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John Newton pernah berkata bahwa kalau dia benar-benar sampai ke surga, akan ada
3 hal yang pasti mengagetkan dia di sana. Pertama, akan ada orang-orang yang dia
tidak berfikir akan temui. Yang kedua adalah tidak menemui beberapa orang yang ia
pikir pasti akan ditemui. Yang ketiga adalah menemukan bahwa dirinya bisa berada di 
sana. 

Di Matt 7:21-23 dan Luk 13:22-30 kita dihadapkan dengan dua kelompok orang yang 
merasa bahwa mereka akan masuk ke surga, tetapi kenyataannya ditolak. Lihat
penjelasan di atas. Mereka mengaku telah melayani dan telah berrelasi dengan
Tuhan, tetapi Tuhan menolak mereka dengan mengatakan bahwa Ia tidak mengenal
mereka, dan bahwa mereka adalah pelaku kejahatan. 

Tapi, kalau mereka ditolak karena mereka pelaku kejahatan, apakah ini kontadiksi
dengan keselamatan yg bersifat sola fide? 
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Injil Yohanes dituliskan supaya pembacanya mengetahui bahwa Yesus adalah Anak
Allah dan Mesias – Juru Selamat; dan saat mereka mengetahui lalu percaya
kepadaNya, memperoleh hidup kekal. Injil Yohanes adalah Injil yang memfokuskan
kepada Yesus sebagai Anak Allah, Firman yang kekal. Dalam kata lain, Injil Yohanes
ditulis untuk orang-orang yang BELUM PERCAYA. 

Surat Yohanes yang pertama ditulis ① supaya pembacanya memperoleh
persekutuan gerejawi, yaitu persekutuan dengan Allah Bapa dan Allah Anak melalui
Allah Roh Kudus ② supaya umatNya hidup sesuai dengan panggilan menjadi umat
yang kudus ③ supaya mereka yang telah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus
bisa mempunyai keyakinan akan keselamatan mereka. Dalam kata lain, surat 1 
Yohanes ditulis untuk orang-orang yang SUDAH MENGAKU PERCAYA. 

Maka, untuk konteks pembicaraan kita hari ini, saya akan membahas bagaimana
Rasul Yohanes menjelaskan mengenai keselamatan.  
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Tetapi sebelum kita berbicara tentang jaminan keselamatan, ada baiknya kita bicara
dulu soal jaminan ketidakselamatan; karena Alkitab setidaknya berbicara tentang dua
kelompok orang yang tidak akan selamat. 

Kelompok yang pertama cukup jelas; yaitu mereka yang menolak untuk percaya
kepada Yesus Kristus sang Mesias. “Keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga
selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang 
diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan” (Kis 4:12). 

Namun, ada lagi satu kelompok lain yang juga tidak akan selamat; dan kelompok
kedua ini adalah kelompok yang dikatakan sudah lama ditentukan akan binasa. Dan 
yang mungkin mengagetkan adalah, kelompok ini bisa ditemui khususnya di dalam
gereja! Mereka adalah orang yang menyalahgunakan karunia untuk berbuat jahat –
menjadikan anugerah Allah menjadi semacam izin untuk berbuat dosa. Dengan
melakukan ini, mereka malah membuktikan bahwa mereka bukan sungguh-sungguh
percaya, dan telah menyangkal ketuhanan Yesus Kristus. 

Masih yakinkah kita akan keselamatan kita? Atau kita sudah menjadi orang yang ge-er
yang menganggap diri mengenal Tuhan dan melayani Dia padahal akan ditolakNya? 
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Masih yakin? Kalau begitu saya akan menambahkan tantangan kedua; yang berbunyi
kira-kira sama; yaitu tentang mengenal dan dikenal Allah. Inji Yohanes memberikan
satu ciri khas orang yang mengenal Dia dan yang adalah milikNya: Mereka mendengar
suara Tuhan! 

