga dalam perlombaan baru hanya akan menyebabkan kebingungan, 
kecaman dan ketakutan. Kita akan melihat salah satu dari aturan-aturan yang sudah diubah ini, yaitu 
bagaimana Allah telah mengubah cara Dia mengampuni orang dan apa implikasi-implikasinya bagi kita. 
 
Tanpa pemahaman yang tepat tentang konteks kata-kata-Nya, beberapa pernyataan Yesus (sebelum salib) 
mungkin tampak bertentangan dengan apa yang Rasul Paulus beritakan (setelah salib). 
 
Yesus berkata sebagai berikut: 

 
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah 
kepada kami; (Mat 6:12) 

 
Dan di tempat lain: 
 

”Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu 
terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." 
(Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni 
kesalahan-kesalahanmu.) (Mrk 11:25-26) 

 
Ini berarti bahwa kemauan dan kemampuan Allah untuk mengampuni kita secara langsung terkait dengan 
kemampuan kita untuk mengampuni orang lain, yang berarti bahwa jika kita menolak untuk mengampuni 
orang lain, Allah juga tidak akan mengampuni kita. Dan tentu saja kita tahu bahwa tidak ada yang bisa 
masuk surga tanpa diampuni dosa-dosa mereka... Luangkan waktu sejenak dan pikirkanlah tentang skenario 
ini: Ini mensyaratkan bahwa jika ada bahkan hanya setitik saja ketidakpengampunan dalam hati kita, bahkan 
jika itu tidak disengaja, dapat membuat kita terhukum ke neraka. 
 
Sebaliknya, Paulus membuat pernyataan berikut: 

 
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling 
mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. (Efs 4:32, penekanan 
ditambahkan) 
 
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang 
seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu 
perbuat jugalah demikian. (Kol 3:13, penekanan ditambahkan) 

 
Rasul Yohanes juga menambahkan suaranya untuk koor ini, dengan mengatakan: 

 
Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama-Nya. (1 
Yoh 2:12) 
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Aturan-aturan telah Berubah 
 
Sebelum salib (bahkan ketika Yesus berjalan di muka bumi), kaum Israel hidup di bawah seperangkat 
peraturan yang berbeda dari pada apa yang sekarang kita miliki. Ini disebut Akad Lama dan terutama 
menyatakan bahwa kesetiaan Allah dan berkat-berkat-Nya bergantung pada kemampuan Israel untuk 
mematuhi semua aturan. Jika mereka gagal (untuk memaafkan, untuk taat, untuk mempersembahkan 
korban, dll) mereka tidak akan diampuni dan dihukum karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Yesus juga 
hidup di bawah akad ini, yang pada intinya terdiri dari hukum Taurat yang diberikan kepada Musa dan orang 
Israel. 

 
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan 
dan takluk kepada (NKJV: lahir di bawah) hukum Taurat. (Gal 4:4, penekanan dan penjelasan 
penerjemahan ditambahkan) 

 
Yesus tahu Dia masih harus mengikuti perangkat aturan-aturan lama ini sehingga Dia kemudian bisa 
mempersembahkan diri sebagai korban sempurna untuk semua pelanggaran dan membebaskan manusia 
dari tuntutan aturan-aturan lama: 

 
Sebab Kristus adalah kegenapan (NKJV: akhir dari) hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh 
tiap-tiap orang yang percaya. (Rom 10:4). ≈ Hukum agama sudah dipenuhi oleh Kristus. Jadi setiap 
orang yang percaya kepada Kristus, hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali. (Rom 10:4, 
BIS). 

 
Tetapi sementara Dia masih hidup (sebelum salib) Dia masih harus mematuhi aturan-aturan lama itu. 
 
 
Dosa Kita Tidak Bertahan di Salib 
 
Di bawah Akad Baru Allah menganggap orang-orang yang percaya kepada-Nya sebagai tak bercela dan tak 
bercacat di hadapan-Nya. Penulis kitab Ibrani menulis tentang bagaimana orang-orang percaya tidak 
memerlukan aturan eksternal hukum Taurat lagi, tapi mereka akan mengetahui keinginan Tuhan dalam hati 
mereka, yang segala dosanya telah diampuni: 

 
Sebab setelah Ia berfirman: "Inilah akad yang akan Kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu," Ia 
berfirman pula: "Aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal 
budi mereka, dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan (NKJV: perbuatan melanggar 
hukum) mereka." (Ibr 10:16-17, penjelasan penerjemahan ditambahkan) 
 
Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, 
telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, 
(Kol 2:13, penekanan ditambahkan) 

 
Di dalam kamus kata "segala" cukup mengartikan apa yang dikatakan: SEGALA. Tuhan telah mengampuni 
segala pelanggaran kita, yang berarti semua dosa masa lalu, sekarang dan masa depan. Sekarang 
kebanyakan pengkhotbah tidak memiliki masalah dengan diampuninya dosa-dosa masa lalu kita dan bahkan 
yang saat ini, tetapi mereka memiliki masalah besar dengan seseorang mengatakan bahwa semua dosa 
masa depan kita telah diampuni juga, karena ini berarti kita telah diberikan ijin untuk berdosa. Namun jika 
Roh Kudus hidup dalam diri seseorang, orang tersebut tidak akan ingin memanjakan diri dalam perbuatan-
perbuatan daging tetapi berusaha untuk menjalani suatu hidup yang layak sesuai panggilan yang telah 
diberikan kepada mereka! 
 
 
Lalu Masih Haruskah Kita Mengampuni Orang-orang Lain? 
 
Dalam Perjanjian Baru kita tidak perlu lagi mengampuni orang lain untuk menerima pengampunan kita 
sendiri, seperti yang telah kita lihat. Namun ini tidak memberikan hak untuk berjalan dalam tidak 
mengampuni. Pada zaman Romawi kuno, ketika seseorang dibunuh, mayatnya akan diikatkan secara 
harafiah ke punggung pembunuh dengan tali dan dibiarkan membusuk. Daging yang membusuk itu 
kemudian akan mulai menginfeksi dan meracuni daging hidup orang tersebut dan pembunuh itu akan 
meninggal dengan suatu kematian yang mengerikan dalam beberapa hari. 
 
Ketika kita membawa-bawa rasa tersinggung dalam hati kita, itu tidak banyak mempengaruhi orang yang 
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telah menyinggung kita. Namun itu menggerogoti kita seperti kanker, dan itulah sebabnya kita perlu untuk 
mengampuni: Ini untuk kebaikan kita sendiri. 
 
Contoh terakhir kami menunjukkan bahwa Tuhan bahkan mengambil suatu langkah lebih lanjut: Satu-
satunya perbedaan antara seorang percaya dan seorang kafir adalah bahwa orang percaya telah 
menempatkan imannya dalam pengampunan Allah, dengan kata lain dia memilih untuk menerima kasih 
karunia Allah yang cuma-cuma. Orang yang tidak percaya itu juga diampuni, tapi dia belum menerimanya. 
Kita harus menerima suatu hadiah sebelum itu menjadi milik kita sendiri. 

 
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan 
pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. (2 Kor 5:19, 
penekanan ditambahkan) 

 
Ada dua kelompok yang berbeda dalam ayat ini, yaitu "mereka" dan "kami / kita". Allah melalui Anak-Nya 
sudah mendamaikan dunia ("mereka") kepada-Nya, yang berarti Dia sudah melakukan segala sesuatu dari 
sisi-Nya yang diperlukan agar umat manusia diselamatkan. Semua yang tersisa adalah bagi orang-orang 
percaya ("kita") untuk membawa kabar baik itu kepada "mereka" sehingga ketika mereka mendengarnya, 
mereka akan percaya, menerima pengampunan Tuhan dan diselamatkan. 
 
Tidak ada batasan yang dapat ditempatkan pada kesempurnaan pengampunan Allah. Setiap rahasia gelap, 
mulai yang terkecil sampai tindakan yang paling mengerikan dari kekerasan atau kebejatan telah ditutupi 
oleh Darah Yesus. Marilah kita mulai bertindak sebagaimana kita percaya kita sudah diampuni! 
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Apakah Ketidaktaatan itu? 
 

 

Jawaban atas pertanyaan ini mungkin mengejutkan banyak orang. Kebanyakan orang akan mengatakan: 
"Ketidaktaatan adalah melakukan apa yang Tuhan katakan agar kita tidak lakukan". Respon semacam itu 
terumuskan dalam upaya untuk berhubungan dengan Allah melalui hukum Taurat, didasarkan pada tingkat 
kepatuhan mereka sendiri terhadap tuntutan-tuntutan ke-10 Perintah. Ini mencakup hal-hal seperti 
berbohong, mencuri, iri hati, dll Beberapa orang juga akan mengatakan bahwa ketidaktaatan adalah 
mengabaikan dengan tidak melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Ini akan termasuk 
melakukan perbuatan baik seperti memberikan kepada orang miskin, mengasihi sesama seperti diri kita 
sendiri, persepuluhan, dll. Namun semua hal ini adalah bagian dari Hukum Taurat Akad Lama. Ya, bahkan 
perintah untuk "mengasihi TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan mengasihi sesamamu seperti 
dirimu sendiri" adalah kutipan dari Hukum Taurat Akad Lama (Ul 6:5), yang juga telah seluruhnya tergenapi 
dalam Kristus. Bagaimanapun tidak ada yang salah dengan melakukan hal-hal ini, asalkan itu tidak 
membentuk dasar dari bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Orang-orang percaya harus yakin 
dalam karya sempurna salib, bukan dalam kinerja mereka sendiri. 
 
Sebagai orang percaya yang telah dilahirkan kembali kita tahu bahwa kita telah ditebus dari kutukan yang 
berasal dari ketidaktaatan terhadap hukum-hukum ini: 

 
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. (Gal 
3:13) 

 
Hukum dengan tuntutan-tuntutannya yang berdiri menentang kita telah dibatalkan sehingga kita bisa bebas 
untuk mengasihi Tuhan dan hidup bagi-Nya tanpa takut terhadap penghakiman: 

 
…dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan 
mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib: (Kol 2:14) ≈ …dan 
membatalkan surat hutang terhadap kita, yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat. 
Dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib, Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. 
(Kol 2:14, BIS) 
 
Di dalam kasih tidak ada ketakutan: kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan; sebab ketakutan 
mengandung hukuman dan barangsiapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. (1 Yoh 4:18) 

 
Murka dan penghakiman penuh bagi dosa telah ditumpahkan kepada Yesus, dan Tuhan mengambil sumpah 
dalam Yesaya 54 untuk tidak akan pernah menghajar kita atau tidak akan pernah marah kepada kita lagi: 

 
Keadaan ini bagi-Ku seperti [(NKJV) air bah] pada zaman Nuh: seperti Aku telah bersumpah 
kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi, demikianlah Aku telah bersumpah bahwa 
Aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. (Yes 54:9, 
penjelasan penerjemahan ditambahkan) 

 
Karena hukum Taurat bersama tuntutan-tuntutannya telah dipakukan ke salib dengan Yesus, pada dasarnya 
sudah tidak ada lagi hukum untuk dilanggar. 

 
Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak 
ada juga pelanggaran. (Rom 4:15, penekanan ditambahkan) ≈ Hukum agama Yahudi mendatangkan 
hukuman Allah. Tetapi kalau hukum tidak ada, maka pelanggaran pun tidak ada. (Rom 4:15 BIS, 
penekanan ditambahkan)   

 
Jadi apakah ketidaktaatan itu? Ayat-ayat berikut adalah kuncinya: 

 
Karena itu bagi kamu, yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya (NKJV: tidak 
taat): "Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah 
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menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan." Mereka [orang-orang yang tidak percaya] 
tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada Firman Allah; dan untuk itu mereka juga telah 
disediakan (NKJV: ditentukan). (1 Pet 2:7-8, penjelasan dan penekanan ditambahkan)  

 
Ayat 7 menunjukkan kontradiksi dari dua kelompok orang yang berbeda dengan sangat jelas: Mereka yang 
percaya dan mereka yang tidak taat. Ini memberitahukan kita bahwa orang-orang yang tidak percaya adalah 
orang-orang yang tidak taat. Bagian kedua dari ayat 8 juga mengatakan bahwa mereka tersandung karena 
mereka tidak taat kepada Firman. Apakah atau siapakah Firman? Firman itu adalah Yesus: 

 
Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. 
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. (Yoh 1:1-2, penekanan ditambahkan) 

 
Firman itu adalah seorang pribadi dan siapa saja yang tidak percaya kepadaNya tersandung pada batu 
sandungan dan disebut "tidak taat". Ayat 7 juga mengatakan bahwa bagi mereka yang percaya, Dia sangat 
berharga. Hal ini karena Dia menjadi penulis keselamatan mereka, penyelamat mereka dan saudara mereka 
dan mereka diadopsi ke dalam keluarga-Nya. Betapa itu hak istimewa! 
 
Mari kita lihat contoh lain: 

 
Kamu [(NKJV) yang telah dihidupkan-Nya] 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 (NKJV: anak-anak ketidaktaatan). (Efs 2:1-2, penekanan dan penjelasan penerjemahan 
ditambahkan) ≈ Dahulu kalian mati secara rohani karena kalian berdosa dan melanggar perintah-
perintah Allah. Pada waktu itu kalian mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia ini; berarti kalian taat 
kepada penguasa angkasa raya, yaitu roh yang sekarang menguasai hati orang-orang yang tidak 
taat kepada Allah. (Efs 2:1-2 BIS, penekanan dan penjelasan penerjemahan ditambahkan) 

 
Bagian ini mengatakan bahwa kita sudah pernah mati terhadap Allah ketika kita masih memiliki sifat dosa 
lama, sifat yang sama yang masih terus hidup di dalam mereka yang menolak untuk menerima Yesus. 
Mereka disebut "orang-orang durhaka" (NKJV: “sons of disobedience”). Ayat dua mengatakan kita dahulu 
"mengikuti jalan dunia ini", yang berarti kita sudah tidak melakukannya lagi.  
 
Cukup jelas dari kedua ayat ini bahwa ketidaktaatan tidak benar-benar berhubungan dengan perbuatan kita. 
Menjadi tidak taat berarti tidak diselamatkan. Sekarang dengan pewahyuan ini dalam pikiran kita, mari kita 
membaca kedua ayat terakhir itu lagi. Ayolah, bacalah lagi! 
 
Tidakkah terang tiba-tiba menyala di sana? Sungguh menakjubkan bagaimana Roh Kudus menerangi 
koridor-koridor gelap dalam pikiran kita satu demi satu saat kita memberi diri kita untuk mempelajari Firman 
Allah. 
 
Saat kita menerima korban yang sempurna Yesus sebagai penebusan sepenuhnya untuk dosa kita, semua 
ketaatan-Nya dikreditkan kepada kita sebagai suatu hadiah gratis, membuat kita 100% benar dan berkenan 
kepada Allah. Keselamatan kita sekarang sama amannya dengan Yesus sendiri, karena kita berada di dalam 
Kristus. 
 

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, penekanan ditambahkan). ≈ Tetapi 
oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang bagi kita telah menjadi hikmat Allah – dan 
kebenaran dan kekudusan dan penebusan. (1 Kor 1:30, terjemahan bebas NKJV, penekanan 
ditambahkan) 

  
Karena kita sekarang di dalam Kristus dan Dia tinggal di dalam kita, Bapa melihat Anak-Nya ketika Dia 
menatap kita: sempurna dan tak bercela. Satu-satunya cara kita bisa kehilangan status benar kita dengan 
Allah adalah jika Yesus menjadi terhilang, yang tentu saja tidak akan pernah terjadi. 
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Roh, Jiwa dan Tubuh 
 

 

Salah satu dari masalah-masalah terbesar yang dihadapi orang-orang Kristen dalam memahami bagaimana 
kita bisa menjadi sepenuhnya benar (karena kita tidak selalu “merasa” benar), adalah prinsip dari roh, jiwa 
dan tubuh. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita mempunyai ketiga-tiganya: 
 

Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu 
terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. (1 Tes 5:23) 

 
Kita adalah roh, kita memiliki jiwa, dan kita hidup di dalam tubuh. Ini sangat bertentangan dengan keyakinan 
duniawi bahwa kita hanya memiliki satu tubuh dan pikiran (ingat bahwa pikiran = jiwa). Mari kita secara 
singkat melihat masing-masingnya. 
 
 
Roh 
 
Ketika kita dilahirkan kembali, roh kita menjadi hidup bagi Allah. Sebelumnya roh kita tidak aktif, dalam 
keadaan mati terhadap Allah, tetapi hidup bagi dosa (kita berada dalam dosa): 

 
[Allah] telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh 
kesalahan-kesalahan kita  —  oleh kasih karunia kamu diselamatkan  —  (Eph 2:5, penjelasan 
ditambahkan) 

 
Tapi kemudian ketika kita menempatkan iman kita kepada Yesus, sifat berdosa yang lama ini telah 
disalibkan (dan dikubur) dengan Kristus. Alkitab menyebut sifat berdosa "manusia lama": 

 
Karena kita tahu, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan [NKJV: bersama Dia], supaya tubuh 
dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. (Rom 6:6, 
penjelasan dan penekanan ditambahkan) 
 
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. (Kol 3:3) 

 
Ayat terakhir ini mengatakan "Anda" telah mati dan melalui proses eliminasi kita harus dengan mudah dapat 
mengetahui bagian mana dari kita yang sedang dibicarakan. Tanyakanlah kepada diri sendiri: "Apakah tubuh 
saya mati?" Jawabannya tentu saja adalah "Tidak" karena Anda masih sangat hidup, sedang membaca buku 
ini. "Apakah jiwaku mati?" Sekali lagi jawabannya adalah "Tidak" karena saat ini pikiran Anda sedang 
memproses ide-ide yang Anda sedang baca dalam buku ini dengan pikiran Anda, yang juga disebut "jiwa" 
atau "intelek". Jadi karena baik tubuh maupun jiwa tidak meninggal, tentu yang tertinggal bagi kita adalah roh 
- ayat ini sedang berbicara tentang roh manusia lama yang berdosa. 
 
Saat kita menjadi dilahirkan kembali, roh kita menjadi hidup bagi Allah: 

 

Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya, bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. 
9 

Karena kita tahu, bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi: maut 

tidak berkuasa lagi atas Dia. 
10 

Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan 

untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi Allah. 
11 

Demikianlah hendaknya 
kamu memandangnya: bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus 
Yesus. (Rom 6:8-11) 

 
Dalam ayat 11 kata "memandang" berarti "memperhitungkan". Bandingkan versi diparafrasekan ayat 9 
sampai 11 dengan ayat di atas: 
 
Ayat 9: Kita tahu bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan bahwa Dia tidak bisa mati lagi. 
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Ayat 10: Dia mati sekali atas nama seluruh umat manusia, tapi sekarang Dia selamanya hidup bagi Allah. 
Ayat 11: Dalam cara yang sama seperti Kristus, perhitungkanlah dirimu juga telah mati bagi dosa, karena 
sama seperti Kristus Anda telah mati bagi dosa! Dan seperti Kristus sekarang hidup bagi Allah, 
perhitungkanlah dirimu juga hidup bagi Allah! 
 
Dan inilah bagian yang paling menakjubkan: Pada saat keselamatan roh kita yang dilahirkan kembali 
diciptakan sama benar seperti Yesus, kudus dan mulia secara sempurna dan memiliki sifat Yesus Kristus 
sendiri! Bapa membuat Yesus menjadi dosa menggantikan kita sehingga kita bisa menerima kebenaran-Nya 
sebagai karunia gratis! 

 
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita 
dibenarkan oleh (NKJV: menjadi kebenaran) Allah. (2 Kor 5:21, penjelasan penerjemahan 
ditambahkan) 

 
Roh kita yang sudah dilahirkan kembali kadang-kadang juga disebut "manusia baru" atau "manusia 
batiniah". Bagian terakhir dari Efesus 4 berbicara tentang perilaku kita terhadap orang lain dan ayat 24 
mengatakan bahwa sama seperti manusia batiniah kita sudah diciptakan sesuai dengan gambar Yesus, kita 
sekarang harus juga membiarkan tindakan-tindakan kita mencerminkan perubahan yang telah terjadi dalam 
diri kita ini: 

 
… dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam 
kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. (Efs 4:24, penekanan ditambahkan). Catatan 
penerjemah: menurut NKJV: tidak ada kata ‘kehendak’ 
 
Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh 
pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya; (Kol 3:10, penekanan ditambahkan). ≈ Dan 
telah mengenakan manusia baru menurut gambar Khaliknya yang terus-menerus diperbaharui dalam 
pengetahuan; (Kol 3:10 terjemahan bebas NKJV, penekanan ditambahkan) ≈ Kalian sekarang sudah 
diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru, yang sedang diperbarui terus-menerus oleh 
Penciptanya, yaitu Allah, menurut rupa-Nya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah 
dengan sempurna. (Kol 3:10 BIS, penekanan ditambahkan 

 
Roh manusia yang telah dilahirkan kembali di dalam diri kita ini tidak pernah bisa berubah, melainkan telah 
dibuat benar untuk selama-lamanya! Roh ini sebenarnya "menyatu" bersama-sama dengan Roh Kudus 
sendiri! 

 
Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. (1 Kor 6:17) ≈ 
Tetapi orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan, Roh Tuhan dengan roh orang itu menjadi 
satu. (1 Kor 6:17 BIS) 

 
Ini berarti bahwa jika kita pernah mampu merusak roh kita, kami juga akan dapat merusak Roh Kudus 
karena kita telah bersatu dengan-Nya menjadi satu Roh. Dan tentu saja kita tahu ini tidak pernah bisa terjadi. 
Ini adalah suatu aliran satu arah: Roh Kudus (atau Roh kita yang telah dilahirkan kembali) tidak dapat 
dimanipulasi secara negatif, hanya dapat mengeluarkan kebaikan. Namun kebaikan ini bisa terhambat, yaitu 
yang disebut "memadamkan" Roh (1 Tesalonika 5:19). 
 
 
Jiwa 
 
Ini adalah dunia psikis dan mencakup pikiran, kehendak, intelek, kepribadian dan emosi. Bagian ini tidak 
secara langsung berubah ketika kita dilahirkan kembali. Ya, sekarang kita telah membuat pilihan bagi Kristus 
untuk mengikuti Dia dan melayani Dia, tapi bagian dari kita ini masih memiliki pola pikir lama dan kebiasaan 
jaman SM kita (sebelum Masehi). Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin telah terbentuk dari sekedar naluri-naluri 
pelestarian diri, atau karena kita menyerahkan anggota-anggota kita untuk keinginan nafsu dari sifat dosa 
lama kita. 
 
Meskipun kita tidak ingin berbuat dosa lagi, kita masih menemukan bahwa perilaku kita tidak selalu sejalan 
dengan apa yang kita ingin lakukan. Inilah yang Paulus bicarakan di Roma 7: 

 
Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku 
perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku 
kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Sebab 
di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat 
hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum 
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dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. (Rom 7:15, 20, 22-23)  
 
Jiwa / mental kita adalah bagian dari kita yang sepanjang sisa hidup kita akan kita habiskan untuk 
memperbaharuinya. Kita perlu melatih pikiran kita untuk setuju dengan apa yang telah terjadi dalam roh kita. 
Bagaimana kita melakukan ini? Well, kebenaran tidak begitu saja secara otomatis melompat keluar pada kita 
selagi kita duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa. Yesus mengatakan bahwa "kebenaran akan 
membebaskan Anda", tetapi hanya kebenaran yang kita ketahui yang akan membebaskan kita. Dengan 
mencurahkan waktu yang berkualitas bagi Allah, mempelajari firman, berdoa, menghabiskan waktu dengan 
sesama orang percaya, dll, kita bisa menyaksikan keindahan Bapa kita dan pikiran kita dibasuh dengan 
kebenaran. 

 
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, 
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada 
Allah dan yang sempurna. (Rom 12:2) 

 
Sebuah keinginan untuk keintiman akan mendorong kita menjadi ingin melakukan hal-hal di atas. Roh Allah 
dalam diri kita berteriak kepada Bapa, yang dalam memanggil yang dalam, menginginkan cinta dan merayu 
asmara kita. Daftar hal-hal untuk dilakukan di atas bukanlah resep atau daftar "keharusan". Kebutuhan untuk 
mempelajari kata, berdoa, dll, akan memanifestasikan dirinya sebagai keinginan di dalam kita, itulah Roh 
Kudus yang perkasa yang sedang mengungkapkan keinginan-Nya untuk memimpin kita ke dalam seluruh 
kebenaran (Yohanes 16:13). 
 
Inilah juga mengapa kita diberitahu untuk menetapkan pikiran kita kepada hal-hal yang di atas (Kolose 3:2), 
karena semakin kita memikirkan pikiran-pikiran Allah, semakin cepat pikiran kita akan berubah. Selagi pola 
pikiran (mental) berdosa kita yang lama mulai kelaparan, mental kita akan semakin bersetuju dengan roh kita 
yang telah dilahirkan kembali. 
 
 
Tubuh 
 
Ketika Yesus mati, Dia menebus kita melalui darah-Nya. Pada saat itu roh orang percaya menjadi hidup 
terhadap Allah dan tubuh mereka bait Roh Kudus. 

 
Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh 
Kudus yang kamu peroleh dari Allah,  —  dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu 
telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu! (1 Kor 
6:19-20)  

 
Tubuh kita akan mengikuti roh atau mengikuti pikiran, tergantung kepada mana yang kita berikan kontrol. 
Jika kita memberikan kendali kepada pikiran kita (dan pikiran kita belum diperbarui), maka kita berjalan 
menurut daging dan buahnya adalah kematian - kematian dalam bentuk kita menuai hasil-hasil dari tindakan 
durhaka kita. 

 
Dan buah apakah yang kamu petik dari padanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu 
sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. (Rom 6:21) ≈ Pada waktu itu keuntungan 
apakah yang kalian terima dari hal-hal yang sekarang ini kalian malu melakukannya? Perbuatan-
perbuatan itu hanya membawa kematian! (Rom 2:21 BIS) 

 
Perhatikan bahwa meskipun kita kadang-kadang mungkin menuai konsekuensi duniawi atas tindakan kita, 
Tuhan tidak akan pernah menghukum kita atas kesalahan kita karena dosa semua manusia sudah dihukum 
dalam tubuh Kristus. 
 
Tapi sekarang, karena kita telah dibuat hidup dalam roh (lahir baru), marilah kita berjalan menurut roh! Jika 
sifat dosa lama kita telah disalibkan dengan Kristus, mengapa kita masih ingin hidup sesuai dengan itu? 
Selagi pikiran kita semakin dan semakin diperbarui, tubuh dan pikiran / jiwa kita juga akan berjalan semakin 
dan semakin sesuai dengan apa yang telah terjadi dalam roh kita, menjadi lebih berkomitmen untuk tujuan 
kebenaran Allah. 

 
Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran 
dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan (NKJV: kedurhakaan yang terus 
meningkat), demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi 
hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. (Rom 6:19, penjelasan penerjemahan 
ditambahkan) 
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Maksudku ialah: hiduplah oleh (NKJV: berjalanlah dalam) Roh, maka kamu tidak akan menuruti 
keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh dan keinginan Roh 
berlawanan dengan keinginan daging  —  karena keduanya bertentangan  —  sehingga kamu setiap 
kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. (Gal 5:16-17, penjelasan penerjemahan 
ditambahkan)  

 
Ingat bahwa orang-orang percaya adalah roh, mereka memiliki jiwa dan hidup dalam tubuh. Roh mereka 
sepenuhnya benar dan suci, dan karena orang percaya adalah roh, pribadinya yang sebenarnya telah dibuat 
menjadi kebenaran Allah! Sekarang yang penting hanyalah agar pikiran (jiwa) dan tubuh kita berderap 
sejalan dengan kebenaran ini. 
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Kebenaran Melalui Hukum Taurat Bag. 1 
 

 

Karena semakin banyak orang Kristen menyadari adanya sebuah revolusi di bumi bagi gereja untuk 
dibebaskan dari penawanan legalisme dan hukum Taurat, orang-orang yang masih memberitakan hukum 
Taurat juga menjadi lebih ganas dari sebelumnya! Dengan membaca situs-situs pelayanan ini di internet 
jelas bahwa mereka menjadi semakin bersifat memecah belah, lebih bertekad untuk mencuri dari orang-
orang percaya kebebasan yang Yesus telah bayar dengan harga yang sedemikian tinggi dan juga semakin 
pandai dalam argumen-argumen mereka, bahkan mencoba untuk merayu dan merebut kembali mereka 
yang telah lama terbang dalam aliran-aliran rahmat ini. 
 
Gereja-gereja yang "memperingatkan" umat mereka agar tidak "tertipu" oleh pengkhotbah kasih karunia, 
memperingatkan mereka bahwa kasih karunia tidak bisa diberitakan sendirian saja, tetapi harus dipahami 
dalam konteks seluruh Alkitab. Mereka mengkhotbahkan bahwa kasih karunia sendirian saja rupanya dapat 
menyebabkan pemahaman yang keliru tentang apa yang Tuhan maksudkan dengan salib; bahwa yang 
benar untuk dilakukan adalah mencampur suatu dosis hukum Taurat yang sehat juga di sana untuk. 
“menyeimbangkan" pesan itu. Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran! 
 
Ini adalah para pengkhotbah hukum Taurat yang suka mengutip ayat-ayat dari Injil Matius, Markus, Lukas 
dan Yohanes di luar konteks, lupa bahwa orang banyak yang kepadanya Yesus memberitakan Injil adalah 
orang-orang Yahudi! Orang-orang Yahudi telah tercemar dengan ratusan tahun khotbah-khotbah hukum 
Taurat Akad Lama, mendengar hari demi hari bahwa ketaatan mereka kepada hukum Taurat akan 
menyebabkan mereka untuk menjadi orang benar dan bahwa tingkat moralitas dan kinerja baik mereka akan 
menghasilkan penerimaan dan berkat-berkat Tuhan. 
 
Pada awalnya Tuhan tidak pernah memaksudkan kita untuk mencoba berhubungan dengan-Nya dengan 
cara ini! Persis setelah perintah-perintah Allah ditulis di atas batu dan Dia menetapkan pilihan kutukan (untuk 
ketidaktaatan) atau berkat (karena ketaatan) kepada Israel, Dia mengatakan ini kepada Musa: 

 
TUHAN berfirman kepada Musa: "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama 
dengan nenek moyangmu dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti allah asing 
yang ada di negeri, ke mana mereka akan masuk; mereka akan meninggalkan Aku dan mengingkari 
akad-Ku yang Kuikat dengan mereka. (Ula 31:16) 

 
Allah tahu bahwa Israel tidak akan mampu menaati hukum Taurat dan perintah-perintah-Nya, tetapi karena 
Israel menolak untuk memiliki hubungan pribadi dengan Allah (selalu meminta Musa berbicara kepada Allah 
atas nama mereka) dan tidak peduli semua mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan ketika memimpin mereka 
keluar dari Mesir (menunjukkan kesabaran yang besar terhadap Israel meskipun semua mereka terus 
mengeluh dan bersungut-sungut di padang gurun), mereka tetap dalam ketidakpercayaan mereka kepada 
Tuhan, tidak percaya bahwa Dia bisa dan akan menuntun mereka ke Tanah Perjanjian. Mereka penuh 
dengan kebenaran diri sendiri dan "tegar tengkuk" sebagaimana Allah menyebut mereka: 

 
…yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab Aku tidak akan berjalan di 
tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya Aku jangan membinasakan 
engkau di jalan." (Kel 33:3) 

 
Musa juga berkata kepada mereka, ketika mereka akan menyeberangi Sungai Yordan: 

 
Jadi ketahuilah, bahwa bukan karena jasa-jasamu (NKJV: kebenaranmu) TUHAN, Allahmu, 
memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang 
tegar tengkuk!" (Ula 9:6, penjelasan penerjemahan ditambahkan) ≈ Yakinlah bahwa TUHAN Allahmu 
tidak menyerahkan tanah subur itu kepadamu oleh karena kamu pantas menerimanya. Tidak! Kamu 
ini bangsa yang keras kepala. (Ula 9:6, BIS) 

 
Sekarang bayangkanlah berabad-abad "ketegar-tengkukan" kemudian, dan kita akan memiliki wawasan 
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tentang orang banyak yang Yesus khotbahi.  
 
Fakta lain yang menarik adalah bahwa Allah tidak pernah menunjuk satupun orang Farisi, Saduki atau ahli-
ahli Taurat di mana pun di Alkitab, melainkan hanya imam untuk melayani di bait suci. Kerajaan Babel 
dengan raja Nebukadnezar menggulingkan kerajaan Yahudi pada tahun 586 SM dan ribuan Israel ditawan 
ke Babel. Setelah Babel digulingkan oleh Kekaisaran Persia, penguasa Persia (Koresh Agung) memberi izin 
kepada orang-orang Yahudi untuk kembali ke tanah air mereka pada tahun 538 SM dan membangun 
kembali bait suci. 
 
Golongan-golongan orang Farisi dan lawan-lawan mereka, orang-orang Saduki, adalah dua dari sekte awal 
yang muncul pada Periode Bait Suci Kedua. Secara umum, sementara golongan Saduki adalah monarki 
aristokrat dan konservatif, golongan Farisi bersifat eklektik (memilih dari berbagai sumber), populer dan lebih 
demokratis. 
 
Sekte-sekte ini juga mengabaikan banyak titah hukum-hukum Allah dan menggantinya dengan aturan-aturan 
dan kode-kode buatan manusia yang menghasilkan apa yang secara tradisional dikenal hari ini sebagai 

Yudaisme
1
. Yesus menegur mereka berkali-kali karena mengganti perintah-perintah Allah dengan tradisi 

buatan manusia. Tengok misalnya bagaimana mereka mencoba menyudutkan Yesus, mengatakan bahwa 
murid-murid-Nya melanggar tradisi para tua-tua: 

 
Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan 
berkata: "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak 
membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka: "Mengapa kamupun 
melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman: Hormatilah 
ayahmu dan ibumu; dan lagi: Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi 
kamu berkata: Barangsiapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya: Apa yang ada padaku 
yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, 
orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu 
nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik! Benarlah nubuat 
Yesaya tentang kamu: Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-
Ku. Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah 
manusia." (Mat 15:1-9) 

 
Orang-orang Yahudi selama berabad-abad telah mengurangi hukum Allah yang sempurna menjadi suatu 
standar yang bisa "ditaati", tetapi Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa semua orang gagal. 
Bahkan jika beberapa orang mengklaim bahwa mereka telah menaati hukum seumur hidup mereka, Yesus 
menunjukkan bahwa mereka masih kekurangan di beberapa bidang lain. Dia ingin orang-orang mengerti 
bahwa hanya dengan menempatkan iman kita kepada seorang Juruselamat (Dia), kita bisa dipulihkan 
kepada Allah dan dengan iman memperoleh kasih karunia, belas kasihan dan pembenaran. Paulus 
kemudian menerima pewahyuan dari Tuhan ini dan menulis sebagai berikut: 
 

Tetapi sekarang, tanpa (NKJV: terpisah dari) hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti 
yang disaksikan dalam Kitab Taurat dan Kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman 
dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua 
orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah [tidak peduli betapa baiknya mereka 
boleh pikir mereka telah menaati hukum Taurat], dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan 
cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. (Rom 3:21-24, penjelasan dan penekanan 
ditambahkan) 
 
Karena kami yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum 
Taurat. (Rom 3:28) ≈ Sebab kesimpulannya adalah begini: Orang dinyatakan berbaik kembali dengan 
Allah, bukan karena ia melakukan apa yang tercantum dalam hukum agama Yahudi, melainkan 
karena ia percaya kepada Yesus Kristus. (Rom 3:28, BIS) 

 
Ayat 23 di pasal di atas adalah ayat favorit para pengkhotbah hukum, tetapi mereka tidak pernah 
membacanya bersama-sama dengan ayat berikutnya, yang mengatakan bahwa meskipun semua orang di 
planet ini telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, mereka dibenarkan secara cuma-cuma oleh 
iman mereka kepada Kristus. Kita akan melihat ayat ini lagi pada bab berikutnya. 
 
 
Konteks Perkataan-perkataan Yesus 
 
Jika kita membaca ajaran Yesus melalui perspektif ini (yaitu bahwa Ia berusaha untuk menunjukkan kepada 
orang-orang bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapai standar dari hukum dengan upaya mereka 
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sendiri) kita dapat melihat mengapa Dia selalu begitu marah pada orang-orang Farisi yang berpikir bahwa 
Allah akan menerima mereka dengan kehidupan "kudus" mereka dan mengapa Ia juga menunjukkan rahmat 
dan kasih yang sedemikian kepada mereka yang hanya percaya kepada-Nya dan tahu mereka tidak bisa 
berhasil tanpa Dia. 
 
Hukum akan selalu menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, membuat kita merasa bersalah dan 
menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak melakukan cukup. Ketika orang muda yang kaya itu membual 
dalam moralitasnya sendiri, mengklaim dia telah mematuhi seluruh hukum Taurat sejak dia masih sangat 
muda, Yesus menunjukkan kepadanya bahwa ia masih gagal: dia lebih menghargai uang dari harta surgawi. 

 
Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya: "Guru yang baik, apa yang harus aku 
perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus: "Mengapa kaukatakan Aku baik? Tak 
seorangpun yang baik selain dari pada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah: 
Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah 
ayahmu dan ibumu." Kata orang itu: "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar 
itu Yesus berkata kepadanya: "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kaulakukan: juallah segala 
yang kaumiliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta 
di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia 
menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. (Luk 18:18-23) 

 
Tapi sekarang "para pengkhotbah hukum" zaman modern akan mengambil ayat-ayat ini dan 
memberitahukan anak-anak Allah yang berharga (yang telah dibebaskan dari hukum Taurat) bahwa adalah 
salah bagi orang Kristen untuk memiliki banyak uang dan Anda tidak bisa pergi ke surga jika Anda kaya. 
 
Hati-hati dari mereka yang menuntut suatu standar hidup suci untuk mendapatkan persetujuan Allah atau 
yang menyangkal berkat-berkat Tuhan. Kita hidup di bawah Akad Baru dan hukum Taurat (dengan segala 
tuntutan-tuntutan "hidup benar"nya) telah disalibkan dengan Kristus: 

 
Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, 
telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, 
dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan 
mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib: (Kol 2:13-14)  
…dan membatalkan surat hutang terhadap kita, yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang 
berat. Dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib, Allah menghapuskan semua dakwaan 
terhadap kita. (Kol 2:14, BIS) 

 
Ingat ke-10 Perintah yang diukir di loh-loh batu? 

 
Pelayanan yang memimpin kepada kematian (NKJV: pelayanan maut) terukir dengan huruf pada loh-
loh batu... (2 Kor 3:7a) 

 
Ke-10 Perintah itu disebut pelayanan maut! 

 
…kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-
pelayan dari suatu akad baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab 
hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. (2 Kor 3:5b,6) ≈ Kami tidak punya 
sesuatu alasan apa pun untuk menyatakan bahwa kami sanggup melakukan pekerjaan ini, tetapi 
Allah yang memberi kemampuan itu kepada kami. Ialah yang membuat kami sanggup menjadi 
pelayan untuk suatu akad yang baru; akad yang bergantung pada Roh Allah, bukan pada hukum 
yang tertulis. Sebab yang tertulis itu membawa kematian, sedangkan Roh Allah itu memberi hidup. (2 
Kor 3:5,6 BIS) 

 
Ayat ini mengatakan bahwa huruf-huruf (hukum Taurat) mematikan (membunuh)! 
 
Oleh karena itu marilah kita terus berjuang untuk kebebasan yang kedalamnya kita telah dipanggil: 
kebebasan mulia Akad Baru! Mari kita waspada terhadap orang-orang Farisi modern yang dengan bentuk 
kesalehan mereka (yang tanpa kuasa) mencoba untuk menjerat kita menjadi orang-orang yang dikendalikan 
oleh kinerja, legalistik dan terus menerus di bawah tekanan untuk mencoba hidup mencapai standar yang 
sudah kadaluarsa. 

 
Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan itu dan jangan mau 
lagi dikenakan kuk perhambaan. (Gal 5:1, terjemahan dari NKJV) 
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Kebenaran Melalui Hukum Taurat Bag. 2 
 

 

Cukup mengherankan bagaimana beberapa pengkhotbah modern ingin meletakkan ke atas anak-anak Allah 
hukum Taurat dan peraturan Akad Lama yang mereka sendiri tidak dapat penuhi, bangsa Israel (Yahudi) pun 
tidak bisa hidupi selama ratusan tahun. Ketika orang-orang Yahudi tertentu datang ke Antiokhia, rasul Petrus 
menarik diri dan tidak makan bersama-sama dengan orang-orang percaya bukan Yahudi karena ini dianggap 
sebagai dosa oleh mereka yang masih hidup menurut hukum Taurat. Tetapi Paulus menegur dia dan orang-
orang Yahudi lainnya yang ikut bergabung dengannya dalam kemunafikan: 

 
Tetapi waktu kulihat, bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata 
kepada Kefas di hadapan mereka semua: "Jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan 
bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat 
untuk hidup secara Yahudi?" (Gal 2:14) Catatan penerjemah: NKJV tidak mempunyai kata ‘kelakuan’.  

 
Hal yang sama terjadi di gereja-gereja di Galatia. Orang-orang Kristen Galatia tidak meninggalkan Yesus 
sebagai Mesias mereka, tetapi orang-orang Yahudi legalistik telah meyakinkan mereka bahwa mereka tidak 
bisa menjadi benar dengan Allah dengan hanya percaya pada apa yang telah dilakukan Yesus. Mereka 
diberitahu bahwa mereka juga harus menjaga Hukum Taurat Akad Lama agar Tuhan menerima mereka. 
Kebohongan yang sama sedang disebarkan pada hari ini dan jemaat gereja-gereja sedang dimanipulasi 
untuk melakukan sesuai dengan standar-standar buatan manusia, jika tidak Tuhan pun tidak akan menerima 
mereka, menjawab doa-doa mereka atau memberkati mereka. Banyak orang suka mengutip ayat Akad 
Lama kitab Imamat 11: 44-45 di luar konteks, di mana Allah berkata kepada Israel: "Kuduslah kamu, sebab 
Aku kudus". Adalah logis bahwa menjalani gaya hidup suci bukanlah hal yang buruk, tetapi ketika kita 
melakukan ini untuk mendapatkan persetujuan Allah, itu bukanlah Injil. 
 
 
Hukum-hukum Buatan Manusia 
 
Pada zaman Paulus, masalahnya adalah sunat. Orang-orang percaya legalistik masih berpegang teguh 
bahwa seorang harus disunat sesuai dengan hukum Musa agar dapat diterima oleh Allah. Pada hari ini 
pesan legalistik yang sama dikhotbahkan dengan menggunakan taktik-taktik yang berbeda. Saat ini orang-
orang dibuat merasa bersalah dengan menggunakan hal-hal seperti doa, studi Alkitab, kehadiran di gereja 
dan tindakan "hidup benar" lainnya sebagai persyaratan-persyaratan yang diperlukan agar Allah mengasihi 
dan menerima mereka. Sebaliknya orang harus benar-benar diberitahu berulang-ulang bahwa iman mereka 
dalam apa yang Kristus telah lakukan bagi mereka adalah lebih dari cukup! 

 
Karena kami yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum 
Taurat. (Rom 3:28) ≈ Sebab kesimpulannya adalah begini: Orang dinyatakan berbaik kembali dengan 
Allah, bukan karena ia melakukan apa yang tercantum dalam hukum agama Yahudi, melainkan 
karena ia percaya kepada Yesus Kristus. (Rom 3:28, BIS) 

 
Kebenaran bukanlah kombinasi dari apa yang telah Yesus lakukan bagi kita ditambah kekudusan tindakan 
kita sendiri: Yesus ditambah apa pun sama dengan nihil (bukan apa-apa). Yesus ditambah nihil sama 
dengan segala-galanya. (Bahasa Inggrisnya bagus: Jesus plus anything equals nothing. Jesus plus nothing 
equals everything, Penerj.) 
 
Tidak ada yang berpendapat bahwa kita tidak harus berdoa, mempelajari Firman, pergi ke gereja, dll, namun 
setiap kali dikatakan bahwa Allah marah kepada kita jika kita gagal melakukan hal-hal ini, itu bukanlah Injil 
yang benar. Jenis pengajaran itu menempatkan beban keselamatan kepada kita dan membuka kita kepada 
tuduhan dan serangan dari setan. Inilah yang Paulus sebut sebagai penyimpangan Injil: 

 
Aku heran, bahwa kamu begitu lekas berbalik dari pada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah 
memanggil kamu, dan mengikuti suatu injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang 
mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. (Gal 1: 6-7) 
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Tidak Bahkan hanya untuk Sekelumit Hukum! 
 
Seseorang yang mengklaim bahwa orang lain harus mematuhi bahkan hanya satu ketentuan yang 
ditetapkan dalam Hukum Taurat Akad Lama saja menjadi terikat dengan seluruh hukum itu: 

 
Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya [salah satu persyaratan 
hukum Taurat], bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. (Gal 5:3, penjelasan ditambahkan) 

 
Seseorang tidak bisa hanya memilih untuk mematuhi satu (atau beberapa) hukum Taurat dan tidak 
mematuhi secara ketat semua yang lainnya, karena ini akan secara harafiah menunjukkan kemunafikan 
Farisi. Tapi dengan hanya menempatkan iman kita kepada Yesus yang telah mematuhi semua hukum 
Taurat atas nama kita, dosa kita (kondisi penuh dosa) diperhitungkan (dibawa atau diberikan) kepada-Nya 
dan kebenaran-Nya diberikan kepada kita sebagai suatu pemberian cuma-cuma! 
 
 
Roma 3:23 
 
Banyak orang juga suka mengutip Roma 3:23 di luar konteks untuk mencoba membuat anak-anak Allah 
merasa bersalah dan sadar akan kesalahan mereka: 

 
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, (Rom 3:23) 

 
Tetapi ayat ini tampaknya sangat berbeda ketika itu benar-benar dibaca dalam konteks ayat-ayat di 
sekitarnya. Mari kita baca dari ayat 21 sampai 24: 

 
21 

Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah (NKJV: kebenaran Allah yang terpisah/ 
terlepas dari hukum Taurat) telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam Kitab Taurat dan Kitab-

kitab para nabi, 
22 

yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang 

percaya. Sebab tidak ada perbedaan. 
23 

Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah 

kehilangan kemuliaan Allah, 
24 

dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena 
penebusan dalam Kristus Yesus. (Rom 3:21-24, penekanan dan penjelasan terjemahan 
ditambahkan) 

 
Ini berarti bahwa sekarang Bapa tidak hanya melihat kita seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa, Dia 
melihat kita seolah-olah kita juga telah mematuhi semua hukum Taurat sepanjang hidup kita! Yesus 
menanggungan pada diri-Nya apa yang layak bagi kita (hukuman kita) dan memberikan pemberian gratis 
kepada kita apa yang layak bagi Dia (persetujuan Bapa dan berkat-berkat atas ketaatan 100% sepenuhnya). 
Sekarang itu adalah pertukaran yang sungguh baik, haleluya! 
 
Di bawah ini adalah versi yang diparafrasekan dari Roma 3:21-24 (bandingkan dengan ayat-ayat asli di 
atas). Semoga sukacita dan kegembiraan dari jiwa yang sudah bebas membanjiri siapapun yang membaca 
ini. Puji Tuhan untuk HADIAH GRATIS kebenaran! 

 
21 

Tapi suatu hari dalam "pengadilan" Surga, Hukum Taurat dan Nabi akan berdiri, menunjuk jari 

mereka untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus dan berkata: "Orang itu benar! 
22 

Dengan 
menempatkan iman mereka kepada Yesus, semua orang yang percaya itu diberi kebenaran yang 

sama seperti Allah!"  
23 

Karena meskipun mereka pernah disebut "orang berdosa" dan kehilangan 

kemuliaan Allah, 
24 

mereka telah dibenarkan secara cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya melalui 
penebusan yang ada dalam Kristus Yesus. (Rom 3:21-24, versi yang penulis parafrasekan) 

 
Amin. 
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Adam Pertama dan Adam Terakhir 
 

 

Allah menciptakan Adam sempurna menurut gambar-Nya sendiri, tanpa dosa atau cacat. Namun melalui 
ketidaktaatan Adam di Taman Eden, ia mati secara rohani dan menjadi bersifat dosa. Kemuliaan Allah yang  
telah menutupi dia sampai pada saat itu terangkat dari dia dan ia menjadi sadar akan ketelanjangannya 
(ketiadaan kemuliaannya). Dan karena benih seluruh umat manusia masih berada di dalam Adam, setiap 
orang yang lahir setelah dia mewarisi sifat berdosa ini ketika lahir. Oleh karena itu melalui dosa satu orang, 
maut datang ke dalam dunia. 

 
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… (Rom 5:12a) 

 
Hasilnya adalah ketika setiap manusia lahir, mereka dilahirkan ke dalam keadaan berdosa yang menjadi 
alamiahnya (lahir dengan sifat berdosa). Tanpa memintanya, dosa secara otomatis telah diimpartasikan 
kepada kita pada saat lahir karena dosa pertama Adam. Demikianlah ketika kita dilahirkan, kita 
dilahirkan ke Adam pertama.  
 
Tapi ketika kita datang ke dalam Kristus (Adam yang terakhir) dengan hanya menempatkan iman kita 
kepada-Nya, kebenaran-Nya secara otomatis diperhitungkan kepada kita sebagai suatu pemberian gratis. 
Kita dipulihkan kepada keadaan spiritual Adam pertama pada awalnya yang tidak bercela, dibenarkan dan 
dimuliakan. Di dalam batin kita benar-benar terlihat persis sama seperti Yesus; kita diubahkan serupa 
dengan gambaran Anak Allah sendiri!  

 
Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula (NKJV: yang diketahui-Nya dari sebelumnya), 
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 (BIS: Mereka yang telah dipilih oleh 
Allah, telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus. 
Dengan demikian Anak itu menjadi yang pertama di antara banyak saudara-saudara). 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, penjelasan penerjemahan ditambahkan) 

  
Jadi ketika kita dilahirkan kembali, kita dilahirkan ke dalam Adam terakhir.  
 
 
Adam Pertama, suatu Pola dari Adam Terakhir 
  
Ketika manusia lahir, mereka menerima suatu sifat berdosa tanpa meminta untuk itu ataupun layak untuk itu. 
Oleh karena itu jika siapa pun di bumi menjadi binasa ketika mereka mati, mereka secara teknis tidak akan 
binasa karena mereka lakukan sesuatu yang salah - mereka akan binasa karena dosa pertama Adam dan 
sifat dosa yang mereka warisi dari dia sebagai suatu pemberian gratis.  
 
Dengan cara yang sama, setiap kali seseorang dilahirkan kembali, mereka menerima suatu pemberian gratis 
lainnya yang jauh lebih agung, yaitu kebenaran Allah. Dan sekali lagi fakta bahwa mereka akan masuk surga 
bukan karena apapun yang mereka lakukan yang benar, tetapi karena apa yang Kristus lakukan dengan 
benar atas nama mereka. Oleh karena itu kita melihat bahwa baik kodrat dosa maupun kodrat benar tidak 
dapat dicapai atau layak untuk diterima. Yang satu diberikan oleh Adam pertama dan yang lainnya oleh 
Adam terakhir.  

 
Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu [Adam pertama], maka 
lebih benar lagi mereka, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, 
akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus [Adam terakhir]. Sebab itu, 
sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh [penghakiman yang menghasilkan] 
penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh [pemberian 
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cuma-cuma yang menghasilkan] pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu 
orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua 
(NKJV: banyak) orang menjadi orang benar. (Rom 5:17-19, penjelasan dan penerjemahan NKJV 
ditambahkan)  

 
Dalam 1 Korintus 15 kita melihat Paulus menangani masalah ini lagi: 

  
Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati 
datang karena satu orang Manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan 
dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan 
Kristus. (1 Kor 15:21-22) 

 
Karena kehidupan dan otoritas spiritual manusia awalnya diserahkan kepada iblis oleh seorang manusia, 
Kristus juga harus datang ke bumi dalam bentuk seorang manusia untuk mengambilnya kembali dari setan, 
lihatlah 1 Korintus 15:21 (di atas) lagi. Kemudian dalam pasal yang sama Paulus melanjutkan untuk 
menggambarkan kemampuan Kristus untuk mengimpartasikan kehidupan: 

  
Seperti ada tertulis: "Manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup," tetapi Adam yang akhir 
menjadi roh yang menghidupkan (NKJV: menjadi roh yang memberikan kehidupan). (1 Kor 15:45, 
penjelasan penerjemahan ditambahkan). 

 
A.W. Tozer menulis sebagai berikut: "Apa yang kita butuhkan untuk mengembalikan kuasa kepada 
kesaksian Kristen bukanlah pembicaraan lembek tentang persaudaraan, melainkan pengakuan jujur bahwa 
ada dua ras manusia yang menempati bumi secara bersamaan: satu ras yang telah jatuh yang muncul dari 
keturunan Adam dan suatu ras yang mengalami regenerasi yaitu yang dilahirkan dari Roh melalui 
penebusan dalam Kristus Yesus."  
 
Sekarang pertimbangkanlah dengan hati-hati dua pernyataan berikut:  

1) Tidak ada jumlah kehidupan suci atau taat hukum yang bisa mengeluarkan kita dari keadaan 
kejatuhan kita dalam Adam pertama. Kita terjebak di sana dan satu-satunya cara untuk diselamatkan 
adalah untuk menaruh iman kita dalam Yesus Kristus (Roma 10:9-10). 

2) Demikian juga, saat kita datang ke dalam Adam terakhir (Yesus Kristus), tidak ada jumlah kehidupan 
berperilaku buruk atau "tidak suci" yang dapat menggerakkan kita keluar dari posisi kebenaran yang 
sempurna ini.  

 
Meskipun sebagian besar orang Kristen mempercayai pernyataan pertama untuk menjadi kenyataan, 
mereka memiliki sedikit masalah untuk mempercayai yang kedua. Pikiran pertama yang muncul di benak 
banyak orang ketika membaca pernyataan kedua adalah ini: "Orang ini sedang mengatakan bahwa saya 
bisa pergi keluar dan melakukan apa pun yang saya inginkan!" Hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan 
bahwa orang belum mengerti kuasa Ciptaan Baru dan tidak memiliki pewahyuan tentang apa yang. 
sebenarnya berubah pada seseorang ketika mereka dilahirkan kembali. Ketika Roh Kudus tinggal dalam diri 
seseorang, orang tersebut tidak ingin melakukan dosa - mereka benar-benar ingin melayani Tuhan, untuk 
menjalani kehidupan yang lurus sebagai contoh bagi orang lain dan mengasihi sesama mereka, karena ini 
adalah keinginan Roh Kudus dalam diri mereka. Jadi pada dasarnya kita benar-benar bisa keluar dan 
melakukan apapun yang kita inginkan, karena jika Roh Kudus benar-benar hidup di dalam kita, kita akan 
ingin berbuat baik!  
 
Alasan lain mengapa kebanyakan orang mendapati pernyataan kedua (di atas) sedemikian sulit untuk 
dipercaya karena kita lupa bahwa Allah tidak berhubungan dengan kita berdasarkan tingkat ketaatan kita 
sendiri lagi. Allah adalah roh dan karena kita juga adalah makhluk-makhluk rohani, Dia berhubungan dengan 
kita (memberkati kita, mengasihi kita, menyediakan bagi kita) berdasarkan status rohani kita, bukan sesuai 
dengan perilaku fisik kita. Dan karena roh kita telah dibuat benar untuk selamanya, Allah selamanya senang 
dengan kita tidak peduli perilaku kita. Allah melihat ketaatan sempurna Anak-Nya yang terkasih kapanpun 
Dia melihat kita dan ingat bagaimana Ia sepenuhnya telah mengalahkan dosa melalui kematian Yesus di 
kayu salib. 
  
Tuhan tidak memperhitungkan satupun dari dosa-dosa kita (masa lalu, sekarang atau masa depan) terhadap 
kita. Dia tidak terkejut ketika kita berbuat dosa. Dia tidak terguncang dengan kefasikan yang terjadi di dunia 
saat ini. Tuhan sepenuhnya puas, santai dan damai, sepanjang waktu diselimuti cinta yang menakjubkan 
dari Trinitas (bayangkanlah kasih menakjubkan antara Bapa, Putra dan Roh Kudus!). Allah aman dalam diri-
Nya, aman dalam mempelai wanita-Nya dan aman di dalam kita, anak-anakNya. Dia tidak memperhitungkan 
dosa kita terhadap kita - Dia sudah mematahkan tongkat hukuman-Nya pada punggung Yesus. Allah 
mendirikan perdamaian abadi antara diri-Nya dan manusia:  
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Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh 
karena Tuhan kita, Yesus Kristus. (Rom 5:1) 

  
Lalu mengapa kita masih mencoba untuk membenarkan diri kita sendiri dengan bekerja begitu keras untuk 
mendapatkan penerimaan Allah?  

