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KATA KUNCI
Kebenaran Tuhan

TEMA
Menggambarkan injil mulai dari penghukuman
kepada pembenaran kepada pengudusan
kepada pemuliaan (1-8). Menyajikan rencana
Tuhan bagi Bangsa Yahudi dan semua bangsa
yang lain (9-11) dan nasehat praktis bagi orangorang percaya (12-16)
Koreksi atas Kehidupan
Koreksi atas perpecahan, imoralitas, perkarayang Duniawi
perkara hukum, dan penyelewengan dalam
Perjamuan Tuhan (1-6). Jawaban atas
pertanyaan mengenai pernikahan, makanan
yang dipersembahkan kepada berhala, ibadah
umum, dan kebangkitan (7-16).
Pembelaan Pelayanan
Pembelaan atas kerasulan Paulus, panggilan dan
Paulus
mandat. Sebagian besar telah bertobat dari
pemberontakan melawan Paulus, tetapi masih
ada sebagian kecil yang tidak bertobat.
Kemerdekaan dari
Menolak legalisme yang telah menjerat jemaatHukum Taurat
jemaat di Galatia. Menunjukkan keunggulan
anugerah atas hukum, dan meninggikan hidup
yang dimerdekakan di atas legalisme dan
penyalahgunaan kebebasan.
Bangunan Tubuh Kristus
Meninggikan posisi orang percaya dalam Kristus
(1-3) dan menasihati para pembaca untuk
menjaga kehidupan rohani berdasarkan atas
kekayaan rohani (4-6)
Hidup adalah Kristus
Paulus berbicara mengenai perkembangan
terakhir dari pemenjaraannya dan mendesak
para pembacanya untuk memiliki gaya hidup
yang memelihara kesatuan, kerendahan hati dan
kesalehan.
Keunggulan Kristus
Menunjukkan keunggulan Kristus dalam
penciptaan, penebusan, dan hubungan
kehidupan. Orang percaya telah sempurna
dalam Kristus dan tidak memerlukan hal lain apa
pun.
Kekudusan dalam Terang Paulus memuji iman orang-orang Tesalonika dan
Kedatangan Kristus
mengingatkan mereka akan perhatiannya demi
Kembali
kesucian hidup. Dia juga mengajar mereka
tentang kedatangan Tuan Yesus
Pemahaman mengenai
Paulus mengoreksi kesimpulan yang salah
Hari Tuhan
mengenai hari Tuhan, menjelaskan peristiwaperistiwa yang harus mendahului peristiwa yang
luar biasa ini, dan menasihatkan para
pembacanya untuk tetap tinggal dalam
ketekunan.

2. SURAT-SURAT PRIBADI RASUL PAULUS
SURAT
1Timotius

KATA KUNCI
Panduan Kepemimpinan untuk
Jemaat-jemaat

2Timotius

Ketahanan dalam Pelayanan

Titus

Panduan Tingkah-laku bagi
Jemaat-Jemaat

Filemon

Pengampunan dari Perbudakan

TEMA
Paulus menasihati Timotius mengenai
persoalan guru-guru palsu, doa umum,
peranan wanita, dan persyaratan untuk
para penatua dan diaken.
Panduan dalam peperangan yang di
rancang untuk membangun dan
membesarkan hati Timotius untuk
keberanian dan ketabahan dalam
kesukaran-kesukaran dan peperangan
rohani.
Rincian mengenai persyaratanpersyaratan bagi para penatua dan
memerintahkan Titus dalam
kewajibannya yang berhubungan
dengan berbagai golongan di dalam
jemaat.
Paulus memohon kepada Filemon untuk
mengampuni Onesimus dan untuk
menganggap dia bukan lagi sebagai
budak tetapi sebagai saudara dalam
Kristus.
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3. SURAT-SURAT DARI YANG LAIN
SURAT
Ibrani

KATA KUNCI
Keunggulan Kristus

Yakobus

Iman yang Bekerja

1Petrus

Menderita bagi
Kristus

2Petrus

Berjaga-jaga
Melawan Nabinabi Palsu

1Yohanes

Persekutuan
dengan Tuhan

2Yohanes

Menghindari
Persekutuan
dengan Guru-guru
Palsu
Menikmati
Persekutuan
dengan Saudarasaudara Seiman