Sekarang saya ingin tahu, siapa di antara saudara yang berani berkata bahwa dia
mendengar suara Tuhan dan tahu kehendak Tuhan dalam kehidupannya? Lalu
bagaimana saudara menginterpretasi perkataan di atas, “itulah sebabnya kamu tidak
mendegarkanNya, karena kamu tidak berasal dari Allah”?
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Jika saya telah membuat saudara sedikit ragu dengan pernyataan-pernyataan di atas, 
1 Yohanes adalah buku untuk saudara, karena Rasul Yohanes hendak membahas
persis keraguan seperti ini. Saya akan membagi sesi berikutnya menjadi 4 bagian, 
yang masing-masing membahas topik tentang mengenal dan dikenal oleh Allah. Coba
lihat: 

1. “Jika kita katakan, bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia” (1:6)
2. “”Barangsiapa berkata: Aku mengenal Dia…” (2:4)
3. “Inilah tandanya anak-anak Allah…” (3:10)
4. “Demikianlah kita ketahui, bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di 

dalam kita…” (4:13)
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Presuposisi Dosa
Hal pertama yg dinyatakan oleh Rasul Yohanes adalah bahwa Tuhan adalah Terang
dan di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali (1:5). Tuhan mutlak suci, dan
mutlak benar, sehingga Dialah yang adalah sumber dari kesucian dan kebenaran. Lalu
apa aplikasi dari pengetahuan ini? Apakah bahwa mereka yang ikut Tuhan otomatis
menjadi mahluk yang tidak berdosa juga? Dan mutlak benar? (explain analytically just 
VS synthetically just)

Ternyata jawabannya adalah TIDAK. Bahkan, Yohanes mengatakan, jika ada orang 
yang mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa, ia membohongi diri sendiri dan malah
menuduh Allah tidak jujur (1:8). Karena, waktu Terang yang mutlak itu menerangi
manusia, mereka akan mendapati diri mereka apa adanya, yaitu kondisi mereka yang 
tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini (Ef 2:12). Karena semua telah
berdosa dan telah kehilangan anugerah Allah (Rom 2:23), mereka hidup di dalam
kondisi tanpa Allah – tanpa Sumber dari kebaikan dan kebenaran; sehingga mereka
tidak lagi dapat menyenangkan Allah. 

Maka langkah pertama di dalam persekutuan di dalam Terang adalah dengan kita
mengakui keberdosaan kita (confession). Dosa menjadi presuposisi yg kita akui, 
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sehingga kita mengakui butuhnya solusi. Lihat Yoh 3:19. Terang menunjukkan
keberdosaan kita, sehingga banyak orang yang tidak akan suka apabila hidup mereka
disinari cahaya Tuhan. Merela akan berusaha untuk menutupi keberdosaan mereka, 
dengan membangun self-righteousness. Umat pilihan akan mengakui (confess) dosa
mereka, dan akan mau tinggal di dalam Terang. Tapi apa itu tinggal di dalam Terang? 

Metanoia
Ada satu respon yg salah/ kebablas waktu kita mengakui keberdosaan kita. Dan Rasul
Yohanes langsung mengingatkan untuk tidak jatuh ke dalam perangkap ini – yaitu
menjadikan dosa sebagai sesuatu yg bisa di toleransi. “To err is human,” kata 
peribahasa Inggris; maka berdosa saja, toh akan dimaklumi. Yohanes menjelaskan
bahwa tujuan dia menulis justru adalah supaya mereka tidak berdosa (2:1). 

Tinggal di dalam Terang berarti kita terus menerus disadarkan akan keberdosaan kita. 
Kita menjadi selalu sadar akan ketidaklayakkan kita untuk menerima anugerah Allah. 
Bahkan, semakin kita diterangi, semakin kita merasa tidak layak. Tetapi,  bukan
berarti orang Kristen akan hidup di dalam kondisi frustrasi di dalam cengkeraman
dosa yg tidak dapat mereka selesaikan, karena Tuhan adalah yang membebaskan kita
dari belenggu dosa. Ayat 1:1-2 berbicara seperti ini, “aku menulis supaya kalian tahu
bagaimana hidup di dalam terang dan meninggalkan dosa. Tetapi kalian harus jujur
waktu lemah dan berdosa. Tuhan Yesus telah menjadi penebus dosa kita di Salib, dan
pengampunan ada padaNya.”