 
Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang 
durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang 
yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya: "Berbahagialah orang yang diampuni 
pelanggaran-pelanggarannya (NKJV: perbuatan-perbuatannya yang melanggar hukum), dan yang 
ditutupi dosa-dosanya; berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan 
kepadanya." (Rom 4:5-8, penjelasan penerjemahan ditambahkan) 

 
Dosa kita diperhitungkan (dipertanggungkan) kepada Yesus, sehingga kita dapat beristirahat dalam kasih 
Bapa kita, mengetahui bahwa Allah tidak akan pernah memperhitungkan dosa-dosa kita (masa lalu, 
sekarang dan masa depan) terhadap kita lagi!  
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Penghapusan Hukum Taurat 
 

 

Dari zaman Adam dan Hawa sampai saat hukum Taurat itu diberikan kepada Musa dan orang Israel, tidak 
ada hukum di dunia. Allah memperlakukan semua orang yang percaya kepada-Nya dengan kasih dan 
rahmat, terlepas dari ketaatan atau ketidaktaatan mereka. Namun manusia masih menderita konsekuensi 
dari tindakan mereka sendiri, karena hukum maut memerintah di dunia:  

 
Sungguhpun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas 
mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang 
adalah gambaran Dia yang akan datang. (Rom 5:14)  

 
Perbedaan utama antara periode ini dengan periode setelah hukum Taurat diberikan, adalah bahwa Tuhan 
tidak menghukum orang karena dosa-dosa mereka saat itu.  
 
Tapi bagaimana dengan Adam dan Hawa yang diusir dari surga setelah mereka makan dari Pohon 
Pengetahuan Baik dan Jahat? Dalam hal ini Allah benar-benar melindungi Adam dan Hawa, karena jika 
mereka terus tinggal di Taman Eden dan makan dari Pohon Kehidupan juga, mereka akan terus hidup 
selamanya, tapi dalam keadaan dosa kekal!  
 
 
Abraham Tidak Berada di bawah Hukum Taurat 
 
Dalam zaman Abraham, bangsa Israel bahkan belum ada - ingat bahwa Abraham adalah ayah Ishak, yang 
adalah ayah Yakub, yang kemudian dikenal sebagai Israel.  

 
Firman Allah kepadanya: "Namamu Yakub; dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan 
Israel, itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. (Kej 35:10)  

 
Israel memiliki dua belas putra yang menjadi nenek moyang dari dua belas suku Israel. Dan kepada kedua 
belas suku inilah Allah memberikan hukum, tetapi baru 430 tahun setelah Abraham hidup:  

 
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. Maksudku ialah: Janji (NKJV: Akad) yang sebelumnya 
telah disahkan Allah [dalam Kristus], tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 
empat ratus tiga puluh tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. (Gal 3:16-17, 
penjelasan, penerjemahan dan penekanan ditambahkan)  

 
Mari kita lihat beberapa contoh tentang bagaimana Allah memperlakukan orang-orang sebelum hukum itu 
diberikan: 
  
Setelah Kain membunuh saudaranya Habel, Tuhan masih memberi tanda pada Kain untuk mencegah siapa 
pun dari membunuh dia dan Tuhan bahkan mengatakan bahwa jika ada yang mencoba untuk membunuh 
Kain, bahwa kepada Kain akan dibalaskan tujuh kali lipat! Tindakan Kain menyebabkan dia dikutuk dari 
bumi:  

 
Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk 
menerima darah adikmu itu dari tanganmu. (Kej 4:11)  

 
Mungkin ia bahkan dibenci oleh orang-orang, tapi ia tidak dikutuk oleh Tuhan. Lihat lagi: ia dikutuk dari 
BUMI. Allah masih mencintainya dengan cara yang sama. 
 
Dalam Kejadian 12 Abraham berbohong kepada Firaun tentang istrinya Sarah untuk menyelamatkan 
nyawanya sendiri karena ia berpikir bahwa orang-orang Mesir akan membunuhnya karena fakta bahwa 
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Sarah adalah seorang wanita yang sangat cantik. Di sini kita melihat bahwa bahkan meskipun Abraham 
yang jelas berbuat salah, Tuhan menegur Firaun! Dan bahkan lebih itu, setelah itu Abraham meninggalkan 
Mesir sarat dengan budak dan ternak dan kekayaan! Jadi Abraham berbohong tetapi menjadi kaya. Apakah 
terlihat seperti Tuhan menghukum dia?  
 
 
Bagaimana Israel Sampai di Mesir 
 
Jadi bagaimana Israel tiba di Mesir? Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya yang menjual dia ke 
pedagang budak dan ia dibawa ke Mesir. Dia kemudian menginterpretasikan mimpi-mimpi Firaun dan 
diangkat ke posisi tertinggi di seluruh Mesir, selain untuk Firaun sendiri. Seluruh wilayah itu mengalami 
kelaparan yang ekstrim dan sebelas saudara Yusuf dan ayah mereka (Yakub) datang untuk tinggal 
bersamanya di Mesir.  

 
Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya; dan Yusuf hidup seratus sepuluh 
tahun. (Kej 50:22)  

 
Dan demikianlah bagaimana keduabelas suku Israel datang untuk berada di Mesir. Mereka kemudian mulai 
sangat beranak-pinak karena Tuhan ada bersama mereka. Dan setelah beberapa ratus tahun kita melihat 
yang berikut:  

 
Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan 
dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya; mereka bertambah 
banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian 
bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja 
itu kepada rakyatnya: "Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya dari pada kita. 
Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak 
lagi dan  —  jika terjadi peperangan  —  jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi 
kita, lalu pergi dari negeri ini." Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk 
menindas mereka dengan kerja paksa: mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, 
yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang 
mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir 
memaksa orang Israel bekerja... (Kel 1:6-13)  

 
 
Israel di Padang Gurun 
 
Kita bisa mengikuti alur dari kasih karunia Allah ini kepada mereka yang percaya kepada-Nya, sampai ke 
waktu di mana hukum Taurat diberikan (Keluaran 19-20). Meskipun Israel bersungut-sungut dan mengeluh di 
padang gurun, Tuhan selalu menjadi penyedia bagi mereka (manna, air keluar dari batu, tiang api, dll). Dia 
tidak pernah menghukum atau membunuh bahkan satu orang pun yang percaya kepada-Nya. Tapi setelah 
Israel telah menerima Taurat, kita melihat suatu perubahan drastis. Mereka sekarang harus mematuhi 
persyaratan-persyaratan hukum itu secara sempurna untuk diberkati dan diterima oleh Allah, karena mereka 
sekarang harus berhubungan dengan Tuhan atas dasar tingkat ketaatan mereka sendiri kepada hukum. Jika 
mereka gagal menaati tawaran terakhir mereka itu, Tuhan tidak bisa gagal untuk menaati bagian-Nya 
(dengan menghukum mereka) karena itu akan membuat Dia menjadi pendusta.  
 
Israellah yang setuju terhadap akad ini dan mengatakan dalam kesombongan mereka bahwa mereka akan 
mematuhi semua yang Allah perintahkan untuk mereka lakukan, seolah-olah mereka memang akan berhasil 
melakukannya!  

 
Dan kita akan menjadi benar, apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan 
TUHAN, Allah kita, seperti yang diperintahkan-Nya kepada kita." (Ul 6:25, penekanan ditambahkan) ≈ 
Dan jika kita dengan hati-hati mematuhi semua hukum itu di hadapan Tuhan Allah kita, sebagaimana 
yang Dia perintahkan, itu akan menjadi kebenaran kita (Ul 6:25, terjemahan NIV, penekanan 
ditambahkan).  

 
Mereka percaya bahwa kebenaran mereka sendiri akan cukup baik untuk mencapai standar dari hukum 
Taurat, tapi sayangnya kisah kematian Israel melalui sejarah telah jelas bagi seluruh dunia untuk melihat, 
sebagaimana mereka melanggar standar hukum lagi dan lagi. Mari kita sekarang secara mendalam melihat 
apa konsekuensi-konsekuensi dari mencoba untuk hidup di bawah hukum Taurat. Kita akan melihat 
beberapa contoh bagaimana Israel melanggar persyaratan-persyaratan Taurat dan akibat-akibatnya yang 
mengerikan bagi mereka. Ini mungkin juga membantu menjelaskan bagaimana Tuhan yang baik dan penuh 
kasih bisa menghukum dan hampir menghancurkan seluruh bangsa - dan itu pasti telah merobek hati-Nya 
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yang penuh kasih ...  
 
 
Berkat dan Kutuk 
  
Salah satu bab yang paling mengejutkan dari Alkitab adalah Ulangan 28, di mana Allah memberikan Israel 
janji-janji berkat bagi ketaatan atau kutuk karena ketidaktaatan. Israel akan menerima janji berkat hanya jika 
mereka mentaati SEMUA perintah Allah. Ingat itu tidak hanya hanya 10 Perintah tetapi juga 613 perintah dan 
prinsip-prinsip hukum dan etika yang terkandung dalam Taurat atau Lima Kitab Musa. Itu berarti bahwa 
Israel harus menjaga semua perintah ini jika mereka ingin diberkati oleh Tuhan dan hal yang sama juga 
berlaku untuk setiap orang pada zaman ini yang mengharapkan Tuhan untuk memberkati mereka atas dasar 
mematuhi hukum - itu bukan hanya 10 Perintah tetapi semua hukum-hukum lain juga. Mari kita lihat 14 ayat 
pertama dari pasal itu, yang menetapkan berkat-berkat yang akan mereka terima untuk ketaatan:  

 
"Jika engkau baik-baik mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala 
perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka TUHAN, Allahmu, akan mengangkat 
engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi 
bagianmu, jika engkau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu: Diberkatilah engkau di kota dan 
diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, 
yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat 
adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. 
TUHAN akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. 
Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. 
TUHAN akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu; 
Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu. TUHAN akan 
menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah 
kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah TUHAN, Allahmu, dan hidup menurut jalan yang 
ditunjukkan-Nya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat, bahwa nama TUHAN telah disebut 
atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga TUHAN akan melimpahi engkau dengan kebaikan 
dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu  —  di tanah yang 
dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. 
TUHAN akan membuka bagimu perbendaharaan-Nya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi 
hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi 
pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. TUHAN akan 
mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan 
turun, apabila engkau mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini 
kaulakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala 
perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti allah lain dan beribadah 
kepadanya." (Ul 28:1-14) 

 
Dan kemudian dalam Ulangan 28:15-68 Allah menetapkan di hadapan mereka kutuk karena ketidaktaatan, 
yang terlalu banyak untuk didaftarkan di sini. Sekarang ada lampu peringatan yang seharusnya mulai 
menyala bagi Israel: Akad ini hanya punya 15 ayat berkat tapi memiliki 52 ayat kutuk! Ada sesuatu yang 
tidak benar! Tidakkah ini menyajikan bahkan lebih membuktikan bahwa akad ini adalah akad yang rendah 
dan bukanlah rencana Allah yang terbaik bagi umat manusia? Tidak ada orang berpikiran bagus yang akan 
setuju dengan syarat-syarat dari akad ini jika mereka telah memikirkannya dengan baik. Ingatlah bahwa 
kutuk karena ketidaktaatan menimpa mereka jika mereka tidak menaati salah satu dari 613 perintah Hukum 
Musa!  
 
Terlalu banyak orang yang masih memilih untuk hidup sesuai dengan Hukum Taurat Akad Lama saat ini 
dengan sangat nyaman memutuskan bahwa mereka dapat memilih perintah-perintah yang mereka ingin taati 
dan mana yang mereka tidak suka. Kecenderungan yang terjadi adalah untuk menghapus sebagian hukum 
Taurat, yang menurut orang-orang ini, tidak berlaku karena itu hanya upacara-upacara dan ritual-ritual. 
Namun Alkitab mengatakan kepada kita bahwa hukum adalah suatu kesatuan gabungan:  

 
Sebab barangsiapa [NKJV: yang seharusnya] menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu 
bagian dari padanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. (Yak 2:10, penjelasan penerjemahan 
ditambahkan) 

 
Alkitab adalah sebuah buku visual yang mengejutkan pada bagian-bagian tertentu, tetapi kita sering memilih 
untuk melompati ke bagian yang kita sukai atau bagian yang paling akrab dengan kita. Ambillah napas 
dalam-dalam selagi kita membaca tentang sedikit dari konsekuensi-konsekuensi yang Israel harus hadapi 
jika mereka gagal dalam satu aspek hukum:  
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"Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia 
segala perintah dan ketetapan-Nya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk 
ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau: (Ul 28:15) 

 
Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. 20  TUHAN akan mendatangkan 
kutuk, huru-hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kaukerjakan, sampai 
engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah 
meninggalkan Aku. TUHAN akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya 
engkau dari tanah, ke mana engkau pergi untuk mendudukinya. TUHAN akan menghajar engkau 
dengan batuk kering, demam, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum; 
semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan 
menjadi tembaga dan tanah yang di bawahpun menjadi besi. TUHAN akan menurunkan hujan abu 
dan debu ke atas negerimu; dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu, sampai engkau punah. 
(Ul 28:16, 21-24) 
 
Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi, dengan 
tidak ada yang mengganggunya.  TUHAN akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan 
borok, dengan kedal dan kudis, yang dari padanya engkau tidak dapat sembuh. TUHAN akan 
menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal, sehingga engkau meraba-raba 
pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap; perjalananmu tidak akan 
beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang 
menolong. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan 
menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan 
membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. (Ul 28:26-30) 

 
Ingat bagaimana Israel diangkut ke penawanan oleh musuh-musuh mereka? Pernahkah Anda bertanya-
tanya mengapa Tuhan mengijinkan hal ini terjadi? Karena mereka memiliki suatu akad dengan-Nya dan 
ketika mereka tidak menjunjung bagian mereka, Allah masih harus menjunjung bagian-Nya karena Dia tidak 
dapat tidak setia:  

 
Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang 
engkau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka, dengan 
tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu bangsa yang tidak kaukenal akan memakan hasil bumimu dan 
segala hasil jerih payahmu; engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Engkau akan menjadi gila 
karena apa yang dilihat matamu. TUHAN akan menghajar engkau dengan barah jahat, yang dari 
padanya engkau tidak dapat sembuh, pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai 
kepada batu kepalamu. TUHAN akan membawa engkau dengan raja yang kauangkat atasmu itu 
kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu; di sanalah engkau 
akan beribadah kepada allah lain, kepada kayu dan batu. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan 
dan sindiran di antara segala bangsa, ke mana TUHAN akan menyingkirkan engkau. Engkau akan 
mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab 
mereka akan menjadi tawanan. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan 
kekurangan akan segala-galanya engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh 
TUHAN melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu, sampai engkau 
dipunahkan-Nya. (Ul 28:32-37, 41, 48)  

 
 
Tulah-tulah di Padang Gurun 
 
Jadi marilah kita kembali ke Israel di padang gurun, setelah Allah memberi mereka hukum Taurat. Karena 
kegagalan mereka untuk menahan akhir dari akad mereka, Tuhan mulai mengirimkan wabah penyakit dan 
bencana atas mereka, karena Dia harus tetap setia di pihak-Nya pada perjanjian itu karena fakta bahwa Dia 
tidak bisa berbohong. Mari kita membaca tentang beberapa tulah ini.  
 
Di bawah Hukum Taurat Akad Lama, Allah telah menunjuk Harun dan orang Lewi sebagai satu-satunya 
orang yang diizinkan untuk melayani Dia. Sekarang orang-orang tertentu bangkit melawan mereka dan 
Musa, mengklaim bahwa mereka juga memiliki hak untuk menjadi imam, sehingga melanggar hukum: 

  
Korah bin Yizhar bin Kehat bin Lewi, beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, 
ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta dua 
ratus lima puluh orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, 
semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, 
serta berkata kepada keduanya: "Sekarang cukuplah itu! Segenap umat itu adalah orang-orang 
kudus, dan TUHAN ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas 
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jemaah TUHAN?" Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan 
segenap kumpulannya: "Besok pagi TUHAN akan memberitahukan, siapa kepunyaan-Nya, dan siapa 
yang kudus, dan Ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepada-Nya; orang yang akan dipilih-
Nya akan diperbolehkan-Nya mendekat kepada-Nya. Perbuatlah begini: ambillah perbaraan-
perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya, bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah 
ukupan di atasnya, di hadapan TUHAN pada esok hari, dan orang yang akan dipilih TUHAN, dialah 
yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi!"  Lalu berkatalah Musa kepada Korah: "Cobalah 
dengar, hai orang-orang Lewi! Belum cukupkah bagimu, bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel 
dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepada-Nya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada 
Kemah Suci TUHAN dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau 
diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu bani Lewi? Dan sekarang mau 
pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Sebab itu, engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu 
bersepakat melawan TUHAN. Karena siapakah Harun, sehingga kamu bersungut-sungut 
kepadanya?" Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak 
Eliab, tetapi jawab mereka: "Kami tidak mau datang. Belum cukupkah, bahwa engkau memimpin 
kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami 
mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami? Sungguh, 
engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun 
memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan 
engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang." (Bil 16:1-14)  

 
Kemudian pada hari berikutnya 250 laki-laki membawa pedupaan mereka di hadapan Allah dan berdiri di 
depan tabernakel, dan mereka mengumpulkan seluruh jemaat menentang Musa dan Harun.  

 
Sesudah itu berkatalah Musa: "Dari hal inilah kamu akan tahu, bahwa aku diutus TUHAN untuk 
melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri: jika orang-orang ini nanti 
mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku 
tidak diutus TUHAN. Tetapi, jika TUHAN akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan 
tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga 
mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu, bahwa orang-orang ini telah 
menista TUHAN." Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah 
yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya 
dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah 
mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati; dan 
bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang 
Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka: "Jangan-
jangan bumi menelan kita juga!" Lagi keluarlah api, berasal dari pada TUHAN, lalu memakan habis 
kedua ratus lima puluh orang yang mempersembahkan ukupan itu. (Bil 16:28-35) 

  
Sekarang orang akan berpikir bahwa jemaat akan mendapat pelajaran dari ini, tapi lihatlah apa yang terjadi 
hari berikutnya:  

 
Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, 
kata mereka: "Kamu telah membunuh umat TUHAN." Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan 
Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah Kemah Pertemuan, maka kelihatanlah awan itu 
menutupinya dan tampaklah kemuliaan TUHAN. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan Kemah 
Pertemuan. Maka berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya 
Kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun: 
"Ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah 
dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka TUHAN 
telah berkobar, dan tulah sedang mulai." Maka Harun mengambil perbaraan, seperti yang dikatakan 
Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara 
bangsa itu; lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia 
berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang 
mati kena tulah itu ada empat belas ribu tujuh ratus orang banyaknya, belum terhitung orang-orang 
yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu Kemah 
Pertemuan, tulah itu telah berhenti. (Bil 16:41-50) 

 
Berikut adalah contoh lain: 

  
Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan 
Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi allah mereka, lalu 
bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah allah orang-orang itu. Ketika Israel 
berpasangan dengan Baal-Peor, bangkitlah murka TUHAN terhadap Israel; lalu berfirmanlah TUHAN 
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kepada Musa: "Tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di 
hadapan TUHAN di tempat terang, supaya murka TUHAN yang bernyala-nyala itu surut dari pada 
Israel." Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel: "Baiklah masing-masing kamu membunuh 
orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal-Peor." Kebetulan datanglah salah seorang 
Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan 
segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu Kemah Pertemuan. Ketika hal 
itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu 
dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah, dan 
menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu, pada perutnya. Maka berhentilah 
tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada dua puluh empat ribu orang 
banyaknya. (Bil 25:1-9) 

 
Kemudian kita membaca tentang Israel yang dibuang ke Babel oleh raja Nebukadnezar dan diserang oleh 
segala macam bencana karena ketidakmampuan mereka untuk hidup sesuai dengan standar hukum, 
sehingga mengakibatkan dipenuhinya janji bahwa mereka akan ditangkap dan dibawa ke negara lain dalam 
Ulangan 28:36 (di atas). 
 
  
Masih Hidup Menurut Hukum? 
  
Sekarang setelah membaca bagaimana orang diperlakukan di bawah Akad Lama, bagian paling 
menyedihkan adalah bahwa mayoritas gereja saat ini masih mencoba untuk hidup sesuai dengan Hukum 
Taurat Akad Lama dan kemudian mereka bertanya-tanya, mengapa mereka sakit, miskin, depresi, tidak 
bahagia dan sekarat? Kenyataannya adalah bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung kutuk 
hukum Taurat bagi kita: 

  
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab 
ada tertulis: "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!" 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) 

  
Berikut ini adalah contoh-contoh bagaimana hukum Taurat dapat merayap di atas gereja pada hari ini: 
 

• Duduk di pertemuan "Kristen" di mana 10 Perintah atau beberapa undang-undang lain dalam Alkitab 

dibacakan dan kita diberitahu bahwa inilah yang harus kita lakukan untuk diberkati atau diterima oleh 

Allah. 

• Merasa bersalah atau terhukum bahwa kita tidak melakukan cukup baik bagi Tuhan atau bahwa kita 

tidak pergi ke gereja, tidak cukup berdoa atau membaca Alkitab. 

• Merasa bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita karena kita telah berdosa dalam satu atau beberapa 

cara.  

• Kurang berani untuk mendekati Allah dengan keyakinan diri saat kita berdoa karena kita berpikir Dia 

mungkin marah kepada kita untuk sesuatu yang kita telah lakukan. 

• Mencoba dalam upaya-upaya kita sendiri untuk menjadi "seorang yang lebih baik" atau menjadi "lebih 

suci" sehingga Tuhan dapat senang dengan kita.  

 

Semua gejala di atas adalah tanda-tanda bahwa hukum sedang mencoba merayap di atas kita. Alkitab 

mengatakan sekarang tidak ada lagi hukum dan di mana tidak ada hukum, tidak ada pelanggaran hukum itu.  
 
Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak 
ada juga pelanggaran. (Rom 4:15) ≈ Hukum agama Yahudi mendatangkan hukuman Allah. Tetapi 
kalau hukum tidak ada, maka pelanggaran pun tidak ada. (Rom 4:15, BIS) 

 
Ingatlah bagaimana kegagalan Israel untuk mematuhi hukum telah mengakibatkan murka Allah? Itulah 
persisnya yang dibicarakan oleh ayat ini, yakni hukum yang mengakibatkan murka Allah. 
 
 
Tidak ada Hukum [Taurat] ... Kembali 
 
Pada awal bab ini kita telah berbicara tentang bagaimana Allah tidak menghukum orang karena pelanggaran 
mereka, sejak Adam hingga saat Ia memberikan hukum Taurat kepada Israel, karena selama periode itu 
tidak ada yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat kepatuhan melawan mereka. Jadi sama seperti dulu 
itu, maka sekarang tidak ada hukum bagi Allah untuk mengukur kinerja melawan kita. Karena itu ia bisa tidak 
menghukum kita atau memperhitungkan dosa-dosa kita melawan kita lagi, karena hukum Taurat sudah 
disalibkan bersama Yesus! 
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…dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan 
mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib: (Kol 2:14) ≈ …dan 
membatalkan surat hutang terhadap kita, yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat. 
Dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib, Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. 
(Kol 2:14, BIS) 

 
Tidak pernah ada manusia yang bisa hidup sesuai dengan persyaratan hukum Taurat dan tidak akan ada 
yang pernah bisa. Allah mengetahui ini dan karena itu Ia mengutus putraNya Yesus dalam bentuk manusia 
untuk mencapai prestasi ini atas nama kita:  

 
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah 
dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus Anak-Nya sendiri dalam daging, yang serupa dengan 
daging yang dikuasai dosa, karena (NKJV: untuk pertanggungan) dosa, Ia telah menjatuhkan 
hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan [NKJV: kebenaran] hukum Taurat digenapi di 
dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Tetapi kamu tidak hidup dalam 
daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak 
memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. (Rom 8:3-4, 9, penjelasan penerjemahan ditambahkan)  

 
Dua ayat ini mengatakan bahwa persyaratan hukum Taurat (dengan kata lain ketaatan 100% SEGALA 
waktu) telah dipenuhi oleh Yesus. Dan Yesus kemudian juga menanggung sendiri hukuman penuh untuk 
dosa seluruh dunia (karena menurut hukum, dosa harus dihukum) meskipun Dia tidak pantas 
mendapatkannya. Dengan demikian penghukuman dosa dilaksanakan sekali dan untuk semuanya sekaligus! 
Yesus membenarkan semua orang yang menaruh iman mereka kepada Dia, membawa perdamaian antara 
Allah dan manusia sekali lagi: 

 
Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh 
karena Tuhan kita, Yesus Kristus. (Rom 5:1)  

 
Ayat berikut mengokohkan itu: 

  
Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan 
kalau tidak ada hukum Taurat. (Rom 5:13) ≈ Sebelum hukum agama Yahudi diberikan, dosa sudah 
ada di dalam dunia. Tetapi dosa tidak dituntut, karena tidak ada hukum yang bisa dilanggar (Rm 
5:13, BIS)  

 
Ayat ini mengatakan bahwa sebelum hukum Taurat diberikan, meskipun orang berdosa, Tuhan tidak 
memperhitungkan dosa-dosa mereka terhadap mereka karena pada dasarnya tidak ada hukum untuk 
dilanggar. Dan sekarang karena sudah tidak ada lagi hukum untuk ditaati ataupun untuk dilanggar, kita bisa 
mendekati Allah dengan berani, bahkan jika kita baru saja bikin kacau! Karena di mana tidak ada hukum 
tidak ada pelanggaran hukum. Dan di mana tidak ada pelanggaran, tidak ada hukuman. 
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Perumpamaan Anak yang Hilang (Lukas 15) 
 

 

Dua nama alternatif untuk perumpamaan ini bisa saja berupa "Perumpamaan Kakak Laki-laki yang 
Marah" (sikap banyak gereja hari ini) atau "Perumpamaan Bapa yang Penuh Kasih".  
 
Perhatikan bahwa anak itu adalah memang "ANAK" terlebih dahulu sebelum ia menjadi "anak yang hilang". 
Ini berarti bahwa Yesus tidak berbicara tentang orang yang tidak beriman yang menerima keselamatan untuk 
pertama kalinya, tapi tentang orang percaya yang telah dilahirkan kembali yang pergi keluar dari rumah 
ayahnya untuk hidup sesuai dengan keinginan dagingnya. Kemudian ketika anak itu memukul-mukul dirinya 
sendiri dan menyembah-nyembah dalam pengasihan diri sendiri dan rasa bersalah tentang bagaimana dia 
sudah tidak layak, berpikir bahwa ayahnya akan menghukum atau menolaknya karena dosa-dosa yang telah 
dilakukannya (apakah ini terdengar akrab?), perhatikan bahwa cinta Bapa-Nya tidak bertambah ataupun 
berkurang. Kenyataannya ketika ia kembali ke rumah, Bapa-Nya bahkan tidak ingin mendengarkan 
pengakuannya, tetapi hanya menghujani dia dengan ciuman dan kasih sayang yang mengalir dari hati kasih-
Nya.  
 
Kita kadang-kadang lupa bahwa Allah telah mengampuni segala dosa kita (masa lalu, sekarang dan masa 
depan):  

 
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan 
pelanggaran mereka... (2 Kor 5:19a)  

 
Dia selalu berada di ujung untuk menyergap kita dengan gelombang kebaikan-Nya lainnya. Bukanlah 
pengakuan kesalahan kita yang "memulihkan" persetujuan Allah terhadap kita - kita sudah didamaikan 
dengan Dia lebih dari 2000 tahun yang lalu ketika Yesus menanggung hukuman kita ke atas diri-Nya dan 
Allah telah berkenan dengan kita sejak itu. Dengan menempatkan iman kita dalam kasih karunia Allah, kita 
mengambil bagian dari semua manfaat dari Akad Baru termasuk suatu sifat lahir baru, memiliki pribadi Roh 
Kudus yang hidup dalam diri kita, serta penyembuhan, pembebasan, berkat, hidup, kekayaan dan lebih 
banyak lagi!  
 
Perumpamaan ini juga menggambarkan bahwa orang percaya lahir baru bisa hidup tunduk pada hukum-
hukum di dunia ini jika mereka tinggal dalam ketidakpercayaan terhadap janji-janji Allah. Benar-benar 
mungkin untuk hidup seperti fakir miskin dalam rumah seorang Raja! Ya, Allah telah memberikan janji-janji 
yang berharga dalam firman-Nya, tapi kita harus mempercayainya untuk menerimanya. Pilihan-pilihan yang 
buruk dan penolakan kita untuk percaya pada kebaikan Tuhan dan sikap perkenanan-Nya terhadap kita 
mungkin memiliki konsekuensi-konsekuensi yang mengerikan bagi kita dalam kehidupan kita di bumi ini: 

  
Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi 
barangsiapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu (Gal 6:8). ≈ Sebab 
barangsiapa menabur dalam dagingnya, oleh daging akan menuai kebinasaan / kerusakan), tetapi 
barangsiapa menabur dalam Roh, oleh roh akan menuai kehidupan kekal) (Gal 6:8, terjemahan 
NKJV). 

 
Kerusakan ini mengacu pada menderita kerugian di alam natural. Jika kita menabur dalam daging kita tidak 
akan memiliki pikiran yang diperbarui, tidak berjalan dalam janji-janji Allah (karena kita akan bertahan dalam 
ketidakpercayaan) dan tidak menikmati hidup secara penuh di Rumah Bapa kita.  

 
Yang dimaksud ialah: selama seorang ahli waris belum akil balig, sedikitpun ia tidak berbeda dengan 
seorang hamba, sungguhpun ia adalah tuan dari segala sesuatu; tetapi ia berada di bawah perwalian 
dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapanya. Demikian pula kita: selama 
kita belum akil balig, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka 
Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia 
diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi 
anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, 
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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 (NKJV: ahli-ahli waris Allah melalui Kristus). 
Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada allah-allah yang 
pada hakekatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, 
sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah 
dan miskin (NKJV: bersifat pengemis) dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu 
dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. 
(Gal 4:1-10, penekanan dan penjelasan penerjemahan ditambahkan) 

  
Ketika orang-orang percaya mulai melihat bahwa mereka telah benar-benar dibebaskan dari hukum 
(termasuk menaati hari Sabat dan semua perintah lainnya), itu tidak hanya akan menghentikan mereka 
hidup seperti pengemis dalam perbudakan unsur-unsur dunia ini, tetapi juga menghasilkan suatu kesadaran 
ningrat ilahi – bukan suatu sikap congkak dan membanggakan diri "saya lebih baik dari pada orang lain " - 
tapi suatu realisasi batin akan identitas sejati mereka: "Saya seorang warga negara surga dan Bapa-Ku 
adalah Raja alam semesta." 
  
Bagaimanapun, bahkan jika kita tersandung ke dalam apa yang dunia lihat sebagai suatu dosa yang sangat 
besar (anak yang hilang itu menghabiskan setengah dari semua uang ayahnya dengan tidur dengan pelacur 
dan menghabiskan segalanya sesuai hawa nafsu dagingnya), masih ada kasih karunia demi kasih karunia 
bagi kita dari Allah.  

 
Dan dimana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah (NKJV: 
berlimpah lebih banyak lagi) (Rom 5:20b, penjelasan penerjemahan ditambahkan)  

 
 
"Sindrom Sang Kakak" 
 
Seperti si kakak, sesama orang percaya dapat memilih untuk menilai seorang Kristen yang murtad untuk hal-
hal yang dia telah dilakukan, tapi Tuhan tidak pernah akan menghakimi umatnya atau marah dengan mereka 
lagi sesuai dengan alad yang telah Dia buat:  

 
Keadaan ini bagi-Ku seperti [NKJV: air bah] pada zaman Nuh: seperti Aku telah bersumpah 
kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi, demikianlah Aku telah bersumpah bahwa 
Aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun 
gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak akan beranjak dari 
padamu dan akad damai-Ku tidak akan bergoyang, firman TUHAN, yang mengasihani engkau. (Yes 
54:9-10, penjelasan penerjemahan ditambahkan)  

 
Sama seperti banyak orang Kristen zaman ini, sang kakak, ketika dia melihat Bapa menghujani kasih pada 
orang yang tidak layak mendapatkannya, menjadi marah dan benci. Inilah yang dilakukan oleh kehidupan di 
bawah hukum terhadap seseorang. Para legalis bekerja dan bekerja keras untuk Allah dan berpikir bahwa 
Dia berutang kepada mereka untuk memberkati, mengasihi dan menyetujui mereka sebagai balasannya. 
Lihatlah kata-kata sang kakak:  

 
Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya: Telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah 
aku melanggar perintah bapa. (Luk 15:29) 

  
Sama seperti banyak orang saat ini yang mengukur tingkat hubungan mereka dengan Allah berdasarkan 
seberapa baik mereka bisa mematuhi hukum, sang kakak pikir dia bisa mendapatkan persetujuan Bapa-Nya 
melalui tingkat ketaatannya sendiri. Dan kemudian ketika Tuhan memberkati seseorang yang tidak layak 
mendapatkannya ("kasih karunia" adalah memberikan kepada seseorang apa yang mereka tidak layak 
peroleh), para legalis menjadi marah dan cemburu dan membenci orang itu. Sebaliknya mereka harus 
menyadari bahwa tidak satupun dari kita yang memang layak semua itu dan terima sajalah itu dan 
berbahagialah!  

 
Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia 
mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. (Luk 15:25) 

  
Sekarang, inilah yang terjadi di surga. Ada musik dan tari-tarian di dalam rumah Bapa kita! Seharusnya itu 
benar-benar membuat kita bertanya-tanya bagaimana begitu banyak gereja bisa begitu membosankan, 
introspektif, pendiam, konservatif dan agamawi pada hari Minggu pagi ...  
 
Karena itu marilah kita memuji Allah atas rahmat-Nya dan bersenang-senang dalam hadirat-Nya setiap hari 
sehingga pikiran-pikiran kita akan diperbaharui dan kita dapat mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang 
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Yesus lakukan. Dan yang paling penting dari semua: Jangan lupa ada suatu pesta yang sedang berlangsung 
di surga! Tuhan senang dengan kita terlepas dari kesalahan-kesalahan kita. Dia senang! Ia aman dalam 
kasih-Nya bagi kita! Dia sedang berada dalam suasana hati yang baik!  
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Dapatkah seorang Kristen "Jatuh Keluar dari Kasih Karunia"? 
 

 

Karena terus-menerus dikelilingi orang-orang dan keadaan yang menuntut dari kita penampilan terbaik, kita 
dapat dengan mudah jatuh ke dalam perangkap perasaan bahwa Allah tidak menyetujui kita ketika kita tidak 
melakukan yang terbaik. Bagaimanapun dalam perjalanan kita menuju kedewasaan di dalam Kristus, cukup 
normal bagi orang percaya untuk membuat kesalahan. Allah tahu bahwa kita tidak akan langsung berubah 
dalam pikiran kita ketika kita menjadi anak-anakNya, proses memperbaharui pikiran kita dan mengatasi 
kebiasaan lama kadang-kadang dapat bertahun-tahun. Dan dalam dunia di mana gereja-gereja terutama 
mengkhobahkan kehidupan berbasis hukum Taurat dan berorientasi kinerja, kita sering bisa meremehkan 
luasnya kasih karunia Bapa kita.  
 
Marilah kita pertimbangkan apakah seorang percaya bisa jatuh "keluar" dari kasih karunia Allah. Beberapa 
orang mungkin merasa bahwa ada dosa yang Tuhan tidak pernah bisa maafkan, mungkin tidak mengampuni 
terhadap yang lain atau mungkin mereka bahkan sudah melakukan perzinahan atau pembunuhan. Mari kita 
lihat apa yang Firman katakan.  

 
Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat; kamu hidup di 
luar kasih karunia (NKJV: kamu jatuh dari kasih karunia). (Gal 5:4)  

 
Satu-satunya cara untuk jatuh keluar dari kasih karunia adalah dengan mencoba untuk menaati hukum 
Taurat. Kita tidak gugur dari kasih karunia saat kita tersandung. Bahkan semakin banyak seorang percaya 
berbuat dosa, semakin banyak kasih karunia Allah diberikan untuk menutupi dosa itu: 
 

Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak; dan dimana dosa 
bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah (NKJV: berlimpah lebih banyak 
lagi) (Rom 5:20, penekanan dan penjelasan penerjemahan ditambahkan)   

 
Jadi, ketika kita berbuat dosa kita jatuh ke dalam kasih karunia.  
 
 
Dosa dalam Jemaat 
  
Sejumlah orang Kristen, ketika mereka menyadari kebenaran ini, pergi keluar dan berbuat dosa cukup 
dalam, mencoba untuk membalas semua yang sebelumnya mereka telah menahan diri, ketika mereka masih 
berpikir bahwa Allah tidak akan menerima atau mengampuni mereka jika mereka melakukan dosa ini atau 
itu. Namun Alkitab mengajarkan kita untuk tidak menuruti kedagingan:  

 
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu 
mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan 
layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. (Gal 5:13) 

   
Mungkin hal yang paling sulit bagi pendeta / gembala selama periode ini adalah untuk tidak menjadi cemas 
atau merasa tidak aman tentang kawanan mereka, bahkan saat mereka melihat bagaimana beberapa orang 
Kristen sengaja pergi untuk mengikuti keinginan dosa. Para pengkhotbah Hukum Taurat akan mengatakan 
bahwa mereka sekarang telah memberikan kawanan mereka "lisensi untuk berbuat dosa". Inilah sebabnya 
mengapa beberapa pengkhotbah menghindari pengajaran mengenai kasih karunia saja, karena mereka 
takut akan menyebabkan gereja untuk keluar ke amoralitas. Nah, pertimbangkanlah fakta ini: orang Kristen 
memang berbuat dosa, apakah mereka berada di bawah hukum Taurat atau di bawah kasih karunia! Satu-
satunya perbedaan adalah bahwa kasih karunia menyoroti dosa. Masalahnya selalu ada, tapi sebelumnya itu 
terselubungi dan kini kasih karunia telah membawanya ke tempat terbuka. Ketika seseorang menyalakan 
obor di suatu loteng tua, mereka tidak mengatakan "Lihatlah semua debu yang cahaya ini telah ciptakan!" 
Tidak, ada debu itu selalu ada, cahaya itu hanya mengeksposnya.  
 
Tapi ketika gereja telah didirikan di atas dasar kasih karunia, bahkan jika beberapa orang telah awalnya 
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merencanakan untuk berbuat dosa (semua yang akan mereka pelajari dalam perkara apapun adalah bahwa 
dosa mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi kehancuran, tidak adanya pemenuhan, dan kejahatan), 
mereka akan selalu kembali kepada Bapa mereka ketika mereka tahu bahwa Dia mengasihi mereka tanpa 
syarat, seperti ayah yang mencintai anak yang hilang dalam Lukas 15. Bahkan, anak-anak Allah akan lebih 
cepat kembali dan melayani Tuhan bahkan lebih dari pada sebelumnya ketika mereka menyadari bahwa 
perilaku destruktif mereka mengakibatkan hal yang tidak baik dan bahwa hanya dengan berlari kembali ke 
pelukan Bapa mereka akan mereka menemukan kepuasan dalam hidup.  
 
Apakah kita bersedia untuk mengkhotbahkan kasih karunia sampai pada tingkat disalahpahami, dianiaya 
dan dibenci, seperti rasul Paulus?  
 

... pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku [adalah] untuk memberi kesaksian 
tentang Injil kasih karunia Allah. (Kis 20:24b, penjelasan ditambahkan)  

 
Paulus demikian serius sampai mengutuki orang tentang Injil yang khusus ini, yaitu Injil kasih karunia!  

 
Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu injil 
yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia [(NKJV) untuk 
selama-lamanya!]. (Gal 1:8)  

 
Apakah kita bersedia untuk percaya pada kebaikan Bapa kita yang sedemikian tanpa syarat bahwa tidak 
peduli di mana pun kita mungkin telah lari atau apapun yang untuknya kita telah menyia-nyiakan warisan 
kita, kita masih bisa lari kembali ke rumah Bapa kita dan percaya kita akan disambut dengan tangan terbuka 
dan seekor anak lembu tambun? Ya kita bisa percaya, Tuhan memang sebaik itu!  
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Apakah Umat Kristen Harus Bertobat? 
 

 

Jawabannya adalah dengan mantap "YA"! Namun kata "bertobat" berarti sesuatu yang sama sekali berbeda 
dari pada apa yang banyak orang Kristen pahami zaman ini. Bill Johnson dari Bethel Church1 di Redding, 
California, sudah sering menjelaskan pertobatan dalam pandangannya sendiri sebagai berikut: Re berarti 
"lagi" atau "kembali ke". Pent berarti paling atas (seperti penthouse). Jadi gabungan ini berarti "kembali ke 
paling atas". Ini berarti bahwa ketika kita membuat kesalahan, semua yang kita perlu lakukan adalah 
mengubah pikiran kita saja dan kembali ke pikiran Allah terhadap kita. Dan apakah pikiran-pikiran Allah? 
Cinta tanpa syarat dan penerimaan karena Yesus telah membayar harga penuh atas nama kita.  
 
Mari kita berjalan bersama-sama dan berusaha menjinakkan bom yang telah dibuat dari kata ini oleh gereja 
modern.  
 
Kata Yunani yang sebenarnya untuk pertobatan, Μετάνοια (met-an'-oy-ah), menunjukkan suatu perubahan 
sederhana pada pikiran yang mengakibatkan suatu perubahan perilaku lahiriah. Namun tidak berarti bahwa 
kita perlu terus mengingatkan diri dari kesalahan kita dan mencoba untuk berhenti melakukan perbuatan ini 
atau itu. Melakukan hal ini hanya akan mengubahnya menjadi suatu program manajemen dosa, yaitu persis 
ke dalam apa seluruh hidup banyak orang Kristen telah berubah. Tidak, perilaku baik adalah hasil dari 
perubahan dari dalam ke luar dan bukan sesuatu yang kita lakukan dalam rangka mencoba untuk 
diubahkan.  
 
Pertobatan memiliki implikasi yang berbeda bagi orang percaya daripada bagi yang tidak percaya. Pada 
dasarnya itu terjadi begini: Ketika seorang Kristen diperintahkan untuk bertobat, itu berarti mengubah 
pemikiran mereka tentang posisi mereka dalam Kristus, atau mengubah teologi mereka untuk sejalan 
dengan kebenaran-kebenaran bahwa mereka telah selamanya diampuni, dibenarkan, dibenarkan, dll.  
 
Setiap kali seorang belum percaya diperintahkan untuk bertobat, itu berarti mereka perlu mengubah 
pemikiran mereka tentang apa yang arti Yesus bagi mereka dan datang ke tempat di mana mereka 
mengakui bahwa mereka membutuhkan-Nya sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka.  
 
Mari kita lihat beberapa beberap contoh di mana kata "bertobat" atau "pertobatan" digunakan di Wasiat Baru. 
Alkitab adalah surat cinta Allah kepada anak-anak-Nya. Mari kita keluarkan sengat dari kata "pertobatan" 
zaman ini dan melihat keindahannya yang sebenarnya.  
 
 
Contoh 1 
 
Sebelum salib, Yesus dan Yohanes Pembaptis memberitahu orang-orang untuk bertobat dan dibaptiskan, 
tetapi mereka berdua berkhotbah di bawah Akad Lama kepada orang-orang yang masih berada di bawah 
hukum Taurat (ingat Akad Baru dimulai nanti setelah salib). Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, 
menunjuk orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus:  

 
Kata Paulus: "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata 
kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian dari 
padanya, yaitu Yesus." (Kis 19:4) ≈ Lalu Paulus berkata, "Yohanes membaptis dengan baptisan 
pertobatan, sambil mengatakan kepada orang-orang itu bahwa mereka harus percaya kepada Dia 
yang datang kemudian dari padanya, yaitu kepada Kristus Yesus". (Kis 19:04, terjemahan NKJV) 

 
  
Contoh 2 

 
Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. 
Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat, bahwa surat itu menyedihkan hatimu  —  
kendatipun untuk seketika saja lamanya  — , namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu 
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telah berdukacita, melainkan karena dukacitamu membuat kamu bertobat. Sebab dukacitamu itu 
adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikitpun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab 
dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang 
tidak akan disesalkan, tetapi dukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. (2 Kor 7:8-10, 
penekanan ditambahkan) 

  
Paulus menulis suratnya yang kedua kepada jemaat Korintus (yang berarti mereka adalah orang-orang 
Kristen) dan setelah tegurannya yang tajam kepada mereka dalam suratnya yang pertama, dia amat senang 
mereka telah memperhatikan kata-katanya, berubah dari cara-cara jahat yang sebelumnya mereka sendiri 
telah lakukan. Dalam suratnya yang sebelumnya ia menegur mereka karena mempraktekkan kejahatan 
seperti itu yang bahkan tidak dikenal di kalangan orang tidak beriman: 

  
Memang orang mendengar, bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu 
rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu 
bahwa ada orang yang hidup dengan isteri ayahnya. (1 Kor 5:1) 

  
Mari kita lihat kata Yunani yang digunakan untuk kata "keselamatan" dalam 2 Korintus 7:10: 

  
G4991 σωτηρία (so-tay-ree'-ah)  
Bentuk feminin dari suatu turunan G4990 sebagai kata benda (tepatnya abstrak); penyelamatan atau 
keadaan selamat (fisik atau moral): - kelepasan, kesehatan, keselamatan, menyimpan, memelihara.  

 
Paulus tidak mengatakan bahwa orang percaya akan kehilangan keselamatan mereka jika mereka bertahan 
dalam pekerjaan-pekerjaan kejahatan ini, ia mengatakan bahwa berpalingnya mereka dari hal-hal ini 
sebenarnya telah menyelamatkan mereka dari seluruh konsekuensi mengerikan dari suatu tumpukan sakit 
hati dan rasa sakit di kemudian hari. Bayangkan saja konflik yang akan ada di gereja jika diketahui bahwa 
seorang anak laki-laki tidur dengan ibunya!  
 
Tetapi karena orang-orang ini mengubah pemikiran mereka dan menyadari bahwa perilaku mereka benar-
benar tidak sejalan dengan identitas mereka sebagai orang-orang percaya yang telah disucikan, dibersihkan 
dan diampuni, mereka termotivasi untuk mengubah jalan-jalan mereka, sehingga Paulus memuji mereka 
mengenai hal ini, dalam suratnya yang kedua:  

 
Aku sangat berterus terang terhadap kamu; tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam 
segala penderitaan kami aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. (2 Kor 7:4)  

 
Perlu dicatat bahwa motivasi mereka untuk mengubah perilaku mereka bukanlah karena suatu ancaman 
akan hukuman maupun bahaya kehilangan keselamatan mereka: itu adalah pewahyuan bahwa mereka 
dengan tanpa syarat dicintai oleh Allah terlepas dari perilaku jahat mereka! Janji-janji dan cinta Tuhan 
kepada mereka tetap berlaku terlepas dari perilaku mereka dan ini menghasilkan perubahan hati mereka. 
Lihatlah kata-kata pembukaan dari pasal yang sama ini:  

 
Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita 
menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani… (2 Kor 7:1a, penekanan ditambahkan)  

 
Paulus mengatakan kepada mereka bahwa karena mereka memiliki janji-janji Allah (kasih, berkat, kehidupan 
kekal, dll) mereka seharusnya bertindak sejalan dengan itu, bukan bahwa Allah akan menolak atau 
menghukum mereka karena pelanggaran-pelanggaran mereka.  
 
 
Contoh 3 

 
Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada 
manusia, bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. (Kis 17:30, penekanan ditambahkan) 
≈ Masa kebodohan kita itu sudah dilupakan oleh Allah, tetapi sekarang Ia menyuruh semua orang di 
seluruh dunia bertobat dari dosa-dosa mereka. 

 
Dalam pasal ini Paulus sedang memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya di Athena:  

 
Sementara Paulus menantikan mereka di Atena, sangat sedih hatinya karena ia melihat, bahwa kota 
itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan 
orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-
orang yang dijumpainya di situ. (Kis 17:16-17)  
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Paulus sedang memberitahu orang-orang yang sepenuhnya berserah kepada penyembahan berhala, untuk 
bertobat dan diselamatkan. Dia mendesak mereka untuk menempatkan kepercayaan mereka kepada Tuhan 
yang "tidak dikenal" dalam ayat 23. Mereka punya begitu banyak dewa dan kuil-kuil dan patung-patung di 
kota mereka sehingga seseorang bahkan telah mendirikan sebuah mezbah yang telah didedikasikan untuk 
"Allah yang tidak dikenal". Paulus kemudian menggunakan ini sebagai kesempatan untuk memberitahu 
mereka tentang Yesus Kristus dan kebangkitan, pengetahuan yang tidak mereka miliki sebelumnya. Dan 
oleh kasih karunia Allah, beberapa orang dilahirkan kembali pada hari itu!  
 
 
Contoh 4 

 

Sebab itu, ya raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi 

mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh 

tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik 

kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. (Kis 26:19-

20, penekanan ditambahkan) ≈ Karena itu, Baginda Agripa, saya selalu berusaha taat kepada 

penglihatan yang telah saya terima dari Allah itu. Dengan terus terang saya memberitahukan kepada 

orang-orang bahwa mereka harus bertobat dari dosa-dosa mereka dan menyerahkan diri kepada 

Allah serta menunjukkan dalam hidup mereka bahwa mereka sudah bertobat dari dosa-dosa mereka. 

Saya memberitahukan hal itu mula-mula di Damsyik, kemudian di Yerusalem dan di seluruh Yudea 

dan di antara orang-orang bukan Yahudi. (Kis 26:19-20 BIS, penekanan ditambahkan) 
 
Di sini Paulus menjelaskan bagaimana dia mengatakan kepada orang bukan Yahudi (orang-orang tidak 
percaya) untuk bertobat (dilahirkan kembali) dan kemudian, seperti dalam contoh 2 kita, dia memotivasi 
mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan siapa mereka jadinya setelah 
mereka bertobat: orang-orang percaya lahir baru yang telah disucikan, diampuni, kudus. Oleh karena itu 
kedua ayat ini mengenai orang-orang tidak percaya dan kemudian juga untuk orang-orang percaya.  
 
 
Contoh 5 

 

Sungguhpun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua 

kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-

perkumpulan di rumah kamu; aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang 

Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. (Kis 

20:20-21, penekanan ditambahkan) 
 
Sekali lagi Paulus sedang mengatakan kepada orang-orang tidak percaya untuk menaruh iman mereka di 
dalam Kristus (seperti dalam contoh 2), dengan menyebutnya "pertobatan kepada Tuhan ". 
 
  
Pertobatan Dari Perbuatan-perbuatan yang sia-sia 
 
Mungkin salah satu ayat-ayat yang paling penting tentang pertobatan ditemukan dalam Ibrani 6. Buku ini 
ditulis kepada orang-orang Yahudi yang telah dilahirkan kembali, tetapi mereka masih berpegang pada 
beberapa tradisi dan kebiasaan-kebiasaan hukum mereka. Namun mereka adalah orang-orang Kristen.  

 

Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada 

perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-

perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Allah, (Ibr 6:1, penekanan ditambahkan) ≈ 

Sebab itu, marilah kita tinggalkan diskusi mengenai asas-asas mendasar dari ajaran Kristus, marilah 

kita berlanjut ke kesempurnaan. Janganlah kita masih meletakkan lagi dasar pertobatan dari karya-

karya mati) dan iman kepada Allah. (Ibr 6:1, terjemahan NKJV, penekanan ditambahkan) Therefore, 

leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying 

again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God ≈ Sebab itu, marilah 

kita maju ke pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut tentang kedewasaan kehidupan Kristen, dan 

jangan hanya memperhatikan asas-asas pertama ajaran agama kita. Jangan kita mengulangi lagi 

pelajaran dasar bahwa orang harus berhenti melakukan hal-hal yang tidak berguna dan harus 

percaya kepada Allah (Ibr 6:1 BIS, penekanan ditambahkan) 
 
Penulis kitab Ibrani sedang mendaftarkan sedikit fondasi-fondasi dasar dari iman Kristen, antara lain 
"pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia". Ketika kita mencoba untuk mendapatkan persetujuan 
Allah dengan membaca Alkitab, persepuluhan, mendoakan doa yang panjang, bergabung dengan pelayanan 
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penjangkauan atau bahkan memberikan semua yang kita miliki, hal itu disebut "perbuatan-perbuatan yang 
sia-sia", karena keamanan dan rasa memiliki kita didasarkan pada apa yang kita lakukan dan bukan pada 
apa yang telah Yesus lakukan bagi kita.  
 
Dalam arti luas kitab Ibrani adalah ringkasan dari keunggulan Akad Baru terhadap Lama, dimana Akad Baru 
didasarkan pada karya salib yang sudah selesai dan kita hanya percaya pada apa yang Allah sudah lakukan 
bagi kita dan Akad Lama didasarkan atas ketaatan hukum seremonial dan agama, didasarkan atas janji-janji 
yang lebih inferior dan tradisi-tradisi manusia. Oleh karena itu dalam Ibrani 6:1 di atas, penulis tidak 
berbicara tentang kita harus bertobat dari dosa-dosa kita, melainkan untuk berhenti berusaha mendapatkan 
keselamatan kita dan berhenti berusaha begitu keras untuk menyenangkan Tuhan, karena Dia sudah 
senang dengan kita karena kita adalah anak-anak-Nya!  
 
Sebagai ringkasan, ketika seorang tidak percaya bertobat itu berarti mereka menempatkan iman mereka 
kepada Allah dan dilahirkan kembali. Ketika seorang percaya bertobat itu hanya berarti mereka mengubah 
pemikiran mereka untuk menjadi sejalan dengan pikiran Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang 
tidak menggambarkan identitas sejati mereka sebagai orang percaya yang telah diampuni dan disucikan. Ini 
juga berarti meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang berarti berhenti berusaha untuk 
dibenarkan melalui tingkat ketaatan mereka sendiri dan mulai bergantung pada karya salib yang sudah 
selesai dan darah Yesus, yang mengaruniakan kepada orang-orang percaya akses tak terbatas kepada 
perkenanan dan penerimaan Allah.  
 
Bertobat tidak berarti untuk duduk dalam kain kabung dan abu dan memohon ampun kepada Tuhan setiap 
kali kita membuat kesalahan, karena hal ini akan mengabaikan pengorbanan Kristus yang sempurna 100% 
sekali untuk semua, dan mempercayai bahwa dosa kita lebih kuat daripada darah Kristus:  

 

Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh 

persembahan tubuh Yesus Kristus. (Ibr 10:10, penekanan ditambahkan)  
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Mendekati Allah dengan Keberanian 
 

 

Setelah mengenakan kepada kita pakaian kebenaran-Nya sendiri yang tak bercela, Tuhan tidak ingin kita 
menjadi sadar (selalu ingat) akan dosa-dosa kita lagi, seperti orang-orang yang berada di bawah Akad 
Lama. Mencoba untuk hidup sesuai dengan persyaratan hukum akan membuat kita terlalu sadar betapa 
buruknya kita dalam mencapainya. Satu-satunya cara untuk seorang beriman memiliki keyakinan ketika 
mendekati Allah adalah harus benar-benar yakin bahwa segala dosa mereka telah diampuni! Apapun yang 
kurang dari itu akan selalu meninggalkan jejak ketidakpastian mengenai apakah Tuhan memang benar-
benar mengasihi atau ingin memberkati mereka. Tuhan ingin kita menjadi sadar akan kebenaran kita. Ketika 
kita terus-menerus mengatakan kepada Tuhan betapa menyesalnya kita karena dosa ini dan itu, kita 
mengingatkan diri kita tentang betapa buruknya kita berpikir tentang diri kita, lupa bahwa dosa kita sudah 
diampuni di kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu!  
 