3Yohanes

Yudas

Berjuang untuk
Iman

Wahyu

Wahyu akan
Kedatangan
Kristus

TEMA
Menunjukkan keunggulan pribadi Kristus, keimaman,
dan kuasa atas semua yang mendahului Dia untuk
mendorong para pembaca agar menjadi dewasa dan
stabil dalam iman mereka.
Sebuah katalog praktis dari sifat-sifat iman yang
benar yang ditulis untuk menasihati para pembaca
Surat Yakobus yang merupakan orang Yahudi Kristen
untuk menguji kenyataan iman mereka sendiri.
Menghibur dan menasihati mereka yang sedang
difitnah karena iman mereka dalam Kristus. Mereka
didorong untuk mengembangkan sikap ketundukan
dalam memandang penderitaan mereka.
Mengatasi perlawanan internal yang berbentuk guruguru palsu yang memikat mereka kedalam
kepercayaan dan perbuatan yang salah. Permohonan
untuk pertumbuhan dalam pengetahuan yang benar
dari Kristus.
Menggali dimensi persekutuan antara orang yang
telah ditebus dengan Tuhan. Orang percaya harus
berjalan dalam terang-Nya, menyatakan kasih-Nya
dan tinggal di dalam kehidupan-Nya.
Yohanes memuji para pembacanya karena tetap setia
dengan kebenaran-kebenaran rasuli dan
mengingatkan mereka untuk berjalan dalam kasih dan
menghindari guru-guru palsu
Yohanes berterimakasih kepada Gayus karena
bantuannya kepada pengajar-pengajar kebenaran
yang berkeliling, berlawanan dengan Diotrefes, yang
menolak mereka dan meminta yang lain untuk
melakukan yang sama.
Menyingkapkan perbuatan, sifat dan prediksi
penghukuman akhir dari guru-guru palsu. Yudas
mendorong para pembacanya untuk membangun diri
mereka sendiri dalam kebenaran dan berjuang
dengan sungguh-sungguh untuk iman.
Kristus dalam kemuliaan-Nya memberikan tujuh pesan
kepada Jemaat (1-3). Penglihatan akan penghukuman
yang tak terperi atas umat manusia yang
memberontak diikuti dengan Kedatangan-Nya yang
Kedua (4-19). Kitab Wahyu menyimpulkan dengan
sebuah penjelasan mengenal langit baru dan bumi
baru dan kehebatan Yerusalem baru (20-22).

Dari Visual Survey of the Bible.

Dicetak ulang dengan ijin dari penulis
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Prakata
Mengenai Nama-nama Tuhan
Penerbit Sastra Hidup Indonesia tidak ingin memberikan kesan bahwa tidak ada
perbedaan antara Tuhan Yang Kekal dan Mahakuasa yang menyatakan diri di dalam
Alkitab dan 'Tuhan' yang diperkenalkan di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya, kami
mengakui bahwa mereka sama sekali tidak sama.
Di dalam buku ini, kami menyediakan bagi para pembaca nama-nama dan istilahistilah tentang Tuhan Alkitabiah secara teliti dan saksama. Nama-nama dan istilahistilah ilahi yang digunakan di dalam naskah-naskah Alkitab asli seharusnya
dicantumkan dengan setepat-tepatnya di dalam buku ini. Oleh karena itu, penerbit
memutuskan untuk menghindari penggunaan beberapa istilah dan ungkapan
“tradisional” yang digunakan di dalam banyak buku Kristen di Indonesia.
Penerbit juga tidak menggunakan istilah-istilah dari bahasa aslinya-bahasa Ibrani
dan bahasa Yunani-dengan menyalin setiap huruf dari satu abjad ke huruf abjad
yang lain, walaupun cara kerja ini sesungguhnya sangat akurat. Hal ini karena kita
akan menganggap istilah-istilah seperti itu agak asing dan tidak biasa.
Oleh sebab itu, istilah-istilah yang digunakan dalam buku ini adalah istilah-istilah
yang sudah cukup biasa dalam bahasa Indonesia. Istilah-istilah berikut ini adalah
istilah-istilah yang terpenting:
•

Nama pribadi Tuhan Yang Kekal dan Tuhan Yang Mahakuasa (yang aslinya
dalam bahasa Ibrani: “YAHWEH”) diterjemahkan dengan menggunakan istilah
“Tuhan” (semuanya ditulis dengan menggunakan huruf besar saja).