Bagaimana mengerti hal ini? Dengan mengerti bahwa keselamatan kita adalah
“Already but not yet.” Kita sudah disebut sebagai umat yang kudus, tetapi kekudusan
kita masih di dalam penggarapan. Kita sudah disempurnakan di dalam Kristus, tetapi
kita masih melalui pembentukkan supaya makin menyerupai Kristus. Tetapi mereka
yang ada di dalam Kristus pasti suatu hari sempurna (bukan karena kemampuan kita
melainkan) karena kesetiaan Kristus yang akan menyelesaikan pekerjaan baik yang 
telah dimulaiNya di dalam kita (lihat Fil 1:6). Maka, yang terjadi di dalam hidup kita
adalah pertibatan, atau metanoia, yang artinya berpaling. Orang yg diselamatkan
adalah mereka yang telah berpaling dari kejahatan mereka; dan mulai berjalan di 
dalam jalan yang benar. 

Dalam pengertian ini, pembenaran orang percaya terkait dengan ARAH 
kehidupannya. Saat seorang percaya mengakui dosanya dan mengambil komitmen
untuk hidup di dalam terang Kristus; ia dilahirkan kembali untuk hidup dengan ARAH 
yang berbeda. Pekerjaan baik dalam kehidupannya dimulai oleh Kristus, dan akan
dibawa kepada kesempurnaannya. Ia kini diterima oleh Allah Bapa, bukan karena ia
cukup baik, melainkan karena jasa daripada Kristus yang diterima oleh Bapa yg telah
diaplikasikan kepada kita pula. 
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Dengan pengertian ini, kita bisa melihat bagaimana pemungut cukai dan orang 
berdosa diterma oleh Kristus sedangkan orang Farisi dotolakNya. Ini karena orang 
Frasisi, walaupun kelihatan baik, berjalan di dalam kegelapan dosa mereka, 
sedangkan pemungut cukai yg bertobat mau berjalan di dalam terang. Lagu yang 
sangat menggambarkan pertobatan ini berbunyi sebagai berikut: 

I have decided to follow Jesus 3X
No turning back, no turning back

Though none go with me, still I will follow 3X
No turning back, no turning back

My cross I’ll carry, till I see Jesus 3X
No turning back, no turning back

The world behind me, the cross before me 3X
No turning back, no turning back

IMAN MEMBERIKAN ARAH HIDUP PADA ORANG PERCAYA, SEHINGGA PEKERJAAN 
KITA DI DALAM KRISTUS DITERIMA OLEH TUHAN. 
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Di 2:3-11 kita dihadapkan pada dua pertanyaan. ① Apakah mengasihi Tuhan? Jika
ya, tandanya adalah kita mentaati perintahNya dan berjalan seperti Kristus. ②
Apakah kita mengasihi sudara kita? Jika tidak, maka kita belum merupakan anak
terang. Maka, tanda orang yang idselamatkan adalah mereka dimampukan untuk
mengasihi Tuhan dan sesama. Ini disebut oleh Yohanes sebagai perintah yang baru
yang sebenarnya sudah lama (2:7-8). Yohanes mengingat ajaran Kristus, bahwa
mengasihi Tuhan dan sesama adalah penggenapan dari seluruh Hukum Taurat (Mat 
22:37-40), dan bahwa Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru untuk mengasihi
satu sama lain seperti Dia mengasihi kita (Yoh 13:34). Mengapa ini menjadi perintah
baru yang sudah lama? Karena di PL, manusia diperintahkan untuk mengasihi
sesamanya seperti mengasihi diri sendiri; tetapi di dalam PB kita mendapatkan
teladan yg terbesar mengenai kasih, yaitu Kristus datang untuk mati bagi kita yang 
berdosa, sebagai tanda kasih Allah kepada manusia (4:9-10). Perintah untuk
mengasihi tetap sama, tetapi sekarang kita mendapatkan teladan yang terbaik dan
termulia di dalam melaksanakannya. 