Penulis kitab Ibrani ingin menanamkan di dalam pembacanya keyakinan yang sama, dengan menunjukkan 
kepada mereka bagaimana superioritasnya Akad Baru terhadap Akad Lama memungkinkan orang percaya 
untuk mendekat kepada Allah dengan berani, percaya bukan dalam tingkat ketaatan mereka sendiri kepada 
hukum, tetapi dalam darah Kristus. Mereka yang mencoba untuk menyenangkan Allah melalui upaya-upaya 
mereka sendiri dalam menaati hukum adalah tetap seperti para imam dari Akad Lama yang terus-menerus 
tetap sadar akan kesalahan mereka, karena tidak ada manusia yang telah atau pernah mampu 
melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum secara sempurna:  

 

Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan 

bukan hakekat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun 

terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang 

datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak 

mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan 

dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap 

tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah 

domba jantan menghapuskan dosa. (Ibr 10:1-4) ≈ Hukum agama Yahudi hanya memberikan 

gambaran yang samar-samar tentang hal-hal yang baik yang akan datang, dan bukan gambaran 

yang sebenarnya dari hal-hal itu. Tidak mungkin hukum itu dapat menyempurnakan orang yang 

datang menyembah Allah dengan membawa persembahan, walaupun tiap tahun terus 

dipersembahkan kurban-kurban yang sama. Andaikata orang-orang yang menyembah Allah itu 

benar-benar sudah dibersihkan dari dosa, mereka tidak lag akan mempunyai perasaan berdosa, dan 

kurban tidak akan dipersembahkan lagi. Tetapi nyatanya kurban-kurban yang dipersembahkan setiap 

tahun itu justru memperingatkan orang akan dosa-dosa mereka, sebab memang darah sapi dan 

darah kambing jantan tidak dapat menghapuskan dosa. (Ibr 10:1-4 BIS) 

 

Tetapi Ia [Yesus], setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk 

selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya, di mana 

musuh-musuh-Nya akan dijadikan tumpuan kaki-Nya. Sebab oleh satu korban saja Ia telah 

menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. (Ibr 10:12-14, penjelasan 

ditambahkan) 

 

Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam 

tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu 

diri-Nya sendiri, dan kita mempunyai seorang Imam Besar sebagai kepala Rumah Allah. Karena itu 

marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh 

karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air 

yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, yang 

menjanjikannya, setia. (Ibr 10:19-23)  
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Menjadi Sadar mengenai SIAPA Kita 
 
Manakah dari sikap berikut yang Kristus akan lebih ingin kita miliki dalam menjalani kehidupan: Merasa 
dikutuk, tidak layak dan bersalah, mengemis dan merangkak berlutut di hadapan-Nya, terus memohon belas 
kasihan? Sementara di saat yang sama tidak memiliki keyakinan apapun untuk mendekati-Nya karena kita 
merasa kita adalah orang berdosa? Atau bukankah Allah lebih ingin kita menjadi sadar akan fakta bahwa kita 
telah benar-benar diampuni dari segala dosa (masa lalu, masa kini dan masa depan), diterima dan dicintai 
sepenuhnya oleh-Nya, bagaimana kita telah dibenarkan dan menjadi kebenaran dan diberi otoritas atas 
penyakit, kemiskinan dan semua musuh-musuh Allah lainnya?  
 
Kita bahkan telah didudukkan di sorga dengan Kristus!  

 

… dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-

sama dengan Dia di sorga (Efs 2:6) ≈ Karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, Allah 

menghidupkan kita kembali bersama-sama Dia, supaya kita memerintah juga bersama-sama Dia di 

dalam sorga. (Efs 2:6) 
 
Sekarang bagaimana bisa seorang percaya yang duduk di surga masih berpikir bahwa dia adalah seorang 
berdosa? Ini hanya bisa terjadi ketika kita mencoba untuk berhubungan dengan Allah atas dasar seberapa 
baik kinerja kita, lupa bahwa ini bukan cara yang Dia berhubungan dengan kita. Allah adalah Roh dan Dia 
berhubungan dengan roh. Dan karena roh seorang percaya telah dikuduskan, disempurnakan, dimurnikan 
dan dibenarkan, inilah cara Tuhan melihat kita.  
 
Dalam Matius 3 kita melihat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ini terjadi sebelum Dia melakukan mukjizat 
apapun, sebelum Ia memulai pelayanan-Nya dan bahkan sebelum Dia menyembuhkan satu orang. Setelah 
Ia dibaptis langit terbuka, Roh Kudus turun kepada-Nya dalam rupa seperti burung merpati dan Bapa 
mengatakan "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan." Apa yang membuat ini begitu 
luar biasa adalah kenyataan bahwa Yesus telah diterima dan dicintai oleh Allah sebelum Dia melakukan 
bahkan satu mukjizat atau memulai pelayanan-Nya. Mengapa Allah sudah mengasihi Dia? Ngomong-
ngomong, tidak ditulis di mana pun bahwa surga kemudian pernah ditutup lagi atau bahwa Roh Kudus 
pernah "diangkat" dari pada-Nya lagi.  
 
Sekarang Alkitab memberitahu kita berulang kali bahwa karena iman kita di dalam Kristus, kita adalah anak-
anak Allah juga.  

 

Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. (Rom 8:16)  
 
Kenyataannya kita bahkan disebut ANAK-ANAK Allah, sama seperti Yesus:  

 

Dan Aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku 

perempuan demikianlah firman Tuhan, Yang Mahakuasa." (2 Kor 6:18)  
 
Sekarang jika Tuhan mengasihi Yesus pada tahap itu, terlepas dari fakta bahwa Dia belum melakukan 
satupun mukjizat, belum memiliki pelayanan atau bahkan belum menyampaikan khotbah, tidakkah Allah, 
karena Dia adalah sama untuk selamanya, akan mengasihi kita dengan cara yang sama?  
 
Karena itu, apakah kita merasa Dia mengasihi kita atau tidak, apakah kita pikir kita telah melakukan dosa 
terburuk atau apakah kita merasa sepertinya telah menyia-nyiakan hidup kita dengan kegiatan-kegiatan yang 
tidak berarti, kita bisa percaya bahwa Allah bersukacita atas kita hanya karena identitas kita: Kita adalah 
anak-anak yang dikasihi-Nya, yang telah dibayar dengan komoditas yang paling berharga di seluruh alam 
semesta: Darah Kristus:  

 

Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari 

nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, 

melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang 

tak bernoda dan tak bercacat. (1 Pet 1:18-19)  
 
Allah senang dengan kita, tidak peduli apakah kita melakukan mukjizat-mukjizat atau memiliki suatu 
pelayanan, ATAU TIDAK.  
 

  



72  

 

 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Apakah Dosa yang Tidak Terampuni? 
 

 

Masalah ini menggantung di atas kepala jutaan orang Kristen seperti kabut tebal itu yang tidak akan sirna. 
Sebagian besar pertanyaan ini ditanyakan oleh mereka yang belum memiliki pewahyuan sepenuhnya akan 
sifat sejati Bapa. Yesus secara akurat menggambarkan sifat Bapa (karena memiliki pengalaman langsung 
dengan-Nya di surga) ketika Ia menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Meskipun orang-
orang percaya setuju bahwa kita diselamatkan melalui iman, masih ada sedikit sikap "hati-hati" pada 
beberapa orang terhadap Allah, takut akan penolakan atau hukuman karena tidak terus-menerus 
menampilkan yang terbaik, atau mungkin gagal mengakui beberapa dosa tersembunyi atau terlupakan.  
 
Ayat berikut ini sering dikutip:  

 

Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan 

bersalah karena berbuat dosa kekal (NKJV: menghadapi hukuman kekal)." (Mrk 3:29)  
 
Menghujat Roh Kudus secara tidak langsung menyiratkan bahwa orang semacam itu belum diselamatkan. 
Berikut ini alasannya: Saat seseorang dilahirkan kembali mereka didiami dan disegel dengan Roh Kudus:  

 

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. (Efs 1:13)  
 
Roh Kudus tidak bisa menghujat diri-Nya sendiri, karena Ia adalah Allah dan ini akan berarti Dia menghujat 
Allah. Tidak, Roh Kudus memuliakan Bapa dan menjadi saksi mengenai fakta bahwa Yesus telah datang  
dalam rupa daging (manusia):  

 

Demikianlah kita mengenal Roh Allah: setiap roh yang mengaku, bahwa Yesus Kristus telah datang 

sebagai manusia, berasal dari Allah, (1 Yoh 4:2)  
 
Jadi ini berarti bahwa tidak ada orang yang kepadanya telah diberikan Roh Kudus, dapat berbicara dengan 
roh menghujat melawan Allah. Jika seseorang menghujat Roh Kudus, itu berarti roh yang mereka miliki 
bukanlah Roh Kudus, yang berarti mereka belum diselamatkan dan karena itu dosa mereka tidak dapat 
diampuni (karena mereka tidak mempercayai Yesus). Namun begitu orang seperti itu bertobat dan 
menempatkan iman mereka di dalam Kristus, semua dosa mereka diampuni.  
 
Ketika kita berdosa, kita jatuh ke dalam kasih karunia. Semakin besar dosa kita, semakin besar kasih karunia 
yang menutupi dosa itu, menurut Roma 5:20 (dan ingatlah bahwa kita tidak mendorong orang untuk pergi 
keluar dan berbuat dosa). Jika kita pernah berpikir bahwa ada dosa yang tidak dapat ditutupi oleh kasih 
karunia Allah, kita sebenarnya mengatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada Yesus tidak cukup keras 
dan bahwa dosa kita lebih kuat daripada kekuatan pengampunan-Nya! Mereka yang melakukan ini sedang 
menginjak-injak kasih karunia Allah.  
 
 
Hanya Satu Dosa yang Tak Terampuni 
 
Namun ada satu dosa yang tidak dapat diampuni. Dan ini juga merupakan satu ayat kitab suci yang sangat 
disalahpahami ... 
  
Yesus baru saja mengatakan kepada para murid-Nya bahwa Ia akan pergi, tetapi Dia akan mengirim 
Penolong kepada mereka, Roh Kudus yang dijanjikan:  

 

Dan kalau Ia [Roh Kudus] datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, [(NKJV) akan] kebenaran 

dan [(NKJV) akan] penghakiman; (Yoh 16:8, penjelasan dan penerjemahan ditambahkan)  
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Kebanyakan orang akan berhenti di sini dan berpikir ayat ini berarti pekerjaan Roh Kudus adalah 
menghukum (menuduh) mereka atas dosa, bahwa Dia selalu seharusnya membuat mereka merasa bersalah 
tentang "wilayah-wilayah tidak suci" dalam hidup mereka. Namun kebanyakan orang melewatkan fakta 
bahwa ada titik koma di akhir ayat 8. Ini berarti bahwa Yesus akan menjelaskan apa yang Dia baru saja 
katakan! Jadi mari kita membaca ayat-ayat berikutnya juga:  

 
8 

Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman; 
9 

akan 

dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku; 
10 

akan kebenaran, karena Aku pergi kepada 

Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi; 
11 

akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah 

dihukum (Yoh 16:8-11) 
 
Ayat 9 mengatakan bahwa Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa ketidakpercayaan mereka 
kepada Yesus, sehingga Ia mengacu pada orang-orang tidak percaya. Juga, ia mengatakan "dosa", bukan 
"dosa-dosa". Ketidakpercayaan dalam Yesus Kristus adalah satu-satunya dosa yang Yesus tidak bisa mati 
untuknya. Ini adalah satu-satunya dosa yang Allah tidak dapat ampuni. Seseorang harus percaya kepada 
Yesus jika ia ingin diselamatkan!  
 
Ayat di atas ini juga mengatakan bahwa Roh Kudus akan menginsafkan orang mengenai dua hal lain:  
 

Ayat 10 - kebenaran, karena Yesus pergi kepada Bapa, dan kebenaran-Nya diperhitungkan kepada 
orang-orang percaya sebagai suatu pemberian gratis!  

Ayat 11 -  penghakiman, karena Setan (penguasa dunia ini) telah dihukum! 
  
Jadi Roh Kudus benar-benar hanya mengingatkan kita betapa kita benar dalam Kristus, betapa tidak 
berdayanya Setan, dan Dia mengingatkan orang-orang kafir bahwa mereka harus percaya pada Yesus. 
Betapa Allah yang mengagumkan yang kita layani!  
 
Jadi jika kita masih hidup dengan beberapa rasa takut yang rahasia terhadap penghukuman, maka kita 
belum menerima pewahyuan sepenuhnya tentang anugerah dan kasih Bapa kita:  

 

Di dalam kasih tidak ada ketakutan: kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan; sebab ketakutan 

mengandung hukuman dan barangsiapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. (1 Yoh 4:18, 

penjelasan ditambahkan) 
 
Mengetahui betapa Bapa kita demikian mengasihi kita akan mengusir semua takut akan penghukuman, 
karena kita telah dibuat benar selamanya!  
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Membaca Alkitab dalam Konteks 
 

 

Setiap kali Alkitab dibaca sekarang, itu harus dibaca dalam konteksnya yang benar, atau kita dapat tertipu 
oleh teks (Ingg: con-text, con = yang menipu). Firman adalah kehidupan, Firman adalah kebenaran, Nama 
dari Firman itu adalah Yesus.  

 

Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. 

(Yoh 1:1)  
 
Ketika orang mengutip ayat-ayat Alkitab di luar konteks, hampir seolah-olah mereka menulis versi Alkitab 
mereka sendiri, menciptakan Allah mereka sendiri! Zaman ini ayat-ayat yang mengutuk tampaknya dilempar 
keluar dari konteks kepada orang-orang percaya pesan kasih karunia, atau untuk menjaga seluruh jemaat 
gereja tetap "bawah kontrol". Meskipun mereka yang melakukan hal ini tidak akan mengakuinya, mereka 
benar-benar beroperasi dalam kemitraan dengan setan, berusaha untuk membawa anak-anak Allah di 
bawah ketakutan dan kontrol manusia (pendeta / pengkhotbah).  
 
Sangat mudah untuk melihat fenomena ini dalam suatu gereja: Karena pengkhotbah-pengkhotbah seperti itu 
selalu ingin berada dalam kontrol, mereka akan sangat jarang atau hampir tidak pernah memberikan ruang 
bagi Roh Kudus untuk bergerak tanpa hambatan dalam pelayanan-pelayanan mereka. Akan selalu ada 
suatu program yang ditetapkan untuk diikuti dan semuanya akan diatur dengan tepat dari awal sampai akhir. 
Para pemimpin dengan kuat mencengkeram leher gereja, tapi waktu sudah mendekat ketika Tuhan akan 
berkata kepada para Firaun modern: "Biarkanlah umat-Ku pergi!"  
 
Ayat-ayat Alkitab juga digunakan di luar konteks untuk merumuskan alasan-alasan dan doktrin-doktrin 
mengenai kurangnya kuasa gereja dan untuk melegitimasi ketiadaan tanda-tanda dan keajaiban dalam hidup 
dan pelayanan kita. Yang benar adalah bahwa kita seharusnya tidak pernah mengencerkan Alkitab ke 
tingkat pengalaman kita sendiri, melainkan hidup untuk melihat alam supranatural surga menerobos ke 
dalam kehidupan kita sendiri!  

 

Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong (Rom 3:4)  
 
Kebenaran itu diukur dengan standar Firman Allah dan bukan oleh pengalaman manusia! Tanda-tanda 
supranatural dan keajaiban dan mukjizat Allah tidak hanya dimaksudkan untuk zaman Alkitab, mereka 
tersedia juga untuk zaman ini - sebagaimana dulu Firman sama berkuasanya pada zaman ini!  

 

Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu. (Mrk 13:31)  
 
 
Menempatkan Akad-akad dengan Benar 
  
Ketika membaca satu ayat Alkitab manapun, kita harus tahu di akad mana ayat itu berlaku. Sebagai ikhtisar 
(dari bab berjudul "Tiga Akad"), ada tiga periode penting sebagian besar dalam Alkitab:  
 
Periode Pertama: Dari Taman Eden sampai ke Gunung Sinai di mana hukum Taurat itu diberikan. Selama 
periode yang berlangsung beberapa ribu tahun ini, orang-orang tidak berdasarkan hukum dan cinta tanpa 
syarat dan kebaikan Allah diberikan kepada mereka terlepas dari perbuatan-perbuatan mereka.  
 
Periode Kedua: Dari Gunung Sinai sampai ke salib. Hanya karena kitab-kitab tertentu berada setelah 
halaman kosong yang LAI masukkan ke dalam Alkitab kita, tidak berarti kitab-kitab itu berada dalam 
Perjanjian Baru. Ketika membaca lebih lanjut keempat Injil serta ayat-ayat tertentu dalam Perjanjian Baru, 
harus ditetapkan apakah teks itu merujuk pada Hukum Taurat Akad Lama atau kasih karunia Akad Baru. 
Yesus berbicara terutama tentang Kerajaan Sorga, tetapi Dia berbicara sebagian besar kepada kerumunan 
orang yang masih dalam pola pikir Hukum Taurat Akad Lama yang telah diberikan Tuhan kepada Musa dan 
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Israel. Yesus harus melawan pemikiran agamawi mereka, kadang-kadang dengan menggunakan kata-kata 
yang sangat keras. Sebaliknya kita kebanyakan melihat Dia menebarkan belas kasih dan anugerah setiap 
kali Dia berbicara kepada orang-orang berdosa yang merendahkan diri.  
 
Periode Ketiga: Periode sejak salib dan seterusnya, adalah apa yang kita kenal sebagai Akad Baru. Dalam 
Akad Baru Allah tidak berurusan dengan kita orang-orang percaya berdasarkan tingkat ketaatan kita, tapi 
atas dasar ketaatan Yesus atas nama kita. Allah mengasihi kita dan memberkati kita terlepas dari kinerja 
kita.  
 
Ada juga cara-cara lebih lanjut untuk menetapkan apa saja konteks ayat-ayat kitab suci, seperti mempelajari 
sejarah Alkitab atau Tafsiran Alkitab untuk mengetahui kepada siapa kitab tertentu ditulis, kepada siapa itu 
ditujukan, mengapa dan kapan itu ditulis, dll. Berikut adalah tiga contoh pengutipan yang salah dari ayat 
kitab suci:  
 
 
Contoh 1 

 

Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk 

ke dalam hidup dengan bermata satu dari pada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata 

dua. (Mat 18:9) 

 

Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, 

sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. (Mat 5:28)  
 
Untuk menentukan konteks ayat ini, mari kita lihat pada periode apa ia diberlakukan. Yesus mengucapkan 
kata-kata  ini sebelum Dia pergi ke kayu salib dan dalam hal ini Dia berbicara kepada orang-orang yang 
membanggakan diri dalam memiliki hukum dan perintah-perintah yang diberikan Allah kepada Musa dan 
Israel. Jadi secara umum kita akan mengharapkan firman-Nya untuk menjadi setajam pisau.  
 
Selama berabad-abad kepada orang-orang ini telah diajarkan hukum Taurat yang telah diencerkan kepada 
standar yang mereka bisa "taati". Di sini Yesus hanya mengatakan kepada mereka bahwa standar-standar 
hukum Taurat jauh lebih tinggi daripada yang orang pernah bisa harapkan untuk ditaati dan manusia yang 
benar-benar membutuhkan seorang Juru Selamat! Pada dasarnya Dia mengatakan "Standar hukum Taurat 
begitu tinggi sehingga Anda harus memutilasi diri sendiri jika Anda ingin memenuhi persyaratan-
persyaratannya". Ayat-ayat ini adalah mengenai Hukum Taurat Akad Lama dan tidak dimaksudkan bagi 
orang percaya untuk dicoba dan dihidupi.  
 
 
Contoh 2 

  

Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum 

Allah. Dan kamu tahu, bahwa Ia telah menyatakan diri-Nya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan 

di dalam Dia tidak ada dosa. 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. (1 Yoh 3:4-6)  
 
Ayat-ayat ini hampir mendekati akhir dari Alkitab, yang berarti mungkin dalam Akad Baru. Tapi pada 
pandangan pertama ayat-ayat ini tampak begitu mengutuk! Setiap kali ini terjadi, selalu baik untuk membaca 
ayat-ayat sekitarnya dan jika perlu, seluruh kitab itu juga. Marilah kita juga membaca beberapa ayat 
berikutnya:  

 

Anak-anakku, janganlah membiarkan seorangpun menyesatkan kamu. Barangsiapa yang berbuat 

kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar; 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. 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 3:7-9, penekanan ditambahkan)  
 
Rasul Yohanes menulis untuk "anak-anak" untuk mendorong mereka dan membangun mereka dalam 
pewahyuan betapa mereka aman di dalam Kristus. Mereka baru saja keluar dari bawah pengaruh guru-guru 
Gnostisisme dan Yohanes sama sekali tidak mencoba menakut-nakuti kawanan tercinta itu atau 
menunjukkan kesalahan-kesalahan mereka. Malahan ia berbicara tentang posisi terlindung mereka dalam 
Kristus. Kuncinya adalah bagian pertama dari ayat 9: "Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa 
lagi".  
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Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Karena kita semua kadang-kadang membuat kesalahan, apakah ini berarti 
bahwa tidak ada orang yang lahir dari Allah? Alasan mengapa John bisa membuat pernyataan seperti itu 
jelas: Setiap orang yang telah lahir dari Allah memperoleh bagian dari sifat Allah, orang tersebut mendapat 
hidup dan karakter batin mereka dari Allah yang itu juga.  

 

Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. (1 Kor 6:17) ≈ Tetapi 

orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan, Roh Tuhan dengan roh orang itu menjadi satu. (1 Kor 

6:17 BIS) 
 
Prinsip kehidupan ilahi ini (yang disebut Benih Allah) tetap tak bercela dan murni di dalam pribadi orang itu 
terlepas dari perilaku mereka, karena tidaklah mungkin untuk merusak sifat Allah. Jadi jelas bahwa konteks 
kitab ini bukanlah tentang perilaku manusia, melainkan tentang posisi mereka. Dalam bab berikutnya kita 
akan membahas masalah apakah orang percaya masih memiliki sifat dosa.  
 
Seorang percaya lahir baru adalah kebenaran Allah dan apakah kita berbuat baik atau buruk, kita tetap 
adalah kebenaran. Begitulah Abraham tetap benar meskipun ia berbohong kepada Firaun tentang istrinya. 
Itu tidak membuat berbohong atau berbuat dosa itu benar, tetapi menjelaskan bagaimana kita tetap adalah 
kebenaran Allah bahkan ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan.  
 
 
Contoh 3 

  

Jangan sesat (NKJV: tertipu)! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang 

ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya, ia akan 

menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barangsiapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup 

yang kekal dari Roh itu. (Gal 6:7-8) ≈ Jangan ditipu, Allah bukan untuk dipermainkan; karena apa 

yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya, 

akan menuai kebinasaan / kerusakan oleh daging, tetapi barangsiapa menabur dalam Roh, ia akan 

menuai kehidupan kekal oleh roh (Gal 6:7-8, terjemahan NKJV). 
 
Tampaknya seolah-olah ayat ini mengatakan Tuhan menjamin bahwa setiap orang yang melakukan 
pelanggaran akan menerima upah adil mereka untuk itu, yaitu hukuman. Ini tampaknya tidak sesuai dengan 
konteks Akad Baru dan gambar suatu pribadi Allah yang penuh kasih, rahmat dan kebaikan. Kedua, ini juga 
tampaknya bertentangan dengan fakta bahwa Yesus sudah dihukum karena dosa seluruh dunia. Ini 
tampaknya bertentangan dengan prinsip-prinsip Akad Baru, dengan mengatakan bahwa kita akan 
memperoleh yang baik jika kita berbuat baik, tetapi kita akan memperoleh yang buruk jika kita melakukan 
yang buruk (yang tentu saja adalah persis apa yang dikatakan Hukum Taurat Akad Lama). Terakhir juga 
tampaknya tidak sesuai dengan konteks kitab Galatia - salah satu karya besar Paulus tentang pembenaran 
melalui iman terpisah dari hukum Taurat, bahwa seseorang dibenarkan atas dasar kepercayaan mereka 
kepada Yesus dan bukan melalui tingkat kepatuhan mereka. Oleh karena itu kita perlu membaca ayat-ayat 
lain di sekitar ayat ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai apa yang ia katakan. Mari 
kita kembali ke akhir pasal sebelumnya:  

 

Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab 

keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh dan keinginan Roh berlawanan dengan 

keinginan daging  —  karena keduanya bertentangan  —  sehingga kamu setiap kali tidak melakukan 

apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu 

tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, 

hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri 

sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap 

semuanya itu kuperingatkan kamu  —  seperti yang telah kubuat dahulu  —  bahwa barangsiapa 

melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. Tetapi buah 

Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 

kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. (Gal 5:16-23) 

 

Jangan sesat (NKJV: tertipu)! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang 

ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya, ia akan 

menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barangsiapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup 

yang kekal dari Roh itu. (Gal 6:7-8) ≈ Jangan ditipu, Allah bukan untuk dipermainkan; karena apa 

yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya, 

akan menuai kebinasaan / kerusakan [oleh] daging, tetapi barangsiapa menabur dalam Roh, ia akan 

menuai kehidupan kekal [oleh] roh (Gal 6:7-8, terjemahan NKJV). Janganlah kita jemu-jemu berbuat 
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baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena 

itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi 

terutama kepada kawan-kawan kita seiman. (Gal 6:9-10, penekanan ditambahkan)  
 
Ketika kita sebagai orang percaya Perjanjian Baru menabur dalam daging (yang berarti mengikuti keinginan 
dari bagian pikiran kita yang belum diperbarui) dan menurut Galatia 5:19-21 kita memanjakan diri dalam 
"perbuatan-perbuatan daging" (yang termasuk iri, pembunuhan, perzinahan, dll), kita pasti akan mengalami 
masalah dengan orang lain atau pada suatu titik bahkan dengan hukum pemerintah daerah atau negara 
yang kita tinggali. Tindakan-tindakan kita yang salah memiliki konsekuensi di bumi, yaitu apa yang dirujuk 
oleh kata "kebinasaan (/kerusakan)" dalam Galatia 6:8 a:  

 

Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya, akan menuai kebinasaan / kerusakan daging (Gal 

6:7-8a, terjemahan NKJV).)  
 
Perhatikan bahwa ayat ini berkata"... akan menuai kebinasaan daging..." yang mengacu pada alam jasmani, 
konsekuensi-konsekuensi duniawi.  
 
Semua penghakiman dan penghukuman kekal telah ditanggung oleh Yesus atas nama kita, dan karena itu 
kehancuran / kebinasaan ini tidak mengacu pada kehancuran / kebinasaan spiritual. Benih dari Allah yang 
hidup di bagian batin orang beriman tidak akan pernah bisa rusak!  

 

Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, 

oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. (1 Pet 1:23) ≈ Sebab melalui sabda Allah yang hidup 

dan yang abadi itu, kalian sudah dijadikan manusia baru yang bukannya lahir dari manusia, 

melainkan dari Bapa yang abadi. 
 
Jadi setiap kali kita menghadapi ayat-ayat dalam Alkitab yang tampaknya "menakutkan" atau menuduh, kita 
perlu mengenakan "kacamata kasih karunia" kita sehingga kita bisa membaca ayat-ayat melalui filter dari 
darah Yesus yang olehnya kita telah diampuni dan disempurnakan:  

 

Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia 

kuduskan. (Ibr 10:14)  
 
Kita tidak pernah bisa menurunkan Alkitab ke tingkat pengalaman kita, melainkan kita seharusnya berjuang 
sehingga pengalaman kita dinaikkan mencapai tingkat Firman yang kekal.  
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Agama Tanpa Kuasa 
 

 

Ada suatu frustrasi yang bertumbuh dan kesadaran yang meningkat di bumi bahwa ada sesuatu yang salah 
dengan cara "rata-rata" yang sedang dilakukan gereja saat ini. Jutaan orang telah menemukan bahwa hanya 
melalui pergerakan bangun untuk bekerja setiap minggu, bersantai pada hari Sabtu dan akhirnya pergi ke 
gereja lokal untuk sedikit "perbaikan" hari Minggu ternyata belum benar-benar memuaskan. Sebaliknya, 
gereja dalam Kisah Para Rasul melihat orang-orang mati dibangkitkan, segala macam penyakit 
disembuhkan, secara harfiah bangunan mereka diguncang oleh kuasa Allah (Kisah Para Rasul 4:31) dan 
berkumpul setiap hari untuk bersekutu satu sama lain (Kisah Para Rasul 2:46).  
 
Penyebab utama bagi keadaan yang disesalkan ini, di dalam mana banyak gereja zaman ini menemukan 
dirinya berada, adalah kekuatan destruktif yang disebut "agama". Agama masuk ke Gereja Akad Baru 
hampir segera setelah gereja lahir. Hal ini terutama disebabkan oleh tradisi-tradisi yang telah disebarkan 
selama berabad-abad terutama oleh orang-orang Yahudi, tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain yang 
menyembah dewa-dewa kafir mereka. Setelah khotbah pertama Petrus di mana 3000 diselamatkan, Gereja 
segera mulai bergerak dengan tanda-tanda dan keajaiban yang dahsyat, dengan menggenapi amanat agung 
membawa Injil kepada bangsa-bangsa dunia dan hidup dalam kebebasan, rahmat dan kasih. Mereka melihat 
mukjizat-mukjizat yang dahsyat terjadi di tengah-tengah mereka dan memiliki hasrat yang membara untuk 
Tuhan.  
 
Kemudian datanglah agama dengan segala aturan, peraturan dan tradisi dan menyapu bumi seperti yang 
kita ketahui selama hampir 1500 tahun, era yang dikenal sebagai "zaman kegelapan". Terlepas dari 
beberapa pengecualian, perkembangan dalam teknologi, seni, sastra dan ilmu pengetahuan melambat 
secara signifikan, karena agama tidak hanya membatasi dirinya dalam gereja - agama mempengaruhi 
semua bidang masyarakat dan berurat-berakar ke dalam semua aspek kemanusiaan. 
Selama periode ini gereja berjuang untuk mengendalikan bagian terbesar dari dunia yang dikenal dan 
melalui teror memaksakan cara dan keyakinan mereka ke setiap orang, dari kecil sampai yang besar. 

Perang-perang salib
1
 ini, demikian itu disebut, berlangsung selama beberapa abad terhadap Muslim, Yahudi, 

Kristen-Kristen Ortodoks dan lainnya. Kebanyakan sejarawan sekuler mengklaim bahwa era ini berakhir 

melalui suatu gerakan / periode yang disebut Renaissance
1
, suatu era reformasi budaya dan pendidikan 

yang ditandai oleh perkembangan perspektif linier dalam lukisan, pergolakan sosial dan politik dan revolusi-
revolusi dalam banyak kegiatan intelektual.  
 
 
Reformasi 
 
Kebanyakan teolog mengklaim bahwa bagaimanapun itu adalah pemulihan pengetahuan akan kebaikan 
Allah yang menghasilkan akhir dari "zaman kegelapan". Agamalah yang memulainya, dan kehancuran (atau 
sebagian penghancuran) agama jugalah yang mengakhiri periode sedih sejarah manusia ini. Gerakan ini 

disebut Reformasi Protestan
3
 dan dimulai tahun 1517 ketika terang Roma 1:16-17 terbit dalam hati seorang 

biarawan bernama Martin Luther, yang mengacungkan tinjunya pada sistem agama dan menantangnya. 

  

Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil (NKJV: Sebab aku tidak malu akan Injil 

Kristus), karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, 

pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, 

yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis: "Orang benar akan hidup 

oleh iman." (Rom 1:16-17)  
 
Martin Luther telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba untuk "menyucikan" diri di hadapan Allah, 
menghabiskan hari-hari demi hari-hari mengaku dosa-dosanya, mencoba untuk hidup kudus seperti dia bisa 
dan setelah melakukan semua ini ia mendapati bahwa ia tidak pernah bisa berhasil membuat perasaan 
mendasar dari penuduhan itu pergi. Bayangkan keberanian satu orang ini melawan suatu sistem yang  
mengancam akan membunuh para ilmuwan yang mengatakan bumi itu bulat, sebuah sistem kontrol yang 
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telah memaksakan dirinya sendiri ke masyarakat dan memasukkan ketakutan ke dalam hati semua orang 
yang menentangnya!  
 
Alasan utama bahwa pada zaman ini kita tidak melihat tanda-tanda dan keajaiban yang kuat yang dialami 
gereja dalam kitab Kisah Para Rasul, adalah karena kita masih berjuang dengan sisa-sisa hampir 1500 
tahun dari "zaman kegelapan" dari orang-orang yang takut dan terpukul dengan hukum-hukum Alkitab untuk 
menggiring mereka ke bawah rasa takut dan kendali manusia. Bahkan saat ini mayoritas orang dalam 
kepemimpinan gereja dengan erat mencengkeram jemaat mereka, takut untuk membiarkan kawanan 
mereka mengeksplorasi sendiri alam kebebasan yang tersedia dalam Tuhan. Diakui bahwa umat harus 
dikontrol bukannya dibawa ke dalam kebebasan, karena kebebasan dipandang sebagai lisensi untuk 
bergelimang dalam dosa.  
 

Seperti Rob Rufus dari City Church International
4
 menunjukkan: Gereja saat ini tidak memerlukan 

kebangkitan rohani yang lain (karena kebangunan rohani datang dan pergi), gereja membutuhkan reformasi 
teologis lain seperti yang terjadi pada hari-hari Martin Luther! Reformasi secara otomatis akan membawa 
kebangunan rohani.  
 
Ingat cerita tentang raja telanjang yang tertipu oleh perawan tua yang seharusnya membuatkan dia pakaian 
yang membuatnya tak terlihat? Seorang anak kecil melihat melampaui rencana tipuan mereka dan berteriak: 
"Raja telanjang!" Dalam cara yang persis sama kita harus berdiri dalam hari-hari ini dan berkata: "Raja 
telanjang! Ada sesuatu yang salah dengan cara gereja tradisional beroperasi! Mengapa kita tidak melihat 
mukjizat yang sama yang kita lihat dalam Alkitab terjadi hari ini?" 
  
Yesus membuat pernyataan berikut:  

 

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga 

pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. 

Sebab Aku pergi kepada Bapa; (Yoh 14:12)  
 
Apakah Yesus berbohong? Apakah Dia satu pribadi yang sadis kejam yang memberitahu kita untuk 
mencoba dan melakukan sesuatu yang Dia tahu kita tidak akan pernah bisa lakukan? Tentu saja tidak! 
Lihatlah baris terakhir dari ayat ini, Yesus berkata bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang 
lebih besar daripada yang Dia lakukan karena Dia akan pergi kepada Bapa. Apakah Yesus pergi kepada 
Bapa? Ya. Jadi mengapa tidak kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar? Kita tidak bisa 
membiarkan orang menipu kita untuk berpikir bahwa saat bagi mukjizat telah berlalu bersama dengan rasul 
gereja mula-mula. Kita memiliki tulisan berikut yang membuktikan Tuhan melakukan mukjizat juga hari ini:  

 

Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. (Ibr 13:8)  

 

Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu. (Mrk 13:31)  
 
Sekarang jika Tuhan melakukan mujizat melalui gereja di zaman Alkitab dan jika Tuhan adalah sama 
selama-lamanya, maka jelas bahwa satu-satunya hal yang telah berubah adalah gereja. Alkitab 
memperingatkan kita tentang orang-orang yang mencoba untuk meyakinkan gereja bahwa waktu mujizat 
telah berlalu:  

 

Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu 

menurut ajaran turun-temurun (NKJV: tradisi manusia) dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut 

Kristus. (Kol 2:8, penjelasan penerjemahan ditambahkan) 

 

Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti 

(NKJV: ajarkan) itu. (Mrk 7:13a)  
 
Tradisi buatan manusia dan peraturan-peraturan hanya meniadakan kuasa Firman Tuhan! Mereka 
membuang kita ke dalam ketidakpercayaan dan merampas romansa hubungan kita dengan Allah.  
 
Pola pikir kita perlu berubah dan pikiran kita perlu diperbaharui. Kita perlu suatu reformasi teologis, sebuah 
pesan yang mengembalikan kepenuhan pesan kasih karunia Akad Baru dan menghapus Hukum Taurat 
Akad Lama. Hukum Taurat adalah suatu pelayanan [yang memimpin kepada] kematian (2 Korintus 3:7) dan 
hukum Taurat tidak didasarkan pada iman (Galatia 3:12): membunuh iman dan membuat orang dipenuhi 
kesadaran diri, kesadaran dosa dan penuh kebenaran diri. Orang-orang Kristen bisa berpuasa dan berdoa 
dan bernyanyi dan memiliki konferensi-konferensi dan segala macam hal, tetapi jika tidak ada reformasi 
teologis yang mengubah cara mereka berpikir, tidak akan ada perubahan. Kita dapat memiliki orang-orang 
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dungu yang dipenuhi Roh Kudus, tetapi jika mereka tidak mengubah pemikiran mereka, mereka hanya akan 
menjadi orang-orang dungu yang diurapi.  
 
 
Suatu Bentuk Kesalehan vs Kuasa Sejati 
  
Jutaan orang Kristen senang pergi ke sedikit pertemuan Minggu pagi mereka yang nyaman, mendengarkan 
suatu khotbah yang membuat mereka merasa sedikit lebih baik tentang diri mereka sendiri atau 
mengingatkan mereka bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, tapi hanya sejauh itu. 
Mereka memiliki suatu bentuk kesalehan, tetapi tidak ingin mendengar bahwa mereka telah dipanggil untuk 
berjalan dalam tanda-tanda dan keajaiban yang dahsyat, untuk hidup sebagai administrator kuasa surga ke 
atas bumi. Alkitab berbicara tentang orang-orang seperti itu:  

 
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakekatnya mereka memungkiri 
kekuatannya. Jauhilah mereka itu! (2 Tim 3:5) 

 
Kerajaan Allah bukan tentang selalu memiliki hal-hal yang tepat untuk dikatakan: 

  
Sebab Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. (1 Kor 4:20)  

 
Paulus juga mengatakan bahwa ketika Injil yang otentik diberitakan, itu akan disertai dengan tanda-tanda 
dan keajaiban.  

 
Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang 
meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada 
hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. (1 Kor 2:4-5)  

 
Kenyataannya, ketika Injil otentik tentang Kasih Karunia diberitakan, Allah akan mengkonfirmasi firman-Nya 
dengan tanda-tanda dan mujizat:  

 
Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani, karena 
mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan 
mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. (Kis 14:3, 
penekanan ditambahkan)  

 
Bagaimana lagi dunia yang tidak percaya zaman ini seharusnya melihat bahwa Tuhan benar-benar ada? 
Apakah kita pikir bahwa dalam era modern ilmiah saat ini kita akan dapat meyakinkan orang-orang dengan 
kata-kata saja? Jelas tidak! Keadaan dunia saat ini di sekitar kita menjadi saksi atas fakta ini. 
  
Bagi mereka yang hidup di tawanan agama yang mati, dengan tidak melihat Kerajaan Allah diwujudkan 
dalam tanda-tanda dan keajaiban di sekitar mereka dan tidak mendengar pesan kasih karunia dari Akad 
Baru dari pengkhotbah Alkitab, mereka mungkin ingin mempertimbangkan bahwa sudah waktunya untuk 
mengacungkan tinju mereka kepada kekuatan destruktif dan penjara bernama "agama" ini dan masuk ke 
dalam kebebasan Kristus, kebebasan yang baginya Yesus telah memberikan nyawa-Nya, sehingga kita 
dapat hidup bebas dari rasa takut terhadap pendapat orang, bebas dari tuntutan-tuntutan hukum dan 
peraturan dan bebas untuk mencintai Allah karena Dia adalah Bapa yang baik!  

 
Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh 
[(NKJV) dalam kemerdekaan itu] dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. (Gal 5:1, penjelasan 
penerjemahan ditambahkan) 
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Apakah Kasih Karunia adalah  
Benar-benar Suatu Lisensi untuk Berdosa? 

 

 

Topik ini telah muncul dengan sendirinya dalam bentuk berbagai pertanyaan dan pernyataan di waktu lalu, 
seperti sebagai berikut: 

• Apakah memberitakan kasih karunia mengarahkan orang ke gaya hidup yang sembarangan?  

• Tidakkah orang akan berlarian di luar dan dengan sembarangan melakukan dosa jika mereka terlalu 
"dalam" ke dalam pesan kasih karunia?  

• Kita tidak bisa memberitakan kasih karunia kepada orang-orang percaya baru karena mereka belum 
cukup dewasa untuk bisa dipercaya dengan kebebasan seperti itu.  

• Mengambil hukum dari orang-orang percaya memberikan mereka izin untuk berbuat dosa.  
 
Semua pernyataan ini langsung berhadapan dengan apa yang Alkitab ajarkan tentang kasih karunia:  

 
Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita 
supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup 
bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini (Tit 2:11-12)  

 
Pertama-tama marilah kita mempertimbangkan bagaimana kebenaran kasih karunia mempengaruhi 
pemikiran seseorang. Ketika kita mulai memahami apa sebenarnya injil kasih karunia (bagaimana Allah 
mengampuni dosa-dosa seluruh dunia (Ibrani 10:17); menghapuskan kode yang ditulis hukum Taurat 
(Kolose 2:14); memerdekakan orang untuk hidup bebas dari rasa takut akan penghakiman dan 
penghukuman (1 Yohanes 4:18), bagaimana orang-orang percaya didorong untuk memiliki keberanian ketika 
mendekati Allah (Ibrani 10:19-21), bahwa kita bisa yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah marah dengan kita 
lagi (Yesaya 54:9-10) dan banyak kebenaran lain seperti ini), jelas bahwa pemahaman yang tepat tentang 
hal ini justru tidak akan mendorong orang untuk mau berbuat dosa, melainkan menginspirasi orang tersebut 
untuk menjadi lebih bersyukur kepada Allah untuk semua yang telah Dia lakukan, untuk menjalani kehidupan 
yang layak bagi pengorbanan yang telah dibuat oleh Yesus dan menolak perilaku durhaka sebagaimana 
tercantum dalam Titus 2:11-12 (di atas).  
 
Dalam Roma 4 Paulus menulis tentang hal yang sama:  

 
5 

Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang 

durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. 
6 

Seperti juga Daud menyebut berbahagia 

(NKJV: keberkatan) orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya: 
7 

"Berbahagialah (NKJV: Diberkatilah) orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang 

ditutupi dosa-dosanya; 
8 

berbahagialah (NKJV: diberkatilah) manusia yang kesalahannya tidak 
[(NKJV) akan] diperhitungkan Tuhan kepadanya." (Rom 4:5-8, penjelasan penerjemahan 
ditambahkan) 

 
Di sini Paulus sedang mengutip kata-kata Daud dari Mazmur 32:1-2. Daud memandang ke masa depan dan 
secara profetis melihat Akad Baru dengan segala manfaatnya, seperti rahmat, pengampunan segala dosa, 
penerimaan dan cinta tanpa syarat, dll. Dia mengungkapkan kerinduannya untuk hidup di bawah akad ini, 
karena ia masih terikat oleh hukum Taurat dimana ia harus melakukan ritual-ritual dan secara teratur 
mempersembahkan korban penebusan untuk dosa-dosanya. Daud juga ingin hidup dalam kebebasan yang 
sekarang kita miliki, yang dibenarkan secara gratis melalui iman kita di dalam Kristus. 
 
Dalam ayat 6 kita melihat kata "berkat" yang digunakan. Bentuk Yunani dari kata ini sebenarnya "berkat-
berkat" (dalam bentuk jamak). Daud hendak menggambarkan berbagai jenis berkat yang orang percaya 
akan miliki di bawah Akad Baru, oleh karena itu pada akhir ayat 6 ada titik koma:  
 
Dalam ayat 7 ia mengatakan bahwa orang akan diberkati dalam Akad Baru pertama-tama karena segala 
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dosa mereka telah diampuni. Semuanya yang tidak bermoral yang pernah mereka lakukan telah disapu ke 
bagian laut yang terdalam dan karena Allah sesungguhnya tidak menyelam ke laut dalam, Dia tidak akan 
turun ke sana dan menggalinya lagi.  
 
Dalam ayat 8 ia mengatakan bahwa orang juga akan diberkati karena Allah juga tidak akan pernah 
memperhitungkan setiap kesalahan di masa depan mereka melawan mereka. Kebanyakan pengkhotbah 
hukum Taurat memiliki masalah besar dengan berkat jenis kedua, menganggapnya sebagai cek kosong 
untuk pergi keluar dan berbuat dosa. Namun Firman mengatakan apa yang dikatakan ...  
 
Sebagian argumen dan pertanyaan terhadap pesan kasih karunia, seperti yang telah disebutkan di awal bab 
ini, datang dari orang-orang yang belum tentu takut bahwa mereka sendiri akan ditipu untuk ingin melakukan 
lebih banyak dosa, tetapi argumen mereka adalah untuk orang Kristen lain yang "lebih lemah" yang pada 
pendapat mereka belum memiliki kedewasaan untuk menangani tanggung jawab yang datang dengan 
kebebasan seperti itu. Oleh karena itu mereka bersikeras bahwa kebenaran dari pesan kasih karunia 
diajarkan dengan dicampur bersama dosis yang sehat dari hukum Taurat untuk memperingatkan orang-
orang Kristen yang "lemah" ini terhadap bahaya dosa.  
 
Betapa ironisnya itu kemudian karena Alkitab sebenarnya mengajarkan kita bahwa dosa tidak meningkat 
melalui kasih karunia, melainkan melalui hukum Taurat:  

 

Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak; dan di mana dosa 

bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, (Rom 5:20) ≈ Hukum Allah telah 

diberikan supaya semua orang bisa mengerti betapa berdosanya mereka. Namun semakin banyak 

orang berbuat dosa, kasih karunia Tuhan yang ajaib menjadi lebih lagi berlimpah-limpah (Rom 5:20, 

terjemahan NLT).  
 
Rahmat telah benar-benar datang dan menghapus dosa yang telah dibuat lebih melimpah melalui hukum!  
 
Jadi bagi seseorang untuk mengatakan bahwa kasih karunia adalah lisensi untuk berbuat dosa, itu hanya 
berfungsi untuk mengekspos seperti ketidaktahuan seseorang mengenai apa makna yang sebenarnya dari 
rahmat. Ini menunjukkan mereka tidak mengerti bahwa kuasa Roh Kudus di dalam orang percaya (yang 
mengingatkan mereka akan posisi kebenaran mereka 100% sempurna di hadapan Allah) adalah suatu 
pemberdayaan yang jauh lebih kuat untuk "perilaku baik" daripada mengancam seseorang dengan hukum 
Taurat.  
 
Oleh karena itu sebagai akibat dari kebenaran-kebenaran ini, para legalis bisa bersantai dan datang untuk 
berdamai dengan kenyataan bahwa Roh Kudus dapat dipercaya dengan pekerjaan transformasi dalam 
kehidupan seorang percaya:  

 

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. (Flp 1:6)  
 
Tidak ada yang menunjuk kita sebagai polisi moral yang masing-masing, jadi bagaimana bisa kita mencoba 
untuk mengambil fungsi itu? Kebenarannya adalah bahwa kasih karunia tidak pernah dapat direduksi 
menjadi suatu tingkat "dapat diterima" untuk mengkompensasikan ketidakamanan para legalis. Karena sifat 
ekstrim hukum Taurat, kasih karunia juga perlu diberitakan dalam bentuknya yang paling murni agar orang-
orang dibebaskan dari racun dan penjara pola pikir "berdasarkan perbuatan".  
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Apakah Umat Kristen Memiliki suatu Sifat Berdosa?  
(Dosa yang Berdiam)? 

 

 

Karena suatu salah tafsir yang disesalkan dalam beberapa terjemahan Alkitab dari kata Yunani sarx (yang 
diterjemahkan secara langsung berarti "daging"), doktrin "sifat dosa" atau "dosa yang berdiam" telah 
disebarkan dan dikhotbahkan dengan keyakinan yang luar biasa selama berabad-abad. Ini telah 
menyebabkan orang percaya yang tulus untuk mencoba dan menjalani hidup mencapai standar-standar 
moral buatan manusia, tanpa menyadari bahwa dalam melakukan hal ini mereka hanya tunduk pada 
frustrasi tak berujung, kurangnya keyakinan di hadapan Allah dan suatu pengharapan akan hukuman yang 
akan datang dalam perjalanan mereka.  
 
Dalam bahasa Yunani asli yang darinya Perjanjian Baru diterjemahkan, kata sarx itu digunakan untuk 
menggambarkan lebih dari selusin konsep yang berbeda, seperti sifat berdosa, daging manusia, hubungan 
seksual, kedagingan, dll. Kamus Ekspositori Kata Alkitab W.E. Vines mendaftarkan 14 arti yang berbeda 
untuk kata sarx. Satu-satunya cara untuk menentukan makna sarx pada suatu bagian tertentu dari kitab suci 
adalah untuk melihat konteksnya. Beberapa penerjemah Alkitab berusaha untuk menerjemahkan sarx 
menjadi apa yang mereka pikir itulah artinya dalam konteks tertentu itu, tetapi banyak yang keliru. Hanya 
para penerjemah dari terjemahan-terjemahan literal (misalnya KJV atau NKJV dan beberapa lainnya) yang 
tidak mengubah kata sarx ke dalam apa yang mereka pikir itu mungkin artinya, tetapi membiarkannya dalam 
ayat-ayat itu hanya sebagai "daging", yang memungkinkan pembaca untuk menafsirkan konteks. Itu 
sebabnya Roma 7 dan beberapa bagian Alkitab lainnya tampak begitu membingungkan dalam beberapa 
terjemahan, karena sarx (yang berarti "daging") digantikan dengan "sifat dosa" setiap kali!  
 
Berikut ini adalah contoh di mana sarx ditafsirkan dalam dua cara yang berbeda:  

 

Karena aku mau, supaya kamu tahu, betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan 

untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya, yang belum mengenal aku [secara] pribadi 

[personally = sarx]. (Kol 2:1, penjelasan ditambahkan) ≈ Karena aku mau, supaya kamu tahu, betapa 

beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk 

semuanya, yang belum bertemu muka denganku dalam daging [flesh = sarx]. (Kol 2:1, terjemahan 

bebas NKJV, penjelasan ditambahkan)  
 
 
Sunat Spiritual 
  
Sekarang ketika Alkitab berbicara tentang "manusia batiniah", "manusia baru" atau "sifat baru", ia berbicara 
tentang roh orang percaya yang telah dilahirkan kembali. The "sifat dosa" atau "manusia lama" mengacu 
pada kejahatan, sifat dosa yang dengannya setiap orang di muka bumi dilahirkan. Sifat ini adalah 
permusuhan dengan Allah dan hidup bagi dosa, tetapi itu benar-benar telah dipotong keluar dari kita pada 
hari kita dilahirkan kembali:  

 

Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh [(NIV) tangan-tangan] 

manusia, tetapi dengan sunat [(NIV) yang dilakukan oleh] Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan 

tubuh yang berdosa, (Kol 2:11, penjelasan penerjemahan ditambahkan).  
 
Perhatikan bahwa ini bukan suatu sunat fisik, karena ayat ini mengatakan "bukan dengan sunat yang 
dilakukan oleh tangan-tangan manusia". Oleh karenanya itu seharusnya adalah sunat rohani, yang berarti 
ditanggalkannya atau dihapuskannya sifat dosa.  
 
 
Disalibkan dan Dikuburkan dengan Kristus 
  
Dalam Roma 6 Paulus menggunakan gambar lain bagaimana sifat dosa lama kita telah benar-benar 
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dihapus. Ketika diselamatkan, sifat berdosa seorang Kristen sebenarnya dibawa kembali melalui waktu ke 
kayu salib dan disalibkan dan dikuburkan dengan Kristus : 

 

Karena kita tahu, bahwa manusia lama [sifat berdosa] kita telah turut disalibkan [(NKJV) bersama 

Dia], supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada 

dosa. (Rom 6:6, penjelasan ditambahkan)  
 
Setelah kita dilahirkan kembali, kita bukan "orang-orang berdosa" lagi, meskipun kita kadang-kadang 
membuat kesalahan. Tidak ada satu ayat pun di seluruh Perjanjian Baru yang memanggil seorang percaya 
yang telah dilahirkan kembali sebagai seorang "pendosa". Istilah "pendosa" mengacu untuk orang yang 
belum dilahirkan kembali (ini konsisten sepanjang seluruh Perjanjian Baru setelah penyaliban) dan namun 
kita masih menemukan kebanyakan orang Kristen saat ini berpikir: "Saya hanyalah seorang pendosa."  
 
 
Tidak, kita bukan! 
  
Dalam Akad Lama orang harus disunat pada hari kedelapan sesuai dengan hukum Taurat. Di bawah Akad 
Baru Allahlah yang menyunat hati orang percaya, menghapus (memotong) sifat dosa lama (lihatlah Kolose 
2:11 di atas lagi) dan memberikan kita suatu roh baru yang telah dibangkitkan yang dibuat menjadi 
kebenaran sempurna 100% seperti Kristus. Tuhan juga menuliskan hukum-hukum-Nya di hati kita yang 
berarti Dia memberikan kita keinginan untuk menyenangkan-Nya (tapi tentu saja kita tahu bahwa Dia 
sebenarnya sudah senang dengan kita karena apa yang telah Yesus lakukan pada nama kita).  

 
Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, (Rom 7:22)  

 
Ini berarti bahwa roh baru kita yang telah dilahirkan kembali ingin untuk menyenangkan Tuhan dan bersuka 
dalam Dia.  
 
Perbandingan-perbandingan antara terjemahan-terjemahan Alkitab literal dan konseptual berikut dengan 
jelas menggambarkan kesalahpahaman ini. Perlu diketahui bahwa kami tidak mengkritik penerjemahan 
Alkitab tertentu, melainkan menyikapi kesalahpahaman dalam gereja tentang sifat batin seorang percaya 
lahir baru, serta penerjemahan kata sarx:  

 

… supaya tuntutan kebenaran hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut tabiat 

dosa [sarx], tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat dosa [sarx], memikirkan 

hal-hal yang dari dosa [sarx]; mereka yang hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh. 

(Rom 8:4-5, terjemahan NIV, penjelasan ditambahkan) 
 
Bandingkanlah dengan:  
 

… supaya tuntutan [kebenaran] hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut 

daging [sarx], tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging [sarx], memikirkan hal-

hal yang dari daging [sarx]; mereka yang hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh. 

(Rom 8:4-5, penjelasan dan penerjemahan ditambahkan)  
 
Sangat mudah untuk melihat dari contoh pertama bahwa seorang percaya dapat dibuat untuk percaya 
bahwa mereka masih memiliki sifat dosa dalam batin. Namun dari contoh kedua, interpretasi yang benar 
dapat dibuat yaitu bahwa orang-orang percaya yang menetapkan pemikiran mereka pada hal-hal dari pikiran 
mereka yang belum diperbarui (pola pikir lama, kebiasaan buruk, dll), akan hidup untuk mengupayakan dan 
memuaskan keinginan-keinginan itu dan tidak berjalan sesuai dengan keinginan-keinginan roh manusia baru 
mereka yang telah dilahirkan kembali. Kita tidak harus melawan dosa warisan lagi, pertempuran kini hanya 
ada dalam pikiran kita. Pikiran kita perlu dilatih (diperbaharui) untuk menjadi sejalan dengan kebenaran 
Firman Tuhan.  

 

Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu 

mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam [(NIV) tabiat] dosa 

[sarx], melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. (Gal 5:13, penjelasan ditambahkan)  
 
Bandingkanlah dengan:  

 

Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu 

mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam daging [sarx], 

melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. (Gal 5:13, terjemahan NKJV, penjelasan 
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ditambahkan)  
 
Karena kita tidak memiliki sifat dosa lagi, kita tidak bisa benar-benar memuaskan diri di dalamnya seperti 
yang disebutkan oleh contoh pertama di sini. Ini adalah benar-benar suatu pemikiran keliru. Berikut contoh 
lain:  

 

Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan memuaskan keinginan-keinginan tabiat 

dosa [sarx]. (Gal 5:16, terjemahan NIV, penjelasan ditambahkan)  
 
Bandingkanlah dengan:  

 

Jadi saya katakan: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging [sarx]. (Gal 

5:16 terjemahan NKJV, penjelasan ditambahkan) 
 
Kita tidak dapat memuaskan keinginan sifat berdosa kita karena kita tidak memiliki satupun! Namun, jika kita 
melatih dan mendisiplinkan pikiran kita untuk berjalan sesuai dengan keinginan-keinginan roh di dalam kita 
yang telah dilahirkan kembali, kebiasaan dan pola pikir lama kita akan mulai kelaparan.  
 