Mengasihi Tuhan dan sesama keudian di-kontraskan dengan mengasihi dunia. Kasih
akan Tuhan dan kasih akan dunia dibuat menjadi sesuatu yang mutually exclusive. 
Dan esensi dosa disebutkan sebagai ini: ① keinginan daging ② keinginan mata ③
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keangkuhan hidup (2:16) – tidak berubah dari esensi dosa awal Adam dan Hawa –
perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu ① baik untuk dimakan = keinginan
daging ② sedap kelihatannya = keinginan mata ③ menarik hati karena memberikan
pengertian = keangkuhan utk hidup tanpa Tuhan (Kej 3:6). Ini mengingatkan kita
untuk mengenal ciri-ciri dosa. Dosa tidak selalu datang kepada kita sebagai sesuatu
yang jelas-jelas salah; malah sering datang dengan sesuatu yang terlihat begitu indah
dan baik. Godaan Hawa tampaknya masuk akal, sampai kita melihat dari udut yang 
seharusnya, bahwa Tuhan SUDAH memberikan semua pohon yang menarik dan yang 
buahnya baik untuk dimakan (Kej 2:9). Dosa BUKAN sesuatu yang menyenangkan diri
sendiri; tetapi kesenangan yang di luar Tuhan. (Untuk penjelasan lebih mengenai hal
ini, lihat artikel saya berjudul: “The Fall: Depravity of Discernment.”

Bahwa dosa akan selalu bertopengkan kebaikan terlihat pada deskripsi Paulus akan
kesulitan akhir zaman: “Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi
pada hakekatnya ereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu!” (2 Tim 3:5). 
Dalam bahasa inggrisnya, “having a form of godliness but denying its power.” Artinya
mereka akan tampil seperti orang beragama, atau bahkan orang Kristen yg sungguh-
sungguh. Tetapi kekristenan mereka tidak mempunyai kuasa untuk mentransformasi
hidup mereka. 
Coba lihat kejadian belakangan ini. Homoseksualitas mulai diterima menjadi sesuatu
yang normal; bahkan di gereja-gereja. Mengapa? Karena mengatasnamakan cinta
kasih (#lovewins) dan toleransi dan penerimaan. Tentu mereka tidak
memperjuangkan ideology ini dengan mengedepankan birahi dan dosa. Tetapi, coba
pikirkan, apa yang dihasilkan pelaku homoseks? Hidup yang lebih kudus? Kasih yang 
sejati? Pengendalian diri? Tidak; hanya “hak” di dalam pelampiasan nafsu yang 
berakhir pada kehancuran. Having a form of godliness, but void of actual power. 

KASIH PADA TUHAN DAN SESAMA MENJADI MOTIVASI YG MENGGENAPKAN 
TUNTUTAN TAURAT 
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Di 2:28-10, ada tema yang sangat prominen; yaitu apa yang kita lakukan terus
menerus; atau di mana kita berasa nyaman. Coba lihat bagaimana tema ini terus
muncul: 
• 2:28 – “Tinggallah di dalam Kristus” (Continue in Him)
• 3:6 – “Karen 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” 
(No one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either 
seen Him or know Him” 

• 3:9 - “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” 
(No one who is born of God will continue to sin, because God’s seed remains in 
them; they cannot go on sinning, because they have been born of God)

Ada dua kemungkinan yang diberikan: ① Anak Tuhan yang sejati tidak akan nyaman
tinggal di dalam dosa, sehingga dia akan menyucikan diri sendiri ② Anak Setan tidak
akan bisa berbuat baik, karena seluruh keinginannya adalah dosa. Bukan berarti orang 
Kristen akan sempurna di dunia ini, karena dijelaskan bahwa kita hanya akan
sepenuhnya serupa Kristus setelah Ia dating kedua kali (3:2). Tetai, pengharapan yang 
seperti ini akan membuat kita terus menerus tinggal di dalam Dia, dan terus menerus
berusaha untuk berbuat baik. 
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Lalu, Yohanes memberikan contoh bagaimana anak Setan beroperasi. Kain
membunuh Habel karena Kain tinggal di dalam dosanya. Ia bukan saja tidak melawan
godaan untuk kecemburuan yang tidak sehat terhadap Habel, tetapi dia terus
menerus membiarkan pikiran ini mengontrol kehidupannya, sampai keinginannya
membuahkan tindakan nyata, yaitu membunuh. Membunuh adalah buah akhir
daripada kebencian – tindakan nyata dan pro-aktif daripada kebencian. Yakobus
memberikan proses pembuahan daripada dosa: “tiap-tiap orang dicobai oleh
keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu
telah dibuahi, ia elahirkan dosa; dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan
maut” (Yak 1:14). Semua orang dicobai. Yang membedakan anak Tuhan dengan anak
Setan adalah respon kita terhadap godaan. Bagi anak Tuhan, pencobaan bisa dilihat
dengan sukacita, karena menjadi ujian terhadap iman yang menghasilkan ketekunan, 
yang membawa kepada kesempurnaan (bnd Yak 1:2-4). Hal ini adalah karena anak
Tuhan tidak nyaman tinggal diam di dalam dosa, sehingga pencobaan dan bahkan
kegagalan sekalipun akan membuat dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin
mensyukuri anugerahNya dan semakin sadar akan butuhnya dia akan Tuhan (lihat 2 
Kor 7:10-11 – dukacita rohani yang mendatangkan kerohanian sejati). 

Pada akhirnya, kita dipanggil untuk menenangkan hati kita di hadapan Allah, atau
lebih tepatnya menemukan tempat kedamaian pada Allah (3:19), dan kita
mengetahui hal ini apabila kesedihan kita terpusatkan bukan pada performa kita
melainkan pada anugerah Allah. Kalau kita merasa dituduh, ingat bahwa Allah lebih
besar dari pada hati kita dan mengetahui segala sesuatu (3:20). Kristus sebagai Imam 
Besar Agung kita tahu segala kelemahan kita, dan berdoa syafaat untuk kita di 
hadapan Allah supaya kita tidak terhilang. Maka kegagalan anak Allah akan membuat
mereka semakin melihat perlunya anugerah Allah, dan semakin takut dan gentar
menghadap Allah, semakin tidak berani berdosa, dan semakin menyucikan diri. 

PENGHARAPAN AKAN MEMBUAT KITA BERTEKUN DI DALAM KESUSAHAN DAN 
PENGANIAYAAN, KARENA KITA TAHU PENGHARAPAN DALAM JANJI ALLAH TIDAK SIA-
SIA.    
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1. Kita dihadapkan pada pentingnya ARAH, yaitu pertobatan menuju jalan yang 
benar. Di sini menentukan, apakah kita mau mempercayai kebenaran Allah, atau
self-righteousness? Ini adalah langkah IMAN. 

2. Kita dihadapkan pada MOTIVASI. Apakah kita hidup untuk memuliakan Allah, 
atau untuk menyenangkan diri sendiri dalam pelampiasan nafsu? Kita 
diperintahkan untuk menggenapkan Taurat melalui KASIH. 

3. Kita dihadapkan pada ENDURANCE. Apakah kita akan tetap taat pada saat
cobaan datang? Atau kita tidak rela memikul salib dan menyangkal diri? Kita 
diperintahkan untuk bertahan di dalam kepastian PENGHARAPAN
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1 Yoh 3 diakhiri dengan suatu pernyataan, yaitu bahwa kemampuan kita untuk
mentaati perintah Tuhan adalah karena kita tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam
Dia (3:24). Yaitu, karena Roh Kudus yang diam di dalam kita. Maka, Tuhan menjadi
SUMBER dari kebaikan kita, dan mendapatkan seluruh kemuliaan karena kebaikan
kita (lihat Mat 5:16). 