Ada lebih banyak contoh untuk menggambarkan hal ini, tapi saya pikir kami telah mengerti ide itu. Sekarang 
pertimbangkanlah ini: Ayat-ayat di atas, ditambah dengan kenyataan bahwa kebanyakan orang pada saat ini 
mempercayai apa pun yang mereka baca (tanpa berpikir tentang hal itu) dalam terjemahan apapun dari 
Alkitab yang mereka miliki, ditambah fakta bahwa gereja modern telah mengajar selama berabad-abad 
bahwa orang Kristen memang memiliki sifat dosa (dan bahwa kita harus menyangkal sifat berdosa ini, 
melawannya dengan gigih dan mematikannya!), mudah untuk memahami bahwa kita dapat ditipu oleh teks-
teks yang dibaca di luar konteks.  
 
Sekarang kita mungkin bertanya: "Lalu mengapa orang Kristen masih berdosa? Jika kita tidak memiliki sifat 
dosa, mengapa kita masih terus membuat kesalahan, merasa seperti kita mengecewakan Allah dan gagal 
mencapai apa yang kita pikir Tuhan harapkan dari kita? "Ini adalah apa yang kita akan bicarakan dalam bab 
berikutnya.  
 
Sebagai penutup, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri pertanyaan ini: Apakah Tuhan membiarkan kita 
dengan sisa sifat lama dan jahat kita (yang berarti Dia melakukan suatu pekerjaan yang tidak lengkap), atau 
apakah Ia telah melakukan suatu pekerjaan yang lengkap dan menghapus semuanya? 
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Mengapa Orang Kristen Berbuat Dosa? Bag. 1  
(Pikiran yang Tidak Diperbaharui) 

 

 

Dalam bab sebelumnya kita membuktikan dari Kitab Suci bahwa Allah telah benar-benar menghapus sifat 
berdosa kita ketika kita dilahirkan kembali. Tuhan benar-benar mengubah kita ketika kita datang ke dalam 
keselamatan, kami adalah ciptaan bermerek benar-benar baru!  

 

Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, 

sesungguhnya yang baru sudah datang. (2 Kor 5:17) ≈ Orang yang sudah bersatu dengan Kristus, 

menjadi manusia baru sama sekali.Yang lama sudah tidak ada lagi—semuanya sudah menjadi baru. 

(2 Kor 5:17 BIS)  
 
Apakah tubuh kita telah mati / berlalu? Tidak. Apakah pikiran kita telah mati / berlalu? Tidak. Tapi ayat di 
atas jelas mengatakan sesuatu yang "lama" telah berlalu (Inggris “passed away” juga berarti meninggal)! Ini 
adalah roh manusia lama kita, sifat dosa (dosa yang berdiam) yang telah benar-benar dihapus dan diganti 
dengan suatu roh yang dilahirkan kembali yang benar yang telah diciptakan sempurna menurut gambar 
Kristus.  

 

… dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam 

kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. (Efs 4:24) Catatan: NKJV tidak mencantumkan kata 

‘kehendak’  
 
Sekarang pertanyaannya diajukan: Jika Tuhan benar-benar telah menghapus sifat berdosa kita, lalu 
mengapa kita masih melakukan kesalahan? Mengapa kita masih melakukan hal-hal yang tampaknya 
bertentangan dengan sifat saleh ini yang telah dilahirkan dalam diri kita? Jawabannya ada dua dan kita akan 
membicarakannya selama dua bab berikut:  
 
1) Karena pikiran kita yang belum diperbaharui (bab ini)  
2) Karena godaan / gangguan eksternal (bab berikutnya)  
 
 
Pikiran Yang Belum Diperbaharui 
 
Ketika kita dilahirkan ke dunia ini dengan suatu sifat dosa, kejatuhan yang berada dalam permusuhan 
dengan Allah, kita hidup sesuai sifat ini, memenuhi keinginan hawa nafsunya. Ketika sifat berdosa ini (juga 
disebut "manusia lama" dalam Alkitab) memberitahu kita untuk berbuat dosa, kita melakukannya.  

 

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. (Rom 5:12)  
 
Kita tidak punya keinginan untuk menyenangkan Tuhan dan sebagai hasilnya pikiran kita dilatih untuk 
mematuhi keinginan-keinginan sifat yang berdosa ini, dengan tubuh kita hanya menjalankan apa yang 
pikiran kita suruh lakukan. Sifat berdosa dapat dilihat sebagai "ruang kendali", kekuatan pendorong di 
belakang pengambilan keputusan kita. Dan pikiran (jiwa) kemudian dilatih dan menjadi terbiasa beroperasi 
dalam tingkah laku dan kebiasaan yang telah dilatih oleh sifat dosa lama. Oleh karena itu pikiran kita telah 
dilatih dan diprogram dalam dosa, nafsu, pelestarian diri dan ketidakpercayaan, dan kita mempelajari segala 
macam kebiasaan buruk.  
 
Kemudian pada saat keselamatan, ketika sifat berdosa kita benar-benar dihapus (ketika kita dilahirkan 
kembali), Tuhan memberi kita roh manusia di dalam yang benar-benar baru, sepenuhnya benar, diciptakan 
100% dalam gambar Kristus, dengan semua kebenaran dan kebajikan Kristus.  
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Sekarang tiba-tiba pikiran kita (jiwa) menyadari ada suatu "ruang kendali" baru di dalam, tapi tampaknya 
seolah-olah "ruang kontrol" baru ini beroperasi dalam cara yang sama sekali berbeda dari pada yang lama. 
Dan itulah mengapa kadang-kadang kita merasa seolah-olah ada perang berkecamuk dalam diri kita, 
dengan pikiran yang sedang berjuang melawan manusia baru dalam diri kita, yaitu roh yang telah dilahirkan 
kembali. Selama bertahun-tahun pikiran (jiwa) dilatih dengan cara tertentu dan sekarang manusia baru harus 
melatih pikiran untuk beroperasi dengan cara yang berbeda.  
 
Sebelumnya kita berbicara tentang kata sarx Yunani (yang berarti "daging") yang memiliki arti yang berbeda-
beda dalam konteks-konteks yang berbeda. Mari kita lihat konteksnya dalam ayat berikut:  

 

Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging [sarx]. Sebab 

keinginan daging [sarx] berlawanan dengan keinginan Roh dan keinginan Roh berlawanan dengan 

keinginan daging [sarx]  —  karena keduanya bertentangan  —  sehingga kamu setiap kali tidak 

melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, 

maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging [sarx] telah nyata, yaitu: 

percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, 

amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora 

dan sebagainya. (Gal 5:16-22, penjelasan ditambahkan)  
 
Paulus menulis surat ini kepada jemaat Galatia, yang telah dilahirkan kembali sebagai orang-orang percaya, 
sehingga mereka tidak memiliki sifat dosa lagi. Mengingat apa yang telah kita bahas di atas, jelas dapat 
dilihat bahwa dalam konteks ini, kata "daging" (sarx) berarti pikiran yang belum diperbaharui (tidak bisa 
berarti "sifat berdosa" karena kita telah menegakkan sebelumnya bahwa orang-orang Kristen tidak memiliki 
sifat dosa lagi). Paulus mengatakan bahwa semua keinginan nafsu ini hanyalah pekerjaan dari jiwa atau 
pikiran orang percaya yang belum diperbaharui. Suatu pikiran yang belum diperbaharui itu dipengaruhi untuk 
beroperasi seolah-olah orang masih memiliki sifat berdosa lama, meskipun mereka tidak memilikinya.  
 
Langsung setelah ayat-ayat di atas, Paulus kemudian menunjukkan kontras antara perbuatan-perbuatan 
daging dengan mendaftarkan buah-buah roh yang sangat terkenal :  

 

Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, 

kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. (Gal 

5:22-23)  
 
Semua ini juga disebut buah Roh Kudus, tetapi sebenarnya roh kita yang telah dilahirkan kembali dan Roh 
Kudus telah bergabung bersama-sama, sehingga ini juga bisa dilihat sebagai buah-buah dari roh kita yang 
telah dilahirkan kembali.  

 

Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. (1 Kor 6:17) ≈ 

Tetapi orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan, Roh Tuhan dengan roh orang itu menjadi 

satu. (1 Kor 6:17 BIS) 
 
Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, itu hanyalah suatu buah dari manusia roh baru yang benar 100% 
yang ada dalam diri kita; kita tidak melakukannya untuk mengupayakan dan menyenangkan Tuhan atau 
untuk menjadi lebih suci, karena kita sudah 100% suci di dalam!  
 
Oleh karena itu jelas dapat dilihat bahwa jika pikiran kita belum diperbaharui, ia sedang berperang dengan 
roh lahir baru kita dan inilah salah satu alasan mengapa kita membaca Alkitab, pergi ke gereja, berdoa, 
ibadah, dll, yaitu untuk memperbaharui pikiran kita, bukan untuk mendapatkan penerimaan Allah, karena 
Allah sudah senang dengan kita. Bagaimana Dia bisa tidak senang jika kita telah diciptakan dalam gambaran 
persis dari Anak-Nya Yesus?  
 
Ini menyimpulkan alasan pertama mengapa orang-orang Kristen masih melakukan hal-hal yang hukum 
Taurat sebut sebagai dosa (meskipun kita tidak memiliki sifat dosa lagi), yaitu karena pikiran kita belum 
diperbaharui. Selanjutnya kita akan berurusan dengan alasan keduanya: godaan-godaan eksternal.  
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Mengapa orang Kristen Berbuat Dosa? Bag 2  
(Godaan-godaan Eksternal) 

 

 

Sebelumnya kita telah membangun pemikiran dari Alkitab bahwa orang Kristen lahir baru tidak memiliki sifat 
dosa lagi. Kita juga membicarakan tentang salah satu alasan mengapa orang percaya, meskipun mereka 
tidak lagi memiliki dosa warisan, masih berbuat dosa, yaitu karena pikiran yang belum diperbaharui. Dalam 
bab ini kita akan berbicara tentang alasan kedua: godaan-godaan eksternal.  
 
Banyak orang masih memiliki gagasan bahwa setelah orang Kristen dilahirkan kembali, mereka masih 
memiliki bagian sifat berdosa yang lama dan jahat, di dalam mereka dan bahwa mereka harus hidup sehari-
hari berusaha untuk membunuh sifat jahat itu dengan keinginannya, berjuang sekuat-kuatnya, berharap 
entah bagaimana akhirnya mencapai suatu tempat di mana mereka dapat merasa mereka telah berperilaku 
cukup baik untuk dapat mendekati Allah dengan keyakinan.  
 
Kesalahpahaman ini sering didorong oleh ayat-ayat seperti ini:  

 

Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan 

lagi menuruti keinginan-keinginan jahatnya. (Rom 6:12, terjemahan NIV, penekanan ditambahkan) 

 

Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan jahatnya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. 

(Yak 1:14, terjemahan NIV, penekanan ditambahkan) 
  
Kata "jahat" tidak muncul dalam bahasa aslinya dalam salah satu dari ayat-ayat ini, tetapi dimasukkan oleh 
penerjemah, yang mencoba menafsirkan suatu konsep (mereka yakin bahwa orang Kristen masih memiliki 
sifat berdosa), daripada membiarkan pembaca untuk menafsirkan sendiri konteksnya. Seorang percaya 
sejati yang telah dilahirkan kembali tidak jahat lagi, kita memiliki suatu roh manusia, yang suci dan benar 
100% yang hidup di dalam diri kita, yang ingin menyenangkan Tuhan dalam segala hal yang dilakukannya. 
Tapi kita masih tersandung kadang-kadang karena pikiran (jiwa) kita yang belum diperbaharui, yang dilatih 
untuk berpikir dan beroperasi dengan cara itu, yang selama bertahun-tahun dikondisikan dan menderita di 
bawah kendali sifat berdosa lama kita yang jahat. Jadi dua ayat di atas lebih masuk akal ketika kita 
membacanya dari terjemahan harfiah (perhatikan kata "jahat" telah dihilangkan):  

 

Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan 

lagi menuruti keinginannya. (Rom 6:12) 

 

Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. (Yak 

1:14)  
 
"Jika orang-orang Kristen bisa menekan sebuah saklar yang akan memungkinkan mereka untuk berhenti 
berbuat dosa segera dan berjalan dalam ketaatan 100% sepanjang waktu, mereka akan menekan saklar itu 
dalam sekejap" (Ryan Rufus - City Church International, Hong Kong). Anak-anak Allah ingin menyenangkan 
Allah dan hidup kudus karena manusia roh baru mereka memiliki keinginan untuk menyenangkan Tuhan. 
Tapi kadang-kadang kita tidak berjalan sesuai dengan manusia roh ini dan kita mengacau. Tapi kita bisa 
menjadi yakin bahwa ketika kita berbuat dosa, selalu ada kelimpahan kasih karunia untuk menutupi dosa itu!  

 

Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak; dan di mana dosa 

bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah [(NKJV) lebih banyak lagi], (Rom 

5:20, penjelasan penerjemahan ditambahkan)  
 
Tuhan tahu pikiran kita tidak akan diperbaharui dalam sekejap dan bahwa sampai kita pergi dengan Dia di 
sorga, kita akan selalu berjuang dengan beberapa bentuk dosa (baik dalam pikiran kita, pola pikir, sikap) dan 
karena itu ia mencabut "masalah" dosa itu sepenuhnya di kayu salib dengan mencurahkan sepenuhnya 
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amarah-Nya melawan dosa pada Anak Domba. Yesus menanggung beban yang penuh dari hukuman bagi 
dosa-dosa kita.  
 
Alasan kedua mengapa orang Kristen terus melakukan hal-hal yang hukum Taurat sebut sebagai "dosa" 
(meskipun mereka tidak memiliki sifat berdosa lagi) adalah karena godaan eksternal. Godaan-godaan 
menarik bagi tubuh dan jiwa kita (pikiran), tetapi tidak bagi manusia roh kita yang telah dilahirkan kembali. 
Tubuh akan mengikuti seperti budak salah satu dari keduanya yang kepada mana kita serahkan kontrol.  

 

Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan oleh daging, tetapi 

barangsiapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal oleh roh itu. (Gal 6:8, terjemahan 

NKJV)  
 
Ayat ini berarti bahwa ketika nafsu pikiran kita yang belum diperbaharui mengejar hal-hal duniawi dan kita 
menyerahkan tubuh kita untuk itu, tubuh akan menjadi budak dosa dan menuai konsekuensi duniawi dosa 
itu. Ya konsekuensi duniawi, karena semua konsekuensi kekal (hukuman) telah ditangani di kayu salib. 
Tetapi kalau kita hidup sesuai dengan keinginan-keinginan manusia batiniah baru kita, tubuh akan menjadi 
budak kebenaran dan menuai keuntungan, baik duniawi dan abadi.  
 
Keuntungan besar lain dari berjalan mengikuti roh mencakup diubahkannya pikiran (jiwa) kita. Pikiran dapat 
dipengaruhi dan dipakai (dilatih) oleh roh untuk belajar taat, tetapi roh tidak pernah bisa dipengaruhi oleh 
pikiran karena telah dibuat benar 100% oleh Allah dan tidak pernah dapat dirusakkan – itu sebuah jalan satu 
arah saja. Alkitab mengatakan bahwa roh kita yang telah dilahirkan kembali telah "menyatu" dengan Roh 
Kudus, mereka telah menjadi satu (1 Korintus 6:17). Jika mungkin bagi jiwa kita untuk merusakkan roh kita 
yang telah dilahirkan kembali, maka akan berarti bahwa Roh Kudus dapat dirusakkan karena Dia telah 
menjadi satu dengan roh kita.  
 
Namun roh orang percaya yang telah dilahirkan kembali bisa ditekan jika mereka memilih untuk berjalan 
menurut nafsu pikiran yang belum diperbaharui. Ini semua bermuara pada suatu pilihan. Tapi pilihan itu tidak 
benar-benar sulit jika kita mempertimbangkan kekayaan dan kemuliaan yang kita miliki dalam Dia, mengerti 
bahwa kita telah didudukkan bersama dengan Kristus di sorga, merasakan kehadiran kasih-Nya pada kita 
dan gelombang demi gelombang rahmat menyapu kita setiap hari. Betapa dalamnya cinta yang terkandung 
dalam Allah yang kita layani!  
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Bercerai dari Hukum Taurat 
 

 

Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya 

kamu menjadi milik (NKJV: menikah dengan) orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari 

antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. (Rom 7:4, penjelasan penerjemahan ditambahkan)  
 
Ayat ini mengatakan bahwa kita harus mati terhadap hukum Taurat agar kita berbuah. Ini berarti bahwa jika 
kita belum mati bagi hukum Taurat, kita tidak bisa benar-benar berbuah. Tapi apakah buah itu? Ini adalah 
hasil dari Roh Kudus yang hidup melalui kita (Galatia 5:22-23), manifestasi-manifestasi dari karakter-Nya 
dan bukan usaha kita sendiri untuk mengupayakan dan hidup kudus. Itulah mengapa ini disebut "buah". Tapi 
bukannya membiarkan Roh Kudus hidup melalui kita, kita menekan-Nya ketika kita mencoba untuk 
melakukan cukup banyak hal untuk Allah agar Dia dapat menyetujui kita.  
 
Ini adalah pola dalam kehidupan kebanyakan orang Kristen yang hidup di bawah hukum Taurat: Satu 
minggu mereka akan memiliki minggu yang baik, merasa bahwa mereka tidak membuat terlalu banyak 
kesalahan dan Tuhan yang senang dengan mereka. Tapi kemudian mereka akan mendapati diri sendiri 
melakukan satu hal yang mereka telah bersumpah mereka tidak akan melakukannya lagi dan mereka 
kembali ke titik awal.  
 
Hukum Taurat menuntut suatu tingkat ketaatan yang tidak ada manusia yang mampu mencapainya dan 
kegagalan dalam mematuhinya adalah terhukum mati. Tapi di situlah dimana Yesus datang: Dia menjalami 
suatu kehidupan yang sempurna tanpa dosa, memenuhi semua persyaratan hukum (Matius 5:17-18) 
sehingga secara efektif mengakhiri itu:  

 

Sebab Kristus adalah kegenapan (NKJV: akhir dari) hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh 

tiap-tiap orang yang percaya. (Rom 10:4, penekanan ditambahkan)  
 
Dia menghancurkan cengkeraman dosa (yang diperkuat oleh hukum Taurat) dengan menghapus 
sepenuhnya hukuman atas dosa:  

 

Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. (1 Kor 15:56, penekanan ditambahkan) 

≈ Bisa maut ialah dosa, dan dosa menjalankan peranannya melalui hukum agama. (1 Kor 15:56 BIS, 

penekanan ditambahkan)  
 
Dia telah memerdekakan kita untuk hidup bebas dari rasa takut akan penghakiman (1 Yohanes 4:17-18) dan 
kuasa dosa:  

 

Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, 

tetapi di bawah kasih karunia. (Rom 6:14)  
 
Hal ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang yang berjuang dengan dosa dalam kehidupan mereka - 
karena mereka berusaha untuk hidup di bawah hukum Taurat dan bukan berada di bawah kasih karunia!  
 
 
Allah Membuat sebuah Kaul / Sumpah 
 
Ketika dua orang menikah, mereka membuat kaul untuk tetap setia satu sama lain sampai kematian 
memisahkan mereka. Sekarang kembali ke masa lalu ketika seseorang bersumpah, itu masih benar-benar 
berarti sesuatu, sumpah itu tidak dapat dilanggar kecuali melalui kematian oleh salah satu pihak yang 
terlibat. Sekarang hal yang sama berlaku untuk sumpah / akad / kaul yang dibuat oleh Allah. Ketika Allah 
bersumpah, hal itu akan terjadi! Jadi, ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Israel dan memberi mereka 
10 Perintah dan Hukum Taurat Akad Lama, satu-satunya cara bagi mereka untuk bisa keluar dari perjanjian 
itu adalah memenuhinya atau mati karena melanggarnya.  
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Sekarang perhatikan ini: Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat sebagai seorang manusia, dengan 
demikian menegakkan sisi manusia dari akad itu dan memperoleh semua berkatnya atas nama kita. Tetapi 
karena kita tidak bisa menegakkan bagian kita, Dia kemudian pergi lebih jauh dan merasakan kematian bagi 
kita juga, menanggung semua kutukan dan hukuman untuk ketidaktaatan atas nama kita. Sekarang jika itu 
bukan cinta, apakah itu?  
 
Sekarang dengan hanya menempatkan iman kita kepada Yesus kita juga mati terhadap hukum Taurat dan 
akibatnya juga terhadap segala kutuk untuk ketidaktaatan akan hukum Taurat. Kita menjadi hidup bagi Allah 
dan melalui Kristus mendapatkan semua berkat untuk ketaatan-Nya:  

 

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada 

kita segala berkat rohani di dalam sorga. (Ef 1:3) ≈ Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus! 

Ia memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga, karena kita bersatu dengan Kristus. 

(Efs 1:3, BIS)  
 
Kita telah mati terhadap hukum Taurat dan kita sekarang menikah dengan suami yang lain, yaitu Yesus 
Kristus!  

 

Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara,  —  sebab aku berbicara kepada mereka yang 

mengetahui hukum  —  bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab 

seorang isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila 

suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama 

suaminya hidup ia dianggap berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain; tetapi jika suaminya telah 

mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain. Sebab 

itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu 

menjadi milik (NKJV: menikah dengan) orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara 

orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. (Rom 7:1-4, penjelasan penerjemahan ditambahkan) 

 

Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. (Gal 

2:19a) ≈ Tetapi saya sudah mati terhadap hukum agama  —  dimatikan oleh hukum itu sendiri  —  

supaya saya dapat hidup untuk Allah. (Gal 2:19a, BIS)  
 
Setelah kita menyadari bahwa kita sebenarnya telah mati terhadap Hukum Taurat Akad Lama, kita akan 
berhenti berusaha untuk berhubungan dengan Tuhan berdasarkan perilaku baik atau buruk kita sendiri dan 
mengasihi Dia semata-mata karena Dia adalah ayah yang baik. Lewatlah sudah zaman boleh dan tidak 
boleh dilakukan, berlarian seperti budak untuk berupaya dan hidup sesuai dengan tuntutan suami lama 
hukum Taurat, yang selalu menampar kita dan menuntut lebih banyak! Inilah zaman pernikahan kita dengan 
suami baru kita, Yesus Kristus, yang mengasihi kita karena kita adalah mempelai-Nya yang mulia, jemaat 
yang dikasihi-Nya. Hore, Allah!  
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Persepuluhan dan Persembahan 
 

 

Kain dan Habel adalah catatan pertama dalam seluruh Alkitab tentang seseorang membawa persembahan 
kepada Tuhan. Ingat ini adalah jauh sebelum hukum Taurat dan 10 Perintah diperkenalkan. Tidak ada 
ketentuan yang menuntut mereka harus memberikan sesuatu kepada Tuhan atau gereja, karena gereja 
bahkan belum ada lagi. Mereka memberi Tuhan suatu korban hanya karena kehendak bebas mereka.  
 
 
Abraham 
  
Dalam Kejadian 14 kita memiliki catatan pertama tentang seseorang nyata-nyata memberi "persepuluhan" 
dalam Alkitab, dan bahkan ia tidak memberi persepuluhan dari miliknya sendiri, tetapi memberi sepersepuluh 
dari jarahan pertempuran yang baru saja ia menangkan. Abraham baru saja mengalahkan empat raja 
dengan 318 anak buahnya:  

 

Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan 

dia, maka keluarlah raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni Lembah Raja. 

Melkisedek, raja Salem, membawa roti dan anggur; ia seorang imam Allah Yang Mahatinggi. Lalu ia 

memberkati Abram, katanya: "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah Yang Mahatinggi, Pencipta 

langit dan bumi, dan terpujilah Allah Yang Mahatinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke 

tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semua(GNB: jarahan)nya. (Kej 

14:17-20, penjelasan penerjemahan ditambahkan)  
 
Tidak ada orang atau hukum yang memaksa Abraham untuk memberi persepuluhan, karena hukum Musa 
baru diperkenalkan 430 tahun kemudian:  

 

Maksudku ialah: Akad yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum 

Taurat, yang baru terbit empat ratus tiga puluh tahun kemudian, sehingga janji itu hilang 

kekuatannya. (Gal 3:17) ≈ Yang saya maksud adalah bahwa Allah telah membuat akad dengan 

Abraham dan berjanji untuk menepatinya. Hukum Taurat, yang diberikan empat ratus tiga puluh 

tahun kemudian, tidak bisa menghancurkan akad itu dan membatalkan janji Allah. (Gal 3:17, 

terjemahan GNB)  
 
Banyak pengkhotbah mengatakan bahwa karena Abraham memberi persepuluhan sebelum hukum Taurat, 
ia berfungsi sebagai suatu contoh dan suatu bayangan dari apa yang orang-orang percaya di bawah Akad 
Baru (yang juga bukan berada di bawah hukum Taurat) harus lakukan juga. Bertie Brits dari Dynamic Love 

Ministries
1
 membuat observasi yang sangat menarik mengenai persepuluhan Abraham:  

 
"Jauh sebelum hukum Taurat ada, Abraham memberikan persepuluhan, hewan-hewan dikorbankan dan 
orang disunat. Bisakah oleh karena itu kita katakan bahwa karena Abraham memberikan persepuluhan 
sebelum hukum Taurat, orang-orang disunat atau karena binatang-binatang dikorbankan, maka kita harus 
melakukan hal yang sama hari ini? Tentu saja tidak! Tidak peduli dengan cara mana kita melihatnya, kita 
tidak bisa membuat tindakan Abraham menjadi perintah bagi orang-orang percaya di bawah Akad Baru."  
 
Hal lain yang menarik untuk dicatat adalah bahwa Abraham memberi 10% dari jarahan yang baru saja dia 
menangkan dari perang! Ia juga hanya melakukannya sekali! Karena itu tidak akurat untuk menganggap 
bahwa apa yang Abraham lakukan berfungsi sebagai contoh bagi kita untuk memberikan 10% dari 
penghasilan kita setiap bulan.  
 
 
Yakub 
  
Yakub diperintahkan oleh ayahnya (Ishak) untuk pergi dari Kanaan, ke Padanaram dan ke rumah Laban 
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(saudara ibunya) untuk mengambil untuk istri dirinya sendiri. Suatu malam dalam perjalanan ke sana, ia 
tertidur dan bermimpi tentang malaikat Tuhan turun naik di suatu tangga besar yang memanjang turun dari 
surga ke bumi. Allah menegaskan kembali sumpah yang Dia telah buat untuk Abraham, untuk memberkati 
dia dan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Setelah Yakub terbangun, ia mendirikan mezbah dan 
menamakan tempat itu Betel, karena TUHAN ada di tempat itu.  
 
Kemudian dia mengatakan ini:  

 

Lalu bernazarlah Yakub: "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh 

ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat 

kembali ke rumah ayahku, maka TUHAN akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai 

tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu 

kupersembahkan sepersepuluh kepada-Mu." (Kej 28:20-22, penekanan ditambahkan)  
 
Yakub tidak berpikir: "Lebih baik saya memberikan sepuluh persen kepada Allah kalau tidak Dia tidak akan 
memberkati saya". Tidak! Jacob sudah tahu bahwa ia diberkati karena Allah baru saja bersumpah untuk 
memberkatinya. Ia tahu bahwa Allah akan menjaga dia dan karena dia berekspektasi akan menjadi sarat 
dengan kekayaan oleh Allah, dia mengatakan bahwa dia akan memberikan kembali sepuluh persen dari 
semua dia terima dari Allah.  
 
Ini berhadapan langsung dengan kebanyakan doktrin gereja saat ini. Hampir di mana-mana kita pergi 
diberitakan bahwa kita perlu memberikan kepada Allah pertama-tama jika kita ingin menerima sesuatu dari-
Nya. Pernyataan "Anda tidak dapat menerima jika Anda belum memberikan apa-apa!" diproklamasikan jauh 
dan luas. Nah, sudah tentu ini bukan cara yang akan muncul dari ayat-ayat dalam Kejadian 28 di atas. 
Yakub mengatakan bahwa ia baru akan memberi setelah Allah telah terlebih dahulu memberi kepadanya.  
 
 
"Terdorong" untuk Memberi 
  
Karena begitu banyak pelayanan zaman ini sedang menghadapi kesulitan keuangan, mereka sering 
"mendorong" para anggotanya untuk "memberi" dengan murah hati untuk pekerjaan Tuhan. Sayangnya 
sebagian besar ayat-ayat Alkitab yang digunakan dan motif yang diberikan adalah berdasar pada hukum. 
Perhatikan perkataan berikut: "Jika itu adalah kehendak Allah, itu adalah tagihan Tuhan. Jika Dia memimpin 
Dia memberi makan".  
 
Jika suatu pelayanan benar-benar ditugaskan oleh Allah dan orang-orang dibangun dalam kasih karunia, 
kepemimpinan akan tidak harus berkhotbah tentang persepuluhan karena anggota-anggota secara otomatis 
akan memberi dengan sebuah motif kasih. Mereka akan merasa bahwa mereka benar-benar memberikan 
kontribusi terhadap sesuatu yang signifikan dan tidak merasa bahwa mereka harus memberi hanya untuk 
membantu dalam masalah yang pelayanan mereka gumuli. Ketika Tuhan benar-benar mengutus sebuah 
pelayanan Dia selalu menyediakan kebutuhan untuk pelayanan itu dan orang-orangnya secara supranatural. 
Tuhan memperlengkapi yang terpanggil.  
 
 
Metode Manipulasi Maleakhi 3 
 
Pengajaran orang untuk perpuluhan dari Maleakhi 3 adalah Hukum Taurat Akad Lama! Ingat bahwa seluruh 
Alkitab ditulis bagi kita, tapi tidak semua dalam Alkitab ditulis langsung terhadap kita. Bagian dari kitab 
nubuatan Maleakhi ini ditulis secara khusus untuk bangsa Israel yang masih hidup di bawah Hukum Taurat 
Akad Lama dan pada waktu itu telah berpaling dari Tuhan.  
 
Berikut ini adalah suatu ekstrak singkat dari Matthew Henry’s Concise Commentary tentang kitab Maleakhi: 
Maleakhi adalah kitab yang terakhir dari para nabi Perjanjian Lama, dan dianggap dinubuatkan pada tahun 
420 SM. Ia memarahi para imam dan orang-orang untuk praktek kejahatan di mana mereka telah jatuh, dan 
mengajak mereka kepada pertobatan dan reformasi, dengan janji-janji berkat-berkat yang akan diberikan 
pada kedatangan Mesias.  
 
Maleakhi menegur bangsa Israel karena meninggalkan Allah dan tidak menaati hukum Musa, yang termasuk 
persepuluhan. Dan apa hasil dari melanggar hukum-hukum ini? Kutukan atas kutukan (lihat Ulangan 28:15 
dan seterusnya). Tapi kita tahu bahwa kita sudah tidak berada di bawah Hukum Musa dan kutukannya lagi, 
karena Kristus telah menjadi kutuk karena kita (Galatia 3:13). Sekarang dengan ini di belakang pikiran kita, 
mari kita baca ayat-ayat yang sering disalahpahami ini:  

 
Bahwasanya Aku, TUHAN, tidak berubah, dan (NKJV: oleh karena itu) kamu, bani Yakub [Maleakhi 
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sedang berbicara kepada Israel], tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah 
menyimpang dari ketetapan-Ku dan tidak memeliharanya [Israel sedang ditegur karena tidak menaati 
perintah-perintah – inilah konteksnya!]. Kembalilah kepada-Ku, maka Aku akan kembali kepadamu, 
firman TUHAN semesta alam.  
Tetapi kamu berkata: "Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali?" Bolehkah manusia menipu 
Allah? Namun kamu menipu Aku. Tetapi kamu berkata: "Dengan cara bagaimanakah kami menipu 
Engkau?"  
Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus! Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu 
masih menipu Aku (NKJV: karena kamu menipu/ merampok Aku), ya kamu seluruh bangsa! Bawalah 
seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan 
makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan 
bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan 
menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan 
pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman TUHAN semesta alam. (Mal 3:6-11, penjelasan 
dan penekanan ditambahkan)  

 
Sebenarnya ada cukup petunjuk yang membuat sangat jelas ini adalah Akad Lama:  
 
 
Petunjuk Pertama 

  

Kembalilah kepada-Ku, maka Aku akan kembali kepadamu, firman TUHAN semesta alam. (Mal 3:7b)  
 
Dalam Akad Baru Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita:  

 
… Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." (Matt 28:20b)  

 
 
Petunjuk Kedua 

 

Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu Aku (NKJV: karena kamu menipu/ merampok 

Aku), ya kamu seluruh bangsa! (Mal 3:9) ≈ Seluruh bangsa menipu Aku, maka kamu semua kena 

kutuk. (Mal 3:9, BIS)  
 
Di bawah Akad Baru Yesus Kristus telah menjadi kutuk untuk kita sehingga kita tidak akan pernah harus 
menanggung salah satu kutuk karena tidak mematuhi Hukum Taurat Akad Lama, termasuk persepuluhan:  

 

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)  
 
Masih ada lebih banyak petunjuk-petunjuk, tapi saya pikir kita sudah mendapatkan gambarannya. Untuk 
jelasnya, ayat 10 sering digunakan oleh para pengkhotbah untuk "mendorong" orang-orang memberi dan 
untuk "menguji" kesetiaan Tuhan:  

 

Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada 

persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak 

membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai 

berkelimpahan.  
 
Ini sekali lagi adalah khotbah yang berdasarkan hukum Taurat karena ini mengajarkan bahwa hanya jika 
orang melakukan bagian mereka maka Tuhan akan melakukan bagian-Nya. Tapi sebenarnya Allah telah 
membuktikan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kita:  

 

Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, 

ketika kita masih berdosa. (Rom 5:8)  
 
Kenyataannya Tuhan tidak pernah harus melakukan satu hal lagi untuk membuktikan diri setia, karena Dia 
telah memberikan pemberian-Nya yang paling berharga: Anak-Nya sendiri!  
 
Dan di sinilah fenomena yang paling ironis: Ketika orang dianjurkan untuk "menguji" kesetiaan Tuhan, 
mereka biasanya juga diberi rincian rekening bank atau dengan sangat nyaman diberitahu kemana mereka 
bisa meletakkan uang yang mereka maksudkan untuk "menguji" Allah ini ...  
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Jangan Sebut itu Persepuluhan! 
  
Apa yang kita benar-benar harus lakukan adalah pertama-tama untuk tidak menyebutnya "persepuluhan", 
karena "persepuluhan" mengacu pada pemberian suatu jumlah uang yang pasti (10% persen dari 
pendapatan kita), mengubahnya menjadi suatu ketentuan atau hukum lagi. Jika orang-orang percaya ingin 
memberikan uang kepada pekerjaan Tuhan, mereka diperintahkan untuk melakukannya dengan riang:  

 

Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau 

karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. (2 Kor 9:7)  
 
Jika memberikan 10% dari pendapatan mereka tidak membuat seseorang bersukacita, maka mereka 
seharusnya tidak memberikan sama sekali! Jika memberikan 5% atau 40% atau bahkan 1% dari pendapatan 
mereka yang membuat mereka bersukacita, maka itulah yang seharusnya mereka berikan. Pada akhirnya, 
apapun pilihan seseorang untuk memberi, itu semua tentang motif mereka. Jika seseorang tidak 
memberikan apa-apa dan mereka melakukannya dengan sukacita, maka itu adalah pilihan mereka: mereka 
tidak harus memberi hanya karena mereka merasa perlu untuk memberi, bacalah 2 Korintus 9:7 lagi. Jadi 
marilah kita tidak menyebutnya "persepuluhan" melainkan menyebutnya "pemberian".  
 
Jadi dalam terang Akad Baru, di manakah kemudian tempat "pemberian" itu menjadi cocok? Jawabannya 
bersifat dua sisi:  

 
1) Bagian pertama dari jawaban ini berkaitan dengan posisi kita berdiri dengan Allah, identitas kita di 

dalam Dia: Pemberian terletak persis cocok di mana kehidupan kudus, ketaatan dan mencintai orang 
lain terletak cocok - itu adalah sesuatu yang terjadi hanya karena siapa kita. Sifat batin kita (atau roh 
kita yang telah dilahirkan kembali) sekarang kudus dan dipisahkan bagi Allah. Perbuatan baik adalah 
sesuatu yang hanya mengalir keluar dari kami secara alami seperti bernapas. Tidak ada upaya atau 
pergumulan, melainkan hanya kelegaan dan suatu motif dari reaksi kasih kepada Dia yang telah 
terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih-Nya bagi kita sedemikian lengkap sehingga tidak pernah ada 
yang kita lakukan yang bisa membuat Dia lebih mencintai atau menerima kita. Dan jika Dia tidak bisa 
mencintai kita lagi dari pada apa yang Dia sudah lakukan, maka memberikan uang kepada gereja 
untuk mendapatkan cinta-Nya benar-benar menjadi tidak berarti dan sesat, seperti semua karya-
karya kesalehan diri lainnya.  
 

2) Yang kedua, jawaban ini berhubungan dengan alam natural, dengan kehidupan fisik kita dan 
perluasan Kerajaan Allah di sini, di bumi. Tuhan menciptakan bumi sedemikian rupa sehingga 
hampir semuanya berfungsi dengan uang. Oleh karena itu dalam rangka memobilisasi misionaris, 
memelihara infrastruktur, sumber daya penginjil, dll, gereja membutuhkan sumber-sumber daya 
keuangan untuk dapat berfungsi. Paulus mengajarkan bahwa orang yang menaruh hidup mereka 
dalam menyebarkan Injil juga harus mampu hidup dari Injil:  

 
Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk 
makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang isteri Kristen, dalam 
perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau 
hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan 
tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang 
menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan 
kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya 
pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum 
Musa ada tertulis: "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik!" Lembukah 
yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu 
pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan 
untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-
lebihankah, kalau kami menuai hasil duniawi dari pada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak 
untuk mengharapkan hal itu dari pada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? 
Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya 
jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu, bahwa 
mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu dan 
bahwa mereka yang melayani mezbah, mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula 
Tuhan telah menetapkan, bahwa mereka yang memberitakan Injil, harus hidup dari pemberitaan Injil 
itu. (1 Kor 9:3-14)  

 
Dan karena ini benar maka itu berarti bahwa orang-orang yang menarik manfaat dari suatu pesan (para 
pendengar) memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan orang-orang yang membawa pesan 
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itu. Namun meski begitu, yang paling penting adalah bahwa hal itu tetap harus keluar dari motif kasih dan 
hati yang ceria. Orang-orang percaya seharusnya tidak dimanipulasi untuk memberi bagi alasan apapun. 
Jumlah yang kita berikan seharusnya "menurut kerelaan hati" kita seperti yang telah kita baca dalam 2 
Korintus 9:7 (di atas). Ada gereja-gereja di mana orang "termotivasi" untuk memberikan begitu banyak 
kepada gereja sehingga mereka menggadaikan rumah mereka, sementara sang Pendeta menghabiskan 
liburan mewah di yacht-nya. Ayolah! Kita tidak menyerahkan hak kita untuk berpikir logis ketika kita menjadi 
orang Kristen, jelas ada sesuatu yang salah dengan gambaran ini!  
 
Sisi lain dari cerita ini adalah bahwa meskipun ia mungkin memiliki semacam hak untuk mengklaim 
dukungan keuangan dari gereja-gereja, rasul Paulus tidak memanfaatkannya. Pemberian-pemberian yang ia 
terima berasal dari beberapa gereja yang diberikan karena cinta, karena orang-orang memiliki kepedulian 
terhadap kesejahteraan Paulus.  

 

Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain 

dari pada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? 

Maafkanlah ketidakadilanku ini! Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk 

mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu 

yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta 

untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka 

mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi 

kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban 

bagi kamu, tetapi  —  kamu katakan  —  dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu 

daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung dari pada kamu oleh seorang dari antara mereka, yang 

kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia 

aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung dari pada kamu? Tidakkah 

kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? 

Sudah lama agaknya kamu menyangka, bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di 

hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata: semua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi 

untuk membangun iman kamu. (2 Kor 12:13-19, penekanan ditambahkan) ≈ Apakah yang kurang 

kalian dapatkan dari saya atau dari Tuhan dibandingkan gereja-gereja lainnya? Satu-satunya hal 

yang kalian kurang dapatkan adalah tanggung jawab yang lebih sedikit dalam memelihara saya. Yah, 

saya minta maaf. Maafkan saya karena merampas itu dari Anda. Segala sesuatu berada dalam 

kesiapan sekarang untuk ini: kunjungan ketiga ke kalian. Tapi jangan khawatir tentang hal itu, kalian 

tidak perlu repot-repot. Saya tidak akan lebih menyusahkan kalian pada saat ini daripada pada 

kunjungan lain. Saya tidak memiliki kepentingan mengenai apa yang kalian miliki - hanya mengenai 

kalian. Anak-anak seharusnya tidak mencari nafkah untuk orang tua mereka, orang tualah yang 

mencari nafkah untuk anak-anak. Saya akan sangat senang untuk mengosongkan saku saya, 

bahkan menggadaikan hidup saya, untuk kebaikan kalian. Jadi bagaimana bisa terjadi bahwa 

semakin saya mencintaimu, semakin sedikit saya dicintai? Dan mengapa bahwa saya harus terus 

menghadapi kepulan-kepulan gosip tentang bagaimana swadaya saya adalah suatu penampilan 

yang di belakangnya saya melakukan suatu penipuan licik? Mana buktinya? Apakah saya menipu 

atau mencurangi kalian melalui siapapun yang saya utus? Saya telah meminta Titus untuk 

mengunjungimu dan telah mengutus juga beberapa saudara lain. Apakah mereka memperdaya 

kalian dari suatu apa pun? Dan bukankah selama ini kami selalu tulus hati dan jujur? Saya harap 

kalian tidak berpikir bahwa selama ini kami membela diri kami sendiri di hadapan kalian sebagai juri / 

hakim. Kalian bukan juri, Allahlah jurinya - Allah yang diwahyukan dalam Kristus - dan kami 

berperkara di hadapan-Nya. Dan kami telah melewati segala kesulitan dalam mendukung diri kami 

sendiri sedemikian sehingga kami tidak akan mengganggu atau menghalang di jalan pertumbuhan 

kalian menjadi dewasa. (2 Kor 12:13-19, terjemahan MSG, penekanan ditambahkan) 
 
Adalah realitas yang menyayat hati bahwa mayoritas orang yang terlibat dalam peran kepemimpinan di 
gereja-gereja di seluruh dunia tidak memiliki hati gembala Paulus bagi domba-domba mereka, melainkan 
melihat kawanan mereka sebagai alat untuk mempertahankan diri mereka sendiri dan membangun kerajaan 
mereka sendiri.  
 
Paulus juga dengan jelas menyebutkan bahwa ia menyokong sendiri dirinya dalam ayat-ayat ini, sehingga 
untuk melihat kata-kata Paulus dalam 1 Korintus 9 (atas) sebagai aturan bahwa para pengkhotbah harus 
mendapatkan penghasilan dari mereka yang mendapatkan keuntungan dari pesan mereka, adalah 
sepenuhnya tidak benar. Jika Paulus menetapkan ini sebagai aturan, mengapa ia kemudian melanggar 
aturannya sendiri?  
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Memberi Kemana 
  
Kemana kita seharusnya memberi? Dalam Akad Lama orang harus membawa persepuluhan dan 
persembahan mereka ke bait suci. Tapi karena Allah tidak tinggal di bangunan buatan manusia lagi (seperti 
yang Ia lakukan dalam Akad Lama) tetapi dalam bait-bait tubuh kita manusia, benar-benar tidak bisa 
dikatakan bahwa kita harus memberikan uang kita untuk mendukung lembaga yang menyebut dirinya 
"gereja" lagi, karena dalam Akad Baru KITA ADALAH gereja. Bagaimanapun ketika kita menemukan 
seseorang atau pelayanan yang memberikan kontribusi untuk kesejahteraan rohani kita, benar-benar 
bukanlah pengorbanan besar untuk memberi mereka uang, bukan? Sesungguhnya ini menjadi suatu 
kehormatan, kemitraan, sikap cinta yang termotivasi oleh iman. Ketika kita menabur ke dalam pelayanan 
yang menghasilkan kehidupan dan menghasilkan buah, kita menjadi pengambil bagian dan mitra dari 
kehidupan itu karena kita telah menabur ke dalamnya dan Firman mengajarkan bahwa setiap benih 
menghasilkan buah menurut jenisnya sendiri (Kejadian 1:11).  
 
Persembahan juga dapat diberikan kepada orang atau pelayanan-pelayanan yang kita percaya membuat 
perbedaan di dunia dalam menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan dan membawa Injil kepada 
bangsa-bangsa. Sedekah juga diberikan kepada orang miskin dan yang membutuhkan sejauh yang kita 
mampu. Model-model Alkitab lebih lanjut adalah memberi kepada bapa-bapa apostolik (seperti gereja-gereja 
yang mengirim persembahan kepada rasul Paulus untuk mendukung dia, lihat Filipi 4:14-17) dan menjalani 
suatu gaya hidup penuh kemurahan hati dan suka berbagi (Kisah Para Rasul 4:32-36 dan 1 Timotius 6:17-18 
juga).  
 
Di sisi lain ketika kita menabur ke dalam pelayanan yang sedang mempromosikan kehidupan yang 
termotivasi oleh hukum (yang mengajarkan Tuhan tidak akan memberkati kita jika kita tidak membayar 
persepuluhan, atau di mana kita selalu dibuat merasa bersalah tentang gaya hidup kita atau tentang dosa ini 
dan itu atau karena tidak cukup memberi), kita menabur ke dalam pelayanan yang menghasilkan kematian, 
karena Alkitab menyebut hukum sebagai suatu pelayanan kematian (2 Korintus 3:7). Namun kita tidak perlu 
khawatir bahwa kita akan menuai kematian atau kutuk dari pelayanan seperti itu karena Kristus telah 
menjadi kutuk bagi kita menurut Galatia 3:13. Bagaimanapun kita juga tidak akan menuai kehidupan rohani 
dari pelayanan ini karena mereka tidak sedang menghasilkan kehidupan. Meskipun pekerjaan mereka 
mungkin tampak membantu orang lain, pola yang biasanya muncul dalam pelayanan-pelayanan ini adalah 
bahwa hal-hal diorganisasi dengan baik dan diatur sehingga tampaknya mereka mengelola cukup baik pada 
kemampuan mereka sendiri - mereka sebenarnya tidak tampak membutuhkan Tuhan. Mereka tidak perlu 
mempercayai Tuhan untuk apapun karena mereka berhasil mengekstrak cukup banyak untuk semua yang 
mereka butuhkan dari umat mereka dengan menggunakan metode-metode manipulatif yang telah terhitung 
mereka.  
 
Adalah selalu yang terbaik untuk menabur ke tempat di mana kita secara rohani makan dan di mana 
kehidupan disampaikan kepada kita; tempat dimana kita bisa melihat bahwa orang-orang diselamatkan dan 
disembuhkan dan Kerajaan diperluas.  
 
Kita dapat mempercayai bahwa Tuhan selalu baik dan bahwa Dia akan selalu memberkati dan mengasihi 
kita, tidak peduli apakah kita memberikan seluruh gaji kita atau jika kita tidak memberikan satu sen pun. 
Apakah Allah tidak mengasihi dan memberkati kita sama dan bahkan lebih dari pada Dia memberkati bunga 
bakung di padang dan burung-burung di udara yang bahkan tidak memberi-Nya apa-apa ...?  
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Ayub 
 

 

Kitab yang sering dikutip keliru, disalahpahami dalam Alkitab ini telah menjadi penyebab dari banyaknya 
sikap menyalahkan yang dijatuhkan kepada Allah karena menyebabkan penyakit, kemiskinan, keputus-
asaan, kehilangan orang-orang yang dicintai dan penderitaan. Kenyataannya hampir aneh jika ada orang 
Kristen yang tidak memiliki saat dalam hidup dimana mereka menyalahkan Tuhan untuk sesuatu yang buruk 
yang terjadi pada mereka, berpikir: "Jika Dia membiarkan hal itu terjadi kepada Ayub, Dia akan membiarkan 
hal itu terjadi pada saya". 
  
Menurut para teolog, kitab Ayub mungkin adalah buku tertua dalam Alkitab, yang ditulis bahkan sebelum 
Musa mencatat Kejadian sampai Ulangan. Ayub adalah seorang yang saleh dan takut Tuhan:  

 
Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub; orang itu saleh dan jujur; ia takut akan Allah dan 
menjauhi kejahatan. (Job 1:1)  

 
Karena hukum Taurat dan 10 Perintah belum diperkenalkan, tidak ada standar kekudusan untuk diupayakan 
dan menjadi pengukur dan Ayub memiliki akses bebas dan terbuka ke hadirat Allah. Lalu suatu hari yang 
berikut terjadi:  

 
Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap TUHAN dan di antara mereka datanglah 
juga Iblis. Maka bertanyalah TUHAN kepada Iblis: "Dari mana engkau?" Lalu jawab Iblis kepada 
TUHAN: "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." (Ayb 1:6-7)  

 
Bagaimana Iblis berhasil sampai ke surga dan muncul di hadapan Tuhan? Ini adalah topik yang kita akan 
lihat secara mendalam dalam dua bab berikutnya.  
 
Intinya adalah, bahkan jika Iblis bisa pada satu saat berhasil berdiri di surga di hadapan Allah, sekarang ia 
sudah tidak bisa melakukannya lagi. Tak lama setelah Yesus mengutus tujuh puluh murid, mereka kembali 
kepada-Nya, bersukacita bahwa bahkan setan pun tunduk pada nama-Nya:  

 
Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata: "Tuhan, juga setan-setan 
takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka: "Aku melihat Iblis jatuh seperti 
kilat dari langit. (Luk 10:17-18)  

 
Iblis diusir dari surga (sekali lagi) pada hari itu! Dia tidak punya hak lagi untuk berdiri di hadapan Allah dan 
menuduh umat manusia untuk apapun! Oleh karena itu kita tidak perlu takut bahwa Iblis dapat melaporkan 
perilaku buruk apapun kepada Allah lagi. Itu semua telah diampuni di kayu salib.  
 
 
Ayub dan Teman-temannya Menuduh Allah 
 
Selama periode dimana Iblis berusaha menghancurkan Ayub, keadaan bahkan menjadi lebih buruk oleh 
teman-teman Ayub yang datang dan berbicara dengan dia, mencoba untuk membagikan "kebijaksanaan" 
mereka. Kita melihat dalam Ayub 1:1 bahwa Ayub adalah orang yang benar, tetapi sekarang Elifas 
menuduhnya berdosa dan bahwa penderitaannya itu karena kesalahannya:  

 
Camkanlah ini: siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? 
Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia 
menuainya juga. (Job 4:7-8)  

 
Ayub sendiri juga menuduh Allah dengan beberapa hal cukup mengerikan:  

 
..namun Engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap 
aku. Karena Dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawab-Nya: Mari bersama-
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sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami, yang dapat memegang kami berdua! 
Biarlah Ia menyingkirkan pentung-Nya dari padaku, jangan aku ditimpa kegentaran terhadap Dia, 
(Ayb 9:31-34) ≈ Tuhan melemparku ke dalam lubang dengan kotoran, dan bahkan pakaianku malu 
terhadapku. Jika Tuhan manusia, aku bisa menjawabnya, kita bisa pergi ke pengadilan untuk 
memperkarakan pertengkaran kami. Tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa menengahi kami - 
yang menghakimi baik Allah maupun aku. Berhentilah menghukum saya, Tuhan! Jauhkanlah terror-
Mu! (Ayub 9:31-34, terjemahan GNB)  

 
Ayub menyatakan bahwa Allah bertanggung jawab karena membunuhnya, namun ia mempertahankan 
bahwa dia masih percaya akan Tuhan. Ini terdengar sedikit seperti orang-orang yang menuduh Allah karena 
membunuh anak-anak mereka atau orang yang dicintai, namun mengatakan mereka masih "mempercayai" 
Dia. Ayolah! Jika Tuhan bertanggung jawab melakukan hal-hal seperti itu, mengapa orang masih ingin 
menjadi orang Kristen? Bagaimana kita bisa mempercayai seseorang yang adalah pembunuh orang-orang 
yang kita cintai?  

 
Lihatlah, Ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku (Job 13:15a) ≈ Meskipun Ia membunuh 
aku, namun aku akan mempercayai-Nya. (Ayub 13:15a, terjemahan NKJV)  

 
 
Allah Memiliki Jawab-Nya 
  
Pada akhirnya, setelah berputar-putar beberapa kali dan menjadi semakin bingung dengan masalahnya oleh 
tiga orang yang disebut teman-teman, Tuhan melangkah masuk dan berbicara kepada Ayub dari dalam 
suatu badai dahsyat:  

 
Maka dari dalam badai TUHAN menjawab Ayub: "Siapakah dia yang menggelapkan keputusan 
dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki! Aku 
akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu Aku. (Ayb 38:1) ≈ Kemudian dari dalam badai 
TUHAN berbicara kepada Ayub, demikian: "Siapa engkau, sehingga berani meragukan hikmat-Ku 
dengan kata-katamu yang bodoh dan kosong itu? Sekarang, hadapilah Aku sebagai laki-laki, dan 
jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. (Ayb 38:1-3, BIS) ≈ Dan sekarang, akhirnya, ALLAH menjawab 
Ayub dari pusat suatu badai yang dahsyat. Dia berkata: "Mengapa kamu bingung dengan masalah 
ini? Mengapa kamu berbicara tanpa mengetahui apa yang sedang kamu bicarakan? Tenangkan 
dirimu, Ayub! Bangkitlah! Berdiri tegaklah! Aku punya beberapa pertanyaan untukmu, dan Aku 
menginginkan jawaban-jawaban yang spontan. (Ayub 38:1-3, terjemahan MSG)  

 
Allah kemudian melanjutkan menggambarkan cara spektakuler di mana Dia menciptakan alam semesta, 
termasuk hewan, lautan dan langit dan bertanya kepada Ayub apakah ia pernah hadir ketika hal-hal ini 
diciptakan. Akhirnya Ayub menyadari kesalahan dalam cara dan kata-kata bodohnya dan ia menjadi terlalu 
tertekan untuk berbicara:  

 
Maka jawab Ayub kepada TUHAN: "Sesungguhnya, aku ini terlalu hina; jawab apakah yang dapat 
kuberikan kepada-Mu? Mulutku kututup dengan tangan. (Ayb 39:36-37) ≈ Ayub menjawab: "Aku 
terdiam, dalam kekaguman - kata-kataku menjatuhkanku. Aku seharusnya tidak pernah membuka 
mulut! Aku sudah terlalu banyak bicara, terlalu banyak. Aku siap untuk diam dan mendengarkan. 
(Ayb 39:36-37, terjemahan MSG) 
 
Firman-Mu: Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa 
pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. 
(Ayb 42:3, penekanan ditambahkan) ≈ Engkau bertanya, 'Siapakah ini yang menyembunyikan 
nasihat dengan tak berpengetahuan? Oleh karena itu aku telah berceloteh mengenai apa yang aku 
tidak mengerti, hal-hal yang terlalu ajaib bagiku, yang aku tidak ketahui. (Ayb 42:3, terjemahan NKJV, 
penekanan ditambahkan)  

 
Sekarang jika kita bisa melupakan sikap agamawi dan berpikir logis sejenak: Jika seseorang harus berbicara 
tentang hal yang mereka tidak mengerti, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mereka berbicara sampah! 
Ayub berbicara sampah! Dia bahkan mengakuinya beberapa kali! Karena itu kita bisa, seperti Ayub, tidak 
menuduh Tuhan karena menghukum kita, mengijinkan kesulitan dalam hidup kita, mencuri dari kita atau 
apapun yang sejenisnya, karena kita akan berbicara sampah.  
 