Dalam periode berikutnya, kita diberikan cara untuk menguji roh; dengan satu inti. 
Roh yang mengakui Kristus adalah Roh Allah (4:3). Roh dari Allah mengakui: ①
Kristus datang sebagai manusia (4:2) ② Kristus adalah Anak Allah yang dikirim
sebagai Juruselamat (4:15) ③ Roh Kudus menyaksikan pekerjaan Kristus di dunia –
bahwa siapa yang percaya kenapa Anak memperoleh hidup yang kekal, dan
mengalahkan dunia (5:6-12). 

Dengan kata lain, Kristus dijadikan Sumber segala sesuatu yang baik bagi manusia. 
Keselamatan hanya ada padaNya, dan kehidupanNya di dunia menjadi teladan dan
kekuatan bagi umatNya untuk mengalahkan dunia. Apa yang membuat manusia bisa
mengenal bahwa Kristus adalah Anak Allah dan juga Juruselamat? Hanya karena Roh
Kudus kita bisa mengaku “Yesus adalah Tuhan” (1 Kor 12:3). Apa yang membuat kita
dapat kembali kepada Allah? Hanya karena pekerjaan penebusan Kristus di Salib. Apa
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yang membuat umat Kristen dapat berbuat baik dan mengalahkan dunia? Karena
Kristus yg telah mengalahkan dunia (Yoh 16:33). 

Maka, seperti kata Kristus, “Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama
seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau dia tidak tinggal pada
pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam
Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di 
dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak
dapat berbuat apa-apa” (Yoh 15:4-5).

Kita tidak merebut jasa dalam perbuatan baik kita, karena perbuatan baik kita
hanyalah hasil dari jasa Kristus yang telah diterima oleh Bapa. Sebaliknya, tujuannya
adalah kemuliaan Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus lanjutkan, “Dalam hal inilah
BapaKu dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu
adalah murid-muridKu” (Yoh 15:7). 

Tetapi, ada hal lain yang Tuhan Yesus juga peringatkan, yaitu “Barangsiapa tidak
tinggal di dalam Aku, ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian
dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar” (Yoh 15:6). Union 
with Chirst menjadi dasar dari keselamatan; dan persatuan tersebut akan
menghasilkan buah.    
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Mengapa buah? Buah adalah tanda dan hasil dari kehidupan dan nutrisi yang di-
supply dari akar. Mengapa bangunan? Bangunan menunjuk kepada tujuan fondasi
diletakkan. Tetapi, akar dan fondasi tidak terlihat. Tidak ada gunanya menanamkan
fondasi tanpa membangun sesuatu – itu hanya akan menjadi bahan tertawaan (Lihat
Luk 14:28-30). Dan ingatlah cerita Tuhan mengutuk pohon ara yang tidak berbuah; 
yang merupakan singgungan kepada umat Yahudi yang tidak berbuah. Dengan logika
yang sama, iman tanpa perbuatan adalah mati (Yak 2:26). 

Maka, apa yang dapat kita simpulkan? Yaitu bahwa manusia tidak diselamatkan oleh
karena perbuatan, tetapi diselamatkan untuk berbuat baik (lihat bagaimana ini
dijelaskan di Ef 2:8-10). Perbuatan baik BUKAN penyebab daripada keselamatan, 
tetapi adalah HASIL daripada keselamatan itu. Perbuatan baik kita adalah IBADAH kita
kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah yang terbesar untuk kita, dan adalah
ungkapan rasa syukur dan kasih kita kepada Tuhan. 