Bapa kita adalah Allah yang baik dan pemberi hal-hal yang baik:  

 
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 
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1:17) ≈ Setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan 
oleh Allah, Pencipta segala terang di langit. Ialah Allah yang tidak berubah, dan tidak pula 
menyebabkan kegelapan apa pun. (Yak 1:17, BIS)  

 
Jika siapapun mengklaim bahwa mereka sedang melewati "pengalaman Ayub" tetapi mereka tidak keluar 
dua kali lebih kaya dan diberkati di sisi lainnya, maka mereka tidak benar-benar mengalami apa yang Ayub 
lalui, tapi malah merasakan langsung gimana rasanya dirampok oleh iblis:  

 
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya 
mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. (Yoh 10:10)  

 
Hanya ini saja dua deskripsi pekerjaan yang ada dalam Alkitab - terserah pada kita untuk memutuskan siapa 
yang bertanggung jawab untuk apa ...  
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Asal Usul Iblis 
 

 

Iblis (Lucifer) diciptakan sebagai malaikat utama (kerub) musik di surga dan ia memegang posisi itu sampai 
ditemukan pelanggaran dalam dirinya. Ketika Nabi Yehezkiel menulis tentang raja Tirus, dia sebenarnya 
mengacu pada Iblis - ini adalah jenis perkataan figuratif yang digunakan ketika berbicara tentang seseorang 
sementara sebenarnya mengacu pada orang lain. Kita tahu Yehezkiel berbicara tentang Iblis karena selain 
dari Allah, hanya ada tiga orang lain di Taman Eden: Adam, Hawa dan Iblis yang berbicara melalui ular. 
Perhatikan bagaimana indahnya Lucifer telah diciptakan:  

 
"Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai raja Tirus dan katakanlah kepadanya: 
Beginilah firman Tuhan ALLAH: Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. 
Engkau di taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga: yaspis merah, 
krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat 
tatahannya diperbuat dari emas dan [(NKJV) karya rebana dan seruling bagimu telah] disediakan 
pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga (NKJV: Kudirikan engkau 
sebagai kerub yang berjaga), di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah 
batu-batu yang bercahaya-cahaya (NKJV: berapi-api). Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu 
sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar 
engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka Kubuangkan engkau dari gunung 
Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya (Maka 
engkau Kulemparkan sebagai suatu kecemaran dari gunung Allah dan Kubinasakan engkau dari 
tengah bebatuan yang berapi-api, wahai kerub yang berjaga). Engkau sombong karena 
kecantikanmu, hikmatmu kaumusnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau Kulempar, kepada raja-raja 
engkau Kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan 
kecurangan dalam dagangmu engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka Aku 
menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan Kubiarkan engkau menjadi 
abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang 
mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya 
engkau." (Yeh 28:12-19) 

  
Lucifer (yang berarti "Malaikat Terang") menjadi jahat karena keindahannya sendiri dan ia menjadi penuh 
keangkuhan. Melalui beberapa bentuk negosiasi atau rancangan licik (ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa 
ia "berdagang") dia berhasil membuat banyak malaikat di surga menjadi jahat juga. Dan karena dosa tidak 
bisa terus berada di surga, ia dilemparkan keluar dan malaikat-malaikat ini bersama dengan dia:  

 
Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga 
itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan; mereka tidak 
mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang 
menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan 
malaikat-malaikatnya. (Why 12:7-9)  

 
Iblis itu sekarang penguasa bumi, karena ia dilemparkan ke sana dari surga. Lalu Allah menciptakan 
manusia dan menempatkannya di bumi dan memerintahkannya untuk mengolah dan menjaga Taman Eden.  

 
TUHAN Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk 
mengusahakan dan memelihara taman itu. (Kej 2:15) ≈ Lalu TUHAN Allah menempatkan manusia di 
Taman Eden untuk mengusahakan dan menjaganya. (Kej 2:15, terjemahan GNB)  

 
Manusia harus menjaga Taman Eden melawan siapa, lagi pula singa dan anak domba masih merumput 
bersama-sama? Melawan Iblis tentu saja! Iblis telah memerintah bumi sampai saat itu, tapi sekarang Tuhan 
menempatkan manusia di bumi untuk memerintah di tempat Iblis:  

 
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 
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udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." (Kej 1:28)  
 
Oleh karena itu dengan keputusan Allah, manusia adalah penguasa yang sah atas bumi.  
 
Kita kemudian membaca bagaimana karena kelalaian Adam untuk menjaga bumi dengan benar, Setan 
berhasil menggunakan tubuh dari ular untuk menggoda Hawa, yang menyesatkan Adam juga. Ia membujuk 
mereka untuk percaya bahwa mereka akan menjadi seperti Allah, padahal sebenarnya mereka sudah 
demikian!  

 
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya 
dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. (Kej 1:27) ≈ Demikianlah Allah menciptakan 
manusia, dan dijadikannya mereka seperti diri-Nya sendiri. Diciptakan-Nya mereka laki-laki dan 
perempuan. (Kej 1:27, BIS)  

 
Mereka membawa kemuliaan Allah sampai mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka telanjang. Tapi 
setelah mereka memakan buah terlarang barulah mereka menyadari mereka telanjang (sebenarnya mereka 
menyadari bahwa kemuliaan Allah, yang menutupi mereka sebelumnya, telah diangkat), yang benar-benar 
berarti mereka telah mati secara rohani.  
 
Melalui tindakan tunggal ketidaktaatan Adam ini manusia jatuh ke dalam dosa dan karena benih dari semua 
orang di bumi masih berada di dalam dia, setiap orang yang lahir ke dunia ini akan dilahirkan dengan dosa 
warisan:  

 
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... (Rom 5:12a)  

 
Inilah mengapa perlu bagi Yesus untuk dilahirkan dari seorang perawan: sehingga Dia tidak akan mewarisi 
sifat dosa yang diwariskan dari generasi ke generasi sejak Adam. Yesus dikandung melalui benih Allah 
sendiri melalui Roh Kudus. Ini adalah benih yang sama yang diberikan kepada kita ketika kita dilahirkan 
kembali:  

 
Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, 
oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. (1 Pet 1:23) ≈ Sebab melalui sabda Allah yang hidup 
dan yang abadi itu, kalian sudah dijadikan manusia baru yang bukannya lahir dari manusia, 
melainkan dari Bapa yang abadi. (1 Ptr 1:23 BIS) 
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Mengalahkan Iblis 
 

 

Melalui penundukan Adam kepada Iblis, ia menjadi seorang budak untuk perangkat Setan dan implikasinya 
memperbolehkan Iblis untuk menjadi penguasa bumi. Oleh dialah kita telah membiarkan diri kita dikuasai, 
menjadi tuan kita:  

 
... karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. (2 Pet 2:19b) ≈ Sebab kalau orang 
dikalahkan oleh sesuatu, maka ia hamba dari yang mengalahkannya itu. (2 Ptr 2:19b BIS) 

 
Dan juga:  

 
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)  

 
Inilah bagaimana Iblis bisa berdiri di surga di hadapan Allah dalam kitab Ayub:  

 
Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap TUHAN dan di antara mereka datanglah 
juga Iblis. Maka bertanyalah TUHAN kepada Iblis: "Dari mana engkau?" Lalu jawab Iblis kepada 
TUHAN: "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." (Ayb 1:6-7)  

 
Adam adalah anak Allah, tapi melalui tindakan ketidaktaatan telah menyerahkan posisi kewenangan kepada 
Iblis, yang secara sah menjadi penguasa dunia ini sebagaimana bahkan diakui oleh Yesus:  

 
Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak 
berkuasa sedikitpun atas diri-Ku. (Yoh 14:30)  

 
Iblis mencoba taktik yang sama dengan Yesus seperti yang ia lakukan dengan Adam. Ingat bagaimana Iblis 
membuat Adam dan Hawa mempertanyakan apakah mereka benar-benar seperti Allah, padahal mereka 
sudah diciptakan menurut gambar Allah?  

 
tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka (BIS: Allah 
mengatakan itu karena dia tahu jika kalian makan buah itu, pikiran kalian akan terbuka), dan kamu 
akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." (Kej 3:5, penekanan 
ditambahkan)  

 
Dalam cara yang persis sama Iblis bertanya kepada Yesus apakah Dia memang adalah Anak Allah selama 
empat puluh hari Yesus di padang gurun. Tapi tidak seperti Adam, Yesus tahu siapa Dia dan apa yang 
dipertaruhkan. Dia tahu Dia harus datang dan melucuti kewenangan Iblis sebagai penguasa bumi.  
 
Karena Iblis adalah penguasa kerajaan bumi, ia dengan sah bisa memikat Yesus untuk menyembah dia dan 
menjanjikan Yesus kerajaan dunia sebagai imbalan:  

 
Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia 
memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia. Kata Iblis kepada-Nya: "Segala kuasa itu serta 
kemuliaannya akan kuberikan kepada-Mu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku 
memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau Engkau menyembah aku, 
seluruhnya itu akan menjadi milik-Mu." (Luk 4:5-7)  

 
Melalui ketidaktaatan Adam Iblis telah menjadi penguasa dunia ini dan kerajaan-kerajaan dunia secara sah 
adalah miliknya untuk diberikan.  
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Kemenangan Salib! 
  
Tapi setelah mengalahkan Iblis di salib dan melucuti dia dari kekuasaannya, Tuhan mengangkat kembali 
manusia ke posisi tertinggi sebagai penguasa bumi (posisi yang Adam telah hilangkan), bersamaan dengan 
memberikan orang-orang percaya kewenangan untuk menginjak-injak iblis dan pengikutnya:  

 
Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking 
dan kuasa untuk menahan (NKJV: dan di atas semua) kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang 
akan membahayakan kamu. (Luk 10:19 penjelasan penerjemahan ditambahkan) 

 
Tuhan bahkan lebih jauh lagi memamerkan Iblis dan para setannya dengan cara yang memalukan di 
hadapan musuh mereka:  

 
Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan 
umum dalam kemenangan-Nya atas mereka [(NKJV) melalui salib]. (Kol 2:15, koreksi penerjemahan 
ditambahkan)  

 
Melalui pengorbanan, ketaatan dan konsekuen kematian Yesus Dia telah melakukan apa yang Adam telah 
abaikan untuk dilakukan: Dia menaklukkan kejahatan dan memerintah atas bumi, menjaganya dan 
menaklukkannya dalam cara yang Allah telah perintahkan untuk Adam lakukan (Kejadian 1:28).  
 
Yesus Kristus menghancurkan pekerjaan iblis kemanapun Ia pergi, menyembuhkan orang sakit, 
membangkitkan orang mati, mengusir setan dan menyediakan kebutuhan fisik umat (seperti multiplikasi 
makanan, memperoleh pajak uang dari mulut ikan, dll). Sebagai seorang manusia normal Ia 
menggambarkan kepada seluruh umat manusia seperti apa yang bisa terlihat untuk menjalani suatu 
kehidupan yang sepenuhnya berserah kepada Roh Kudus. Terlepas dari keberadaan yang lahir dari seorang 
perawan, Yesus tidak memiliki keuntungan lain di atas setiap orang percaya lainnya. Meskipun Dia selalu 
adalah Anak Allah, Ia menahan diri dari semua keilahian-Nya sehingga segala sesuatu Dia lakukan, semua 
keajaiban dan mujizat, Dia lakukan sebagai seorang manusia normal (jika seorang Kristen bisa disebut 
"normal") melalui kuasa Roh Kudus, seperti kita:  

 
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam 
Kristus Yesus (BIS: berjiwa seperti Yesus Kristus), yang walaupun dalam rupa Allah, tidak 
menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah 
mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan 
manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, 
bahkan sampai mati di kayu salib. (Flp 2:5-8, penjelasan penerjemahan ditambahkan)  

 
Yesus menjadi Adam yang terakhir, Dia yang memulihkan wewenang manusia yang tadinya hilang dan 
memulihkan anak-anak Tuhan untuk tanpa hambatan memiliki hubungan yang erat dengan Bapa. Kematian 
datang melalui ketidaktaatan Adam, tapi kehidupan datang melalui ketaatan Kristus.  

 
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua 
orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. (1 Kor 15:22) 
 
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua (NKJV: banyak) orang telah menjadi orang 
berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua (NKJV: banyak) orang menjadi orang benar. 
(Rom 5:19, penjelasan penerjemahan ditambahkan)  

 
 
Mengapa Kemudian Dunia Menjadi Hancur? 
  
Sekarang ini secara alami menimbulkan pertanyaan berikut: Jika musuh telah dikalahkan, mengapa dia 
masih menyebabkan begitu banyak malapetaka di dunia? Mengapa ada begitu banyak perang dan penyakit, 
mengapa ada semua kekerasan dan kemiskinan? Mengapa orang menderita dan mati sampai jutaan setiap 
hari?  
 
Karena sama seperti Adam, kita tidak melakukan tugas kita dalam menjaga bumi dengan benar. Iblis telah 
dilucuti otoritasnya lebih dari 2000 tahun yang lalu dan satu-satunya otot yang ia sekarang miliki adalah 
kekuatan ilegal. Iblis hanya bisa mendapatkan apa yang kita izinkan ia dapatkan. Dia bergaya sebagai 
musuh yang menakutkan dan kuat padahal sebenarnya ia sudah tidak memiliki hak untuk mencuri, 
membunuh dan membinasakan lagi! Itulah mengapa sangat sederhana untuk mengusir setan dan 
kelemahan dari tubuh dan kehidupan orang, karena suara dari Nama yang telah menghancurkan mereka 
sudah cukup untuk membuat mereka menggigil dan langsung minggat.  
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Faktor penting lainnya adalah bahwa Allah tidak memaksakan kehendak-Nya bagi umat manusia. Sama 
seperti hubungan cinta antara dua orang hanya dapat benar-benar indah ketika itu adalah hasil dari 
kehendak bebas kedua belah pihak, dalam cara yang sama Tuhan menginginkan kasih sayang kita dari 
dalam kehendak bebas kita sendiri. Dia tidak menciptakan boneka atau robot untuk dikontrol. Jika Tuhan 
benar-benar ingin Adam berhenti dari memakan buah yang di Taman Eden, Roh Tuhan di dalam diri Adam 
bisa dengan mudah memukul buah itu terlepas dari tangan Adam. Tapi itu akan menyalahi kehendak yang 
diijinkan Allah yang memungkinkan orang untuk membuat pilihan bebas mereka sendiri.  
 
Oleh karena itu mudah untuk melihat bahwa Allah bergantung pada anak-anak-Nya untuk menegakkan 
kerajaan-Nya di bumi - kita adalah tangan dan kaki-Nya! Karena itu marilah kita mengambil tanggung jawab 
yang telah diberikan kepada kita dan menguasai bumi seperti kita yang seharusnya. Mari kita hentikan 
musuh yang sudah dikalahkan ini dari jalannya dan tuntaskan penderitaan dan kerugian yang dia sebabkan. 
Kristus di dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan!  
 
 

  



106  

 

 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Hukum Taurat yang Diencerkan 
 

 

Sejujur-jujurnya, mereka yang masih memilih untuk hidup di bawah Hukum Taurat Akad Lama sebenarnya 
hidup menurut versi “yang telah diencerkan”. Ini berkaitan dengan semua orang di planet ini yang sedang 
mencoba untuk hidup sesuai dengan hukum Taurat, bahkan termasuk orang-orang Yahudi. Alasan untuk ini 
adalah karena Hukum Taurat Akad Lama, yang tercatat dalam lima pertama kitab dalam Alkitab, berisi 
instruksi yang sangat spesifik tentang ritual pengorbanan dan kehidupan moral serta hukuman-hukuman 
bagi yang tidak menaatinya.  
 
Bahkan jika bait suci Yahudi itu harus dibangun kembali dan ritual pengorbanan hewan diaktifkan kembali, 
tidak ada orang di planet ini yang akan pernah dibenarkan melalui tingkat ketaatan mereka sendiri kepada 
hukum Taurat menurut Alkitab:  

 
Sebab tidak seorangpun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum 
Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. (Rom 3:20, penekanan ditambahkan) 
≈ Sebab tidak seorang pun dimungkinkan berbaik dengan Allah oleh karena orang itu melakukan hal-
hal yang terdapat dalam hukum agama. Sebaliknya hukum itu cuma menunjukkan kepada manusia 
bahwa manusia berdosa. (Rom 3:20, BIS, penekanan ditambahkan) 
 
Karena kami yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum 
Taurat (NKJV: terlepas dari melakukan hukum Taurat). (Rom 3:28, penekanan ditambahkan) ≈ 
Sebab kesimpulannya adalah begini: Orang dinyatakan berbaik kembali dengan Allah, bukan karena 
ia melakukan apa yang tercantum dalam hukum agama Yahudi, melainkan karena ia percaya kepada 
Yesus Kristus. (Rom 3:28, BIS, penekanan ditambahkan) 

 
Persyaratan hukum Taurat sebenarnya jauh lebih ketat daripada yang diyakini oleh mereka yang masih 
mencoba untuk menghidupinya. Masalah terbesar dengan mencoba untuk hidup menurut hukum Taurat, 
adalah bahwa seseorang tidak bisa memilih dan mengambil sendiri hukum mana yang mereka ingin taati 
dan mana yang tidak. Hukum Taurat merupakan satu kesatuan komposit - bahkan melanggar bagian yang 
terkecil saja membuat orang bersalah terhadap semuanya:  

 
Sebab barangsiapa [(NKJV) yang seharusnya] menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu 
bagian dari padanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab Ia yang mengatakan: "Jangan 
berzinah," Ia mengatakan juga: "Jangan membunuh". Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi 
membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. (Yak 2:10-11)  

 
Oleh karena itu orang yang kedapatan bersalah melanggar hukum Taurat bahkan terkecil, seperti 
berbohong, sebenarnya bertanggung jawab atas hukuman yang sama seperti untuk seseorang yang telah 
melakukan perbuatan yang sangat mengerikan (seperti membunuh seseorang). Sekarang siapa yang waras 
pikirannya yang ingin dihakimi oleh standar-standar demikian?  
 
 
Standar Hukum Taurat yang SEBENARNYA 
 
Hukum Musa tidak terbatas hanya pada 10 Perintah Allah. Setelah menyatakan kedua loh batu kepada 
Israel di Gunung Sinai, Tuhan selanjutnya memberikan Israel total 613 aturan-aturan Hukum Taurat yang 
harus mereka taati sampai ke huruf terakhir atau mereka berada dalam bahaya hukuman berat.  
 
Mari kita dengan cepat melihat beberapa dari hukum-hukum ini dengan hal berikut dalam pikiran: Siapa saja 
yang masih berpendapat bahwa orang-orang Kristen harus hidup sesuai dengan Hukum Taurat Akad Lama, 
namun mereka sendiri tidak mempraktekkan hal-hal ini sampai ke huruf terakhir, bersalah karena tidak 
mematuhi seluruh hukum. Mari kita lihat hukum-hukum ini, mengingat sekali lagi bahwa Alkitab adalah buku 
yang cukup visual :  
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Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air dan 
ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan setiap kulit, yang kena tumpahan 
mani itu, haruslah dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga seorang 
perempuan, kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya 
harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila 
seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 
tujuh hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya, menjadi najis 
sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan 
segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. (Im 15:16-20) 

 
Sekarang jika orang, yang mengklaim bahwa kita masih harus hidup menurut hukum, tidak mengisolasi diri 
selama tujuh hari selama keadaan di atas atau mandi setelah melakukan hubungan seksual, mereka 
bersalah melanggar hukum dan dengan demikian terhukum mati. Yang ini lain lagi:  

 
Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak 
boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari 
yang berkuku belah: unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah; haram itu 
bagimu. Demikian juga babi hutan (NKJV: babi), karena memang berkuku belah, yaitu kukunya 
bersela panjang, tetapi tidak memamah biak; haram itu bagimu. (Im 11:3, 4, 7, penjelasan 
penerjemahan ditambahkan)  

 
Pergilah semua sarapan Inggris yang enak dengan bacon goreng renyah.  

 
Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air: segala yang bersirip dan bersisik 
di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi 
segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang 
berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan 
bagimu. (Im 11:9-10)  

 
Calamari (cumi) harus dibuang keluar jendela!  

 
Siapa yang menghujat nama TUHAN, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh 
seluruh jemaah itu. (Im 24:16a)  

 
Kapan terakhir kita melihat seseorang dirajam karena menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia? Film kita 
(Amerika) penuh dengan itu!  

 
Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan 
kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa; (Bil 15:27)  

 
Bagaimana dengan setiap kali kita lupa untuk memberi kepada orang miskin, mengabaikan dalam memberi 
perpuluhan kita (karena kita lupa untuk membawa uang ke gereja), mencuci piring pada hari Sabat, dll? Jika 
kita tidak pergi keluar setelah itu, membeli kambing betina berumur satu tahun dan membawanya ke imam 
(ingat imam harus dari keturunan Yahudi yang benar) yang menyembelihnya dan membuat korban 
penghapus dosa, kita telah melanggar hukum dan menjadi bersalah untuk pelanggaran seluruh hukum. Jika 
kita masih di bawah Hukum Taurat Akad Lama, kita bertanggung jawab untuk menerima hukuman sesuai 
Ulangan 28 dari ayat 15 dan seterusnya.  

 
Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api 
pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu, 
menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Lalu berfirmanlah TUHAN 
kepada Musa: "Orang itu pastilah (NKJV: haruslah) dihukum mati; segenap umat Israel harus 
melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan." (Bil 15:32-33, 35, penjelasan penerjemahan 
ditambahkan)  

 
Masih ingin mencuci piring-piring itu? Bagaimana dengan pergi berbelanja pada hari Sabat?  
 
 
Hukum Taurat Ceremonial 
  
Keyakinan lain yang berputar di antara beberapa orang percaya (terutama mereka yang percaya mereka 
harus melacak kembali "Akar Yahudi") adalah bahwa hanya aspek-aspek seremonial hukum Taurat saja 
yang telah berakhir, tetapi tuntutan-tuntutan legal dari hukum Taurat masih berdiri tegak. Mereka 
berpendapat bahwa semua ritual yang ditentukan dalam hukum Taurat telah menjadi berlebihan, tetapi 
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hukum ternyata masih akan digunakan sebagai pedoman moral untuk mengarahkan hidup kita dan 
kegagalan dalam menegakkan ketentuan tersebut akan menyebabkan kita gugur dari standar Allah.  
 
Namun Yesus menyatakan dengan jelas bahwa kita tidak bisa menghapus satu pun huruf dari hukum:  

 
Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum (NKJV: sampai) lenyap langit dan 
bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum (NKJV: 
sampai) semuanya terjadi. (Mat 5:18, penjelasan penerjemahan ditambahkan) ≈ Ingatlah! Selama 
langit dan bumi masih ada, satu huruf atau titik yang terkecil pun di dalam hukum itu, tidak akan 
dihapuskan, kalau semuanya belum terjadi! (Mat 5:18, BIS)  

 
Masalah lain dengan sudut pandang ini adalah bahwa tidak ada aspek seremonial hukum Taurat yang 
melawan kita. Dan Rasul Paulus menulis bahwa semua persyaratan yang berdiri melawan kita telah 
dibatalkan:  

 
…dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan 
mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib: (Kol 2:14, 
penekanan ditambahkan) ... ≈ Dengan membatalkan catatan utang yang berdiri melawan kita dengan 
tuntutan-tuntutan hukumnya. Ini telah Dia batalkan, dengan memakukannya pada kayu salib. (Kol 
2:14, terjemahan ESV, penekanan ditambahkan)  

 
Kegagalan mengikuti suatu upacara atau atau pesta tidak dapat menyebabkan seseorang dituduh apa pun. 
Namun ketika hukum mengatakan "jangan lakukan ini" atau "lakukan itu" dan kita gagal untuk mematuhinya, 
maka kita dapat ditemukan bersalah! Karena itu jelas untuk melihat bahwa bukan hanya aspek-aspek 
seremonial hukum Taurat yang telah dibatalkan, tetapi juga seluruh sisi pidana yang berdiri melawan kita!  
 
 
Kristus, Akhir dari Hukum Taurat 
 
Kebenarannya adalah bagi seorang percaya hukum telah berakhir. Paulus menulis bagaimana hatinya 
merindukan bangsa Israel yang masih mencoba untuk hidup menurut hukum Taurat setelah Kristus mati 
untuk membebaskan kita darinya (dan yang sama berlaku untuk kita hari ini):  

 
Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan [(NKJV) bagi Israel] ialah, supaya 
mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka 
sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab, oleh karena mereka 
tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran 
mereka sendiri [dengan tetap mencoba untuk hidup mencapai persyaratan-persyaratan hukum 
Taurat], maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah [yang diterima dengan hanya percaya 
kepada Kristus]. Sebab Kristus adalah kegenapan (NKJV: akhir dari) hukum Taurat, sehingga 
kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya [kita menerima keselamatan dan kebenaran Allah 
bukan dengan hidup di bawah hukum Taurat, melainkan dengan percaya kepada Kristus!]. (Rm 10:1-
4, penjelasan dan koreksi penerjemahan ditambahkan)  
 
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam 
hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan 
diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku 
dan diselamatkan. (Rom 10:9-10) 
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Rahmat yang Super Berlimpah! 
 

 

Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak; dan di mana dosa 
bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah [(NKJV) lebih banyak lagi], (Rom 
5:20) 

  
Ayat ini tidak mengacu pada suatu dosa tertentu, karena jika memang begitu kita tidak pernah bisa tahu 
persis dosa yang mana yang dimaksud Paulus. Sebaliknya itu mengacu pada kecenderungan yang inheren 
untuk berbuat dosa dan permusuhan terhadap Allah yang memasuki hati manusia di Taman Eden. Melalui 
ketidaktaatannya Adam berubah menjadi seorang dengan sifat berdosa. Adam kemudian meneruskan sifat 
berdosa ini yang inheren (melekat) pada seluruh keturunannya. Ya, memang itu hanyalah satu tindakan 
ketidaktaatan, tetapi itu telah membuka hatinya bagi kondisi berdosa itu untuk masuk.  
 
Setiap manusia mewarisi sifat dosa ini dari Adam dan alasan mengapa hukum Taurat itu diberikan adalah 
untuk merangsang sifat dosa kita sehingga kita menjadi lebih sadar akan kondisi kita yang berdosa.  

 
Sungguhpun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas 
mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang 
adalah gambaran Dia yang akan datang. (Rom 5:14)  

 
Karena dosa Adam, seluruh dunia menjadi bersalah. Jika ada yang berakhir selamanya dipisahkan dari 
Tuhan, secara teknis itu bukan karena dosa-dosa mereka sendiri, tetapi karena mereka mewarisi sifat 
berdosa Adam pada saat lahir. Dengan cara yang sama, tidak ada yang akan memperoleh hidup yang kekal 
karena kebaikan atau tingkat ketaatan mereka sendiri, tetapi hanya karena iman mereka dalam ketaatan 
Yesus yang sempurna:  

 
Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu 
orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan 
karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. (Rom 
5:15)  

 
Karena ketaatan Yesus, orang-orang yang percaya kepada-Nya dibenarkan oleh iman. Tampaknya hampir 
tidak adil bahwa orang akan selamanya dikutuk karena dosa-dosa yang bahkan mereka tidak lakukan, tapi 
demikian juga tidak adil bahwa orang bisa pergi ke surga karena tidak satupun dari kita yang layak 
mendapatkannya.  
 
 
Hukum membangkitkan Kesadaran-Dosa 
  
Saat Allah memberikan hukum, itu dimaksudkan datang ke orang-orang berdosa untuk menunjukkan betapa 
besarnya ketiadaan kekudusan kita sebenarnya. Itu bukan diberikan untuk mengubah manusia menjadi 
orang berdosa, karena dosa dan maut sudah ada bahkan sebelum hukum Taurat diberikan (Roma 5:14 di 
atas). Tujuan hukum adalah untuk menunjukkan manusia kedalaman dari kebobrokan mereka. Tuhan tidak 
memperkenalkan hukum Taurat karena Dia ingin membuat kita semakin banyak berbuat dosa - Dia ingin kita 
menjadi lebih sadar akan dosa-dosa kita dan fakta bahwa kita memiliki suatu sifat yang sama sekali penuh 
dosa. Perhatikan dalam Roma 5:15 (di atas) bahwa Paulus tidak mengatakan "pelanggaran-pelanggaran" 
(jamak), tetapi "pelanggaran" (tunggal), yang merupakan suatu referensi untuk keadaan dosa atau 
keberdosaan Adam. Beberapa pahlawan iman membuat komentar-komentar berikut:  
 
Charles Spurgeon: "Suatu tongkat, tetapi Anda tidak melihat bagaimana bengkoknya itu sampai Anda 
menempatkan satu mistar yang lurus oleh sisi itu. Anda memiliki suatu saputangan, dan tampaknya cukup 
putih. Anda tidak bisa berharap itu lebih putih. Tapi ketika Anda meletakkannya di atas salju yang baru saja 
turun, Anda bertanya-tanya bagaimana Anda bisa pernah berpikir bahwa sapu tangan itu benar-benar putih. 
Jadi, ketika mata kita terbuka untuk melihat kemurnian hukum Allah yang murni dan suci, muncullah dosa 
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kita dalam kepekatan yang benar, dan dengan cara itu yang membuat dosa berlimpah-limpah. Tapi ini untuk 
kebaikan kita, karena penglihatan akan dosa menginsyafkan kita kepada suatu kesadaran akan kondisi kita 
yang sebenarnya, membawa kita kepada pertobatan, mendorong kita dengan iman kepada darah Yesus 
yang berharga, dan tidak lagi mengijinkan kita untuk beristirahat dalam pembenaran diri kita. Inilah hasil 
praktis dari pemberian hukum Taurat bahwa manusia menjadi pendosa yang lebih besar dari pada 
sebelumnya, dan itu adalah desain hukum, bahwa mereka harus melihat diri mereka sebagai orang pendosa 
yang lebih besar dari sebelumnya. Hukum Taurat adalah lensa dalam mana kita melihat noda-noda kita, 
tetapi bukan kolam di mana kita mencucinya. Hukum Taurat memiliki suatu kekuatan memprovokasi, karena 
dengan kesesatan dari sifat (lama) kita itu, tidak lama setelah kita mendengar perintah, "Engkau tidak boleh 
melakukan begini-dan-begitu," maka kita langsung ingin melakukannya".  
 
Dave Guzik: "Kekurangan-kekurangan / cacat-cacat dalam suatu batu mulia berlimpah-limpah bila 
dibandingkan dengan suatu batu yang sempurna, atau jika diletakkan di hadapan suatu latar belakang yang 
kontras. Hukum Allah yang sempurna mengekspos kelemahan kita dan membuat dosa kita berlimpah. Ada 
suatu cara lain dimana hukum Taurat membuat dosa berlimpah. Karena sifat dosa di hati saya, ketika saya 
melihat suatu garis batas ditarik, saya ingin melanggarnya. Dalam hal ini, hukum Taurat membuat dosa 
berlimpah karena menarik banyak garis yang jelas antara benar dan salah yang hati yang penuh dosa ingin 
langgar. Oleh karena itu, hukum membuat saya banyak berbuat dosa - tapi bukan karena ada sesuatu yang 
salah dalam hukum, hanya karena ada sesuatu yang sungguh sangat salah dalam kondisi manusia".  
 
John Piper: "Saya artikan bahwa salah satu fungsi sangat penting dari hukum Taurat adalah untuk 
mengubah dosa asal kita menjadi pelanggaran-pelanggaran aktual dari perintah-perintah tertentu. Pertama, 
kita bersalah dalam Adam dan berdosa dalam sifat dan kemudian hukum Taurat mengkonfrontasi kita 
dengan kehendak khusus Tuhan: "Jangan mencuri. Jangan berbohong. Jangan mengingini. "Dan efeknya 
adalah itu membuat sifat dosa itu nyata dalam perbuatan-perbuatan pelanggaran dosa tertentu. Seorang 
penulis mengatakan dengan baik: Hukum Taurat membuat Adam-Adam kecil keluar dari kita semua”. 
("Hukum Taurat memiliki fungsi untuk mengubah orang-orang itu menjadi 'Adam mereka sendiri.")  
 
Jadi kita melihat hukum itu diberikan agar dosa nyata berlimpah. Namun ayat kunci kita mengatakan bahwa 
dimana dosa berlimpah, kasih karunia berlimpah banyak lagi! Mari kita lihat beberapa kutipan tentang kasih 
karunia yang berlimpah:  
 
Wayne Barber: "Sekarang ada dua kata yang digunakan dalam ayat tersebut untuk berlimpah atau 
meningkat. Yang pertama adalah pleonazo (yang digunakan bersama "dosa"), yang berarti "lebih dari cukup" 
atau "memiliki cukup." Kata yang lain (yang digunakan bersama rahmat), perisseuo, sebenarnya adalah 
suatu sinonim, tetapi ketika kata-kata itu digunakan bersama-sama, sinonim itu mengatakan hal yang 
berbeda. Pleonazo berarti melimpah, tetapi perisseuo berarti melalmpaui bahkan lebih dari itu (dan) 
membawanya ke suatu ekstrim yang lebih besar. Tidak hanya itu, tapi Paulus menempatkan suatu preposisi, 
huper, di depan kata perisseuo (huperperisseuo). Jadi apa yang dia katakan adalah bahwa kasih karunia 
tidak hanya melampaui kemana dosa bertambah, tetapi kasih karunia JAUH melampauinya".  
 
Dalam bukunya, "Apa yang Begitu Menakjubkan Tentang Kasih Karunia," Phillip Yancey menunjukkan 
bahwa bagian dari masalah kita terdapat dalam sifat dari kasih karunia itu sendiri. "Kasih karunia bersifat 
skandal. Sulit untuk diterima, sulit untuk dipercaya, dan sulit untuk disambut. Rahmat mengejutkan kita 
dalam apa yang ditawarkannya. Ini benar-benar bukan dari dunia ini. Menakutkan kita dengan apa yang 
dilakukannya bagi orang-orang berdosa. Rahmat mengajarkan kita bahwa Tuhan melakukan bagi orang lain 
apa yang kita tidak akan pernah lakukan untuk mereka. Kita akan menyelamatkan orang yang "tidak begitu 
buruk". Allah mulai dengan para pelacur dan kemudian bekerja dari bawah sana. Rahmat adalah suatu 
karunia yang meminta bayaran segala-galanya kepada si pemberi dan tidak satupun kepada si penerima. Itu 
diberikan kepada mereka yang tidak layak mendapatkannya, yang hampir tidak mengenalinya, dan hampir 
tidak menghargainya. Itulah sebabnya hanya Allah saja yang mendapat kemuliaan dalam keselamatan 
Anda. Yesus melakukan semua pekerjaan ketika ia mati di salib".  
 
Hukum itu menambahkan pelanggaran-pelanggaran, menunjukkan dengan lebih jelas kasih karunia Tuhan 
yang super berlimpah (huperperisseuo). Kasih karunia tidak menyingkirkan hukum Taurat, melainkan 
memuaskannya sepenuhnya. Sedalam mana dosa pergi, kasih karunia Allah pergi lebih dalam. Seluas mana 
dosa itu ada, kasih karunia Allah lebih luas. Ketika dosa bertambah, kasih karunia super berlimpah. Kasih 
karunia lebih besar dari pada segala dosa kita.  
 
Barnhouse juga mengomentari penggunaan Paulus akan "berlimpah" dan "super-berlimpah": "Dalam bahasa 
Yunani, ini adalah dua kata yang berbeda. "Di mana dosa meluap, kasih karunia membanjiri masuk." Di 
mana dosa meningkat secara terukur, kasih karunia meningkat secara tak terukur. Dimana dosa bertambah - 
pleonazo - kasih karunia menjadi jauh lebih berlimpah - huper-perisseuo. Awalan huper itu seperti bahasa 
Latin "super". Iklan-iklan film telah mengajarkan kepada kita apa yang "super" lakukan untuk sebuah kata. 



111  

Bukannya menjadi kolosal, sesuatu itu super-kolosal. Jadi, di mana dosa dapat diukur dengan mengalikan 
jumlah perintah-perintah hukum dengan jumlah manusia di dunia, kasih karunia tidak pernah bisa diukur 
karena akan memerlukan perkalian jumlah tindakan kasih karunia Allah dengan keberadaan-Nya yang tak 
berhingga. Teks kita juga bisa dibaca: "Di mana dosa adalah berhingga / terbatas, anugerah itu tak 
berhingga / tak terbatas." 
 
Mengapa begitu mudah bagi orang untuk percaya bahwa mereka terhukum dan dibuat menjadi orang 
berdosa karena dosa orang lain, namun mereka merasa begitu sulit untuk percaya bahwa dengan 
cara yang sama, oleh pengorbanan sempurna dan yang mencakup semuanya oleh orang lain yang 
lebih unggul, mereka dibuat menjadi benar selamanya? 
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Pentingnya Pikiran-pikiran Kita 
 

 

(Andrew Wommack adalah suatu inspirasi besar bagi bab ini - seri audio gratis-nya mengenai Filsafat Kristen 

(Christian Philosophy
 1
) sangat dianjurkan). 

 
Psikologi zaman ini dan melalui beberapa abad yang lalu (melalui propaganda dan media) telah menemukan 
jalannya langsung kedalam cara berpikir modern kita dan bertanggung jawab untuk banyak kesalahpahaman 
tentang emosi manusia dan cara kita menafsirkannya.  
 
Psikologi memberitahu kita bahwa kita hanyalah korban dari keadaan-keadaan kita dan mereka 
menempatkan rantai peristiwa dalam urutan sebagai berikut, di mana yang satu memberi dampak kepada 
yang berikutnya dalam barisan:  
Keadaan ► Emosi ► Pikiran ► Perbuatan  
 
Dengan kata lain, kita hanyalah korban-korban keadaan kita. Jika pola di atas benar, itu berarti bahwa ketika 
hal-hal tidak berjalan dengan baik emosi kita akan terganggu, yang akan menyebabkan pikiran cemas, 
depresi dan stres, yang kemudian dapat menyebabkan pola perilaku kecanduan seperti gangguan makan, 
pornografi, alkohol, suatu citra diri yang buruk dan bahkan bunuh diri dalam beberapa kasus, karena emosi-
emosi ini akhirnya harus dilepaskan ke satu atau lain bentuk!  
 
Ini juga yang merupakan alasan mengapa jutaan orang di seluruh dunia yang berjuang dengan kebiasaan-
kebiasaan buruk dan dosa mengatakan: "Saya telah diciptakan dengan cara ini. Saya tidak bisa 
menahannya, saya dilahirkan seperti ini". Meskipun benar bahwa kita dilahirkan ke dunia ini dengan sifat 
Adam yang telah jatuh, masih dibutuhkan pilihan-pilihan aktif pada bagian kita untuk mengusahakan 
kebiasaan buruk. Seorang pecandu alkohol misalnya harus memilih untuk menaikkan botol ke bibirnya setiap 
kali, botol itu tidak sampai ke sana dengan sendirinya.  
 
Orang juga cenderung berpikir bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab atas pikiran mereka. Namun 
seperti perbuatan-perbuatan kita, kita bisa mengontrol pikiran-pikiran kita (ya, kita bisa!) dan membuat 
pikiran-pikiran itu taat kepada Kristus. Pola-pola destruktif dosa dan penyimpangan dalam kehidupan 
manusia hanyalah hasil dari orang-orang memeluk, memanjakan dan bertahan dalam pikiran-pikiran penuh 
nafsu dan memuaskan diri sendiri tahun demi tahun. Mereka sering bertanya-tanya mengapa mereka 
merasa begitu "tergoda" secara teratur oleh setan, padahal setan hanya berdiri di pinggir lapangan, 
menonton mereka menghancurkan hidup mereka sendiri!  
Pikirkanlah tentang hal ini: Ketika datang ke dosa, kita jarang bisa pergi ke mana saja dan melakukan apa 
saja di dalam tubuh fisik kita jika kita belum berada di situ dalam pikiran kita terlebih dahulu.  
 
Pesan ini tidak dimaksudkan untuk menuduh. Ini hanyalah suatu kunci untuk membantu kita melihat 
pentingnya peran yang pikiran kita mainkan dalam proses kehidupan kita dan membantu kita memahami 
bagaimana kita dipengaruhi olehnya. Kita juga bertujuan untuk mengekspos kebohongan psikologi modern, 
yaitu bahwa kita hanyalah korban dari keadaan-keadaan kita.  
 
Alkitab sangat jelas tentang hal semacam ini, di mana filsafat-filsafat pintar mencoba untuk meninggikan diri 
di atas kebenaran Firman Allah:  

 
Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu 
menurut ajaran turun-temurun (NKJV: menurut tradisi manusia) dan roh-roh dunia, tetapi tidak 
menurut Kristus. (Kol 2:8)  

 
Pola psikologis yang telah disebut di atas jelas tidak sejalan dengan Firman Allah, yang mengatakan kepada 
kita bahwa hal-hal itu sebenarnya berbaris dalam urutan seperti berikut:  
Pikiran ► Emosi ► Perbuatan ► Keadaan  
 
Semuanya dimulai dengan pikiran-pikiran kita.  
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Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, 
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada 
Allah dan yang sempurna. (Rom 12:2) 
 
Kami mematahkan setiap siasat orang (NKJV: menghancurkan perdebatan-perdebatan) dan 
merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan 
akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, (2 Kor 10:5, 
penjelasan penerjemahan ditambahkan)  

 
Raja Salomo, salah satu orang paling bijaksana yang pernah berjalan di bumi, menulis sebagai berikut:  

 
Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. (Ams 23:7a) ≈ 
Sebab seperti orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. (Ams 23:07a, terjemahan NKJV)  

 
Kita adalah korban dari pola pikir kita, apakah itu baik atau buruk. Jika kita menikmati dalam mengasihani diri 
sendiri, kekalahan, kebejatan dan kedengkian, hidup kita akan menjadi suatu kesaksian akan hal ini dan kita 
hanya akan belajar untuk menerima apa pun keadaan kita atau yang iblis lempar kepada kita.  
 
Namun ketika pikiran kita penuh dengan yang Tuhan katakan siapa kita, ketika kita merenungkan Firman-
Nya, tentang kebaikan, kasih karunia-Nya terhadap kita dan janji-janji-Nya, emosi kita akan mulai berubah. 
Kita akan melihat bahwa kita adalah rekan ahli waris dengan Kristus (Efesus 3:6) dan mengambil bagian 
dalam kemuliaan Allah (1 Petrus 5:1), yang tidak diciptakan untuk terus mengemis untuk sisa dari meja, 
tetapi untuk menjalani hidup dalam kelimpahan! Emosi kita akan memiliki suatu reaksi pada hal-hal yang kita 
lakukan, karena kita secara supranatural terinspirasi oleh kebenaran, dan selagi kita mulai menjalani suatu 
kehidupan yang menyembah, suatu kehidupan yang menyediakan ruangan untuk kehadiran Allah, memuji 
Allah terus menerus untuk kebaikan dan penyediaan-Nya dan pertama-tama mencari Kerajaan, keadaan-
keadaan kita secara supranatural akan mulai berubah (Matius 6:33).  
 
Seperti Yesus, kita dapat memerintahkan badai untuk diam, penyakit menghilang dan keadaan suram untuk 
menjadi sejalan dengan kebenaran Firman Allah, yaitu bahwa kita adalah anak-anak-Nya, bahwa kita 
diberkati melampaui kutukan apapun, bahwa Kristus telah menanggung hukuman bagi kita dan bahwa tidak 
ada penuduhan yang berhak mengganggu kita!  
 
Semuanya dimulai dengan ini: Apa yang memenuhi pikiran kita? Kita dituntut untuk menjadi pengurus setia 
terhadap pikiran-pikiran kita, seperti halnya terhadap perbuatan-perbuatan kita.  
 
"Iblis ingin merampok kedamaian Anda karena orang yang gelisah jarang mendengar suara Tuhan. Dalam 
suatu saat kesempatan, kata "distraksi" terdapat dalam agenda Iblis, sedangkan yang ada pada agenda 
Allah adalah fokus seperti laser - Saya lahir dan dibesarkan untuk zaman ini!" - Rob Rufus (City Church 
International, Hong Kong).  
 
Jangan sampai nasib kita dirampok, nasib yang merupakan suatu kehidupan yang penuh dengan kemuliaan 
Raja kita! Mari kita menetapkan pikiran kita pada hal-hal dari Allah dan yang paling penting, pada Bapa kita 
sendiri!  

 
Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana 
Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. (Kol 3:1-3) 
≈ Kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus. Sebab itu haruslah kalian berusaha untuk 
mendapat hal-hal yang di surga, di mana Kristus memerintah bersama dengan Allah. Arahkan 
pikiranmu pada hal-hal yang di situ, jangan pada hal-hal yang di dunia. Sebab kalian sudah mati, dan 
hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah.. (Kol 3:1-3, BIS)  
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Telah Diselamatkan oleh Kasih Karunia,  
Tapi Selanjutnya Apa? 

 

 

Ketika kita berbicara tentang kasih karunia, kebanyakan orang akan mengatakan mereka tahu kasih karunia 
dan bahwa mereka telah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman:  

 
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 
pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. (Ef 2:8-9)  

 
Namun mayoritas kemudian akan menambahkan bahwa ayat-ayat ini hanya mengacu pada titik terjadinya 
keselamatan. Dari titik ini kita perlu beralih ke aspek yang lebih penting dari kehidupan Kristen seperti 
pengudusan, menjalani gaya hidup "kudus" dan menjadi semakin efektif bagi Tuhan. Mereka yang 
mengatakan kita harus "mengerjakan" keselamatan kita sendiri, benar-benar keliru mengutip Filipi 2:12. Ayat 
ini tidak mengatakan kita harus "bekerja untuk" (Ingg: “work for”) keselamatan kita. "Mengerjakan keluar" 
(Ingg: “work out”) keselamatan kita berarti "memahami" (yaitu "mempekerjakan") betapa indah, lengkap dan 
ajaibnya keselamatan kita. Ini juga berarti mulai mengizinkan apa yang ada di dalam diri kita mengalir ke 
luar. Roh Kudus ingin menyentuh dunia luar dari dalam diri kita. Itulah artinya "mengerjakan keluar" 
keselamatan kita.  
 
Gereja-gereja dari Galatia memulai dengan baik. Mereka awalnya tahu mereka telah diselamatkan oleh 
kasih karunia, tapi kemudian mereka mulai mengandalkan upaya-upaya mereka sendiri untuk "menjaga" diri 
mereka tetap diselamatkan. Mari kita lihat apa yang Paulus tulis kepada mereka:  

 
Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona (NKJV: menyihir) kamu? 
Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini 
yang hendak kuketahui dari pada kamu: Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan 
hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu 
telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam (NKJV: disempurnakan 
oleh) daging? (Gal 3:1-3, penjelasan penerjemahan ditambahkan)  

 
Ketika Paulus berbicara tentang kasih karunia kepada jemaat di Galatia, ia tidak sedang berbicara tentang 
dilahirkan kembali kepada orang-orang yang belum percaya, ia sedang berbicara kepada orang-orang 
percaya, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Dia mengatakan bahwa mereka telah memulai dengan 
baik dalam kasih karunia, tetapi sekarang mereka telah datang di bawah tekanan dari orang-orang yang 
memberitakan hukum Taurat, yang mengatakan mereka harus taat sempurna untuk dapat menerima berkat 
Tuhan. Disini dalam Galatia 3 Paulus mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus melanjutkan dalam 
kasih karunia Allah, sama seperti yang ia katakan kepada jemaat Kolose:  

 
Kamu telah menerima Kristus Yesus [hanya dengan percaya dan tidak dengan berusaha 
memperolehnya], Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. (Kol 2:6, penjelasan 

dan penekanan ditambahkan) ≈ Karena itu sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan 
[hanya dengan percaya dan tidak dengan berusaha memperolehnya], demikianlah kamu berjalan di 
dalam Dia. (Kol 2:6, terjemahan NKJV, penjelasan dan penekanan ditambahkan)  

 
Sekarang pikirkan sejenak, bagaimana cara kita menerima-Nya? Kita hanya percaya. Karena itu bagaimana 
seharusnya cara kita terus berjalan di dalam Dia sekarang seperti ketika kita dilahirkan kembali? Dengan 
hanya percaya. Jika kasih karunia cukup untuk menyelamatkan kita, kasih karunia cukup untuk menjaga kita.  
 
Berkat-berkat Tuhan, kesembuhan dan kemakmuran tidak datang melalui pergumulan, melalui karya-karya 
kebenaran kita sendiri atau melalui upaya untuk hidup kudus. Itu datang melalui keberadaan dibangun dalam 
karunia kebenaran, kebenaran yang kita terima pertama-tama sebagai suatu pemberian ketika kita masuk ke 
dalam Kristus. Kami tidak pernah bisa meninggalkan fondasi kita. Semakin besar kita membangun 
gedungnya, kita harus semakin memperkuat pondasi, yaitu kasih karunia.  
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Penyucian?  
Dalam gereja modern ada suatu kesalahpahaman berbahaya bahwa awalnya Allah menerima seseorang 
tanpa syarat atas dasar kasih karunia, tetapi setelah mereka diselamatkan mereka sekarang tiba-tiba harus 
tampil pada suatu tingkat tertentu agar Allah dapat terus menerima dan memberkati mereka. Alkitab 
berbicara tentang dua jenis kebenaran: Kebenaran Allah (menerima keselamatan, persetujuan dan berkat-
berkat Allah dengan iman) dan kebenaran diri (kembali berdasarkan hukum Taurat dan mencoba untuk 
menerima semua yang di atas dengan mencoba memperolehnya melalui perbuatan-perbuatan baik). Tapi 
yang berlaku di kebanyakan gereja saat ini adalah jenis kebenaran yang ketiga, salah satu yang tidak 
disebutkan tempat manapun di Alkitab: Setelah kita diselamatkan, kita tinggalkan kasih karunia dan 
kebenaran Allah sebagai suatu pemberian dan mencoba untuk menjadi lebih benar melalui perbuatan-
perbuatan baik kita sendiri - ajaran ini sering disamarkan di balik kata lain yang disalahpahami yang disebut 
"pengudusan", yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan mencoba untuk mengurangi berbuat dosa.  
 
Satu-satunya cara untuk bebas dari perangkap ini adalah dengan menjadi lebih dibangun dalam kebenaran 
Allah sebagai suatu pemberian. Setelah kita menyadari bahwa kita tidak pernah dapat menambah 
kebenaran yang diberikan kepada kita sebagai suatu pemberian dan bahwa upaya terbaik kita adalah seperti 
kain kotor, kita akan melihat bahwa hanya dengan percaya dalam ketaatan yang sempurna dari Sang Anak 
Manusia, Yesus Kristus, kita dapat memiliki keyakinan di hadapan Allah.  

 
Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor; (Yes 
64:6a) 

 
Ayat ini mengatakan mengatakan segala keSALEHan-keSALEHan kita seperti kain kotor, bukan segala 
keTIDAKsalehan-keTIDAKsalehan kita. Jadi bukan berbicara tentang kesalahan-kesalahan kita, tapi tentang 
perbuatan-perbuatan baik kita. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan dari motif mencoba untuk 
mendapatkan cinta Tuhan melalui perbuatan-perbuatan itu dianggap seperti kain kotor. Bahasa Ibrani asli 
dari kata itu sebenarnya mengacu pada kain haid wanita - itulah sebenarnya betapa buruknya!  
 
Beberapa pengkhotbah memulai dengan baik, memberitakan kasih karunia dan cinta tanpa syarat agar 
orang yang diselamatkan. Tapi kemudian ketika mereka melihat kehidupan-kehidupan orang-orang berubah 
karena kasih karunia Allah, mereka mulai melihat ini sebagai buah dari pengajaran mereka sendiri dan 
mereka mulai menekankan kehidupan kudus untuk membayar kasih karunia.  
 
 
Ujilah 
  
Bagaimana kita tahu bahwa kita telah dibangun dalam kasih karunia Allah? Jika kita dapat mengatakan 
segera setelah kita tersandung secara moral bahwa kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus (2 
Korintus 5:21) dan bahwa tidak ada yang kita lakukan pernah dapat mengubahnya! Ingat bahwa kita tidak 
mengatakan bahwa orang harus menggunakan kasih karunia sebagai suatu alasan untuk berbuat dosa (lihat 
bab berjudul "APAKAH KASIH KARUNIA ADALAH IZIN UNTUK BERBUAT DOSA?").  
 
Kita perlu kepolosan seorang anak dipulihkan kepada kita, merasa seolah-olah kita tidak pernah berbuat 
dosa karena Allah telah mengampuni segala dosa kita masa lalu, sekarang dan masa depan:  

 
..dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan (NKJV: perbuatan-perbuatan yang 
melanggar hukum) mereka." (Ibr 10:17, penjelasan penerjemahan ditambahkan)  

 
Ketika kita mencapai posisi dimana dengan berani mendekati tahta kasih karunia dengan hati nurani kita 
bersih dari setiap tuduhan dari Iblis, kita dapat mengatakan kita telah dibangun dalam karunia kebenaran. 
Tuhan tidak ingin kita merasa bersalah mengenai dosa apapun, karena mengapa kita harus diingatkan 
tentang kesalahan kita jika Allah sudah tidak mengingatnya lagi?  

 
Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam 
tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu 
diri-Nya sendiri, dan kita mempunyai seorang Imam Besar sebagai kepala Rumah Allah. Karena itu 
marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh 
karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air 
yang murni. (Ibr 10:19-22)  
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Apakah Umat Kristen Perlu Mengakui Dosa-dosa mereka?  
Bag. 1 (Yakobus 5:16) 

 

 

Hanya menyebutkan seseorang yang mempertanyakan suatu topik seperti ini saja bisa menyinggung 
perasaan dan kemarahan banyak orang.  
 
Mengaku itu berbeda dengan bertobat: pertobatan harus dilakukan dengan orang yang mengubah pemikiran 
mereka, sementara pengakuan [dosa] berarti membawa kembali sesuatu dari masa lalu mereka kedalam 
ingatan. Kita sudah berurusan dengan pertobatan sebelumnya. Mari kita sekarang membahas pengakuan.  
 
Pertanyaan sebenarnya yang kita harus tanyakan ketika berbicara tentang pengakuan dosa-dosa kita adalah 
ini: "Ketika seorang Kristen berdosa (membuat kesalahan), apakah kebenaran mereka dengan Allah hilang 
dan apakah kebenaran itu hanya dapat dikembalikan jika orang itu mengaku dosa itu?"Jika kita bisa lupakan 
selama beberapa menit semua hal yang kita pernah dengar orang katakan, termasuk tradisi-tradisi manusia 
yang telah diwariskan kepada kita, serta cara yang kita "pikir" seharusnya kita bereaksi ketika kita melakukan 
suatu kesalahan, maka marilah kita lihat apa yang Firman katakan.  
 
Hanya ada dua ayat dalam Perjanjian Baru (1 Yohanes 1:9 dan Yakobus 5:16) yang berhubungan dengan 
pengakuan dosa dan keduanya sebagian besar disalahpahami. Pertama-tama kita akan melihat Yakobus 
5:16 dan dalam bab berikutnya pada 1 Yohanes 1:9.  

 
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. 
Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan (BIS: Doa orang yang menuruti kemauan Allah), 
sangat besar kuasanya. (Yak 5:16, penjelasan penerjemahan ditambahkan)  

 
Tak ada ayat dalam Akad Baru (setelah salib) selain Yakobus 5:16 yang mengatakan orang-orang Kristen 
percaya yang dipenuhi Roh Kudus untuk mengakui dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran mereka. Lebih 
lanjut ayat ini tidak memerintahkan kita untuk mengaku kepada Allah. Yakobus 5:16 mengatakan kita harus 
mengakui kesalahan kita satu sama lain - bukan kepada Allah.  
 
Sekarang beberapa sarjana telah menafsirkan Yakobus 5:14-16 berarti bahwa Allah membuat orang sakit 
karena mereka memiliki dosa dalam hidup mereka. Ayat-ayat yang sama juga telah disalahartikan berarti 
bahwa orang harus mengakui mereka dosa kepada imam atau penatua gereja dan bahwa mereka 
selanjutnya akan diampuni dari dosa-dosa mereka dan disembuhkan jika mereka mengaku kepada 
seseorang. Mari kita membaca dua ayat sebelum ayat kunci kita:  

 
Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya 
mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir 
dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia; dan jika ia telah 
berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu 
dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan 
(BIS: Doa orang yang menuruti kemauan Allah), sangat besar kuasanya. (Yak 5:14-16)  

 
Setelah salib Allah telah mengampuni segala dosa kita di masa lalu, sekarang & masa depan (Ibrani 10:17, 
Kolose 3:13). Satu-satunya pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran yang untuknya kita sebagai orang 
percaya Akad Baru mungkin masih membutuhkan, adalah dari orang yang terhadapnya kita telah berdosa. 
Bagaimanapun Allah telah mengampuni kita untuk dosa-dosa ini juga. Dan karena tak satu pun dari kita 
yang sempurna dalam segala yang kita lakukan, kita kadang-kadang menyinggung, menyakiti atau 
merugikan orang, dan karena orang tidaklah semurah hati dan penuh belas kasihan seperti Tuhan, kita perlu 
untuk berdamai dengan mereka. Dan di situlah Yakobus 5:16 masuk: “Hendaklah kamu saling mengaku 
dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh.…”  
 
Kebenaran kita dengan Tuhan tidak berubah, tapi hubungan kita dengan orang lain bisa rusak dan perlu 
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dipulihkan. Ketika kita dengan rendah hati mengakui kepada orang-orang yang kita telah berbuat salah (dan 
jika mereka akan menerima kita dalam kerendahan hati) itu membuka pintu untuk itu pemulihan terjadi.  
 