Inilah yang dimaksud oleh Paulus waktu ia mengatakan, “kerjakanlah keselamatanmu
dengan takut dan gentar” (Fil 2:12).  
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Bandingkan: 
1. Esau dan Yakub. Narator dengan sangat sengajanya melukiskan Esau dengan cara
seperti ini: Jantan (Performa lahiriah), Anak sulung (Hak lahiriah), Pemaaf (Sifat
lahiriah). Sedangkan Yakub digambarkan seperti ini: Lebih feminism, Anak bungsu dan
anak mami, Tukang tipu. Siapa yang akan engkau pilih? Esau, tentunya. Dan saya rasa 
penulis dengan sengaja membuat kita simpatis terhadap Esau, dan malah merasa
Yakub tidak layak. Namun, di balik performa lahiriah yang begitu mengesankan, Esau 
sama sekali tidak mengapresiasi anugerah Allah. Ia melihat anugerah tersebut hanya
sebatas berkat rohani yang tidak ada gunanya kalau dia kehilangan nyawa. 
Sedangkan, Yakub begitu menginginkan berkat tersebut, sampai ia (walaupun salah) 
melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Dan sifat Yakub yang sangat
menghendaki berkat Allah ini juga kita lihat dalam bagaimana Yakub bergumul
dengan Allah untuk mendapatkan berkat tersebut. Untuk pembahasan lebih lengkap
mengenai hal ini, lihat artikel saya berjudul “Genesis (7): The Patriarchs.”

2. Saul dan Daud. Saul awalnya berdosa kecil, saat dia mempersembahkan korban
sebelum waktunya. Tetapi Saul tidak suka kesalahannya dibuka, dan ia terus menerus
berusaha menutupinya dan mempertahankan kehendaknya (yaitu – tahtanya). Daud, 
di sisi yang lain, awalnya melakukan dosa yang sangat keji. Ia berzinah dan
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membunuh untuk menutupi dosanya. Akan tetapi, ketika Tuhan menegurnya melalui
seorang nabi, walaupun ia adalah raja, ia langsung bertobat dan berserah kepada
Tuhan. Di dalam dosa, Saul takut kehilangan tahta; sedangkan Daud takut kehilangan
Tuhan. Maka Saul menjadi raja yang semakin buruk yang hanya melayani diri sendiri, 
sedangkan Daud menjadi raja terbaik Israel, dan di bawah pemerintahannya Israel 
mencapai puncak kejayaan. Untuk penjelasan lebihlengkap mengenai hal ini, lihat
artikel saya berjudul “1 Sam (2): A King After Whose Heart?” dan “1 Sam (3): Saul’s 
Desperate Hold on Power.” 

3. Petrus dan Yudas. Yudas adalah satu daru duabelas rasul yang dipilih Tuhan Yesus. 
Ia adalah orang yang tamak dan mengkorupsi uang. Tetapi, Yudas tahu jelas siapa
Yesus – yaitu Mesias dan Juruselamat. Bahkan, jika dilihat bagaimana ia
mencampakkan 30 keeping perak yang baru saja didapatkannya, kelihatannya ia tidak
menyangka outcome dari pengkhianatannya. Saya berfikir, Yudas menjual Tuhan Yesus
karena ia tahu Tuhan Yesus Mesias, jadi tidak mungkin ditangkap, apalagi sampai
dihukum mati. Jadi, strategi Yudas win-win. Tuhan Yesus akan menghindari
penangkapan dan kematian, sementara ia menjadi kaya. Toh, sudah berulang kali 
orang mencoba menangkapnya tetapi tidak berhasil. Begitu tahu Tuhan Yesus benar-
benar tertangkap dan diadili, Yudas panik dan berusaha memperbaiki keadaan. 
Tetapi, tidak ada pertobatan dalam dirinya – ia hanya sadar salah, tetapi
keserakahannya tetap. Yuas mempunyai pengetahuan yang benar (bahwa Yesus
Mesias) tetapi pengetahuan tersebut tidak menghasilkan iman. Petrus orang yang 
berani, dan membela Tuhan Yesus untuk tidak naik ke atas Salib. Ia berfikir Yesuslah
Mesias yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Roma, dan akan melakukan
apapun untuk membelaNya. Ia berulang kali menolak perkataan Kristus yg
menyatakan akan disalib, sampai ditegur oleh Tuhan. Ia menghunuskan pedang siap
membela saat Tuhan Yesus mau ditangkap. Karena itu, waktu Tuhan Yesus ditangkap, 
seluruh konsepnya runtuh. Petrus tidak tahu lagi apa yg harus dia percaya. Bagaimana
mungkin sang Mesias yg akan menyelematkan Israel mati? Maka di dalam
kebingungannya, ia menyangkal Tuhan 3 kali. Petrus bukan takut mati, tetapi dia tidak
mau mati konyol. Waktu ia mengingat nubuat Kristus tentang pengkhianatannya, ia
menyesal, tetapi toh tetap tidak mengerti. Tetapi, waktu pengetahuan yg sejati
diberikan kepada Petrus, ia bertobat dan malah rela mati demi Tuhan. Yudas dalam
kasus ini punya pengetahuan benar yang tidak menghasilkan iman. Petrus punya
pengetahuan kurang tetapi ia mau taat. 
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1. Apa respon kita waktu mengetahui Allah adalah Terang? Pertobatan karena iman? 
Atau menghindar dari kebenaran? 