 
Dimensi Vertikal dan Horizontal 
  
Ada dua dimensi relasional untuk selalu diingat: Pertama ada dimensi vertikal berkenaan hubungan kita 
dengan Tuhan. Landasan untuk hubungan ini adalah karya salib yang sudah selesai dan cinta Tuhan bagi 
kita. Ini tidak didasarkan pada tingkat ketaatan kita yang tidak stabil.  
 
Kedua ada dimensi horisontal berkenaan dengan hubungan kita dengan orang lain. Hubungan-hubungan ini 
tentunya didasarkan pada tingkat kesetiaan, cinta, kasih sayang dan perbuatan baik kita sendiri. Dengan ini 
kita tidak menyiratkan bahwa orang harus memberikan yang terbaik kepada orang lain dan hanya memberi 
kepada Allah apa yang tersisa di tangan mereka. Bagaimanapun dasar kasih Allah bagi kita tidak didasarkan 
pada tingkat perbuatan baik atau ketaatan kita, tetapi pada siapa diri kita: anak-anak yang dikasihi-Nya yang 
memiliki Roh Kudus hidup di dalam diri kita!  
 
Bahkan ketika David telah memerintahkan suatu penghitungan (sensus) Israel, Allah memberinya pilihan 
untuk memilih salah satu dari tiga hukuman karena melakukan hal seperti demikian (di bawah hukum Taurat 
Allah harus menghukum manusia tetapi di bawah kasih karunia Yesus telah menanggung hukuman atas 
dosa-dosa kita). Tetapi karena Daud tahu sifat sejati Allah, ia memilih untuk dihukum oleh Tuhan, dan bukan 
oleh manusia:  

 
Kemudian datanglah Gad [sang nabi] kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya: "Beginilah firman 
TUHAN: Haruslah engkau memilih: tiga tahun kelaparan atau tiga bulan lamanya melarikan diri dari 
hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau tiga hari pedang TUHAN, 
yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat TUHAN mendatangkan kemusnahan di 
seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang, timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada 
Yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad: "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku 
jatuh ke dalam tangan TUHAN, sebab sangat besar kasih sayang-Nya; tetapi janganlah aku jatuh ke 
dalam tangan manusia." (1 Taw 21:11-13, penjelasan ditambahkan)  

 
Kita selalu aman dan selamat dalam kasih Allah yang tak bersyarat, tapi cinta orang tergantung pada 
perilaku baik kita sendiri. Kita akan menemukan bahwa sangat sedikit orang yang akan terus mencintai kita 
jika kita bertahan dalam kemunafikan, berbohong, marah besar, perilaku kekerasan, dll.  
 
Untuk membereskan hal ini dan membuktikan bahwa konteks Yakobus 5:16 adalah tentang hubungan kita 
dengan orang lain dan bukan tentang mengakui dosa kita kepada Allah, mari kita baca lebih lanjut beberapa 
ayat dari Yakobus 5, hanya beberapa ayat sebelum ayat kunci kita:  

 
Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah 
menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang 
menyabit panenmu. (Yak 5:4) 
 
Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu 
jangan dihukum. (Yak 5:9)  

 
Dalam konteks ini, di mana orang telah berbuat salah dan menyakiti satu sama lain, Yakobus sedang 
mengatakan kepada mereka untuk menebus kesalahan, untuk didamaikan satu sama lain dan harus 
mengakui kesalahan mereka satu sama lain, terutama di ranjang-ranjang penderitaan dimana kematian dan 
keabadian tampaknya semakin mendekat.  
 
Interpretasi lain adalah bahwa Yakobus 5:16 tidak berarti bahwa kita harus mengungkapkan dosa-dosa dan 
pelanggaran kita kepada setiap orang berikutnya. Yakobus menyiratkan bahwa kita sebaiknya menceritakan 
masalah-masalah kita sebagai rahasia kepada teman dekat yang dipercaya agar dia dapat membantu kita 
dengan berdoa kepada Allah untuk menolong mengatasinya.  
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Apakah Umat Kristen Perlu Mengakui Dosa-dosa Mereka?  
Bag. 2 (1 Yohanes 1:9) 

 

 

Dalam Bagian 1 kita berbicara tentang Yakobus 5:16 dan fakta bahwa hal ini berkaitan dengan hubungan 
kita dengan orang lain. Sekarang kita akan melihat satu-satunya ayat lainnya dalam Perjanjian Baru yang 
berbicara tentang pengakuan dosa-dosa kita: 1 Yohanes 1:9.  
 
Pertama dan yang paling penting untuk dicatat kami tidak menyebarkan suatu gaya hidup berdosa. Kami 
tidak mendorong orang untuk pergi keluar dan melakukan perbuatan mengerikan dari kebejatan dan 
imoralitas. Kita percaya dalam menaati Allah dan menjalani suatu gaya hidup yang kudus, tetapi ini hanya 
buah. Akarnya sedang didirikan dalam kasih karunia dan kebenaran dan mengetahui siapa diri kita di dalam 
Kristus.  

 
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala 
dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan (NKJV: ketidakbenaran). (1Yoh 1:9, penjelasan 

penerjemahan ditambahkan) ≈ Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan 
menepati janji-Nya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan 
membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. (1 Yoh 1:9, BIS) 

 
Ayat ini harus dibaca dalam konteks dari bagian kitab Yohanes lainnya- yang telah ditulis kepada 

sekelompok orang percaya yang sebelumnya dalam berbagai tingkat telah disusupi oleh guru Gnosticismi
 1
. 

Rasul Yohanes tampak menjadi lembut setiap kali dia membahas orang-orang Kristen, menyebut mereka 
"anak-anakku". Tapi di bagian lain suratnya, ketika ia melawan ajaran Gnostik, ia menjadi sangat protektif 
terhadap saudara-saudaranya dalam Kristus dan kata-katanya cukup keras.  
 
Pada saat Yohanes menulis surat ini, para penganut Gnostik sudah meninggalkan orang-orang Kristen:  

 
Memang mereka berasal (NKJV: sudah pergi) 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 (NKJV: mereka sudah pergi), supaya menjadi nyata 
(NKJV: supaya mereka bisa termanifestasikan), bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh 

termasuk pada kita. (1 Yoh 2:19) ≈ Musuh-musuh Kristus itu adalah orang-orang yang sudah 
meninggalkan kita, karena mereka sebenarnya memang bukan orang-orang kita. Kalau mereka 
orang-orang kita, tentu mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi mereka meninggalkan kita, supaya 
jelaslah bahwa tidak seorang pun dari mereka yang benar-benar termasuk golongan kita. (1 Yoh 
2:19, BIS)  

 
Namun sisa-sisa ajaran Gnostisisme masih membingungkan orang-orang Kristen yang tetap tinggal.  
 
Gnostik adalah orang-orang yang percaya bahwa penciptaan memiliki cacat dan dibentuk oleh satu pencipta 
yang cacat, suatu gerakan yang darinya "Gereja Yesus Kristus dari Latter Day Saints" (Mormon) telah 
muncul. Istilah gnōsis mengacu pada suatu bentuk pengetahuan yang bersifat mistik, terekspos tetapi juga 
tidak dikenal jelas, yang melaluinya unsur-unsur spiritual manusia diingatkan kepada asal mereka yang sejati 
dalam Ketuhanan yang superior, yang dengan demikian diizinkan untuk melarikan diri dari materialitas (atau 
secara tersimpul memasuki kekekalan). Akibatnya, dalam sekte Gnostisisme hanya "pneumatik" atau "psikis" 
(dua bentuk tertinggi dari spiritualitas) yang memperoleh gnōsis.  
 
Tugas manusia (spiritual) adalah untuk melarikan diri dari dunia materi dengan bantuan pengetahuan 
tersembunyi (gnosis). Yesus dari Nazaret diidentifikasikan oleh beberapa sekte Gnostik sebagai perwujudan 
dari Yang Mahatinggi yang menjadi jelmaan untuk membawa gnosis ke bumi. Dalam sekte Gnostik lainnya 
(misalnya Notzrim dan Mandean) dia dianggap sebagai mesias palsu yang menyesatkan ajaran yang telah 
dipercayakan kepadanya oleh Yohanes Pembaptis. Mereka juga percaya bahwa tidak ada hal yang seperti 
dosa di dunia, dan sebagai seorang yang tidak percaya Anda tidak perlu mengakui bahwa Anda adalah 
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orang berdosa yang harus dilahirkan kembali.  
 
Meskipun buku 1 sampai 3 Yohanes ditujukan kepada gereja, 1 Yohanes 1:9 bukanlah perintah bagi jemaat 
untuk menyembah-nyembah dalam kain karung dan abu. Sebaliknya itu hanya sebuah pernyataan untuk 
menentang dengan ajaran-ajaran palsu Gnostik.  
 
Ada orang-orang di gereja Rasul Yohanes (yang belum dilahirkan kembali) yang dengan kebenaran dirinya 
sendiri mengklaim bahwa mereka tidak perlu mengakui dosa mereka untuk menerima hidup yang kekal, atau 
bahwa mereka tidak memiliki dosa! Mereka masih bingung dengan ajaran Gnostik, meskipun para penganut 
Gnostik telah pergi. Yohanes membalas kebohongan-kebohongan mereka dengan perkataan berikut:  

 
Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak 
ada di dalam kita. (1 Yoh 1:8) 

 
Dan kemudian dalam ayat berikutnya ia mengungkapkan bagaimana cara supaya diselamatkan:  

 
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala 
dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan (NKJV: ketidakbenaran). (1 Yoh 1:9, penekanan 
dan penjelasan penerjemahan ditambahkan) 

 
Allah akan membersihkan mereka dari segala kejahatan jika mereka akan mengakui saja bahwa mereka 
perlu diampuni atas dosa-dosa mereka.  
 

Paul Ellis (Escape To Reality)
2
 menuliskannya sebagai berikut: "Bagaimana saya tahu bahwa Yohanes 

sedang berbicara kepada orang-orang kafir dan bukan Kristen? Karena dia sedang menangani orang-orang 
yang berjalan dalam kegelapan (ay.6), yang perlu dimurnikan dari segala kejahatan (ayat 9) dan yang, 
dengan bersikeras bahwa mereka tidak pernah berdosa, membuat Tuhan keluar menjadi pendusta (ay.10).  

Pesan apa yang Yohanes miliki untuk orang-orang berdosa yang berpikir mereka tidak berdosa? 
"Akuilah keberdosaan Anda, berbaliklah kepada Allah dan terimalah karunia pengampunan-Nya." Hanya ada 
satu hal yang menghalangi orang berdosa dari menerima kasih karunia Allah dan itu adalah 
ketidakpercayaan. Jika Anda tidak melihat kebutuhan Anda akan pengampunan, Anda benar-benar hilang 
dengan baik. Anda dapat saja mengklaim mengenal Allah, tetapi Dia tidak mengenal Anda."  
 
Jika 1 Yohanes 1:9 ditujukan kepada orang-orang Kristen percaya (orang-orang yang sudah diselamatkan), 
maka itu kemudian akan bertentangan dengan ayat berikut:  

 
Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama-Nya. (1 Yoh  
2:12, penekanan ditambahkan)  

 
Mengapa Yohanes memerintahkan orang untuk mengaku dosa mereka jika ia mengatakan beberapa ayat 
kemudian bahwa mereka memang telah diampuni? Juga, jika pengakuan dosa kita kepada Allah adalah 
suatu praktek yang demikian penting dalam kehidupan orang percaya, mengapa penulis sebagian dari 
Perjanjian Baru, Rasul Paulus, tidak satu kalipun memerintahkan kita untuk melakukannya?  
 
Dalam Akad Baru semua dosa kita (masa lalu, sekarang dan masa depan) sudah diampuni. Sekarang kita 
tidak perlu lagi harus mengampuni orang lain agar Allah mengampuni kita, sekarang kita mengampuni orang 
lain karena kita memang sudah diampuni.  

 
… sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. (Kol 3:13b, 
penekanan ditambahkan)  

 
Roh seorang Kristen yang telah dilahirkan kembali adalah benar 100% dan akan tetap benar 100% 
sepanjang segala keabadian meskipun perilaku mereka kurang sempurna selama waktu mereka yang 
tersisa di bumi. Jika ini tidak terjadi, tidak akan ada cara lain untuk menjelaskan ayat-ayat yang 
"bertentangan" berikut:  

 
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. (1 Yoh 1:8-10) 

  
Sekarang bandingkan ketiga ayat berikut melawan ayat yang "tampaknya" bertentangan:  

 



120  

Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi; sebab benih ilahi (BIS: sifat Allah sendiri) 
tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. (1 Yoh 3:9, 
penjelasan penerjemahan ditambahkan)  

 
Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dalam tiga ayat pertama, meskipun Yohanes menggunakan kata 
"kita", ia sebenarnya tidak merujuk kepada orang-orang percaya, tetapi dalam suatu cara yang inklusif, 
kepada orang-orang kafir. Sebagai seorang gembala dan pengkhotbah dia mengidentifikasi diri dengan jiwa-
jiwa yang terhilang dalam suatu tampilan terbuka kasih Tuhan, dengan mengatakan "Kita semua telah 
berdosa, kita semua perlu bertobat". Alih-alih menyerang dan mengejek orang-orang kafir secara terbuka, ia 
dengan bijaksana mengatakan sesuatu di sepanjang kalimat ini (bandingkan dengan ayat-ayat di atas):  
 
(ay8) Jika ada orang yang mengklaim dirinya tanpa dosa, merekalah yang tertipu dan kebenaran (Kristus) 
tidak hidup di dalam mereka (Karena Kristus berkata "Akulah kebenaran, jalan dan hidup). (ay9) Tetapi jika 
orang tersebut (seorang berdosa) mengakui bahwa mereka berdosa dan membutuhkan Juruselamat, Allah 
yang setia akan mengampuni mereka dari semua dosa-dosa mereka dan menyucikan mereka bersih dari 
segala kejahatan / ketidakbenaran (menyiratkan bahwa mereka sekarang bersih untuk selama-lamanya). 
(ay10) Namun, jika seseorang mengklaim bahwa mereka tidak pernah berbuat dosa, mereka membuat Allah 
menjadi pendusta dan dengan sengaja menolak kebenaran firman-Nya.  
 
Pikirkanlah begini: Apakah yang seseorang harus lakukan untuk dilahirkan kembali? Mereka harus mengakui 
bahwa mereka memerlukan Juruselamat dan menaruh iman mereka di dalam Kristus (Roma 10:9-10). Oleh 
karena itu jika ada orang mengaku tanpa dosa sebelum menempatkan iman mereka di dalam Kristus, 
mereka tertipu dan buta terhadap kebenaran. Ini adalah ajaran sesat yang Yohanes sedang tanggulangi 
dalam surat ini.  
 
Doktrin yang tak terhitung jumlahnya telah dirumuskan oleh gereja zaman modern tentang pengakuan dosa 
kita kepada Allah, semua berdasarkan satu ayat ini (1 Yohanes 1:9). Cukup luar biasa jika kita menyadari 
tidak ada ayat lain di seluruh Perjanjian Baru yang mendukung teori ini! Bahkan lebih luar biasa ketika kita 
menyadari bahwa ayat ini bahkan tidak ditujukan untuk orang Kristen yang telah menaruh kepercayaan 
mereka dalam kasih karunia Allah, tetapi untuk orang-orang shalih diri!  
 

Rob Rufus (City Church International, Hong Kong)
3
 mengatakan sebagai berikut: 

  
"Ada jutaan orang yang telah berpaling dari Yesus dan telah meninggalkan gereja bukan karena mereka 
adalah orang-orang yang dengan sengaja berbuat jahat atau berdosa, tetapi karena mereka adalah orang-
orang yang tulus yang selama bertahun-tahun telah diajari suatu campuran Hukum Taurat Akad Lama dan 
kasih karunia Akad Baru. Orang-orang ini akhirnya tiba di tempat di mana mereka merasa bahwa orang-
orang Kristen lain dan mereka sendiri adalah orang-orang yang demikian munafik dan bahwa kegagalan dan 
kesalahan mereka begitu besar, sehingga keputusasaan mereka membawa mereka dari Yesus menuju ke 
padang gurun. Mereka menyerah tentang Yesus dan Firman-Nya, meskipun mereka masih mencintai-Nya di 
dalam hati mereka."  
 
 
Menjadi "Yang Sebenarnya" Dengan Tuhan 
  
Tapi sekarang pertanyaannya mungkin timbul: "Mengapa Tuhan tidak ingin kita mengaku dosa kita kepada-
Nya? Lagipula, kita memang melakukan kesalahan-kesalahan!" Jawabannya sederhana: Karena berjalan-
jalan sepanjang hari sambil mengingat-ingat semua hal yang buruk yang kita lakukan tidak akan membawa 
kita lebih dekat kepada Allah! Yesus sudah membayar harganya sepenuhnya sehingga kita bisa memiliki 
hubungan yang erat dengan Bapa. Ini berarti bahwa ketika kita melakukan suatu kesalahan, itu tidak 
menghancurkan persekutuan atau posisi benar kita dengan Allah. Yesus telah ditinggalkan oleh Bapa-Nya di 
kayu salib sehingga kita tidak akan pernah harus mengalami itu!  
 
Beberapa orang mungkin berpendapat: "Tapi saya ingin menjadi tulus (asli) dengan Allah dan berbicara 
kepada-Nya tentang semua kesalahan saya." Nah, kalau orang percaya bahwa mereka harus "tulus" dengan 
Tuhan tentang kesalahan mereka, maka untuk benar-benar menjadi tulus mereka lebih baik bertindak dalam 
iman, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah (Ibrani 11:6). Berapa banyak iman 
yang dibutuhkan untuk menatap kesalahan-kesalahan kita dan merasa sengsara tentangnya? Tidak ada. Di 
sisi lain, dibutuhkan iman untuk percaya bahwa kita telah diampuni, dicintai, suci, sempurna dan benar, 
bahkan setelah kita baru saja bikin kacau.  
 
Kita tidak perlu heran melihat ekspresi bingung di wajah Tuhan setiap kali kita mencoba untuk mengaku 
dosa kita kepada-Nya. Hal ini karena Dia benar-benar tidak tahu apa yang kita bicarakan. Lagipula, Dia 
sudah berjanji untuk tidak pernah mengingat dosa-dosa kita lagi (Yesaya 43:25).  
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Jadilah Sadar akan Kebenaran Anda! 
  
Apakah ini berarti bahwa kita bisa keluar dan menjalani kehidupan yang penuh kejahatan dan kerusakan 
moral karena persekutuan kita dengan Allah tidak akan pernah rusak, bahkan jika kita berbuat dosa? Tidak! 
Tapi itu dengan pasti berarti bahwa Tuhan ingin kita memiliki keyakinan di hadapan-Nya dan untuk lebih 
memiliki kesadaran akan kebenaran dan kasih karunia-Nya daripada kesadaran akan kekurangan dan 
kesalahan kita.  

 
Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam 
tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu 
diri-Nya sendiri, dan kita mempunyai seorang Imam Besar sebagai kepala Rumah Allah. Karena itu 
marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh 
karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air 
yang murni. (Ibr 10:19-22) 

 
Bagaimana kita dapat memiliki keberanian di hadapan Allah jika kita harus tersungkur menyembah-nyembah 
dan memohon pengampunan dosa-dosa kita setiap kali kita berdoa? Dan jika kita tidak bisa memiliki 
keyakinan di hadapan Tuhan, bagaimana bisa kita bahkan bermimpi untuk berdiri di depan orang buta dan 
berkata dengan penuh keyakinan: "Mata yang buta terbukalah dalam nama Yesus!" Kita akan selalu merasa 
bahwa Allah tidak ingin memakai kita karena kita memiliki terlalu banyak dosa dalam kehidupan kita. Tidak 
ada jumlah tangisan, pengakuan, ingatan akan dosa-dosa kita, siksaan emosional atau apa pun yang bisa 
kita lakukan yang dapat menambah karya yang sudah diselesaikan di salib, di mana dosa-dosa kita sudah 
diampuni sekaligus dan untuk semua!  
 
Jadi setiap kali kita menemukan diri kita sadar akan dosa-dosa kita, kita katakan saja: "Terima kasih Yesus 
untuk pekerjaan yang sempurna  di salib yang telah menghapus dosa-dosa saya sepenuhnya. Terima kasih 
Roh Kudus untuk meyakinkan saya akan kebenaran; bukan kebenaran saya sendiri, tetapi kebenaran yang 
telah diberikan kepada saya sebagai suatu karunia! Saya memuji Engkau bahwa tidak ada yang saya pernah 
lakukan yang dapat mengubah itu atau yang akan pernah memisahkan saya dari kasih-Mu!" 
  

Tony Ide (Freedom Hidup Fellowship, Perth, Australia)
4
 mengatakan bahwa "kasih karunia bukan berarti 

penyangkalan terhadap kesalahan-kesalahan yang sesekali ada dalam hidup kita - itu adalah sesuatu yang 
berbahaya untuk dilakukan - namun kasih karunia menghilangkan hukuman dan rasa bersalah tentang dosa 
itu. Kasih karunia adalah apa yang membuat kita menjadi layak!"  
 
Rob Rufus menyajikan argumen brilian berikut: "Mari kita sejenak berpura-pura bahwa orang Kristen harus 
mengakui dosa mereka kepada Allah, maka demi integritas orang-orang ini seharusnya tetap konsisten. 
Mereka seharusnya tidak hanya mengakui dosa-dosa yang mereka pikir adalah dosa besar, tetapi juga 
semua dosa-dosa kecil. Roma 14:23 mengatakan bahwa apa pun yang seorang Kristen lakukan yang tidak 
keluar dari iman adalah dosa.  

Ini berarti bahwa kita harus memantau setiap hal kecil yang kita lakukan sepanjang hari dan jika kita 
menemukan diri kita melakukan sesuatu tanpa iman (makan, pergi bekerja, pergi ke gereja, perjalanan 
pulang, berbicara dengan anak-anak kita, melepas sepatu kita, khawatir tentang apa pun, dll) maka itu 
adalah dosa dan kita harus menghentikan apa pun yang kita lakukan pada saat itu dan mengakui bahwa kita 
telah berdosa, karena sekarang Allah telah menanggalkan Diri-Nya dari kita dan posisi kebenaran kita 
dengan Dia telah rusak dan kita berada dalam bahaya dilemparkan ke api neraka karena berdosa."  
 
 
Apakah Tuhan Menderita Skizofrenia? 
  
Apakah Allah duduk di surga dengan suatu pensil dan penghapus, mengawasi setiap gerakan kita sepanjang 
hari? Apakah Dia menghapuskan nama kita dari Kitab Kehidupan setiap kali kita bikin kacau, hanya untuk 
menuliskannya kembali ketika kita mengaku? Bagaimana kalau kita lupa untuk mengaku? Apakah 
keselamatan kita sesungguhnya tidak seaman itu? Apakah Allah mengubah pikiran-Nya dengan begitu 
mudah?  
 
 
Mengakui atau Tidak Mengakui? 
  
Sebagai penutup, Alkitab mengajarkan semua orang kafir untuk mengakui dosa-dosa mereka kepada Allah 
untuk dilahirkan kembali dan masuk ke dalam Kristus (1 Yohanes 1:9), namun Alkitab tidak mengajarkan 
orang-orang Kristen yang telah dilahirkan kembali untuk mengakui dosa-dosa mereka kepada Allah.  
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Namun tidak ada yang salah dengan mengakui kepada Bapa kita yang penuh kasih tentang pergumulan kita. 
Dia mengerti kita lebih baik dari orang lain. Tapi itu semua tentang motivasi kita. Ketika kita membuat kacau, 
apakah kita lari kepada-Nya dengan perasaan bersalah dan tertuduh seperti pembunuh yang akan dihukum? 
Atau apakah kita meminta kebijaksanaan untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan dari pikiran kita yang belum 
diperbaharui, dengan mengetahui bahwa kita benar-benar telah diampuni dan suci di mata-Nya? 
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Tak Berdosa seperti Anak-anak 
 

 

Pelanggaran dan ketidakpercayaan terhadap kebaikan Allah dapat menjadi dua kekuatan yang paling 
melumpuhkan dalam kehidupan seorang Kristen dan sesuatu yang terhadapnya semua orang percaya perlu 
berjaga-jaga. Ketidakpercayaan dalam kebaikan Allah inilah yang menyebabkan Adam dan Hawa makan 
dari pohon di Taman Eden. Allah telah memberi mereka segala sesuatu dan mereka telah diciptakan 
menurut gambar Allah sendiri. Tapi Iblis meyakinkan mereka bahwa entah bagaimana Allah masih menahan 
dari mereka, bahwa mereka "bisa menjadi seperti Dia" padahal sebenarnya mereka sudah demikian! Penulis 
Ibrani juga memerintahkan kita untuk berjaga-jaga terhadap sikap yang sama:  

 
Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya 

jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. (Ibr 3:12) ≈ Waspadalah, 
saudara-saudara, jangan sampai ada dalam salah satu dari kalian berhati yang jahat oleh 
ketidakpercayaan, dalam meninggalkan Tuhan yang hidup. (Ibr 3:12, terjemahan NKJV)  

 
Kita melihat hal yang sama di hati banyak orang percaya sekarang. Kita semua telah kecewa atau terluka di 
beberapa titik dalam kehidupan kita, baik oleh keadaan ataupun oleh orang-orang. Sekarang ketika untuk ini 
kita menyimpan suatu hati yang telah dikeraskan sampai batas tertentu terhadap Allah (yang tidak 
bertanggung jawab atas luka atau sakit dalam kehidupan kita), kita cenderung mulai bertanya kepada-Nya 
mengapa hal ini harus terjadi pada kita: "Kenapa saya Tuhan? Mengapa Engkau membiarkan ini?" 
  
Penyebab terbesar orang meragukan kebaikan Tuhan adalah filter yang melalui mana mereka memandang 
kehidupan. Kebaikan Allah dapat dilihat di sekitar kita dan ketika kita mengenal-Nya sebagaimana Dia 
sebenarnya menyatakan diriNya melalui Firman-Nya, kita tidak bisa bertahan untuk tidak kewalahan oleh 
kebaikan-Nya! Bahkan para malaikat bersorak-sorai ketika Yesus lahir, inti kasih Allah bagi umat manusia:  

 
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi, kehendak yang baik 
terhadap umat manusia. (Luk 2:14, terjemahan NKJV, penekanan ditambahkan)  

 
 
Ketika Mujizat Tidak Bermanifestasi 
  
Bahkan orang Kristen yang dewasa dapat membawa ketersinggungan di dalam hati mereka ketika mereka 
tahu bahwa penyakit yang mereka baru saja perintahkan untuk pergi dalam nama Yesus ternyata tidak 
meninggalkan tubuh orang itu. Beberapa dari kita kadang-kadang menderita selama berminggu-minggu dari 
flu, pilek, infeksi, cedera dan segala macam kelemahan. Dan sementara ini kita telah melihat dengan mata 
kepala sendiri bagaimana telinga tuli dibuka, kanker bisa disembuhkan, setan diusir, dll. Tapi tidak ada 
jumlah metode teguran, istirahat, memerintahkan penyakit untuk pergi, bersekutu, "menerima" atau tinggal 
berendam saja atau metode lainnya yang akan membuat kelemahan, yang dengannya kita sedang berjuang 
ini, meninggalkan tubuh kita.  
 
Akan menjadi mudah untuk mulai bertanya kepada Tuhan: "Mengapa Tuhan? Mengapa saya harus 
menderita seperti ini? Firman-Mu mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus saya telah sembuh, jadi 
mengapa saya tidak melihat kesembuhan saya?" Kita bisa memilih untuk mengadopsi sikap ini dan 
membiarkan rasa tersinggung itu masuk, atau kita dapat memilih untuk menyembah Tuhan terlepas dari 
keadaan-keadaan kita. Di surga tidak akan ada penderitaan atau sakit-penyakit, sehingga hidup ini adalah 
satu-satunya waktu dimana kita bisa mempersembahkan korban pujian kepada Tuhan dalam kesakitan kita 
dan tidak peduli kita sedang menderita, meskipun Dia tidak bertanggung jawab untuk itu.  
 

Bill Johnson (Bethel Church, Redding, California, USA)
1
 berbagi kebijaksanaan yang besar mengenai hal ini. 

Dia mengatakan bahwa dia belajar rahasia untuk tetap segar dalam Tuhan adalah untuk "berfokuslah pada 
hal-hal yang Tuhan sedang lakukan dan bukan pada hal-hal yang Allah tidak sedang lakukan. Jangan 
membangun suatu doktrin di atas kekecewaan-kecewaan Anda."  
 



124  

Rob Rufus (City Church International, Hong Kong)
2
 mengatakan bahwa "Rahasianya adalah memiliki hati 

tidak bersalah dari seorang anak yang dikembalikan kepada Anda, dengan merasa seolah-olah Anda tidak 
pernah berdosa dan seolah-olah tak seorang pun pernah berdosa terhadap Anda".  
 
Hati beberapa orang telah begitu dikeraskan sehingga mereka telah menjadi terisi sampai penuh dengan 
skeptisisme dan keraguan mengenai kebaikan Tuhan. Orang-orang ini, bahkan jika Tuhan melakukan 
mukjizat yang dahsyat tepat di depan mata mereka, masih akan mencoba menemukan berbagai cara untuk 
menjelaskannya. Mereka akan percaya bahwa bisa saja sudah ada beberapa bentuk trik atau tipu daya yang 
terlibat dan bahwa mereka sebenarnya "kudus" untuk tidak tertipu oleh mujizat yang disebut "keajaiban 
palsu" ini.  
 
 
Rasa Tersinggung Yohanes Pembaptis 
  
Yohanes Pembaptis, nabi yang perkasa dan pendahulu Mesias, yang telah melihat Roh Allah turun dan 
tinggal pada Yesus, telah dipenjarakan oleh Herodes. Sekarang John bisa memilih untuk terus percaya 
karena hal-hal yang telah ia lihat dilakukan oleh Yesus, tetapi ia menjadi tersinggung dan mulai meragukan 
Yesus karena keadaan-keadaannya yang ia sesalkan sendiri, jadi dia mengirim utusan kepada Yesus untuk 
bertanya kepada-Nya apakah Dia benar-benar  Mesias. Yesus mengirim kepada dia jawaban ini:  

 
Yesus menjawab mereka: "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan 
kamu lihat: orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli 
mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan 
berbahagialah (NKJV: diberkatilah) orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak (NKJV: 
tersinggung karena) Aku." (Mat 11:4-6, penekanan ditambahkan) 

 
Rasa tersinggung tidak pernah dapat diberikan, hanya bisa diambil / ditanggap. Tidak peduli seberapa buruk 
suatu penghinaan, penolakan atau pengkhianatan, kita masih harus menanggap untuk merasa tersinggung. 
Yesus, teladan kita, menghadapi serangan terbesar (untuk menjadi tersinggung) yang pernah bisa diderita 
oleh siapa pun bisa. Namun dengan napas sekarat-Nya Dia mengampuni kita. Jadi kita bisa memilih untuk 
tidak tersinggung terhadap Allah, meskipun kita tidak selalu melihat terobosan kita segera dinyatakan.  
 
Rasa tersinggung dan ketidakpercayaan akan kebaikan Allah dapat menyelinap masuk melalui indoktrinasi 
bertahun-tahun oleh pengkhotbah-pengkhotbah tanpa kuasa yang merumuskan teologi-teologi untuk 
membuat alasan atas kurangnya mereka akan kuasa, bukannya menyesuaikan teologi mereka dengan level 
Firman Allah.  

 
… Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku (NKJV: tidak berpengaruh) demi adat 

istiadat yang kamu ikuti itu. (Mrk 7:13, penjelasan penerjemahan ditambahkan) ≈ Jadi dengan 
ajaranmu sendiri yang kalian berikan kepada orang-orang, kalian meniadakan perkataan Allah. (Mrk 
7:13 BIS)  

 

Heidi Baker dari Iris Ministries
3
 (Mozambik) sering membiarkan anak-anak yatim piatunya berdoa bagi orang 

sakit dan mereka memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 90% dalam penyembuhan orang tuli, serta melihat 
banyak keajaiban mencengangkan lainnya terjadi sehari-hari. Dia mengatakan bahwa alasan ia menyuruh 
sebagian besar anak-anaknya berdoa bagi orang sakit adalah karena anak-anak masih percaya bahwa 
Tuhan melakukan mukjizat, bahwa Dia dapat menyembuhkan kanker dan membuka telinga tuli. Dan mereka 
akan terus mempercayainya sampai orang dewasa mengatakan yang berbeda kepada mereka. Sebagai 
anak-anak mereka belum "dihancurkan" oleh materialisme dan ketidakpercayaan, tapi sebaliknya mereka 
memiliki hati yang murni yang percaya pada kuasa Kerajaan Allah yang perkasa. Mungkin ini adalah bagian 
dari alasan mengapa Yesus mengatakan hal berikut:  

 
Tetapi Yesus berkata: "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang 
kepada-Ku; sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Sorga." (Mat 19:14) 
 
… lalu berkata: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat [atau diubahkan] 
dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. (Mat 18:3, 
penjelasan ditambahkan)  
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Tujuan dari Akad Baru 
 

 

Tujuan utama dari Akad Baru bukan terutama untuk Tuhan datang dan mengubah perilaku eksternal kita; 
tujuan utamanya adalah bahwa Allah mengubah cara Dia berhubungan dengan umat manusia, yaitu melalui 
kasih karunia, yang mengakibatkan perubahan spontan dalam perilaku karena manusia menerima 
pewahyuan tentang kasih Allah yang luas dan yang tak terbatas bagi mereka.  
 
Di bawah Akad Lama Allah berurusan dengan orang-orang atas dasar perilaku eksternal mereka, yaitu 
tingkat ketaatan mereka pada hukum. Di bawah sistem ini Allah meninggalkan orang untuk berbuat semau 
mereka sendiri dan menilai mereka sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Orang-orang dihukum dan 
dikutuk ketika mereka melanggar hukum. Tapi kemudian datang Akad Baru dan Tuhan berurusan dengan 
masalah internal yaitu sifat berdosa manusia yang telah jatuh. Mereka yang menaruh iman mereka kepada-
Nya diubahkan dari dalam, Allah menganugerahkan kepada mereka sifat Anak-Nya, Yesus Kristus. Ia juga 
mengkreditkan ketaatan Yesus yang sempurna ke nilai mereka.  
 
Sifat lama yang berdosa dari orang-orang percaya telah disalibkan dengan Kristus dan roh mereka dibuat 
benar 100%:  

 
Karena kita tahu, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan [(NKJV) bersama Dia], supaya 
tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab 
siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. (Rom 6:6-7, penjelasan penerjemahan ditambahkan)  

 
Inilah cara Dia sekarang melihat orang-orang percaya: tidak bersalah dan sepenuhnya benar dalam 
pandangan-Nya:  

 
Juga kamu yang dahulu hidup jauh (NKJV: terasing) dari Allah dan yang memusuhi-Nya dalam hati 
dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan-Nya, di dalam 
tubuh jasmani Kristus oleh kematian-Nya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak 

bercacat di hadapan-Nya. (Kol 1:21-22) ≈ Dahulu kalian jauh dari Allah. Kalian memusuhi-Nya karena 
kelakuan dan pikiranmu jahat. Tetapi sekarang, dengan kematian Anak-Nya, Allah membuat 
hubungan kalian dengan Dia menjadi baik kembali. Dengan cara itu kalian dapat dibawa menghadap 
Allah dalam keadaan yang suci, murni dan tanpa cela. (Kol 1:21-22, BIS)  

 
Sebelum kita dilahirkan kembali, kita adalah musuh Allah dan kita terasing dari-Nya dalam dua cara:  
 
1) Kita memiliki sifat dosa di dalam diri kita dan kita adalah budak dari sifat berdosa ini, mengejar setiap hal 

jahat yang memuaskan keinginannya: 
 

Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa 
nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami 
adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. (Ef 2:3)  

 
Kita masih hidup untuk berbuat dosa karena sifat berdosa kita, dan mati terhadap Allah.  
 
2) Kita juga berada di bawah hukum Taurat, yang benar-benar menuduh kita dan menunjukkan kepada kita 

betapa berdosanya kita: 
 

Tetapi kita tahu, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Kitab Taurat ditujukan kepada mereka 
yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke 
bawah hukuman Allah. Sebab (NKJV: Oleh karena itu) tidak seorangpun yang dapat dibenarkan di 
hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang 

mengenal dosa. (Rm 3:19-20) ≈ Sekarang kita tahu bahwa semua yang tertulis dalam hukum agama 
Yahudi, adalah untuk orang-orang yang berada di bawah pemerintahan hukum itu. Dengan demikian 
tidak seorang pun dapat memberikan alasan apa-apa lagi dan seluruh dunia dapat dituntut oleh 
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Allah. Sebab tidak seorang pun dimungkinkan berbaik dengan Allah oleh karena orang itu melakukan 
hal-hal yang terdapat dalam hukum agama. Sebaliknya hukum itu cuma menunjukkan kepada 
manusia bahwa manusia berdosa. (Rom 3:19-20, BIS)  

 
 
Tapi Roma 6:6-7 (di atas) mengatakan bahwa sekarang kita telah mati bagi dosa. Kita telah menjadi sahabat 
Allah dan kita juga bersatu dengan-Nya dalam dua cara:  

 
1) Sifat berdosa kita telah disalibkan dengan Kristus dan roh kita dibuat hidup terhadap Allah, dengan kata 

lain: kita telah dilahirkan kembali. Kebenaran Yesus Kristus yang sempurna telah diperhitungkan kepada 
kita dan semua manfaat dan berkat ketaatan-Nya telah dikreditkan kepada kita karena iman kita kepada-
Nya: 
 
Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula 

oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. (Rom 5:18). ≈ Oleh 
karena itu sebagaimana pelanggaran oleh satu orang, penghakiman turun atas semua manusia 
untuk penghukuman; demikian pulalah oleh kebenaran satu orang, pemberian gratis turun atas 
semua manusia untuk pembenaran kehidupan (Roma 5:18, terjemahan bebas KJV). 

  
2) Hukum Taurat telah dibatalkan, sudah dipaku ke salib dengan Yesus: 

 
…dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan 

mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib: (Kol 2:14) ≈ …dan 
membatalkan surat hutang terhadap kita, yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat. 
Dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib, Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. 
(Kol 2:14, BIS) 

 
Tuhan sekarang berhubungan dengan orang-orang percaya atas dasar ketaatan Yesus Kristus. Allah tidak 
mempertalikan mereka dengan dosa mereka, melainkan bersuka terhadap mereka dengan cinta dan gairah 
seorang Bapa yang bangga. Sekarang Tuhan tidak hanya melihat kita seolah-olah kita tidak pernah berdosa 
- Dia melihat kita seolah-olah kita telah sempurna mematuhi semua hukum Taurat sepanjang hidup kita!  
 
Tapi bagaimana semua ini dapat benar ketika tidak satupun dari kita yang layak untuk diberikan suatu 
karunia seperti ini? Itulah persisnya: Tidak ada yang layak menerima kasih karunia. Ini adalah pemberian 
gratis dari Tuhan, diberikan kepada mereka yang percaya kepada-Nya. Jika kita pernah mampu untuk 
mendapatkan itu, itu tidak akan disebut "karunia" lagi, bukan?  

 
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 
pemberian Allah (Ef 2:8, penekanan ditambahkan)  
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Membuat Saudaramu Tersandung 
 

 

Menengok ke belakang, sangat mudah bagi kita untuk kadang-kadang tertawa tentang keyakinan yang kita 
miliki ketika kita pertama kali menjadi orang Kristen. Beberapa dari kita masih merasa tidak nyaman ketika 
seseorang bertanya kepada kita apa zodiac kita, atau cara kita buru-buru melewatkan berita horoskop di 
koran. Tapi kadang-kadang di jalan menuju kedewasaan, kita bisa saja menganggap kita tahu terlalu  
banyak.  
 
Jemaat Korintus bangga tentang berapa banyak mereka tahu. Dalam 1 Korintus 08:01 ketika Paulus mulai 
berbicara dengan mereka tentang makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, ia 
mengatakan "Kita semua memiliki pengetahuan." Sekarang sebelumnya mereka telah menulis surat kepada 
Paulus, menanyakan kepadanya dengan cara hampir retoris tentang hal makan makanan yang telah 
dipersembahkan kepada berhala. Mereka tahu bahwa berhala bukan apa-apa dan bahwa hanya ada satu 
Allah yang benar. Dan karena Yesus sudah menyatakan semua makanan menjadi bersih, mereka tahu 
bahwa mereka bisa makan apa saja yang mereka mau, apakah itu telah dikorbankan untuk berhala atau 
tidak:  

 
Apapun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang 
keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." (Mrk 7:15)  

 
Jadi, bangga dengan kenyataan bahwa mereka tahu begitu banyak, pada dasarnya mereka hanya 
mengharapkan Paulus mengkonfirmasi titik pandang yang mereka lihat. Namun, Paulus melihat melewati 
kebanggaan mereka dan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka telah menjadi sombong di dalam 
pengetahuan mereka:  

 
Tentang daging persembahan berhala kita tahu: "kita semua mempunyai pengetahuan." 
Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. (1 Kor 8:1)  

 
Dalam 1 Korintus 8:7 Paulus melanjutkan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Orang-orang 
Korintus, setelah menjadi sombong oleh pengetahuan mereka, telah mengabaikan untuk mengasihi orang di 
sekitar mereka yang tidak kuat dalam iman mereka itu. Beberapa orang Kristen yang masih belum dewasa 
dalam iman belum mendapatkan wahyu bahwa tidak ada yang haram. Kristus melalui salib telah membuat 
segala sesuatu menjadi halal dan Dia menghapus semua kutuk dari kita, apakah kutuk itu datang kepada 
kita melalui makanan, melalui ornamen atau benda yang dibawa ke rumah kita. Dia menaruh ke atas diri-Nya 
segala kutuk atau mantra yang bisa dilemparkan kepada kita oleh penyihir, penyembah setan, peramal dan 
dukun; segala kutuk yang bisa datang kepada kita melalui ketidaktaatan, dengan makan makanan haram, 
melanggar 10 Perintah atau apa pun!  

 
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) 

 
Paulus menunjukkan kepada jemaat Korintus sesuatu yang sangat penting pada akhir 1 Korintus 8:1: "...tapi 
kasih membangun." Paulus telah menulis kepada orang-orang Kristen di Roma hal yang sama sebelumnya:  

 
Hanya bagi orang yang beranggapan, bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu 
najis. Sebab (NKJV: Namun) jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang 
engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau 
membinasakan (NKJV: menghancurkan) saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah 
mati untuk dia. (Rom 14:14-15, penjelasan penerjemahan ditambahkan)  

 
 
Bukan Hanya Makanan ... 
 
Sekarang hal makanan ini dapat diterapkan untuk apa saja dan itu mengingatkan kita untuk tidak menjadi 
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penyebab sandungan bagi mereka yang belum kuat imannya.  
 
Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. 
(1 Kor 8:9)  

 
Paulus mengatakan bahwa kita tidak boleh membiarkan kebebasan kita dalam makan makanan tertentu, 
minum minuman tertentu, menonton film tertentu, pergi ke tempat-tempat tertentu, dll, menjadi penyebab 
sandungan dan pelanggaran bagi seseorang yang belum belum mencapai tempat kedewasaan dan 
kebebasan di dalam Kristus itu.  
 
Dalam ayat 7 dan 10 Paulus bertanya kepada jemaat Korintus apa artinya bagi seorang Kristen yang kurang 
pengetahuan, untuk melihat seseorang yang mereka hormati, makan makanan yang telah dipersembahkan 
kepada berhala:  

 
Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang, yang karena masih terus 
terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh 

karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. (1 Kor 8:7) ≈ Meskipun 
begitu, tidak semua orang mengetahui hal itu. Ada yang dahulu biasanya menyembah berhala. Jadi, 
karena itu sampai sekarang pun mereka masih merasa bahwa makanan, yang sudah 
dipersembahkan kepada berhala, adalah makanan berhala. Maka kalau mereka makan makanan itu, 
mereka merasa berdosa; karena keyakinan mereka belum kuat. (1 Kor 8:7, BIS) 
 
Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai "pengetahuan," sedang duduk makan di 
dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan (NKJV: dibuat lebih 

berani) untuk makan daging persembahan berhala? (1 Kor 8:10) ≈ Maksud saya begini: Seandainya 
Saudara, yang punya keyakinan yang kuat, sedang duduk makan di kuil berhala. Kemudian 
seseorang melihat Saudara duduk makan di situ. Kalau keyakinan orang itu tidak kuat, bukankah itu 
akan membuat orang itu berani makan makanan yang sudah diberi kepada berhala itu? (1 Kor 8:10, 
BIS)  

 
Orang Kristen yang baru dan "lemah" itu mungkin baru saja keluar dari bawah pelayanan kepada allah lain 
dan mungkin masih pikir dewa-dewa itu nyata dan kuat. Sekarang ketika mereka melihat Kristen dewasa 
makan makanan itu, apakah itu tidak menyarankan pemikiran kepada orang Kristen baru itu bahwa 
keyakinan lama mereka mungkin masih memiliki beberapa kebenaran di dalamnya?  
 
Hal yang sama berlaku bagi kita. Jika seseorang yang baru saja keluar dari suatu kecanduan alkohol yang 
buruk sekarang melihat kita minum sesuatu yang sedikit lebih kuat dari susu (yang sebetulnya tidak ada 
yang salah dengannya), bukankah itu mungkin akan menjadi penyebab sandungan bagi mereka?  
 
Dalam 1 Korintus 10 Paulus memperkuat ini lagi:  

 
Jangan seorangpun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari 
keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa 
mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena: "bumi serta segala 
isinya adalah milik Tuhan." Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan 
undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan 
pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu: "Itu 
persembahan berhala!" janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu 
kepadamu (BIS: karena memperhatikan kepentingan orang itu) dan karena keberatan-keberatan hati 
nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati 
nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu [sebaiknya kita tidak 
memakannya demi hati nurani orang lain itu]. Mungkin ada orang yang berkata: "Mengapa 
kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku 
mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku 
karena makanan, yang atasnya aku mengucap syukur?" Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika 
engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk 
kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati (NKJV: menyinggung hati) orang 
(BIS: Hiduplah sedemikian rupa sehingga Saudara tidak menyebabkan orang lain berbuat dosa), baik 
orang Yahudi atau orang Yunani, maupun Jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha 
menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk 
kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. (1 Kor 10:24-33, penjelasan 
penerjemahan ditambahkan) 
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Legalis Tidak Bisa Mengambil Keuntungan 
  
Sebaliknya ini tidak memberi kepada para legalistik, orang-orang dengan kebenaran sendiri, alasan untuk 
memberikan tekanan pada orang lain (yang lebih bebas dalam iman dari mereka) untuk berhenti melakukan 
ini atau hal itu. Jika seorang Kristen dewasa sangat meyakini dengan penuh integritas bahwa hal-hal seperti 
diskotik, minum bir, merokok, menonton film kekerasan, dll adalah salah, maka tidak ada yang salah dengan 
itu. Tapi seseorang tidak harus membuat orang lain percaya bahwa ia / dia masih lemah dalam iman dan 
mengharapkan orang lain untuk berhenti pergi ke pesta untuk kepentingan mereka. Orang seperti itu malah 
seharusnya merenungkan kepercayaan dan keyakinan mereka dan mempertanyakan apakah kebebasan 
yang dibeli di kayu salib mungkin jauh lebih besar dan lebih luas daripada yang mereka pikirkan. Tuhan telah 
berurusan dengan "masalah dosa" sepenuhnya dengan menghukum dosa kita sepenuhnya pada Yesus.  
 
Untuk menyimpulkan, jika kita pernah ragu tentang apakah kita harus melakukan sesuatu atau tidak, ayat-
ayat berikut membawa kebenaran yang luar biasa:  

 
Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi 
aku tidak membiarkan diriku diperhamba (NKJV: dikuasai) oleh suatu apapun. (1 Kor 6:12)  
 
"Segala sesuatu diperbolehkan." Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. "Segala sesuatu 
diperbolehkan." Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. (1 Kor 10:23) 

 
Kita benar-benar telah diberi lisensi resmi untuk menikmati apa saja, karena dosa-dosa kita (bahkan di masa 
depan) semuanya telah diampuni. Namun kita tahu bahwa tidak semua yang merayu daging kita bermanfaat 
bagi kita, seperti kecanduan kimia, pujian dari pria, seks pranikah, memanjakan diri dalam makanan, alkohol 
atau bahkan terlalu banyak olahraga. Meskipun kita telah dibebaskan dari hukuman kekal dan spiritual dari 
dosa, dosa masih membawa sendiri konsekuensi destruktifnya di bumi ini. Kita juga tahu bahwa jika kita 
sudah benar-benar dilahirkan kembali, keinginan roh manusia lahir baru adalah untuk hidup yang 
menyenangkan Tuhan dan tidak memanjakan diri dalam perbuatan daging.  
 
Kita telah diberi kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan, yang juga termasuk membuat 
pilihan yang tepat, mencintai satu dengan yang lain, memperbaharui pikiran kita, menyembuhkan orang sakit 
dan memajukan kerajaan Allah di bumi!  

 
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu 
mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan bagi daging, melainkan layanilah seorang 
akan yang lain oleh kasih. (Gal 5:13, terjemahan NKJV) 
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Anak-anak Abraham 
 

 

Injil Akad Baru berpusat pada kenyataan bahwa Allah telah mengubah cara Dia berhubungan dengan umat 
manusia, tidak melalui ketaatan hukum, tetapi melalui anugerah. Melalui iman dalam Yesus Kristus kita  
dibenarkan:  

 
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) 

 
Tuhan membuat janji-janji kepada Abraham dalam Kejadian 12, mengatakan bahwa Abraham akan diberkati, 
bahwa Allah akan membuat namanya besar dan bahwa dalam dia semua bangsa di bumi akan diberkati. 
Allah kemudian dalam Kejadian 15 dan 17 menegaskan janji-janji kepada Abraham dengan suatu akad. Dan 
untuk alasan sederhana bahwa Abraham mempercayai Tuhan, Allah memperhitungkan iman Abraham 
kepadanya sebagai kebenaran  

 
Lalu percayalah Abram kepada TUHAN, maka TUHAN memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai 

kebenaran. (Kej 15:6) ≈ Abram percaya kepada TUHAN, dan karena itu TUHAN menerima dia 
sebagai orang yang menyenangkan hati-Nya. (Kej 15:6, BIS)  

 
Tuhan juga memberkati Abraham dengan kelimpahan harta duniawi.  

 
Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. (Kej 13:2)  

 
Bertahun-tahun kemudian, Tuhan membuat perjanjian lain dengan sekelompok umat yang "tegar tengkuk". 
Setelah baru saja membawa mereka keluar dari Mesir dengan sepuluh tulah yang dahsyat dan menyediakan 
setiap kebutuhan mereka di padang pasir, Israel masih menolak untuk percaya bahwa Tuhan ingin 
memberkati mereka semata-mata karena memang Dia adalah Allah yang baik. Sekarang bayangkan 
sebentar saja betapa kerasnya hati seseorang perlu jadi sampai mereka tetap percaya bahwa Allah tidak 
baik setelah semua Dia sudah lakukan untuk mereka! Penulis kitab Ibrani mengatakan kepada kita bahwa 
inilah alasan mengapa Israel harus berjalan gurun selama empat puluh tahun sebelum mereka bisa 
memasuki Tanah Perjanjian. Semua orang yang menolak untuk percaya pada kebaikan Allah meninggal di 
padang gurun:  

 
Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya 
jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Siapakah mereka yang 
membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suara-Nya? Bukankah mereka semua 
yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang Ia murkai empat puluh tahun 
lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang 
gurun?  Dan siapakah yang telah Ia sumpahi, bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentian-
Nya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat, bahwa mereka tidak dapat masuk 

oleh karena ketidakpercayaan mereka. (Ibr 3:12, 16-19) ≈ Saudara-saudara, hati-hatilah jangan 
sampai ada di antaramu seorang yang hatinya begitu jahat dan tidak beriman, sehingga ia berbalik 
dan menjauhi Allah yang hidup! Nah, siapakah orang-orang yang mendengar suara Allah lalu 
memberontak terhadap-Nya? Itulah semua orang yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, bukan? 
Dan terhadap siapakah Allah marah empat puluh tahun lamanya? Terhadap mereka yang berdosa, 
yang jatuh mati di padang gurun, bukan? Ketika Allah bersumpah begini, "Mereka tidak akan masuk 
ke negeri itu untuk mendapat istirahat bersama-Ku"  —  siapakah pula yang dimaksudkan oleh Allah? 
Yang dimaksudkan ialah orang-orang yang memberontak terhadap Allah, bukan? Sekarang kita 
mengerti bahwa mereka tidak dapat masuk, karena mereka tidak percaya kepada Allah. (Ibr 3:12, 16-
19, BIS)  
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Dan inilah alasan mengapa Allah memberi mereka hukum Taurat. Berdasarkan hukum itu mereka harus 
hidup secara moral, melakukan ritual-ritual, mempersembahkan korban-korban dan sepenuhnya memegang 
posisi mereka terhadap kesepakatan itu agar Tuhan memberkati mereka. Tetapi melalui banyak kisah dari 
Wasiat Lama kita melihat ungkapan sedih tentang kegagalan Israel untuk mematuhi persyaratan hukum 
Taurat. Mereka dikalahkan, ditangkap, kota-kota mereka dihancurkan dan mereka disebarkan ke seluruh 
bumi.  
 
 
Dua Akad untuk Dipilih 
   
Selama periode sejak hukum itu diberikan, hingga kayu salib, terdapat dua akad di bumi: Akad hukum Taurat 
dan akad yang telah dibuat Allah dengan Abraham. Dan inilah yang mengejutkan: setiap saat dalam sejarah 
mereka, Israel bisa memilih untuk keluar dari bawah hukum dan hidup lagi di bawah perjanjian yang telah 
dibuat Allah dengan Abraham, sekali lagi percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka dan melihat 
mereka sebagai orang benar bukan karena mereka mencoba untuk hidup sampai hukum, tetapi hanya 
karena mereka percaya pada Tuhan. Akad hukum Taurat itu tidak membatalkan akad yang Allah buat 
dengan Abraham!  

 
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. Maksudku ialah: Akad yang sebelumnya telah disahkan 
Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit empat ratus tiga puluh tahun 
kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah (NKJV: 
jika warisan itu) berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji; tetapi justru oleh janjilah Allah 
telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. (Gal 3:16-18, penjelasan 
penerjemahan ditambahkan)  

 
Di bawah Akad Lama, hukum Taurat diberikan untuk ditaati, tetapi di bawah Akad Baru janji-janji diberikan 
untuk dipercayai. Yesus datang ke bumi lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk memenuhi persyaratan-
persyaratan hukum Taurat, sehingga membatalkan dan meniadakan secara efektif Akad Lama bagi orang-
orang percaya:  

 
Sebab, sekiranya akad yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang 
kedua. Sebab Ia menegor mereka ketika (NKJV: Disebabkan menemukan cacat padanya) Ia berkata: 
"Sesungguhnya, akan datang waktunya," demikianlah firman Tuhan, "Aku akan mengadakan akad 
baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti (NKJV: bukan menurut) akad 
yang telah Kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu Aku memegang tangan mereka 
untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada akad-Ku, dan 
Aku menolak mereka," demikian firman Tuhan. Oleh karena Ia berkata-kata tentang akad yang baru, 
Ia menyatakan yang pertama sebagai akad yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua 
dan usang, telah dekat kepada kemusnahannya. [(NKJV) Dalam Dia berkata-kata, “Suatu akad 
baru,” Dia membuat yang pertama tidak terpakai lagi.] (Ibr 8:7-9, 13, penjelasan penerjemahan dan 
penekanan ditambahkan)  

 
Kemudian beberapa ratus tahun kemudian, Yesus datang ke dalam sejarah. Mereka yang masih berusaha 
untuk hidup sesuai dengan Akad Lama mencoba menentang-Nya, mengklaim bahwa mereka adalah anak-
anak Abraham karena keturunan alamiah mereka. Yesus memiliki sesuatu yang lain untuk dikatakan kepada 
mereka:  

 
Jawab mereka kepada-Nya: "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka: "Jikalau 
sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh 
Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh Aku; Aku, seorang yang 
mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang Kudengar dari Allah; pekerjaan yang 
demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan 
keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam 
kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas 
kehendaknya sendiri (NKJV: dia sendirilah sumbernya), sebab ia adalah pendusta dan bapa segala 
dusta. Tetapi karena Aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepada-Ku. (Yoh 
8:39-40, 44-45, penjelasan penerjemahan dan penekanan ditambahkan)  

 
Di sini kita melihat dengan jelas bahwa orang-orang tidak percaya (dalam) Yesus, mereka dengan keras 
kepala menolak untuk percaya Dia adalah Anak Allah. Mereka melakukan dosa yang sama sebagaimana 
ketidakpercayaan Israel di padang gurun ratusan tahun sebelum mereka! Ya, Israel di padang gurun 
mungkin memiliki "tipe" ketidakpercayaan yang berbeda (menolak untuk percaya bahwa Tuhan itu baik), tapi 
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itu masih ketidakpercayaan kepada Tuhan.  
 