2. Apa sumber dari passion dalam hidup kita? Kasih akan Allah dan sesama? Atau
mengasihi diri sendiri? 

3. Apa tujuan nakhir hidup kita? Kenyamanan pribadi, atau pengharapan akan janji
Allah? 

4. Apa yang mendasari segala tindakan kita? Apakah Kristus dan FirmanNya? Atau
cara berfikir kita sendiri? 

Jawaban kita di atas bisa menentukan apakah kita sudah berada di jalan yang benar, 
atau kita masih berada di kegelapan. 

Untuk menutup, saya ingin memberikan sebuah perkataan dari John Piper. “Tuhan
paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling menemukan kepuasan di dalam
diriNya.” Piper menyebut teorinya Christian Hedonism. Bagaimana kita mengerti ini? 
Apakah bahwa Tuhan ada untuk membuat kita senang? Sema sekali tidak! Bahkan
kebalikannya, kita ada untuk kemuliaanNya. Tetapi, Allah tidak dimuliakan kala orang 
dating kepadaNya dengan terpaksa, ketika engkau dan saya diseret untuk ikut ibadah
minggu. Tidak! Allah dimuliakan ketika kita menemukan kesenangan yang terbesar di 
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dalam berrelasi denganNya. 

Piper memberikan ilustrasi seperti berikut. Ada seorang suami yang memberikan
istrinya bunga. Lalu istrinya mengatakan, “wah, kamu romantic sekali! Kenapa kamu
melakukannya?” Jika sang suami berkata, “Yah, saya membaca bahwa itulah tugas
seorang suami, dan saya melakukan ini sebagai sebuah protocol social,” si istri pasti
tidak bahagia, malah sedih mengetahui relasinya dengan sang suami hanya
berdasarkan keterpaksaan. Akan tetapi, jika sang suami mengatakan, “saya
melakukannya untuk membuat kamu bahagia; karena tidak ada yang lebih
membahagiakan saya selain melihat kamu bahagia,” maka sang istri akan lebih
tersanjung lagi, lebih dimuliakan lagi, dan lebih bahagia lagi.

Marilah kita pulang dengan pertanyaan ini. Apakah benar kita mengenal dan dikenal
Kristus? Apakah ibadah kita dan perbuatan baik kita adalah sekedar penunaian
tanggungjawab kita kepada Tuhan? Jika ya, maka kita tidak mengenal Dia. Apakah
ibadah kita, kehidupan kita sedang kita serahkan kepada Tuhan sebagai sebuah
ungkapan rasa syukur yang terdalam, dan sebagai ibadah yang sejati? Jika ya, maka
kegagalan dalam memberikan yang terbaik bisa menjadi sebuah pacuan untuk hidup
dengan lebih kudus di hadapan Allah. Jika ya, maka kita adalah anak-anak Allah (dan
bukan anak-anak gampang) yang diterima olehNya dan sedang didisiplinkan untuk
menjadi lebih serupa dengan Kristus (Ibr 12:5-8).

Soli Deo Gloria!
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