Ayat-ayat berikutnya memberitahu kita bahwa mereka yang percaya kepada Yesus adalah anak Abraham 
dan diberkati bersama dengan Abraham hanya karena mereka percaya.  

 
Jadi kamu lihat, bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. 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." Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan 
Abraham yang beriman itu. (Gal 3:7-9) ≈ Alkitab sudah melihat terlebih dahulu bahwa Allah 
memungkinkan orang-orang bukan Yahudi berbaik kembali dengan Allah, kalau mereka percaya 
kepada-Nya. Kabar Baik itu diberitahukan terlebih dahulu kepada Abraham dalam janji ini, "Melalui 
engkau, Allah akan memberkati seluruh umat manusia di atas bumi." Alkitab sudah melihat terlebih 
dahulu bahwa Allah memungkinkan orang-orang bukan Yahudi berbaik kembali dengan Allah, kalau 
mereka percaya kepada-Nya. Kabar Baik itu diberitahukan terlebih dahulu kepada Abraham dalam 
janji ini, "Melalui engkau, Allah akan memberkati seluruh umat manusia di atas bumi." Abraham 
percaya, maka ia diberkati. Begitu juga semua orang yang percaya, akan diberkati bersama-sama 
Abraham. (Gal 3:7-9 BIS) 
 
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 (Rm 4:16) ≈ Jadi janji Allah itu berdasarkan percayanya orang kepada Allah. Itu menjadi suatu 
jaminan kepada semua keturunan Abraham bahwa janji itu diberikan kepada mereka sebagai suatu 
pemberian yang cuma-cuma dari Allah; bukan hanya kepada mereka yang taat kepada hukum 
agama Yahudi saja, tetapi juga kepada mereka yang percaya kepada Allah sama seperti Abraham 
percaya kepada-Nya. Sebab Abraham adalah bapak kita semua secara rohani. (Rom 4:16, BIS)  

 
Ketika kita memahami hal ini, itu mengubah cara kita menerima dari Tuhan, karena kita tidak harus berpikir 
tentang apakah kita sudah cukup baik atau terlalu buruk untuk menerima dari Tuhan. Ini mengubah cara kita 
berdoa karena kita berdoa dari suatu tempat kemenangan, dan bukan untuk kemenangan. Ini mengubah 
cara kita melihat Allah, bukan sebagai makhluk keras yang menghakimi kita karena kita buruk atau 
memberkati kita karena kita baik, tetapi Bapa yang penuh kasih yang memberkati hanya karena kita percaya 
kepada Yesus Kristus Anak-Nya.  
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Jadi Anda Ingin Mengkhotbahkan Hukum Taurat? 
 

 

Satu-satunya jenis orang yag dengannya Yesus membicarakan "hukum" adalah mereka yang bertangan-
berat dalam pekerjaan hukum. Ia berbicara keras dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang adalah 
penguasa agama zaman itu.  

 
Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: "Ahli-ahli 
Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala 
sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, 
karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, 
lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. (Mat 23:1-4) 

≈ "Guru-guru agama dan orang-orang Farisi mendapat kekuasaan untuk menafsirkan hukum Musa. 
Sebab itu taati dan turutilah semuanya yang mereka perintahkan. Tetapi jangan melakukan apa yang 
mereka lakukan, sebab mereka tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan. Mereka menuntut hal-
hal yang sulit dan memberi peraturan-peraturan yang berat, tetapi sedikit pun mereka tidak menolong 
orang menjalankannya. (Mat 23:1-4, BIS)  

 
Yesus tidak berusaha menyuruh orang-orang (termasuk orang-orang Farisi) untuk mematuhi hukum dan 
aturan lainnya, melainkan Dia menunjukkan Farisi kemunafikan mereka untuk mengajar orang lain agar 
menaati semua aturan sementara mereka sendiri melakukannya dengan buruk.  
 
Seperti banyak pengkhotbah zaman ini, para penguasa agama ini benar-benar memberitakan suatu versi 
hukum Taurat "yang diencerkan", sehingga hampir mungkin bagi mereka untuk dapat mematuhi aturan-
aturan buatan mereka sendiri! Pada kenyataannya hukum Taurat sebenarnya jauh lebih ketat daripada apa 
yang orang khotbahkan! Mari kita melihat dengan baik apa yang hukum sebenarnya berkata kepada orang 
yang melanggar hukum Taurat:  

 
Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. TUHAN akan 
mendatangkan kutuk, huru-hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang 
kaukerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab 
engkau telah meninggalkan Aku. TUHAN akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai 
dihabiskannya engkau dari tanah, ke mana engkau pergi untuk mendudukinya. TUHAN akan 
menghajar engkau dengan batuk kering, demam, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama 
dan penyakit gandum; semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang 
di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahpun menjadi besi. TUHAN akan 
menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu; dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu, 
sampai engkau punah. TUHAN akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu 
jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan 
mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi 
makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang 
mengganggunya.  TUHAN akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan 
kedal dan kudis, yang dari padanya engkau tidak dapat sembuh. TUHAN akan menghajar engkau 
dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah 
hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap; perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi 
engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Engkau 
akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan 
mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak 
akan mengecap hasilnya. (Ul 28:26-30)  

 
Sebenarnya daftarnya terus berlanjut - luangkanlah waktu untuk membaca Ulangan 28 dari ayat 15 dan 
seterusnya. Sekarang jika orang yang masih ingin memberitakan hukum Taurat zaman ini benar-benar 
memberitakan hukum Taurat secara maksimal, mereka harus mencakup segala kutuk ini juga! Jika seorang 
pengkhotbah modern ingin memberitakan bahwa kita masih harus mematuhi 10 Perintah, mereka harus 
memasukkan dalam khotbah mereka bahwa segala kutuk ini akan datang kepada kita jika kita tidak 
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mematuhi semua hukum 100% sepanjang waktu!  
 
Inilah sebabnya mengapa pesan kasih karunia terdengar begitu radikal bagi kebanyakan orang, namun 
sebenarnya tidak lebih radikal daripada hukum Taurat seperti yang dapat kita lihat dengan jelas dari ayat di 
atas. Hanya saja bahwa hukum telah diberitakan dengan sangat banyak dikurangi levelnya dan dicampur 
dengan sedikit rahmat untuk membuatnya terdengar "baik" dan dapat diterima. Tapi bagaimana bisa kita 
pernah berpikir kita dapat mencampur atau mencoba untuk menyeimbangkan dua hal yang begitu sangat 
berbeda satu sama lain?  
 
Orang-orang Farisi dan ahli Taurat memberitakan bahwa orang harus hidup kudus, taat kepada hukum Musa 
dan mereka juga bertindak seolah-olah mereka melakukannya sendiri, tetapi hati mereka penuh dengan 
kejahatan. Orang-orang Farisi berkhotbah bahwa selama seseorang tidak melakukan perzinahan, atau jika 
mereka tidak marah terhadap saudara mereka tanpa alasan, maka orang tersebut tidak melanggar hukum 
Taurat. Tetapi Yesus kemudian mengatakan kepada mereka bahwa standar hukum Taurat itu sebenarnya 
jauh lebih tinggi dan jika seseorang bahkan dengan tanpa sengaja mengejek saudara mereka atau menjamu 
suatu pikiran kedagingan, mereka bersalah karena melanggar semua hukum lain juga dan hukumannya 
adalah kematian. Yesus kemudian menunjukkan kepada mereka bahwa jika mereka ingin memberitakan 
hukum, mereka harus benar-benar memberitakannya secara maksimal, dan juga mencakup semua 
konsekuensi-konsekuensi mengerikan, bahkan untuk melanggar satu hukum saja, seperti maut, tangan 
mereka dipotong, mata mereka dicungkil, merajam seseorang yang telah berdosa, dll. Inilah yang Yesus 
maksudkan ketika Dia membuat pernyataan berikut:  

 
Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah [(NKJV) tanpa sebab] terhadap saudaranya 
harus dihukum; … dan siapa yang berkata: Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-
nyala. (Mat 5:22) ≈ Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu, barangsiapa marah kepada orang lain, 
akan diadili; ... Dan barangsiapa mengatakan kepada orang lain, ‘Tolol,’ patut dibuang ke dalam api 
neraka. (Mat 5:22, BIS) 
 
Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang 
memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka 
jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik 
bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke 
dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, 
karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa dari pada tubuhmu dengan utuh 
masuk neraka. (Mat 5:27-30)  

 
 
Tetapi melalui salib Yesus telah mengakhiri hukum Taurat, menghancurkan untuk selama-lamanya tuntutan-
tuntutan konstan untuk "perilaku" benarnya dan membuat kita bebas untuk hidup bagi Tuhan karena kita 
mengasihi-Nya, bukan karena kita takut akan hukuman.  

 
Di dalam kasih tidak ada ketakutan: kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan; sebab ketakutan 

mengandung hukuman dan barangsiapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. (1 Yoh 4:18) ≈ 
Orang yang menikmati kasih Allah, tidak mengenal perasaan takut; sebab kasih yang sempurna 
melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah 
dengan sempurna kalau orang itu takut menghadapi Hari Pengadilan. (1 Yoh 4:18 BIS)  
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Mengapa Hidup Kudus? 
 

 

Seluruh Akad Baru berbicara menentang upaya untuk "hidup kudus" dengan kekuatan kita sendiri dan 
dibenarkan melalui usaha kita sendiri. Allah tidak lagi berhubungan dengan kita sesuai dengan tingkat 
ketaatan kita sendiri, tetapi menurut ketaatan sempurna satu orang, yaitu Yesus Kristus.  

 
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang [Adam pertama] semua (NKJV: banyak) orang telah 
menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang [Kristus] semua (NKJV: banyak) 
orang menjadi orang benar. (Rom 5:19 NKJV, penjelasan penerjemahan dan penekanan 
ditambahkan)  

 
Namun kita melihat banyak ayat dalam Perjanjian Baru yang masih mendukung gaya hidup suci. Apa yang 
tujuannya? Mengapa kita masih perlu untuk mempertahankan suatu gaya hidup bermoral jika kasih atau 
persetujuan Allah terhadap kita tidak berfluktuasi berdasarkan seberapa baik kita bertingkahlaku?  
 
Ayat di atas berbicara tentang kedudukan status kita di hadapan Allah. Di mata Tuhan, setelah kita 
menempatkan iman kita dalam Putra-Nya Yesus Kristus, kita akan selalu dibenarkan dan berdiri sebagai 
orang benar di hadapan-Nya karena ketika Bapa melihat kita, Dia melihat Kristus. Kita ada di dalam Kristus 
(1 Korintus 1:30) dan tidak ada yang bisa membawa kita keluar dari Kristus. 
  
Namun, sering kita berupaya dan melepaskan diri dari Kristus setelah kita melakukan kesalahan. Sering 
setelah seorang beriman melanggar sayap moral mereka, mereka merasa bahwa tindakan mereka sedang 
diteliti oleh Allah di bawah kaca pembesar, tapi ini tidak terjadi. Bapa melihat ketaatan Yesus yang sempurna 
atas nama kita! Oleh karena itu ketika kita tersandung secara moral, kita dapat yakin bahwa cinta dan 
persetujuan Allah bagi kita tetap teguh.  
 
Sebaliknya, ketika Alkitab berbicara tentang berhubungan dengan orang, kita terus-menerus didorong untuk 
"saling mengasihi", "menjaga ikatan damai sejahtera", "saling mengampuni" dll. Orang-orang tidak sama 
penuh rahmat seperti Tuhan dan kita perlu mempertahankan "perbuatan baik" jika kita ingin 
mempertahankan hubungan kita dengan orang, tapi bukan dengan Tuhan. Perhatikan bahwa kita tidak 
mengatakan bahwa orang harus hidup tidak taat kepada Allah. Bagaimanapun konteks dari kebanyakan ayat 
Akad Baru yang berbicara tentang hidup kudus dan perbuatan-perbuatan baik berkenaan dengan 
mempertahankan hubungan kita dengan yang orang lain. Tanpa mencoba untuk menspiritualkan, mari kita 
lihat beberapa contoh dan menafsirkan ayat-ayat ini untuk arti harafiahnya:  
 
 
Contoh 1 

  
Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah 
sesama anggota. (Ef 4:25)  

 
Jika kita terus berbohong kepada orang-orang kita akan mendapat masalah cepat atau lambat ketika 
kebohongan kita mengejar kita.  
 
 
Contoh 2 

  
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa: janganlah matahari terbenam, sebelum 

padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada Iblis. (Ef 4:26-27) ≈  "Jadilah marah, dan 
jangan berbuat dosa". Jangan biarkan matahari terbenam pada amarahmu, atau memberi tempat 
kepada setan. (Ef 4:26-27, terjemahan NKJV)  

 
Ketika kita tetap marah dengan seseorang untuk jangka waktu yang lama, kita memberikan setan pijakan 
dalam hubungan kita dengan orang itu.  
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Contoh 3 

  
Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan 
pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang 
yang berkekurangan. (Ef 4:28)  

 
Ketika kita mencuri dari orang lain, itu pasti akan memiliki efek yang merugikan hubungan kita dengan 
mereka ketika mereka mengetahuinya. Namun, jika kita bekerja dan mendapatkan uang dengan jujur, kita 
akan memiliki cukup untuk membantu orang-orang yang mungkin memiliki kebutuhan.  
 
 
Contoh 4 

  
Janganlah ada perkataan kotor (NKJV: merusak) keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang 
baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. 
(Ef 4:29) 

 
Sekali lagi ini mengacu kepada orang-orang, karena dikatakan bahwa kata-kata kita seharusnya 
membangun para pendengar.  
 
 
Contoh 5 

  
Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta 
kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk 
memperoleh pengetahuan yang benar menurut (NKJV: ..diperbaharui dalam pengetahuan menurut) 
gambar Khaliknya; dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau 
orang tak bersunat, orang Barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah 
semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan 
(NKJV: yang kudus) dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, 
kelemahlembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah 
seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam (NKJV: mempunyai keluhan) 
terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 
(Kol 3:9-13)  

 
Karena kita telah dibersihkan dari sifat dosa lama kita, sebenarnya tidak pantas bagi seorang percaya untuk 
berbohong kepada saudaranya lagi karena itu akan benar-benar bertentangan dengan karakter Roh Kudus 
yang sekarang tinggal dalam orang percaya. Singkatnya, bodoh saja untuk bertindak dalam suatu cara yang 
bertentangan dengan identitas baru seseorang. Buah Roh Kudus akan menyerap dalam kehidupan orang 
percaya yang didirikan dalam kasih karunia sedemikian rupa sehingga belas kasihan, kebaikan, 
pengampunan, kerendahan hati dan semua ciri ilahi tersebut akan bebas mengalir kepada orang-orang di 
sekelilingnya.  
 
Ada banyak contoh lain, tapi saya pikir kita telah mengerti: Allah tidak berkurang dalam mencintai kita ketika 
kita membuat kesalahan, tapi orang akan demikian - kecuali mereka adalah orang Kristen dewasa yang 
mengerti kasih karunia dan tahu bahwa tidak ada orang yang berperilaku sempurna.  
 
 
Bertindak Menurut Sifat Baru Kita 
  
Jika kita telah mati bagi dosa (karena sifat berdosa kita telah "dipotong" keluar dari kita melalui sunat Kristus 
menurut Kolose 2:11), mengapa kita masih ingin hidup di dalamnya? Mengapa kita masih ingin menjalankan 
keinginan daging lama kita seolah-olah kita belum dibersihkan dari itu?  

 
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya 
semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak! Bukankah kita telah mati bagi dosa, 
bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari 
dosa. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu 
jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu 
kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah 
sebagai orang-orang, yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-
anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan 
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dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih 
karunia. (Rom 6:1-2, 7, 12-14)  

 
Dan di sinilah bagaimana kita melakukannya: Semakin kita mencoba untuk kurang berbuat dosa semakin 
kita akan gagal, karena kuasa dosa adalah hukum dan ketidakmampuan kita untuk memenuhi standar-
standarnya:  
 

Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. (1 Kor 15:56) ≈ Bisa maut ialah dosa, 
dan dosa menjalankan peranannya melalui hukum agama. (1 Kor 15:56 BIS) 

 
Dalam upaya kita sendiri mencoba untuk menjadi kudus, di situlah kejatuhan terbesar kita menunggu.  
 
Kemenangan kita atas keinginan-keinginan daging adalah dengan memiliki pikiran kita diperbaharui, memiliki 
pikiran kita berubah untuk membedakan kebenaran Firman Tuhan dan menghabiskan waktu di hadirat-Nya, 
membiarkan Dia berkasih-kasihan dan merayu kita. Ketika kita mulai melihat seberapa dalam kasih-Nya 
nyata bagi kita, kita tidak akan mampu menolak untuk mengalirkan buah Roh dalam diri kita, menunjukkan 
kasih dan belas kasihan kepada dunia yang butuh melihat Yesus.  
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Apakah Tuhan Marah kepada Orang-orang yang Tidak Percaya? 
 

 

Semua orang di muka bumi, yang belum menaruh iman mereka kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat mereka, bersalah atas satu-satunya dosa yang untuknya Yesus tidak bisa mati di kayu salib: 
ketidakpercayaan dalam Yesus.  
 
Namun, bertentangan dengan kepercayaan populer, Allah tidak marah kepada orang-orang kafir karena 
tidak menerima-Nya. Pada kayu salib lebih dari 2000 tahun lalu dosa seluruh dunia telah diampuni dan Allah 
mengulurkan kasih karunia dan kebaikan-Nya kepada seluruh umat manusia:  

 
Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. (Tit 2:11, penekanan 

ditambahkan) ≈ Sebab Allah sudah menunjukkan rahmat-Nya guna menyelamatkan seluruh umat 
manusia. (Tit 2:11, BIS, penekanan ditambahkan)  

 
Namun seseorang harus menaruh iman mereka dalam kasih karunia ini untuk menerimanya. 
 
Allah telah mendamaikan seluruh dunia untuk diri-Nya melalui Yesus dan Dia telah membuat penyediaan 
bagi setiap orang di planet ini untuk diselamatkan:  

 
… Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan 
pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. (2 Kor 5:19)  

 
Allah telah memungkinkan semua hukuman atas dosa dicurahkan pada tubuh Yesus dan juga telah 
mengampuni dosa semua orang, tetapi orang-orang harus percaya kepada Yesus untuk menerima 
pengampunan ini.   
 
Saat ini Allah tidak sedang dalam bisnis menghukum lagi. Dalam hari-hari ini Tuhan mengulurkan kebaikan-
Nya terhadap semua orang di planet ini (dalam cara yang sama untuk yang percaya dan tidak percaya) 
karena Dia ingin mereka melihat bahwa Dia baik dan bahwa Dia mengasihi mereka. Adalah kebaikan Allah 
yang membawa orang untuk bertobat, bukan takut akan hukuman:  

 
Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya dan kelapangan hati-
Nya? Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada 

pertobatan? (Rm 2:4) ≈ Atau kalian pandang enteng kemurahan Allah dan kelapangan hati serta 
kesabaran-Nya yang begitu besar? Pasti kalian tahu bahwa Allah menunjukkan kebaikan hati-Nya 
karena Ia mau supaya kalian bertobat dari dosa-dosamu. (Rom 2:4, BIS) 

 
Itulah sebabnya ateis dan orang-orang berdosa bukanlah musuh kita, melainkan teman-teman kita, karena 
jika Allah mengasihi mereka maka bagaimana bisa kita tidak? Tugas kita adalah untuk menunjukkan kepada 
mereka kasih Allah, bukan  menghakimi mereka.  
 
 
Melanjutkan dalam Ketidakpercayaan 
  
Namun, jika orang-orang ini terus dalam ketidakpercayaan mereka dengan sengaja menolak tawaran damai 
dari Allah ini dan dalam prosesnya menginjak-injak darah Yesus di bawah kaki mereka, hati mereka akhirnya 
akan menjadi lebih dan lebih dikeraskan:  

 
Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri 
pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. (Rom 2:5)  

 
Pada satu hari penghakiman dan bukan bertahun-tahun seperti beberapa orang bilang (lihat Roma 2:5 atas 
lagi) orang-orang kafir tersebut akan dihakimi karena tidak percaya kepada Yesus dan mereka akan harus 
menghadapi konsekuensi mengerikan dengan menghabiskan kekekalan terpisah dari Allah dan tidak 
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menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka, yaitu yang bukan kehendak Allah bagi siapa pun di bumi, 
karena Allah mengasihi semua orang!  

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

 
Oleh karena itu, karena Tuhan mengasihi orang-orang kafir dan ingin semua orang diselamatkan, adalah 
mandat kita untuk mengulurkan cinta yang sama ini untuk tetangga kita yang belum percaya, terutama 
karena kita adalah tangan dan kaki Allah di bumi. Kebanyakan orang bukan pemercaya memiliki hati yang 
telah sangat keras, belum tentu melawan Allah, tapi kebanyakan terhadap orang-orang Kristen yang telah 
salah mengartikan Allah sebagai Tuhan yang keras yang mengijinkan penyakit, kekerasan, ketidakadilan dan 
hukuman untuk memerintah di bumi. Dan kemudian di atas semuanya ini, jika seorang yang tidak percaya 
ingin bergabung dengan gereja, mereka sekarang harus mulai mematuhi hukum yang tak terhitung 
jumlahnya juga dan mereka sebaiknya memastikan bahwa mereka mengubah gaya hidup mereka jika tidak 
mereka akan ditendang keluar oleh gereja atau Allah akan menghukum mereka. Ayolah, orang dengan 
sedikit akal sehat macam apa yang akan ingin mendaftar untuk itu?  
 
Karena itu marilah kita menunjukkan kepada mereka jenis cinta yang Allah telah tunjukkan kepada kita ketika 
kita pertama kali datang ke dalam Kristus:  

 
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, 
ketika kita masih berdosa. (Rom 5:8)  

 
Tak satu pun dari kita yang memang sebelumnya layak mendapatkannya, mengapa kemudian kita harus 
mencoba untuk membuat orang lain merasa bahwa mereka harus mencapai suatu standar yang sempurna? 
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Perintah-perintah Dalam Akad Baru 
 

 

Alkitab bukan untuk dianggap sebagai seperangkat prinsip untuk diupayakan dan dicapai dalam hidup, 
perintah-perintah yang ditemukan di bawah Akad Baru juga bukanlah satu set perintah untuk diupayakan 
dan diikuti. Meskipun begitu dengan cara yang sama, perintah-perintah itu juga jangan dilihat hanya sebagai 
saran-saran baik. Tidak, Firman Tuhan selalu benar dan penuh dengan kehidupan dan kuasa!  

 
Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua manapun; ia 
menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup 
membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. (Ibr 4:12) 

 
Namun ketika kita diberi suatu perintah di bawah Akad Baru (terutama seluruh buku seperti Yakobus dan 
Petrus), bagi kita ini bukan untuk digunakan sebagai ukuran ketaatan kita, karena ini akan berarti bahwa kita 
menempatkan diri di bawah hukum lagi dan hanya menyebutnya menjadi suatu nama yang lain yaitu suatu 
perintah.  

Sebaliknya buku-buku ini harus dilihat sebagai contoh tentang seperti apa kehidupan seorang Kristen itu 
dapat terlihat ketika orang di bawah kuasa Allah memanifestasikan buah Roh dalam hidup mereka. Ketika 
kita hidup dalam pujian dan kita bergembira di dalam Tuhan, kita berjalan menurut Roh (Roma 8:1) dan kami 
akan secara otomatis mengeksekusi perintah-perintah dan mewujudkan buah Roh.  

 
Berbeda dengan Hukum Taurat Akad Lama, perintah di bawah Perjanjian Baru tidak harus dilihat sebagai 
patokan untuk mengukur kinerja kita dan tidak juga menyebabkan kita mendapat berkat Tuhan. Sebuah 
pewahyuan kunci yang kita sebagai orang-orang percaya Akad Baru perlu miliki adalah bahwa kita telah 
dibuat sepenuhnya benar dan inilah yang membentuk dasar kita menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak ada 
yang bisa kita lakukan yang akan menambah bahkan satu ons pun kebenaran Ilahi ini yang telah 
diperhitungkan kepada kita sebagai suatu pemberian gratis.  
 
Sangat mudah untuk salah paham mengenai beberapa ayat dalam kitab Yakobus jika kita membacanya 
dalam konteks yang salah. Dalam konteks Akad Baru, yang menyatakan bahwa kita telah diselamatkan oleh 
kasih karunia melalui iman (Efesus 2:8-9), serta fakta bahwa kita tidak dapat melakukan apapun untuk 
mendapatkan berkat atau persetujuan Allah, mari kita lihat beberapa ayat-ayat ini:  

 
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika tidak 
demikian kamu menipu diri sendiri. (Yak 1:22) 
 
Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada 
hakekatnya adalah mati. (Yak 2:17) 
 
Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan 
adalah mati. (Yak 2:26)  

 
Ayat-ayat ini seharusnya tidak menuduh kita dan membuat kita merasa kita belum melakukan cukup. 
Bahkan, jika pengkhotbah manapun pernah mencoba untuk memaksa orang percaya "melakukan lebih 
banyak untuk Tuhan" dengan menggunakan manipulasi, meletakkan rasa bersalah atau penuduhan, mereka 
sebenarnya berusaha untuk membawa orang kembali ke bawah Hukum Taurat Akad Lama!  
 
 
Dalam Daging atau dalam Roh? 
  
Namun sebelum kita mengurusi ketiga ayat Yakobus, marilah kita dengan cepat melihat suatu prinsip yang 
umumnya disalahpahami:  

 
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman (NKJV: =penuduhan) bagi mereka yang ada di dalam 
Kristus Yesus, [(NKJV) yang berjalan tidak menurut daging melainkan menurut Roh]. (Rm 8:1 
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penjelasan penerjemahan ditambahkan) ≈ Sekarang tidak ada lagi penghukuman terhadap mereka 
yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. (Rom 8:1 , BIS) 
 
Mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup 
dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang 
tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. (Rom 8:8-9, penekanan ditambahkan) 

  
Ketika kita dilahirkan kembali kita ditempatkan di dalam Kristus, tapi perilaku kita tidak selalu 
menggambarkan sifat sejati lahir baru kita, yang berarti kita tidak tentu melakukan semuanya dengan benar 
100% sepanjang waktu. Namun tidak ada penuduhan, bahkan jika kita tidak melakukan segalanya dengan 
benar, karena Yesus telah memukul mata banteng itu bagi kita! Kita adalah milik Kristus dan Allah 
selamanya senang dengan kita.  
 
Akad Lama mencoba untuk berurusan dengan masalah perilaku lahiriah, dengan perbuatan dosa manusia 
dan perbuatan kefasikan. Tetapi di bawah Akad Baru Allah mengubah hati kita (Dia berurusan dengan 
masalah batin) dan ketika hati kita berubah, karya-karya yang baik secara otomatis akan mengikuti. Inilah 
yang penulis Ibrani artikan ketika dia mengutip nabi Yeremia:  

 
"Inilah akad yang akan Kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu," Ia berfirman pula: "Aku akan 
menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, (Ibr 10:16)  

 
Pertama-tama kita harus percaya dengan benar (bahwa Tuhan mengasihi kita terlepas dari kinerja kita dan 
bahwa kita tidak bisa berupaya memperoleh persetujuan-Nya) sebelum kita akan mulai melakukan hal-hal 
yang benar. Kepercayaan yang benar akan menyebabkan hidup benar, tetapi hidup benar itu sendiri saja 
tidak akan menuntun kepada kepercayaan yang benar.  
 
Kembali ke ayat-ayat Yakobus, penulis mengatakan bahwa jika kita benar-benar diselamatkan, akan ada 
bukti iman kita dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik. Tapi karena pikiran kita belum sepenuhnya 
diperbarui, kita kadang-kadang mengacaukan dan lalai untuk melakukan perbuatan baik yang Allah 
maksudkan bagi kita untuk dijalani. Tapi di sinilah di mana kasih karunia Allah datang : Allah tidak menuduh 
atau menghakimi atau menghukum kita jika kita tidak melakukan perbuatan yang tentangnya penulis 
Yakobus berbicara. Dia terus sama mencintai kita.  
 
Sekalipun demikian ini bukan menghapus satupun kuasa dari kata-kata Yakobus. Lagipula, apa tujuan iman 
jika tidak mengalir keluar menjadi perbuatan? Kita bisa misalnya memiliki iman bahwa seorang pengemis di 
jalan harus ditolong oleh orang lain, tetapi kita sendiri tidak melakukan apa-apa tentang hal itu. Tulisan 
Yakobus menjelaskan seperti apa tampaknya seorang yang memiliki iman Yesus. Tapi ini hanyalah prinsip-
prinsip dasar. Rasul Paulus kemudian melebarkan perspektif kita tentang kasih karunia untuk menunjukkan 
bahwa kita tidak diselamatkan oleh perbuatan dan juga tidak hidup karenanya - kasih karunia adalah apa 
yang menyelamatkan kita dan kasih karunia adalah apa yang membuat kita diselamatkan. Tapi perbuatan 
adalah bukti iman kita.  
 
Mari kita lihat apa yang John Piper katakan tentang dihakimi menurut perbuatan-perbuatan kita:  
 
"Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman; bukan oleh diri kita sendiri, itu adalah pemberian Allah. 
Tapi hati yang penuh iman akan meluap dalam sikap dan perbuatan yang sangat berbeda dengan orang-
orang yang mengalir dari ketidakpercayaan. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan kita akan bersaksi 
mengenai keaslian atau ketiadaan iman, dan tidak konsisten bagi Tuhan untuk menghakimi kita sesuai 
dengan perbuatan. Tetapi kita harus memahami bahwa penghakiman menurut perbuatan ini tidak 
bermaksud untuk kita mendapatkan keselamatan kita. Perbuatan kita tidak mendapatkan keselamatan, 
perbuatan kita menunjukkan keselamatan kita. Perbuatan kita tidak pantas mendapatkan kebenaran kita, 
mereka adalah tanda (bukti) dari kehidupan baru kita di dalam Kristus. Perbuatan kita tidak cukup untuk 
layak bagi perkenanan Allah, tetapi perbuatan kita mendemonstrasikan iman kita. Harap jagalah perbedaan 
yang jelas dalam pikiran Anda tentang sikap-sikap dan tindakan-tindakan kita: mereka tidak mendapatkan, 
mereka menunjukkan, mereka tidak pantas, mereka menandai, mereka tidak layak, mereka 
mendemonstrasikan. Dan oleh karena itu, "Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya," 
termasuk orang-orang Kristen."  
 
 
Cuma Suatu Sistem Hukum Baru? 
  
Perbedaan terbesar antara Hukum Taurat Akad Lama dan perintah-perintah yang ditemukan dalam Akad 
Baru adalah ini: Untuk dapat diterima dan diberkati oleh Allah berdasarkan Akad Lama, orang harus 
mematuhi hukum. Di bawah Akad Baru kita ingin mematuhi perintah karena kita sudah diberkati dan 
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diterima! Bagaimanapun kita tidak bisa merancang perintah tertulis dalam Akad Baru menjadi suatu sistem 
aturan modern untuk ditaati, karena itu berarti muslihat untuk menempatkan diri di bawah skema agama lagi, 
sesuatu yang terhadapnya Paulus peringatkan dengan keras:  

 
Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah 
teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata 
kepadamu: jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. (Gal 

5:1-2) ≈ Kristus telah membebaskan kita untuk hidup merdeka. Jadi ambillah posisi kalian! Jangan 
pernah lagi membiarkan siapa pun menaruh kekang perbudakan pada Anda. Saya tegas tentang hal 
ini. Saat salah seorang dari kalian tunduk kepada sunat atau apapun sistem ketaatan-hukum lainnya, 
pada saat yang sama karunia kebebasan Kristus yang telah dimenangkan dengan susah payah itu 
dihabiskan dengan sia-sia. (Gal 5:1-2, terjemahan MSG)  

 
Bagaimanapun juga yang dapat kita lakukan adalah mempercayai bahwa Roh dalam diri kita akan 
membawa kepada penyelesaian pekerjaan yang telah Dia mulai, berhentilah mencemaskan tentang perilaku 
kita yang tidak sempurna dan nikmatilah kehidupan Allah di dalam kita dan melalui kita. Hidup benar-benar 
menemukan tujuannya ketika kita belajar untuk melepaskan saja dan membiarkan Allah menjadi Diri-Nya 
melalui kita.  
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Bukan Seorang Pendosa Lama Saja 
 

 

Meskipun benar bahwa semua orang pernah pergi dengan nama "orang berdosa", hal yang sama tidak 
dapat lagi dikatakan bagi orang Kristen lahir baru. Setelah penyaliban, pada sepanjang seluruh ayat-ayat 
Perjanjian Baru, istilah "orang berdosa" secara konsisten mengacu kepada seseorang yang telah menolak 
Allah dan memilih untuk hidup dalam penundukan kepada keinginan-keinginan hawa nafsu sifat berdosa 
mereka. Ini jelas berbicara tentang orang yang belum dilahirkan kembali. 
  

Dikenal baik sebagai Pelayan kasih karunia, Steve McVey (Grace Walk Ministries)
1
 menulis sebagai berikut:  

Proyek utama bagi sebagian besar orang Kristen di gereja modern adalah untuk mengurangi jumlah atau 
frekuensi dosa dalam hidup mereka. Itulah suatu program manajemen dosa yang untuknya mereka 
mengabdikan diri untuk dengan penuh semangat dan komitmen yang tulus.  

Semuanya terdengar begitu baik di permukaan. Itulah legalisme dalam bentuk halus. Kedengarannya 
benar bagi telinga agamawi kendatipun fakta bahwa itu bertentangan dan mengabaikan apa yang Alkitab 
ajarkan. Kedengarannya begitu benar bagi beberapa bahwa untuk menjadi saleh mengharuskan kita bekerja 
keras untuk mengubah perilaku buruk dan menggantinya dengan yang baik. Untuk mereka itu semua 
tentang mengurangi jumlah dosa yang kita lakukan dan meningkatkan jumlah hal-hal baik yang kita lakukan. 
Tapi kesalehan tidak datang dari itu. Kesalehan bukanlah tidak adanya dosa.  

Yang benar adalah ini, alasan engkau saleh adalah karena Roh Allah diam di dalammu ... Karena Roh 
Kudus datang kedalam rohmu, dan rohmu adalah inti dari identitasmu (Anda ADALAH roh, MEMILIKI jiwa 
dan HIDUP dalam tubuh), maka anda adalah kudus, anda saleh, karena Roh Allah ada di dalam Anda. Ini 
tidak ada hubungannya dengan menolak dosa, atau menyerah ke dalam dosa. Yang benar adalah, Anda 
memang saleh tidak peduli apakah Anda berbuat dosa, atau tidak berbuat dosa. Identitas Anda tidak 
didirikan oleh apa yang Anda lakukan. Itu didirikan oleh apa yang telah Dia lakukan! 
  
Mari kita lihat beberapa contoh ayat-ayat yang berhubungan dengan hal ini dalam Alkitab:  

 
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, 
ketika kita masih berdosa. (Rom 5:8, penekanan ditambahkan) 

  
Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita, yang 
secara tersirat berarti bahwa seorang percaya sudah bukan seorang berdosa lagi.  
 
 
Hukum Taurat Bukan untuk Orang Percaya 

  
… yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi 
orang durhaka dan orang lalim (NKJV: pelanggar hukum), bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi 
orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh 
pada umumnya, (1 Tim 1:9, penjelasan penerjemahan ditambahkan)  

 
Ada beberapa yang sedang terjadi di ayat ini: Pertama dikatakan bahwa hukum Taurat (termasuk 10 
Perintah) tidak dibuat untuk orang benar, mengacu pada seseorang yang telah dilahirkan kembali dan yang 
telah menerima kebenaran Allah sebagai pemberian gratis, yang membuat orang itu sempurna untuk 
selama-lamanya di mata-Nya:  

 
Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia 
kuduskan. (Ibr 10:14)  

 
Selanjutnya ayat ini mengatakan bahwa hukum dibuat untuk orang-orang fasik dan orang berdosa dan juga 
menyebut orang-orang "tanpa hukum". Itu karena di bawah Akad Baru itu bukan mereka yang gagal 
mematuhi kode hukum moral tertulis yang dianggap " tanpa hukum", melainkan orang-orang yang menolak 
untuk menerima pemberian gratis keselamatan yang ditawarkan oleh Allah, yang memalingkan diri terhadap 
kasih karunia-Nya dan mengeraskan hati mereka terhadap bisikan penuh kasih Roh Kudus untuk bertobat 
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dan diselamatkan. Orang-orang ini akan mempertahankan status mereka sebagai pembunuh, pezinah, 
pendusta dan "orang berdosa" karena mereka menolak untuk menerima pengampunan untuk dosa-dosa 
yang ditawarkan dengan cuma-cuma oleh Allah bagi semua orang yang memilih untuk percaya kepada-Nya.  
 
Ayat lain yang membuktikan prinsip ini adalah sebagai berikut:  

 
Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil (NKJV: tidak benar) tidak akan 
mendapat bagian dalam Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang 
berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan 
mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. 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. (1 Kor 6:9-11, penjelasan penerjemahan dan 
penekanan ditambahkan) 

  
Ayat 9 mengatakan "orang yang tidak benar" tidak akan mewarisi kerajaan. Dan kemudian melanjutkan 
dengan menggambarkan daftar perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang belum diampuni dosa-dosa 
mereka, dengan kata lain mereka yang tidak menaruh iman mereka dalam Yesus untuk didamaikan dengan 
Dia. Namun dalam ayat 11 kita melihat kunci untuk membuka bagian Alkitab ini: Paulus mengatakan 
"beberapa orang di antara kamu dahulu". Dia kemudian melanjutkan untuk menjelaskan apa yang terjadi 
pada orang-orang yang menaruh iman mereka dalam Yesus, mengatakan bahwa mereka telah dibersihkan 
dan dibenarkan, berarti mereka sekarang berdiri bersih, tidak bersalah dan diampuni di hadapan Allah. 
Bukankah itu menakjubkan?  
 
Hal ini berfungsi untuk mengkonfirmasi bahwa setiap kali Alkitab (setelah salib) berbicara tentang orang 
berdosa, itu berbicara tentang seseorang yang belum dilahirkan kembali. Mari kita lihat tiga ayat lain:  

 
… ketahuilah, bahwa barangsiapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan 
menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. (Yak 5:20) 

  
Ayat ini mengatakan bahwa "orang berdosa" bisa diselamatkan dari kematian dan dosa-dosanya diampuni 
jika ia berbalik dari jalannya yang salah.  

 
Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang 
fasik dan orang berdosa? (1 Ptr 4:18)  

 
Ayat ini tepat dalam mendukung 1 Timotius 1:9 (di atas) dan dengan jelas mempertentangkan "orang benar" 
dengan "orang berdosa dan orang durhaka yang tak beriman".  
 
Ayat berikutnya mematoknya:  

 
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) ≈ 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 BIS) 

 
Ini menegaskan bahwa orang Kristen yang telah dilahirkan kembali tidak dapat dicap sebagai "orang 
berdosa" menurut tingkat perbuatan mereka baik atau buruk, karena tidak perlu diperdebatkan bahwa setiap 
orang membuat kesalahan hampir setiap hari dalam hidup mereka! Namun ayat ini mengatakan bahwa siapa 
pun yang telah dilahirkan dari Allah (dilahirkan kembali) tidak dapat berbuat dosa, karena identitas mereka 
tidak didasarkan pada tingkat mereka berpegang pada 10 Perintah Allah, tetapi itu didasarkan pada karya 
yang sudah selesai di salib!  
 
Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang sudah dilahirkan kembali telah menerima 
kebenaran Allah sebagai pemberian dan telah sepenuhnya dikuduskan (dalam roh mereka) sehingga tidak 
dapat disebut sebagai orang berdosa lagi, bahkan jika perilaku mereka tidak selalu mencerminkan hal ini. 
Ya, kita tidak selalu hidup dalam 100% ketaatan kepada Allah, tetapi itu tidak mempengaruhi fakta bahwa 
Allah tetap melihat kita sebagai sepenuhnya benar, diampuni, disucikan dan kudus. Dan bagi mereka yang 
berpikir bahwa kita tampaknya sedang mengatakan sekarang orang Kristen bisa saja pergi keluar saja dan 
berbuat dosa sebanyak yang mereka inginkan, sekali lagi kita tidak menyiratkan ini sama sekali.  
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Harta Surgawi 
 

 

(Tujuan dari pasal ini adalah untuk mendorong orang percaya bahwa tindakan-tindakan kita pada 
kenyataannya membawa makna kekal. Meskipun demikian ini bukan upaya untuk mencoba dan menghasut 
orang untuk mulai beroperasi dari daging mereka untuk mengupayakan dan memperoleh penghargaan, 
namun ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui iman (atau keluar dari kelegaan atau melalui 
Roh Kudus), perbuatan-perbuatan itu membawa janji pahala kekal. Ini adalah prinsip yang sering dilewatkan 
dan benar-benar diabaikan oleh sebagian besar pengkhotbah kasih karunia. Jadi pasal ini bukan untuk 
membangkitkan upaya daging - ini hanyalah dorongan kepada mereka yang berpikir bahwa perbuatan 
mereka tidak penting).  
 
Apa yang kita percayai menentukan dimana kita akan menghabiskan kekekalan (dengan Tuhan atau 
terpisah dari-Nya). Apa yang kita lakukan menentukan bagaimana kita akan menghabiskan kekekalan (kaya 
atau miskin). Ya, adalah mungkin untuk menjadi miskin di surga dan meskipun semua orang di surga akan 
bahagia, saling mencintai dan tidak iri atau berselisihan, beberapa orang akan "lebih kaya" di surga daripada 
orang lain (kita segera akan membahas apa artinya menjadi "kaya" di surga).  
 
Pertama-tama mari kita menyelesaikan satu hal ini: Jika seseorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai 
Tuhan dan Juruselamat, mereka akan pergi ke surga. Pesan tertentu ini bukanlah tentang apakah orang 
percaya akan masuk surga atau tidak, pesan ini mengandaikan mereka akan ke surga. Pesan ini adalah 
tentang menerima suatu upah untuk perbuatan-perbuatan / pekerjaan-pekerjaan kita.  
 
Pertama ada kelompok yang mengklaim bahwa semua orang akan menjadi sama di surga dan memiliki 
semua hal yang sama, mengatakan bahwa mereka tidak peduli apakah mereka akan memiliki banyak harta 
di sorga atau tidak, asalkan mereka sampai ke sana. Meskipun dua pernyataan pertama mungkin sebagian 
benar, pasti ada sesuatu yang salah dengan mengatakan kita tidak peduli tentang memiliki harta di sorga, 
sebagaimana Yesus secara khusus mengajarkan kita untuk menyimpan harta untuk diri kita di surga:  

 
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan 
pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga 
ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. (Mat 6:19-
20)  

 
Perjanjian Baru penuh dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita akan diganjar sesuai dengan 
perbuatan / pekerjaan:  

 
Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku untuk membalaskan kepada setiap 
orang menurut perbuatannya. (Why 22:12, penekanan ditambahkan) 
 
… sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan 
menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang 
akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. 
Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi 
seperti dari dalam api. (1 Kor 3:13-15, penekanan ditambahkan)  

 
Ayat-ayat ini mengatakan kita akan menerima ganjaran atas perbuatan kita, dan jika kita tidak melakukan 
perbuatan yang patut mendapat pahala, kita akan menderita kerugian dan hanya masuk surga sendiri saja. 
Pada kenyataannya, kita akan hampir bisa mencium asap di punggung kita, ha-ha!  

 
Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh 
apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun 

jahat (NKJV: ≈buruk). (2 Kor 5:10, penjelasan penerjemahan ditambahkan) 
 
Perhatikan bahwa tidak semua "pekerjaan baik" akan dihargai. Perbuatan baik yang dilakukan dari motif 
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berusaha untuk dibenarkan melalui perbuatan-perbuatan itu, atau dari motif lain selain daripada iman, akan 
terbakar. Tapi bagaimana maka kita bisa tahu mana perbuatan baik kita yang akan dihargai? Ini semua 
tentang motif dan tidak ada orang yang bisa menilai motif yang ada dalam hati seorang lainnya.  

 

Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi TUHAN melihat hati." (1 Sam 16:7) ≈ Manusia 
melihat rupa, tetapi Aku melihat hati." (1 Sam 16:7, BIS)  

 
Jadi apa yang harus menjadi motif kita?  

 
Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, 
lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. (1 Kor 10:31) 

 
Kita tidak menyimpan harta untuk diri kita sendiri untuk membangun kerajaan atau kekuasaan kita sendiri, 
melainkan Kerajaan Tuhan.  
 
Pertanyaan nyata berikutnya adalah ini: Apakah "harta karun" yang tentangnya Alkitab berbicara? Jika 
bahkan jalan-jalan surga dilapisi dengan emas, apa gunanya kelimpahan harta di surga? Kuncinya terletak 
pada perumpamaan tentang hamba yang setia. Ketika sang tuan kembali dan ia menemukan hamba itu 
telah menggandakan lima talenta menjadi sepuluh talenta, dia sangat senang kepadanya:  

 
Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta, katanya: Tuan, 
lima talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. Maka kata tuannya 
itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah setia 
dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. 
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. (Mat 25:20-21)  

 
Pahala kita di surga karena kita setia dengan apa yang ditunjuk untuk kita di bumi bukanlah harta 
kepunyaan: itu adalah tanggung jawab. Kita akan dipercayakan dengan tanggung jawab yang lebih lagi 
(yang juga disebut "harta surgawi" atau "harta yang sesungguhnya") di surga jika kita membuktikan diri setia 
di sini di bumi:  

 
Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan 
barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara 
besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal Mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan 

mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? (Luk 16:10, penekanan ditambahkan) ≈ 
Orang yang bisa dipercayai dalam hal-hal kecil, bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. Tetapi 
orang yang tidak bisa dipercayai dalam hal-hal kecil, tidak bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. 
Jadi, kalau mengenai kekayaan dunia ini kalian sudah tidak dapat dipercayai, siapa mau 
mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? (Luk 16:10-11, BIS, penekanan ditambahkan) 

 
Setelah kedatangan kedua Tuhan kita, orang-orang kudus akan memerintah bumi dengan-Nya dan orang-
orang yang setia selama waktu mereka di bumi akan ditunjuk dalam posisi-posisi otoritas yang lebih tinggi:  

 
Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? (1 Kor 6:2a) 
 
Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam (NKJV: 
menjadi raja-raja dan imam-imam) bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di 
bumi." (Why 5:10, penjelasan penerjemahan ditambahkan) 
 
Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan 
diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Mahatinggi: pemerintahan mereka adalah 
pemerintahan (NKJV: kerajaan mereka adalah kerajaan) yang kekal, dan segala kekuasaan akan 
mengabdi dan patuh kepada mereka. (Dan 7:27, penjelasan penerjemahan ditambahkan) 
 
Dan barangsiapa menang dan melakukan pekerjaan-Ku sampai kesudahannya, kepadanya akan 
Kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa; dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi; 
mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk  —  sama seperti yang Kuterima dari Bapa-
Ku  — dan kepadanya akan Kukaruniakan bintang timur. (Why 2:26-28)  

 
Apakah keabadian akan menjadi suatu waktu ketika mereka yang masih menjalani kehidupan fisik di bumi 
akan ditundukkan oleh suatu kediktatoran ilahi? Kata kerja yang diterjemahkan "memerintah" dalam Wahyu 
2:27 adalah poimanei, berasal dari kata untuk seorang gembala (poimen). Ini adalah kata yang sama yang 
digunakan oleh Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 20:28 untuk menggambarkan pengasuhan yang para 
penilik harus tunjukkan terhadap Gereja Tuhan. Tongkat atau gada yang dibawa oleh seorang gembala 
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terutama adalah untuk perlindungan domba-dombanya, bukan untuk menakut-nakuti atau menghukum 
mereka.  
 
Untuk meringkas, kita telah melihat bahwa apa yang kita percayai akan menentukan di mana kita 
menghabiskan kekekalan, namun ini tidak menyingkirkan kita dari tanggung jawab kita untuk memajukan 
Kerajaan Allah di bumi. Karya-karya yang kita lakukan dan lebih lagi motivasi kita dalam melakukan karya-
karya ini, akan menentukan bagaimana kita akan menghabiskan kekekalan di surga. Pekerjaan-pekerjaan 
yang telah dilakukan dari motif mencoba untuk mendapatkan persetujuan Allah akan terbakar, tetapi karya 
yang dilakukan dengan motif benar akan menyebabkan kita untuk menimbun bagi diri kita sendiri harta di 
surga, harta yang adalah hak istimewa untuk diberi tanggung jawab yang lebih.  
 
Sangat penting, sebagai penutup, mari kita lihat apa yang John Piper katakan tentang dihakimi menurut 
perbuatan kita:  
 
"Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman; bukan oleh diri kita sendiri, itu adalah pemberian Allah. 
Tapi hati yang penuh iman akan meluap dalam sikap dan perbuatan yang sangat berbeda dengan orang-
orang yang mengalir dari ketidakpercayaan. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan kita akan bersaksi 
mengenai keaslian atau ketiadaan iman, dan tidak konsisten bagi Tuhan untuk menghakimi kita sesuai 
dengan perbuatan. Tetapi kita harus memahami bahwa penghakiman menurut perbuatan ini tidak 
bermaksud untuk kita mendapatkan keselamatan kita. Perbuatan kita tidak mendapatkan keselamatan, 
perbuatan kita menunjukkan keselamatan kita. Perbuatan kita tidak pantas mendapatkan kebenaran kita, 
mereka adalah tanda (bukti) dari kehidupan baru kita di dalam Kristus. Perbuatan kita tidak cukup untuk 
layak bagi perkenanan Allah, tetapi perbuatan kita mendemonstrasikan iman kita.  

Harap jagalah perbedaan yang jelas dalam pikiran Anda tentang sikap-sikap dan tindakan-tindakan kita: 
mereka tidak mendapatkan, mereka menunjukkan, mereka tidak pantas, mereka menandai, mereka tidak 
layak, mereka mendemonstrasikan. Dan oleh karena itu, "Allah akan membalas setiap orang menurut 
perbuatannya," termasuk orang-orang Kristen." 
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Berjalan Menurut Daging (Pikiran yang Tidak Diperbaharui) 
 

 

Sebelumnya kita telah menyimpulkan dua bagian seri tentang mengapa orang Kristen terkadang masih 
berjuang dengan perbuatan-perbuatan yang dicap oleh hukum Taurat sebagai "dosa". Namun dalam Akad 
Baru, segala dosa (masa lalu, sekarang dan masa depan) seorang percaya telah diampuni:  

 
Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama-Nya. (1 
Yoh 2:12)  
 
…dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan (NKJV: perbuatan-perbuatan melanggar 
hukum) mereka." (Ibr 10:17, penjelasan penerjemahan ditambahkan)  

 
Kita telah menyimpulkan sebelumnya bahwa orang Kristen terkadang masih melakukan kesalahan terutama 
karena dua alasan, yaitu karena pikiran unrenewed dan juga karena godaan eksternal. Tubuh kita hanya 
akan menyerahkan dirinya sebagai instrumen kepada bagian mana yang kita berikan kontrol:  
 
1) kepada roh manusia kita yang telah dilahirkan kembali benar 100%, atau 
2) kepada bagian dari pikiran kita yang belum diperbaharui. Jika pikiran belum diperbaharui, maka itu akan 

bermusuhan (perang) dengan roh kita. Tubuh akan mengikuti seperti budak dari salah satu dari kedua 
bagian ini yang kepadanya kita menyerahkan kontrol.  

 
Jika pikiran kita telah diperbarui oleh penyucian Firman Allah, kita akan menggunakan tubuh kita sebagai 
alat kebenaran. Tetapi jika seseorang berjalan mengikuti nafsu pikiran mereka yang belum diperbaharui 
(daging), tubuh mereka akan menjadi budak dosa dan menuai akibat-akibat duniawi (duniawi) dari dosa itu. 
Ya, konsekuensi duniawi, karena semua hukuman kekal ditangani dengan di salib.  
 
Bersiaplah karena inilah pernyataan radikal: karena orang-orang percaya Akad Baru tidak lagi berada di 
bawah hukum Taurat, mereka pada dasarnya tidak bisa melanggar hukum Taurat dan karena itu secara 
teknis bisa dikatakan tidak lagi berbuat "dosa", tentunya tidak ada dosa yang karenanya mereka dapat 
dihakimi atau dihukum.  

 
... tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. (Rom 4:15b)  

 
Sebenarnya mereka bukan berbuat dosa, melainkan "perbuatan-perbuatan daging".  

 
Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, 
sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 
kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu 
 —  seperti yang telah kubuat dahulu  —  bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian, ia 
tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. (Gal 5:19-21)  

 
Ketika orang-orang percaya (beriman) dan tidak percaya (kafir) melakukan kekacauan, kita menggolongkan 
tindakan-tindakan mereka secara berbeda. Mengumbar amoralitas oleh kedua kelompok yang berbeda ini 
dapat digambarkan seperti ini:  
 
Beriman: Perbuatan-perbuatan daging (daging = bagian dari pikiran orang percaya yang belum diperbaharui) 
Kafir       : Dosa-dosa  
 
Ini bukan hanya permainan kata, karena pemahaman yang salah tentang mengapa seorang Kristen masih 
meleset dari waktu ke waktu berfungsi memberi kontribusi terhadap kesalahpahaman orang percaya dalam 
melihat diri mereka sendiri sedang terjebak dalam cengkeraman dosa yang tak terpatahkan, sedangkan 
mereka sebenarnya telah dibebaskan dari itu melalui kasih karunia:  

 
Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, 
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tetapi di bawah kasih karunia. (Rom 6:14) 
 
Kita dapat melihat dengan jelas dari "perbuatan-perbuatan daging" yang terdaftar dalam Galatia 5 (di atas) 
bahwa jika seseorang mempraktekkan hal-hal demikian secara teratur, mereka akan dengan sangat cepat 
bukan hanya menjauhkan diri dari orang-orang yang mencintai mereka, tetapi juga harus mendapati diri 
mereka di penjara ketika otoritas lokal dan sistem hukum mengejar mereka untuk hal-hal seperti pencurian, 
pembunuhan, dll. (Sungguh menarik bahwa Alkitab mendaftar kebencian dan iri hati di sana bersama-sama 
dengan pembunuhan).  
 
Ketika seseorang dihukum seperti ini oleh sistem hukum setempat atau dicemooh oleh orang-orang di 
sekitar mereka karena kesalahannya, ini merupakan konsekuensi duniawi atas tindakan-tindakan mereka 
yang meliputi kemarahan, kecaman dan kebencian orang-orang yang telah dirugikan karena tidak seperti 
Allah, orang-orang belum mengampuni kita untuk semua kesalahan kita masa lalu, sekarang dan masa 
depan. Orang-orang tidaklah sama penuh rahmat seperti Allah dan karena itu ketika kita merugikan orang 
dan berbuat dosa terhadap mereka, kita harus mengakuinya kepada mereka dan meminta maaf.  

 
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa (NKJV: pelanggaran-pelanggaran)mu dan saling 
mendoakan, supaya kamu sembuh. (Yak 5:16) 

 
Layak dicatat dengan baik pada titik ini bahwa meskipun seorang percaya yang mempraktekkan hal-hal 
seperti itu mungkin beberapa saat harus berhadapan dengan orang-orang atau dengan otoritas lokal 
mereka, Allah tidak akan pernah membenci mereka atau berhenti mencintai mereka, bahkan ketika mereka 
melakukan hal yang paling menghebohkan. Kasih karunia Allah telah tersedia cukup untuk menutupi bahkan 
dosa terbesar:  

 
Tetapi … di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah [(NKJV) 
lebih banyak lagi], (Rom 5:20b)  

 
Sekarang orang mungkin bertanya "Tapi kenapa Tuhan masih ingin mencintai orang tersebut bahkan jika 
mereka telah melakukan hal-hal yang mengerikan? "Jawabannya semata-mata adalah bahwa sekali 
seseorang telah dilahirkan kembali dan mereka sekarang di dalam Kristus : 

 
Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia 

membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. (1 Kor 1:30, penekanan ditambahkan) ≈ Tetapi 
oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang bagi kita telah menjadi hikmat dari Allah - dan 
kebenaran dan pengudusan dan penebusan. (1 Kor 1:30, terjemahan NKJV, penekanan 
ditambahkan)  

 
Karena itu, Bapa mengasihi mereka sama seperti Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari 
kasih Allah. Tuhan tidak mengabaikan kesalahan kita, tetapi kemarahan-Nya terhadap kondisi berdosa 
manusia sepenuhnya telah diredakan oleh pengorbanan Anak-Nya yang sempurna.  
 
 
Mencoba untuk Hidup Lebih "Kudus" 
  
Satu yang orang-orang percaya Akad Baru harus waspadai adalah, mencoba dalam upaya mereka sendiri 
untuk "hidup lebih suci". Penyucian bukan berarti kita mencoba untuk berhenti melakukan dosa ini atau itu, 
penyucian semata-mata berarti hidup dari posisi kita di dalam Kristus. Ketika kita mencoba untuk "menjadi" 
lebih suci, kita kembali ke bawah hukum Taurat dan membuka pintu bagi penuduhan datang ketika kita 
melakukan kesalahan, membuat kita menyadari kekurangan kita sendiri dan merampok kita lagi akan 
keyakinan kita di hadapan Allah. Kita kemudian tidak akan ingin mengenal Tuhan karena kami akan merasa 
terlalu bersalah untuk berbicara kepada-Nya.  
 
Implikasi dari hal ini adalah bahwa kita hanya akan memiliki suatu kehidupan yang biasa dan hidup seperti 
para praktisi ateis yang hidupnya hampa dari satupun kuasa Allah kita yang perkasa. Kita akan terus 
memberi makan ketidakpercayaan kita dan tidak memiliki pikiran kita diperbaharui dan oleh karena itu kita 
tidak akan mengenal Tuhan tentang siapa Dia yang sesungguhnya: Bapa yang baik dan penuh rahmat yang 
selalu siap untuk memberkati dan memakmurkan kita melampaui mimpi terliar kita.  
 

Cornel Marais dari Charisma Ministries
1
 mengatakan: "Ingatlah bahwa ketika Anda kembali dan hidup di 

bawah hukum sebagai seorang percaya yang telah diselamatkan, bukan berarti Anda telah kehilangan 
keselamatan Anda, itu hanya berarti Anda mungkin hanya akan mengenal Allah ketika Anda mati, jadi 
jangan menyalahkan Dia untuk eksistensi agama Anda yang tanpa kuasa di bumi selagi Anda menolak untuk 
mengenal Dia." 
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Apakah Mematuhi Hukum Taurat akan 
Memberikan Saya Kemenangan atas Dosa? 

 

 

Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, 
tetapi di bawah kasih karunia. (Rom 6:14)  

 
Hukum Taurat mengendalikan kita dan menahan kita di bawah kekuasaannya sampai tiba saatnya ketika 
kita memiliki iman. Pada kenyataannya, hukum seharusnya menjadi guru kita sampai kita menaruh iman kita 
dalam Yesus. Tapi sekarang karena kita telah menempatkan iman kita dalam Yesus, kita tidak perlu guru ini 
(hukum Taurat) lagi:  

 
Sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman 
itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita 
dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah 

pengawasan penuntun. (Gal 3:23-25) ≈ Sebelum tiba waktunya untuk percaya kepada Kristus, kita 
dijaga ketat oleh hukum agama; kita seperti dikurung sampai iman itu dinyatakan. Dengan demikian, 
hukum agama menjadi sebagai pengawas kita sampai Kristus datang untuk membuat kita berbaik 
kembali dengan Allah karena kita percaya kepada Kristus. Sekarang, karena sudah waktunya 
manusia dapat percaya kepada Kristus, maka kita tidak lagi diawasi oleh hukum agama. (Gal 3: 23-
25, BIS)  

 
Hukum menuntut bahwa kita menjalani suatu kehidupan yang suci sempurna 100% sepanjang waktu. 
Kegagalan untuk mematuhinya akan mengakibatkan hukuman dan kematian. Persyaratan-persyaratan ini 
tidak akan pernah berubah. Hukum Taurat adalah demikian itu dan kasih karunia tidak dapat mengubah 
pikiran hukum itu. Satu-satunya cara untuk keluar dari bawah hukum adalah untuk mati terhadap hukum.  

 
Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya 
kamu menjadi milik (NKJV: dinikahi) orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara 
orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. (Rom 7:4) 
 
Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. (Gal 

2:19) ≈ Tetapi saya sudah mati terhadap hukum agama  —  dimatikan oleh hukum itu sendiri  —  
supaya saya dapat hidup untuk Allah. Saya sudah disalibkan bersama Kristus. (Gal 2:19, BIS)  

 
Mencoba untuk mematuhi hukum Taurat hanya akan berakhir dengan melanggar hukum Taurat, karena 
tidak ada seorangpun di muka bumi yang dapat mematuhi hukum itu 100% sepanjang waktu. Tak seorang 
pun bisa, kecuali Yesus Kristus. Rahmat juga tidak memungkinkan kita untuk menaati hukum Taurat. 
Sebaliknya rahmat memungkinkan kita untuk hidup dan makan dari kehidupan Allah yang untuknya Dia telah 
membuat kita menjadi pengambil bagian, memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya yang perkasa. Setiap 
perbuatan baik yang mengalir dari kita sebagai hasil dari ini hanyalah buah dari Roh di dalam diri kita, 
sehingga kita benar-benar tidak punya apapun untuk membual / memegahkan diri.  
 
Alkitab mengatakan kuasa dosa adalah hukum Taurat, karena hanya melalui hukum Taurat kita mengetahui 
apa itu dosa. Hukum Tauratlah yang menghidupkan dosa!  

 
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak! 
Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu 

keinginan (NKJV: ≈ketamakan), kalau hukum Taurat tidak mengatakan: "Jangan mengingini!" Tetapi 
dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa 
keinginan; sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi 
sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya 
membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. (Rom 7:7-10, 
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penjelasan penerjemahan ditambahkan) 
 
Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak (Rom 5:20a) 
 

Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. (1 Kor 15:56) ≈ Bisa maut ialah dosa, 
dan dosa menjalankan peranannya melalui hukum agama. (1 Kor 15:56, BIS) 
 
Sebab tidak seorangpun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum 

Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. (Rm 3:20) ≈ Sebab tidak seorang 
pun dimungkinkan berbaik dengan Allah oleh karena orang itu melakukan hal-hal yang terdapat 
dalam hukum agama. Sebaliknya hukum itu cuma menunjukkan kepada manusia bahwa manusia 
berdosa. (Rom 3:20, BIS) 

 
Tapi bagaimana kemudian kita seharusnya hidup dalam ketaatan? Jika kita tidak memiliki standar untuk 
mengukur kinerja kita, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita benar-benar mentaati Allah? Jawabannya lebih 
sederhana dari pada yang kita dapat berpikir: Dengan hanya percaya pada Yesus dan kemenangan yang 
Dia telah peroleh bagi kita.  
 

Sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan 
dunia: iman kita. (1 Yoh 5:4)  

 
Melalui imanlah kita menyenangkan Tuhan, bukan dengan mencoba untuk hidup lebih suci:  

 

Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. (Ibr 11:6a) ≈ Tanpa beriman, tidak 
seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. (Ibr 11:6a, BIS) 
 
Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman … (Gal 3:12a) ≈ Tetapi hukum agama tidak didasarkan 
atas iman. (Gal 3:12a BIS) 

 
Dengan menggabungkan kedua ayat terakhir kita melihat bahwa kita tidak dapat menyenangkan Tuhan 
dengan mencoba untuk hidup sesuai dengan hukum Taurat.  
 
Sekarang kita juga mungkin bertanya: "Lalu apa yang kita seharusnya lakukan? Apakah Tuhan tidak 
mengharapkan kita untuk melakukan sesuatu? " Ada beberapa orang yang bertanya kepada Yesus 
pertanyaan yang sama persis:  

 
Lalu kata mereka kepada-Nya: "Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan 
pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka: "Inilah pekerjaan yang 
dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." (Yoh 6:28-29) 

 
Iman kita digerakkan ketika kita menikmati waktu dalam hadirat Allah dan memiliki pertemuan supranatural 
dengan-Nya, ketika kita menyembah Dia, ketika kita mengalami pemenuhan melihat surga berciuman 
dengan bumi, ketika kita menerima wahyu yang memperbaharui pikiran kita dan ketika kami mendengar Dia 
berbicara kepada kita:  

 
Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh (NKJV: terhadap) firman Kristus. (Rom 
10:17, penjelasan penerjemahan dan penekanan ditambahkan)  

 
Ketika kita mengalami hal-hal ini, hasil alamiahnya akan berupa kemenangan atas dosa, perbuatan-
perbuatan baik dan gaya hidup yang kudus yang dimotivasi oleh kasih kepada Allah. Itulah mengapa itu 
disebut "buah" Roh. 
 
  
Yesus Mengkhotbahkan Hukum 
  
Yesus berbicara banyak tentang hukum Taurat hanya kepada orang-orang yang dengan berat berada di 
bawah pengaruh hukum Taurat. Dia tidak mendorong mereka untuk lebih mengupayakan dan mematuhi 
hukum Taurat, melainkan Ia menunjukkan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang munafik 
karena mengajar orang lain untuk menaati semua hukum sementara mereka sendiri juga tidak bisa 
melakukannya.  
 
Dalam Lukas 18 seorang penguasa muda yang kaya bertanya kepada Yesus apa yang harus dia lakukan 
untuk memperoleh hidup yang kekal. Inilah kesalahan pertama pria itu. Dia ingin melakukan sesuatu untuk 
memperoleh hidup yang kekal, percaya ia bisa mendapatkannya. Yesus, menyadari bahwa orang ini sangat 
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bergantung pada ketaatan hukum untuk keselamatannya, menjawab:  
 
Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah: Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan 
mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang [penguasa 
muda yang kaya] itu: "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus 
berkata kepadanya: "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kaulakukan: juallah segala yang kaumiliki 
dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, 
kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi 
amat sedih, sebab ia sangat kaya. (Luk 18:20-23, penjelasan ditambahkan) 

 
Yesus hanya menunjukkan kepada orang itu bahwa bagaimanapun baiknya dia pikir dia telah menaati 
hukum Taurat, ia akan selalu gagal. Hukum Taurat akan selalu memberitahu kita bahwa yang kita lakukan 
belum cukup, bahwa kita perlu mencapai lebih lagi; menjadi lebih suci lagi dan tampil lebih baik lagi. 
Mencoba untuk mematuhi hukum Taurat tidak akan pernah memberikan orang kemenangan atas dosa - itu 
akan hanya menunjukkan kepada mereka seberapa jauh mereka gagal. Tapi puji bagi Allah, ada satu orang 
yang telah melakukan itu semua atas nama kita: Yesus Kristus!  
 
Ayat kunci kita untuk bab ini menyiratkan bahwa selama kita mencoba untuk hidup di bawah hukum Taurat, 
dosa akan menguasai kita.  

 
Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, 
tetapi di bawah kasih karunia. (Rom 6:14) 

 
Namun ketika kita keluar dari bawah hukum Taurat, menyadari bahwa sekarang ada cara yang lebih baik 
untuk hidup, yaitu dengan iman, kita dimampukan untuk mencapai kemenangan atas semua kebiasaan 
buruk dan kesalahan yang kita terus buat ketika tinggal di bawah hukum Taurat. Sekarang itu sungguh 
penuh kuasa, bukan?  
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Kesalahpahaman terhadap Istilah-istilah Alkitab 
 

 

Dalam bab ini kita akan melihat dari dekat beberapa terminologi Alkitab yang dapat dengan mudah 
disalahpahami jika tidak membacanya melalui perspektif Akad Baru. Banyak dari ayat-ayat ini, terutama dari 
surat-surat Rasul Yohanes, telah digunakan sebagai cambuk untuk menjatuhkan gereja kembali kepada 
kepatuhan Hukum Taurat Akad Lama. Suatu pemahaman yang baik mengenai rahmat dan keadilan akan 
pergi membersihkan kabut di sekitar topik-topik diskusi ini, seperti istilah "persekutuan", "berlatih kebenaran", 
"melakukan dosa" atau "pelanggaran hukum", dll. Perhatian penuh dan konsentrasi berkepanjangan sangat 
disarankan untuk yang satu ini.  
 
 
Persekutuan 
  
Umumnya dipercayai bahwa setiap kali seorang beriman mengacau dalam hal perilaku moral, mereka keluar 
dari persekutuan dengan Allah dan bahwa mereka perlu mengakui dosa mereka untuk memulihkan 
"persekutuan" tersebut. Namun bila dilihat dari perspektif ini maka istilah "persekutuan" (yang lebih dikenal 
sebagai "bersekutu dengan Allah" (Ingg: “fellowshipping with God”) di kalangan Pantekosta) akan mengacu 
pada perasaan keintiman yang datang dan pergi tergantung pada kemampuan kita untuk melakukan yang 
terbaik. Ini bukan apa yang Alkitab katakan, sebenarnya bahkan tidak satu kalipun di seluruh Perjanjian Baru 
kata "persekutuan" dijelaskan dengan cara ini, terutama ketika berkaitan dengan hubungan kita dengan 
Tuhan. Istilah "bersekutu dengan Allah" (Ingg: “fellowshipping with God”) bahkan tidak digunakan satu kali 
pun dalam seluruh Alkitab. Ini adalah ungkapan yang telah disulap oleh orang-orang untuk merujuk ke waktu 
tenang mereka sendiri dengan Allah, dan melalui beberapa dekade terakhir telah dipelintir oleh para legalis 
untuk membuat orang percaya merasa bersalah dan berada dalam posisi tertuduh "keluar dari persekutuan" 
dengan Allah jika mereka tidak mengalokasikan sejumlah waktu per minggu untuk berdoa dan mempelajari 
Alkitab. Sebaliknya, berikut adalah beberapa contoh bagaimana kata "persekutuan" telah digunakan dalam 
istilah Alkitab:  

 
… Sebab persamaan (NKJV: persekutuan) apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? 
Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap (NKJV: persekutuan apa yang dimiliki terang 
dengan gelap)? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian 
bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? (2 Kor 6:14, penjelasan 
penerjemahan ditambahkan) 

 
Perhatikan bagaimana entitas yang bertentangan dikontraskan satu sama lain: kebenaran vs kejahatan, 
cahaya vs kegelapan, Kristus (yang diurapi) vs Belial (yang tidak berharga) dan orang percaya vs tidak 
percaya. Dikatakan bahwa yang berlawanan tersebut tidak bisa memiliki persekutuan satu sama lain, yang 
berarti mereka tidak kompatibel. Sama seperti Kristus tidak dapat memiliki persekutuan dengan Iblis, dengan 
cara yang sama seorang percaya tidak untuk dipertimbangkan dengan ukuran yang sama sebagai orang 
kafir. Karena itu jika seseorang berada di luar dari persekutuan dengan Kristus itu berarti bahwa mereka 
belum dilahirkan kembali dan mereka jatuh di bawah kategori yang sama dengan kegelapan, setan dan 
pelanggaran hukum dalam ayat di atas.  

 
Allah, yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan Anak-Nya Yesus Kristus, Tuhan kita, 

adalah setia. (1 Kor 1:9) ≈ Allah dapat dipercayai sepenuhnya. Ialah Allah yang sudah memanggil 
kalian untuk menjadi satu dengan Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. (1 Kor 1:9, BIS)  

 
Kita dulu dipanggil ke dalam persekutuan dan karena itu ketika kita menaruh iman kita dalam Kristus kita 
sekarang berada dalam persekutuan itu.  

 
Jika kita katakan, bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, 

kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. (1 Yoh 1:6) ≈ Kalau kita berkata bahwa kita hidup 
bersatu dengan Dia, padahal kita hidup dalam kegelapan, maka kita berdusta baik dengan kata-kata 
maupun dengan perbuatan. (1 Yoh 1:6, BIS)  
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Ayat ini menyatakan sungguh sangat jelas bahwa Rasul Yohanes berbicara tentang posisi kita dalam 
Kristus, bukan perilaku kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita memiliki persekutuan dengan Tuhan 
(dengan kata lain bahwa kita telah dilahirkan kembali) jika kita berjalan dalam kegelapan (yang berarti kita 
belum benar-benar dilahirkan kembali), karena dengan begitu kita akan berbohong. Dalam bahasa Indonesia 
sederhana: Anda tidak bisa mengatakan Anda adalah seorang Kristen jika Anda belum dilahirkan kembali!!  
 
 
Melakukan Kebenaran / Hidup di dalam Kegelapan 
  
Sekarang tentu saja orang-orang pesimis atau legalis akan berkata, "Ya, tetapi bagaimana dengan bagian 
dalam ayat sebelumnya yang mengatakan "hidup (Ingg: ’walk’ =berjalan) dalam kegelapan" dan "melakukan 
kebenaran?" Jawabannya sederhana: sekali lagi ini tidak mengacu kepada karya kebenaran kita sendiri, 
bahkan itu tidak ada hubungannya dengan perilaku kita. Terminologi yang digunakan oleh Rasul Yohanes 
untuk keberadaan telah dilahirkan kembali adalah "melakukan / mempraktekkan / berbuat kebenaran" atau 
"hidup (Ingg: ’walk’ =berjalan) di dalam terang" (kita akan berurusan dengan "berjalan di dalam terang" 
sedikit lagi).  

 
Jikalau kamu tahu, bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga, bahwa setiap orang, yang berbuat 
kebenaran, lahir dari pada-Nya. (1 Yoh 2:29)  

 
Kita tahu pasti bahwa setiap orang percaya di planet ini membuat kesalahan dari waktu ke waktu. Oleh 
karena itu  sudah jelas bahwa ayat di atas tidak dapat mengacu pada perilaku kita, karena hal ini akan 
berarti bahwa siapa pun yang membuat kesalahan tidak lahir dari Allah.  
 
Sebaliknya, ketika John berbicara tentang orang-orang yang "berbuat dosa" atau yang "melakukan 
kejahatan" atau "berjalan dalam kegelapan" ia mengacu pada orang-orang yang belum diselamatkan. Prinsip 
ini tetap konsisten sepanjang 3 dari surat-surat Yohanes. Namun ayat-ayat ini terutama telah dibaca melalui 
sudut pandang legalistik, yang menyebabkan banyak kebingungan dalam tubuh Kristus.  
 
 
Melakukan Dosa atau Pelanggaran Hukum 
  
Contoh lain yang bersinar adalah 1 Yohanes 3:4-9:  

 
Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum 
Allah. Dan kamu tahu, bahwa Ia telah menyatakan diri-Nya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan 
di dalam Dia tidak ada dosa. (1 Yoh 3:4) 

 
Sekali lagi Yohanes mengacu pada orang yang belum diselamatkan di sini. Setiap kali Perjanjian Baru 
mengacu tentang mereka yang "berbuat dosa" atau "melakukan kejahatan" itu tidak memiliki arti yang sama 
seperti di bawah Perjanjian Lama ketika orang masih dihakimi menurut hukum Taurat. Satu-satunya dosa 
dalam Wasiat Baru adalah tidak percaya kepada Yesus, sebagaimana kita juga melihat sebelumnya ketika 
kita berbicara tentang "Dosa yang Tak Terampuni".  
 
Ayat 5 (atas) menggambarkan jawaban Tuhan atas masalah umat manusia tentang dosa - Dia telah 
menanggalkan dosa kita  dan menempatkan kita dalam Kristus di mana kita sekarang benar-benar diampuni 
dan terlihat seolah-olah kita belum pernah melakukan dosa satupun! Bacalah ayat 5 lagi dalam konteks ini. 
Apakah terbit cahaya bahwa Yohanes tidak berbicara tentang perilaku kita dalam surat ini?  

 
Karena itu setiap orang yang tetap berada (NKJV: tinggal) di dalam Dia (BIS: Semua orang yang 
hidup bersatu dengan Kristus), tidak berbuat dosa lagi; setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak 
melihat dan tidak mengenal Dia. (1 Yoh 3:6) Catatan penerjemah: tidak ada kedua kata ‘tetap’ dalam 
NKJV.  

 
Ayat ini menyebutkan konsep "simpang-siur" lainnya, yaitu "berada” atau “tinggal" di dalam Dia. Benar-benar 
sangat sederhana untuk membuktikan bahwa ini juga mengacu kepada keberadaan diselamatkan dan 
bukanlah kepada usaha kita sendiri untuk mempertahankan performa yang baik dengan Tuhan. Cukup 
lakukan saja pencarian untuk kata "tinggal" (Ingg: abide) pada setiap program perangkat lunak Alkitab dan 
pelajarilah hasilnya.  
 
Ayat ini lebih lanjut mengatakan bahwa barangsiapa yang berbuat dosa "belum melihat Tuhan atau tidak 
mengenal Allah", yang berarti tidak memiliki hubungan dengan-Nya. Banyak (jika tidak semua) orang Kristen 
yang tulus yang memiliki hubungan intim dengan Allah selama puluhan tahun masih membuat kesalahan 
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setiap hari dalam hidup mereka meskipun mereka berupaya yang terbaik. Jika ayat ini berarti bahwa  
mereka didiskualifikasi dari hubungan mereka dengan Tuhan jika mereka melakukan dosa bahkan sekali 
saja (karena tidak mengatakan "berbuat dosa seratus kali" atau "berbuat dosa empat kali per hari "), ini akan 
menghasilkan jumlah tidak ada satu pun di seluruh planet yang mampu mempertahankan hubungan yang 
stabil dengan Allah. Karena itu jelaslah ini bukan konteks ayat ini. Marilah kita lihat pada tiga ayat berikutnya:  

 
7
Anak-anakku, janganlah membiarkan seorangpun menyesatkan kamu. Barangsiapa yang berbuat 

kebenaran [yang artinya diselamatkan] adalah benar, sama seperti Kristus [Tuhan] adalah benar; 
8
barangsiapa yang tetap berbuat dosa [seorang yang tidak percaya], 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 [orang percaya], 

tidak berbuat dosa lagi; sebab benih ilahi [benih Allah] tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat 
berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. (1 Yoh 3:7-9, penjelasan ditambahkan)  

 
Kuncinya di sini adalah ayat 9. Bagaimana mungkin bahwa seorang percaya tidak dapat berbuat dosa jika 
kita terlalu sadar berapa banyak kesalahan yang kita buat? Hanya karena Yohanes tidak sedang berbicara 
tentang perilaku kita! Ia masih menggunakan terminologi yang sama untuk membedakan antara yang 
diselamatkan atau tidak. Bacalah ayat 7 - 9 lagi dan biarkanlah itu meresap. Dalam ayat 8, jika Yohanes 
mengartikan bahwa siapa saja yang melakukan suatu perbuatan dosa adalah dari setan, itu akan berarti 
bahwa semua orang Kristen dari iblis. Jelas ini bukanlah apa yang ia maksudkan.  
 
Ada dua alasan utama mengapa orang Kristen tidak bisa disebut "orang berdosa" lagi, yang pertama karena 
mereka tidak lagi di bawah Hukum Taurat Akad Lama. Dan karena tidak ada lagi hukum untuk dilanggar 
(dan dosa didefinisikan sebagai melanggar hukum Taurat) akibatnya kesalahan mereka tidak bisa lagi 
disebut "berbuat dosa".  

 
..tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. (Rm 4:15b) 

 
Kedua, setiap orang di planet ini termasuk dalam salah satu dari dua kategori: mereka adalah orang berdosa 
atau orang kudus. Tidak satu kali pun di seluruh Alkitab disebutkan suatu posisi "netral" di suatu tempat di 
tengah-tengah. Kita hanya punya salah satu: Allah sebagai Bapa kita, atau iblis. Jadi seseorang adalah 
salah satu saja, seorang suci atau seorang berdosa. Seorang Kristen tidak bisa merupakan seorang 
berdosa.  
 
 
Mempraktekkan Pelanggaran hukum atau Ketidakbenaran 
  
Pada dasarnya Yesus menggunakan terminologi yang persis sama dalam Matius 7:15 ketika Ia 
memperingatkan tentang nabi-nabi palsu yang akan datang dengan berbulu domba. Namun apa yang 
kebanyakan orang lewatkan adalah bahwa pada ayat 21, Dia masih berbicara tentang orang-orang yang 
sama ini. Kita akan melihat seluruh teks di sini jadi orang-orang skeptis juga dapat melihatnya sendiri:  

 
"Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, 
tetapi sesungguhnya (NKJV: di dalam hati) mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnyalah 
kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara 
dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon 
yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu 
menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 
Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 
Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. (Mat 7:15-20, penjelasan penerjemahan 
ditambahkan)  

 
Ayat-ayat ini terkait secara khusus dengan fakta bahwa orang yang tidak percaya tidak dapat 
memanifestasikan buah Roh Kudus karena ia tidak memiliki Roh yang tinggal di dalamnya. Mereka dapat 
bertindak baik atau berperilaku dalam cara yang sangat bermoral, tetapi hati mereka masih tetap jahat dan 
berdosa, karenanya Yesus mengatakan mereka adalah "serigala buas" di dalam.  
 
Juga, karena Yesus adalah pohon kehidupan dan pohon anggur yang baik, Dia tidak bisa menghasilkan 
buah yang buruk. Ini berarti bahwa kita sebagai orang-orang percaya adalah buah yang baik yang Dia 
hasilkan karena hidup-Nya diciptakan kembali di dalam kita. Allah Bapa telah menabur Anak-Nya sendiri dan 
menuai sangat banyak anak-anak.  
 
Sekarang perhatikan bahwa dalam ayat-ayat selanjutnya Yesus masih berbicara tentang orang-orang yang 
sama ini (nabi-nabi palsu dan kafir):  



156  

 
Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, 
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang 
akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir 
setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku 
akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari 
pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan (NKJV: yang mempraktekkan pelanggaran hukum)!" 
(Mat 7:21-23, penjelasan penerjemahan ditambahkan)  

 
Dalam ayat 21 Yesus mengatakan bahwa "siapapun yang melakukan kehendak Bapa" akan masuk kerajaan 
surga. Sekarang bertahanlah di sana untuk paragraf berikutnya, mungkin tampak terputus-putus, tapi kita 
akan menyimpulkan semuanya di akhir.  
 
Dalam Injil Yohanes, Yesus juga mengatakan sebagai berikut:  

 
Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, 
ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan 
apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh. Janganlah engkau heran, karena Aku berkata kepadamu: 

Kamu harus dilahirkan kembali. (Yoh 3:5-7) ≈ Yesus menjawab, "Sungguh benar kata-Ku ini: kalau 
orang tidak dilahirkan dari air dan dari Roh Allah, orang itu tak dapat menjadi anggota umat Allah. 
Manusia secara jasmani dilahirkan oleh orang tua, tetapi secara rohani dilahirkan oleh Roh Allah. 
Jangan heran kalau Aku mengatakan: kamu semua harus dilahirkan kembali. (Yoh 3:5-7 BIS) 

 
Di sini Yesus mengacu pada dua kelahiran yang berbeda (alamiah dan spiritual) dari setiap manusia yang 
memasuki Kerajaan Sorga - pertama mereka dilahirkan dari air rahim ibu mereka (Dia tidak berbicara 
tentang baptisan air, karena dalam ayat 6 Dia secara khusus berbicara tentang dilahirkan dari "daging" yang 
artinya dilahirkan ke dunia ini) dan kedua mereka dilahirkan dari roh, lebih dikenal sebagai sebagai 
"dilahirkan kembali". Sekarang apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang bagaimana dilahirkan kembali?  

 
… Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam 
hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan 
diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan (BIS: sehingga Allah menerima dia 
sebagai orang yang berbaik dengan Allah), dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 
(Rom 10:9-10)  

 
Sekali lagi akan "nampak" seolah-olah kita memiliki kontradiksi: Dalam Matius 7:21 Yesus berkata bahwa 
siapa pun melakukan kehendak Bapa akan masuk kerajaan surga, tetapi dari Yohanes 3:5 dan Roma 10:9-
10 kita bisa menyimpulkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan masuk ke dalam Kerajaan 
Sorga.  
 
Ayat berikut ini menyorot tentang apa artinya "melakukan" kehendak Bapa dan "mengerjakan" pekerjaan-
pekerjaan Allah:  

 
Jawab Yesus kepada mereka: "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu 
percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." (Yoh 6:29)  

 
Seperti sebelumnya kita melihat bahwa ungkapan-ungkapan ini, meskipun mereka tampaknya menyiratkan 
bahwa kita harus melakukan beberapa tindakan eksternal atau bekerja, sebenarnya mengacu pada tindakan 
iman, menempatkan kepercayaan kita dalam Yesus Kristus. Inilah arti dari melakukan kehendak Bapa.  
 
Kemudian dalam Matius 07:23 Yesus mengatakan kepada mereka yang "pembuat kejahatan (Ingg: practice 
lawlessness = melakukan pelanggaran hukum)" untuk pergi dari-Nya, itu sedang mengacu pada yang belum 
diselamatkan lagi, sama seperti kita sebelumnya melihat yang Yohanes lakukan dalam surat-suratnya. 
Yesus juga mengatakan kepada mereka "Aku tidak pernah mengenal engkau". Bisakah itu lebih jelas bahwa 
sebenarnya Dia merujuk pada orang-orang kafir (tidak percaya)? Melakukan pelanggaran hukum disini 
bukan berarti melanggar 10 Perintah Allah: itu berarti tidak diselamatkan.  
 
 
Mematuhi Perintah-perintah 
  
Mari kita memalu paku lain ke peti mati dan membuktikan kepada para legalis betapa penuhnya kasih 
karunia Allah yang telah tersedia bagi ketidakcukupan-ketidakcukupan manusia alamiah kita. Mari kita 
mencoba memahami yang satu ini bersama-sama. Mengingat semua yang baru saja kita pelajari tentang 
orang-orang yang "melakukan kebenaran" dan sebelumnya juga tentang orang-orang yang "berbuat dosa", 
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jelaslah bahwa Yohanes juga bisa saja berbicara tentang sesuatu yang lain daripada mematuhi 10 Perintah 
ketika ia mengatakan bahwa kita perlu "menuruti perintah-perintah Allah". Ini sebenarnya adalah satu ayat 
yang sangat favorit oleh mereka yang masih memberitakan bahwa kita harus hidup sesuai dengan Hukum 
Taurat Akad Lama. Mari kita lihat dan amati apa yang benar-benar Yohanes maksudkan:  

 
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. (1 Yoh 2:3-4)   

 
Beberapa ayat lain menyatakan pokok yang sama dan juga menyebutkan pokok sebelumnya "tinggal di 
dalam Dia":  

 
Barangsiapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan 
demikianlah kita ketahui, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada 

kita. (1 Yoh 3:24) ≈ Semua orang yang taat kepada perintah-perintah Allah, hidup bersatu dengan 
Allah, dan Allah bersatu dengan mereka. Dan kita tahu bahwa Allah hidup bersatu dengan kita, 
karena Ia sudah memberikan Roh-Nya kepada kita. (1 Yoh 3:24 BIS) 

 
Dari surat Paulus kepada jemaat Efesus kita tahu bahwa setiap orang percaya menerima dan dimeteraikan 
dengan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa mereka memang telah diselamatkan:  

 
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 (NKJV: warisan) kita sampai kita 
memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-
Nya. (Ef 1:13-14, penjelasan penerjemahan ditambahkan)  

 
Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa orang-orang percaya menerima Roh Kudus sebagai jaminan 
setelah mereka dilahirkan kembali dan karena Dia telah dimeteraikan di dalam mereka secara alamiah Dia 
juga akan "tinggal" dengan mereka dan mereka tinggal dengan-Nya. Sekarang dalam konteks ini, bacalah 1 
Yohanes 3:24 (di atas) sekali lagi. Dengan jelas Yohanes mengatakan bahwa siapapun yang memiliki Roh 
Kudus (seorang beriman), orang tersebut juga menaati perintah-perintah Allah. Apa "perintah" yang dia 
bicarakan?  

 
Dan inilah perintah-Nya itu: supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya 
kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. (1 Yoh 3:23)  

 
Ketika sifat dan karakter dari pribadi Roh Kudus tinggal dalam diri seseorang, hasil alamiahnya adalah 
bahwa mereka akan mulai berubah dalam perilaku lahiriah mereka. Orang-orang akan mulai melihat suatu 
perbedaan dalam cara mereka hidup. Itu tidak bisa terjadi dalam arah yang sebaliknya - tidak pernah bisa 
melalui perbuatan baik orang, mereka diubahkan di dalam - mereka harus menerima Roh Kudus terlebih 
dahulu. Ini persisnya apa yang Rasul Yohanes bicarakan: Ketika kita percaya pada Tuhan dan dilahirkan 
kembali, kita akan mengasihi satu dengan yang lain lebih dan lebih lagi itu sebagai buah Roh Kudus yang 
berdiam di dalam diri kita. Dengan demikian mematuhi perintah-perintah Allah dalam Akad Baru berarti 
percaya kepada Yesus.  
 
 
Berjalan (Hidup) di dalam Terang 

  
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. (1 Yoh 1:7) ≈ Tetapi kalau kita hidup di dalam terang sebagaimana Allah ada di dalam 
terang, maka kita hidup erat, rukun satu sama lain, dan darah Yesus, Anak-Nya, membersihkan kita 
dari segala dosa. (1 Yoh 1:7 BIS) 

 
Sekilas, ayat ini tampaknya mengatakan bahwa selama kita giat menjalankan ‘hasil dari tawar-menawar’ kita, 
darah Yesus akan membersihkan kita dari dosa kita. Namun untuk berjalan dalam terang sebagaimana Allah 
ada di dalam terang sebenarnya merupakan hasil dari Tuhan memberikan kita kebenaran-Nya – sekali lagi 
Yohanes di sini berbicara tentang posisi kita yang aman di dalam Kristus, bukan perilaku kita. Posisi kita 
dalam Kristus telah dijamin selama-lamanya pada hari kita menaruh iman kita kepada Yesus Kristus sebagai 
Tuhan dan Juruselamat. Sejak hari itu kita "berjalan di dalam terang".  
 
Sekarang beberapa orang mungkin bertanya: "Apakah terang itu?" Dalam Yohanes 8:12 Yesus berkata 
"Akulah terang dunia", karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus adalah terang. Ketika kita dilahirkan 
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kembali kita ditempatkan di dalam Kristus (1 Korintus 1:30, Efesus 2:10) dan oleh karena itu kita berada di 
dalam terang. Tetapi karena kita berada dalam terang, kita juga menjadi terang:  

 
Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. 
Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, (Ef 5:8, penekanan ditambahkan)  

 
Yesus juga mengatakan bahwa kita adalah terang dunia:  

 
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. (Mat 5:14)   

 
Seperti Dia dulu (dan sekarang masih) adalah terang, demikianlah kita juga telah menjadi seperti Dia:  
 

... karena sama seperti Dia, [(NKJV) demikianlah] kita juga ada di dalam dunia ini. (1 Yoh 4:17b, 
penjelasan penerjemahan ditambahkan)  

 
Sebagian besar argumen yang menentang pesan kasih karunia diambil dari ketiga surat Yohanes. 
Kebanyakan legalis yang membaca kitab-kitab ini melihatnya sebagai satu set instruksi yang 
memberitahukan kita apa yang harus kita lakukan, bukannya membacanya dalam konteks yang benar 
(seperti yang telah kita bahas sebelumnya): Surat-surat Yohanes ditulis Yohanes kepada "anak-anak kecil"-
nya yang baru saja keluar dari bawah ajaran palsu Gnostik. Yohanes sama sekali tidak bermaksud mencoba 
mengatakan pada mereka untuk "LAKUKAN INI!" atau "LAKUKAN ITU!" Sebaliknya ia sedang menyatakan 
kepada mereka betapa amannya mereka yang berada di dalam Kristus, dengan meyakinkan mereka tentang 
keselamatan kekal mereka.  
 
1 Yohanes 1:7 (di atas) mengatakan darah itu membersihkan setiap dosa dan kepada setiap orang percaya 
yang bisa berpikir itu seharusnya memang berarti persis apa yang dikatakannya: setiap dosa. Dalam bahasa 
Yunani asli kata yang digunakan untuk "membersihkan" adalah katharizo. Ini secara harfiah berarti "terus-
menerus membersihkan". Jadi jika kita membuat kesalahan, darah itu menghapusnya sepenuhnya dan ini 
terjadi siang dan malam tanpa henti. Juga jika kita percaya kita bisa "berjalan di dalam terang" berdasarkan 
pada ketaatan kita sendiri, lalu mengapa kita membutuhkan darah itu untuk terus-menerus membersihkan 
kita? Karena sekarang kita sendiri yang melakukan itu semua!? Tidak, kita berjalan dalam terang karena kita 
telah diberi kebenaran Allah sebagai suatu pemberian gratis. Berikut ini adalah lebih banyak ayat-ayat lagi 
untuk menjelaskan hal ini:  

 
Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. (Ef 
5:8a, penekanan ditambahkan)  

 
Ini mengatakan bahwa dulu kita terhilang (dalam kegelapan), tetapi sekarang kita telah dilahirkan kembali 
(kita telah menjadi cahaya).  
 

Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah 
meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa [(NKJV) yang 
diselamatkan]  akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka 
kepadanya; (Why 21:23-24, koreksi penerjemahan dan penekanan ditambahkan)  

 
Ayat-ayat ini mengatakan bahwa mereka yang telah diselamatkan akan berjalan dalam terang. Sekali lagi 
"berjalan dalam terang" menunjuk pada posisi aman orang percaya dalam Kristus dan tidak untuk beberapa 
hal fisik yang seharusnya mereka lakukan.  
 
Ya, bila kita melihat perilaku kita kita akan melihat dengan jelas bahwa kita membuat kesalahan setiap hari 
dan bahwa kita tidak selalu berjalan dalam terang dalam tindakan kita, tapi itu karena pikiran kita belum 
sepenuhnya diperbarui. Sampai hari kita pergi untuk tinggal bersama Tuhan akan selalu ada beberapa 
daerah dalam hidup kita yang kita akan perlu tundukkan kepada otoritas Allah, apakah itu pola pikir, 
kebiasaan, atau apa pun. Intinya adalah bahwa kita tidak melakukan "perilaku yang benar" dalam rangka 
memperoleh perkenanan Allah, tapi itu terjadi secara spontan sebagai hasil dari kita semakin jatuh cinta 
dengan Yesus dan menjadi lebih dan lebih sadar betapa ajaibnya kita telah diselamatkan.  
 
Selama seluruh waktu yang kita habiskan di bumi, kita akan selalu mampu meningkatkan perilaku eksternal 
kita dan membawanya semakin sesuai dengan posisi sempurna kita di dalam Kristus. Tapi sampai kita 
menerima tubuh kemuliaan, Allah sudah menyediakan lebih dari cukup kasih karunia untuk menutupi 
kesalahan yang bisa kita buat sepanjang jalan. Tidak ada yang salah dengan menjalani kehidupan yang 
bermoral, tapi kita seharusnya tidak menggunakan kemampuan kita untuk hidup secara etis sebagai ukuran 
atau standar hubungan kita dengan Tuhan. 
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 Hukum Taurat    Kasih Karunia 
 

 

 

 

 

 

 

Sari Berita - Kesimpulan Pribadi 
 

 

Saat bekerja penuh waktu sebagai Insinyur Mekanik, saya menulis buku ini selama dua tahun. Kemudian 
membutuhkan tahun berikutnya lagi untuk saya menyusun bentuk yang baik dari draft kasarnya, 
mendapatkan koreksi cetakan percobaannya dan 200 kali mengeditnya lagi sebelum mengirimkannya untuk 
dicetak.  
 
Hanya melalui lensa kasih karunialah baru Alkitab mulai masuk akal. Menafsirkan ayat-ayat dengan cara lain 
akan selalu meninggalkan kita dengan ratusan pertanyaan, kecemasan terus-menerus tentang keamanan 
kekal kita, depresi tentang kesejahteraan kita dan membuat kita mempertanyakan apakah Tuhan benar-
benar sebaik yang kita duga ...  
 
Saya mungkin sedikit terlalu keras kadangkala, tapi saya masih sedang mengatasi kerusakan yang 
dilakukan kepada saya oleh agama selama lebih dari dua dekade hidup saya. Saya juga hidup untuk melihat 
orang lain dibebaskan dengan cara yang sama! Tradisi-tradisi, kepatuhan hukum dan rutinitas agama tidak 
pernah bisa menjadi pengganti hubungan yang bersemangat, bergairah, intim dan bersifat pribadi yang Bapa 
ingin miliki dengan kita masing-masing.  
 
Setelah saya melompat ke sungai ini, tidak ada jalan untuk kembali. Saya tidak pernah bisa kembali untuk 
mencoba berhubungan dengan Allah di bawah cara hidup yang lama, ketat, selalu diatur / diawasi. Kasih 
karunia secara progresif sedang memenuhi pertemuan-pertemuan gereja kami, lingkaran-lingkaran 
pengaruh, keluarga-keluarga dan rumah-rumah, semua orang datang kedalam lingkup kebebasan yang 
penuh gairah, memerdekakan, unggul, tanpa rasa malu dan penuh kuasa! Saya adalah bagian dari sebuah 
komunitas orang-orang yang bersemangat tentang apa yang Abba sedang lakukan di seluruh bumi, 
mengubahkan wajah pengantin-Nya berseri-seri dengan pewahyuan murni tentang cinta-Nya yang tanpa 
syarat!  
 
Saya sangat merekomendasikan untuk mengunjungi situs-situs pelayanan yang tercantum pada halaman 
berikut ini dan berlangganan newsletter mereka, mengunduh khotbah-khotbah mereka dan berendam dalam 
kebenaran-kebenaran penuh kuasa yang terkandung di dalamnya. Ingatlah juga untuk berlangganan secara 
gratis newsletter dwi-mingguan dari www.NewCovenantGrace.com dan menyediakan ruangan untuk lebih 
banyak buku yang akan datang dalam waktu dekat, yang menangani topik-topik seperti:  
 

• Dapatkah Orang-orang Kristen Kehilangan Keselamatan Mereka?  

• Apakah Kita Perlu Meminta Lebih Banyak Iman kepada Tuhan?  

• Mengapa Kasih Karunia Tidak Menarik bagi Kaum Legalis  

• Didudukkan bersama Kristus di Surga ... Sekarang juga!  

• Kepemimpinan Gereja 

• Apakah Tuhan Memegang Kendali?  

• Universalisme (Keselamatan pada Akhirnya)  

• Fenomena "Allah Eksternal" 

• Dan banyak lagi!  
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Tautan-tautan Internet  
 

 
 

 

 

Kata Pengantar 
1) http://ccihk.com 
2) http://www.freedomlife.org.au 
3) http://www.NewCovenantGrace.com 

 

Mat 5:17-18 – Apakah Yesus Mengakhiri Hukum Taurat atau Tidak? 
1) http://www.wordofhisgrace.org 
2) http://en.wikipedia.org/wiki/613_Mitzvot 

 

Hukum Taurat Membangkitkan Dosa 
1) http://newnaturepublications.com 

 

Kebenaran Melalui Hukum Taurat Bag 1 
1) http://en.wikipedia.org/wiki/Pharisees 

 

Apakah Umat Kristen Perlu Bertobat? 
1) http://www.ibethel.org 

 

Agama Tanpa Kuasa 
1) http://en.wikipedia.org/wiki/Crusades 
2) http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance 
3) http://en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation 
4) http://ccihk.com 

 

Persepuluhan dan Persembahan 
1) http://www.dynamicministries.com 

 

Pentingnya Pikiran-pikiran Kita 
1) http://www.awmi.net/extra/audio/1047 

 

Apakah Umat Kristen Perlu Mengakui Dosa-dosa Mereka? Bag 2 (1 Yoh 1:9) 
1) http://en.wikipedia.org/wiki/Gnosticism 
2) http://escapetoreality.org 
3) http://ccihk.com 
4) http://www.freedomlife.org.au 

 

Jika kebenaran tentang pengakuan dosa kita kepada Allah ini masih belum jelas, akan membantu banyak 
untuk men-download khotbah yang disebut "Apakah orang Kristen harus mengakui dosa-dosa mereka 
kepada Allah?" oleh Rob Rufus dari City Church Internasional di Hong Kong. Cukup ikuti link ini (tanggal 
khotbah adalah 8 Juni 2008): http://www.citychurchinternational.net/2008.html 

 

Tak Berdosa seperti Anak-anak 
1) http://www.ibethel.org 
2) http://ccihk.com 
3) http://www.irismin.org/ 

 

Bukan Seorang Pendosa Lama Saja 
1) http://www.gracewalk.org 

 

Berjalan Menurut Daging (Pikiran yang Tidak Diperbaharui) 
1) http://www.charismaministries.org 
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Ucapan Terima Kasih 
 

Andre ingin mengucapkan terima kasih:  
Istriku Natalie - bahkan sebelum kita menikah aku telah melihat kedalaman cintamu yang tak terlukiskan 
untuk orang-orang. Aku selamanya berterima kasih karena menjadi penerima yang beruntung 
memperoleh cinta itu setiap hari dalam hidup saya. Engkaulah semua yang pernah ku inginkan dalam 
seorang wanita. Aku sungguh sangat bangga padamu. Untuk saya Zoe kecil, ayah sangat 
mengasihimu. Terima kasih karena memberi warna dalam kehidupan kita dengan cara yang kamu 
lakukan. 
Ibu dan ayah saya (Frans dan Tiena) - terima kasih untuk cintamu selama bertahun-tahun dan untuk 
mengajari saya tanggung jawab dan disiplin. Pengasuhanmu telah melindungi saya dari banyak 
kerugian dan saya akan mencintaimu selalu.  
Adikku, Lumari - sdri kecilku saya akan selalu mencintaimu. Sungguh suatu hak istimewa untuk melihat 
Allah mengubah hidupmu melalui Kasih karunia. Jadilah dirimu sendiri selalu, Engkau adalah seorang 
pemicu!  
Paul Ellis - Harapan saya bisa bertemu Anda suatu hari nanti, temanku. Anda adalah suatu inspirasi 
RAKSASA bagi saya. Tulisan dan kebijaksanaan Anda telah mempengaruhi saya dalam banyak cara - 
terima kasih.  
Morne (Major) - kehidupan bebas Anda telah membimbing saya selama bertahun-tahun. Terima kasih 
atas ketulusan Anda, semua tawa, pembicaraan-pembicaraan kita di lapangan golf dan untuk tidak 
pernah membiarkan hati Anda untuk dilembekkan. Saya menyayangimu, saudaraku.  
Semua prajurit-prajurit rahmat dan pemberita kerajaan yang telah mempengaruhi hidup saya, beberapa 
di antaranya saya kenal secara pribadi (dan daftar ini sama sekali tidak lengkap): Joseph Prince, Bill 
Johnson, Curry Blake, Andrew dan Jamie Wommack, Cornel dan Rensia Marais, Rob dan Glenda 
Rufus, Andrew Farley, Tony dan Robyn Ide, Richard Gamel, Clifford Nathan, Paul Ellis, Ryan dan Laura 
Rhoades, Bertie Brits, Brandon Lee, Craig dan Dawn Glenn, Ryan dan Kylie Rufus, Steve dan Gina 
Barker, Chad dan Jaye Mansbridge, Wayne dan Jennifer Duncan, Steve McVey, Seni Henkel, 
Charolotte Cronk (Mom), Neels Labuschagne, Joe van den Berg, Andre Bronkhorst, Henk dan Sandra - 
Anda adalah inspirasi bagi saya dan saya berterima kasih kepada Abba Bapa untuk memimpin kita 
masuk ke jalan kebebasan, kuasa, kehidupan, sukacita dan kasih ini! Teruslah berjuang untuk 
perjuangan yang baik itu, gelombang rahmat sedang membanjiri bumi!  
 
Andre dan Natalie ingin mengucapkan terima kasih:  
Abba Bapa – Rencana berlangsung dan kebaikan-Mu yang tak berujung telah mengungkapkan kepada 
kami sifat sejati-Mu. Terima kasih karena telah menyergap kami di Hong Kong. Kami memandang 
dalam harap untuk petualangan berikutnya dan pertumbuhan dalam pengetahuan kami tentang 
kebenaran. Kesetiaan-Mu tak terbatas, rencana-Mu untuk kami berlimpah dalam kebaikan. Kami 
mencintai setiap saatnya!  
Ibu dan ayah kami (Braam dan Elise) - Kami sangat mencintaimu dan berterima kasih atas bantuan, 
kejujuran dan doronganmu. Terima kasih untuk menjalani perlombaan ini dengan kami dan memotivasi 
kami untuk tetap pada jalanan kami. Kami percaya bahwa kasih yang tak pernah gagal itu akan terus 
menyatakan diri-Nya kepada Anda dalam kesetiaan.  
Saudara-saudara kami (Dirk, Anita, Petrus dan juga Andy) - Terima kasih untuk selalu mencintai kami. 
Kami menikmati saat-saat kebersamaan kita dan tidak bisa berharap memiliki saudara yang lebih baik. 
Kami menyayangi kalian.  
Rob dan Glenda - Kami berutang padamu hidup kami. Kalau bukan karena ketaatanmu, kami tidak akan 
pernah dibebaskan dalam cara ini. Kami terus sangat merindukanmu, ibu dan ayah rohani kami. Gairah 
Anda telah memicu api yang jauh lebih besar dari pada yang Anda dapat bayangkan dan warisan Anda 
berlimpah. 
Semua teman kami yang lain di CCI (Johnny, Sophie, Marina, Ryan, Kylie, Ash, Adele, Steve, Gina, 
Jonathan, Annerine, Milly, Simon, Christy, Jorike, Noelise, Bonnie, Candice, Kirsten, Dale, Ruth, Tony si 
Yunani, Theresa, Lillian, Dave, Helen, Sarah, Annelize (berharap kita akan bertemu), Neil, Audrey, Rob, 
Bobsy, John, Chris, Elmien, Lex, Marike, dan semua Anda orang lainnya yang bahagia) – Suatu 
perjalanan yang mendebarkan telah kami miliki dengan kalian, teman-teman! Andalah para legenda dan 
pelopor revolusi! Steve, saya sangat menghargai chatting dan permainan squash kita - Anda terus 
menjadi sumber inspirasi bagi saya dan saudara dekat yang saya bisa andalkan. Johnny, saya 
merindukanmu, saudaraku!  
Tony dan Robyn - Terima kasih untuk menaruh kami di bawah naunganmu dan menjadi keluarga kami 
begitu jauh dari negara kami. Jika ada satu hal yang kami pelajari dari Anda itu adalah untuk berjalan 
dalam kasih. Dan betapa menyegarkannya menemukan keberagaman cinta! Kami mencintai dan 
menjaga Anda dalam hati kami.  
Keluarga kami Oz di Freedom Life (Clayton, Taryn, Warren, Nicola, Thinus, Bianca, Tony si Yunani lagi 
(sudah melompati benua dengan kami ya?), Lucian, Kim, Charles, Bridgette, Fernand, Stewart, Rona, 
Dale Tracy, Brad, Melissa, Lukas, Simon, Liz, Joe, Shaun, Leo, Ross, Yvonne x 2, Richard, Kaye, 
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Peter, Kaye, Simon, Brooke, Nic, Kirsty, Michelle, Trevor, Lisa, Greg, Aubrey, Mandy, Melissa dan para 
putra, Veronica, Peter, Shane dan semua Anda lainnya) dan juga Henk – kata-kata tidak bisa 
menggambarkan cinta dan kasih sayang yang kami rasakan dari kalian. Kami memperoleh sebuah 
rumah di Perth di antara kamu dan kami merindukanmu bertumpuk-tumpuk. Clayton keramikku, 
gairahmu adiktif – lanjutkanlah itu! Thinus boet-ku, kami pasti akan menyalakan api braaivleis dalam 
waktu dekat, menyayangimu bertumpuk-tumpuk! Warren, keberanian dan dedikasimu untuk membuat 
perbedaan menyatakan besarnya hatimu. Teruslah berdiri untuk kebenaran. Luke, kebijaksanaan dan 
welas asihmu menular, menyayangimu bertumpuk-tumpuk, bro! Michael, berharap kami bisa 
mengenalmu lebih baik - keempat tembok bangunan tampaknya terlalu kecil untuk Anda juga. Terus 
lanjutkanlah, bro! Charles dan Kim, Dia akan memimpinmu ke dalam seluruh kebenaran. Love you 
guys! Trev dan Mishy Moo kami mencintai saat-saat kami dengan Anda! Muaah! Tracy dan Dale terima 
kasih untuk perhatian dan cintamu yang asli, merindukanmu teman-teman. Untuk semua gadis, Anda 
sangat dirindukan, sungguh suatu berkat besar untuk memiliki Anda sebagai saudara! Anda membuat 
kami merasa seperti bangsawan.  
Des dan Carien - Berharap perjalanan Anda dipenuhi dengan cinta dan petualangan. Kami mencintai 
dan merindukanmu.  
Hein - Terima kasih telah menjadi teman sejati selama ini. Kami menyayangimu.  
Judy - Kamu adalah permata sejati. Kami mengagumi dan sangat menyayangimu. Dedikasi, ketulusan 
dan cinta menginspirasi semua yang mengenal Anda.  
Cornel dan Rensia - Kita bisa menulis sebuah buku tentang kalian berdua. Sungguh berarti dunia bagi 
kami untuk memiliki Anda di pihak kita melewati perjalanan penemuan ini. Anda tetap sangat dicintai 
dan dirindukan di sini. Tuhan memberkatimu untuk berdiri bagi kebenaran, Cornel. Pelayanan Anda 
telah menyentuh hidup orang banyak.  
Janelie - Menyayangimu bertumpukan, teman malaikat kami! Jiwamu yang lembut melayani cinta dan 
kasih sayang kepada semua temanmu.  
Adri Marie - Kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan apa yang kami berbagi dengan Anda. Anda 
adalah napas kehidupan, sebuah sungai di gurun, suatu tanda sambutan di rumah. Kami menyayangi 
Anda. 
Melanie - Anda adalah pengurus yang setia karunia-karunia Anda. Teruslah berprestasi!  
Kobus - Anda adalah seorang ninja, seorang prajurit yang tak tertaklukkan! Sama sekali mengasihimu! 
Gairah Anda untuk kasih karunia sangat adiktif dan kita tahu Abba akan membuka pintu-pintu di waktu 
yang tepat. Anda sangat berarti bagi kami, sobat, Anda adalah salah satu favorit kami.  
Fran dan Tiana - Wow kalian nge-rock! Kami sangat banyak berharap untuk berbagi kehidupan Allah ini 
dengan Anda nanti. Sangat mengasihimu! Terima kasih untuk desain sampul buku yang mengagumkan, 
Tiana! (Untuk siapa saja yang membutuhkan bantuan desain grafis, Anda bisa e-mail Tiana (dari 
heartwire CREATIVE) di tianavntr@gmail.com   
Johannes dan Deidre - Anda sudah menapaki beberapa lintasan terdalam di hati kami. Kami sangat 
mencintaimu. Wow, kita sudah melewati banyak hal bersama dan kami tidak bisa menunggu 
selebihnya! Anda adalah tempat berteduh yang aman bagi banyak orang.  
Rocco dan Amanda - Kami sangat menghargai persahabatan Anda, amat menyayangimu.  
Semua sobat-sobat kami yang lain (maaf jika kami lupa menyebutkan Anda): Lenandi, Perry dan 
Melanie, Deon (Belpel), Mike, Jo dan Tish, Retha (Pemburu Kasih Karunia), Este (Ketter), Esmarie - 
Anda telah mewarnai kehidupan kami dengan lukisan cinta Anda. Kami berterima kasih kepada Tuhan 
untuk Anda semua.  
Untuk keluarga kami (para sepupu, paman dan bibi) - Terima kasih untuk selalu mencintai kami dan 
menyambut kami di rumah dan kehidupanmu. Kami senang berada kembali di Afrika Selatan dan 
mampu melihat kalian lagi. Hendrik, terima kasih untuk selalu menjadi lebih dari sepupu saya, kamu 
benar-benar kakak saya. The Steyn’s, kami amat mencintai dan menghargaimu.  
Keluarga kami di Eksderde - Kalian melakukan pekerjaan yang demikian berharga! Kami mencintai 
kalian. Andre dan Zandia, kami berbagi ikatan khusus denganmu ... 
 