•

Istilah umum Tuhan (yang aslinya dalam bahasa Ibrani: “Elohim”)
diterjemahkan dengan menggunakan istilah “Tuhan” (huruf pertamanya saja
yang besar).

•

Dalam Perjanjian Baru, yang ditulis dalam bahasa Yunani, Roh Kudus
membimbing para penulis dengan menggunakan kata “theos” baik sebagai nama
pribadi Tuhan maupun sebagai istilah umum. Kami menghormati fakta ini dan
kami menerjemahkan kata “theos” dengan memakai istilah “Tuhan“.

•

Gelar dan istilah umum Yesus Kristus (yang aslinya di dalam bahasa Yunani:
“kyrios”) diterjemahkan sesuai dengan artinya dalam bahasa asli, yaitu
“Tuan“(huruf pertama ditulis dengan memakai huruf besar). Jikalau kata
“kyrios” tersebut dikenakan pada manusia atau ciptaan-ciptaan yang lain, yang
digunakan adalah istilah “tuan” (semuanya ditulis dengan menggunakan huruf
kecil).

•

Istilah-istilah umum untuk dewa-dewi atau ilah-ilah yang lain diterjemahkan
dengan menggunakan istilah-istilah yang umum, yaitu “ilah“atau
ix

“dewa“(semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil).
Kami yakin bahwa penggunaan istilah yang tepat ini akan menolong para pembaca
untuk membedakan Tuhan, Pencipta kekal yang telah menyatakan Diri-Nya sendiri
di dalam Alkitab dan “Tuhan” yang terdapat di dalam Al-Qur'an: Tuhan Alkitabiah
sama sekali tidak sama dengan “Tuhan” yang tertulis di dalam Al-Qur'an.
Kami yakin bahwa ketepatan penggunaan istilah ini dapat menjadi suatu berkat
yang bermanfaat bagi Anda dan memberikan suatu rasa hormat kepada satu-satunya
Tuhan Tritunggal.
-------o-------
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SURAT PAULUS KEPADA JEMAAT
DI EFESUS
PENDAHULUAN
“Tajuk tulisan Paulus.” –J. Armitage Robinson
“Surat Paulus yang berciri khas ‘sorga yang ketiga’. –A.T. Pierson

I.

Tempat Khusus dalam Daftar Kitab-kitab
(Kanon)
Dalam beberapa hal Surat Efesus adalah tipikal surat Paulus: salam pembukaan, ucapan syukur, perkembangan doktrin yang diikuti dengan aplikasinya sebagai tugas kita, dan salam penutup. Walaupun demikian, Surat Efesus
ini lebih mirip sebuah khotbah atau bahkan suatu kebaktian dengan doa-doa
dan pujian bagi Tuhan. Dalam surat ini, “Kita masuk dalam ketenangan dan
keheningan bait suci. . . . Di sini suasana ketenangan, meditasi, penyembahan
dan kedamaian terjadi.”
Meskipun banyak komentator setuju dengan evaluasi Robinson yang
dikutip di atas, beberapa sarjana modern mengabaikan ajaran Kristiani yang
telah berlaku selama delapan belas atau sembilan belas abad, mengklaim
bahwa Paulus tidak mungkin menulis Surat Efesus ini. Akan tetapi apakah
pandangan ini dapat diterima jikalau diterangi fakta-fakta yang ada?

II. Penulis
Bukti external sangat menegaskan alasan bahwa Surat Paulus kepada Jemaat
di Efesus ini jelas ditulis oleh Paulus. Dari surat-surat Paulus yang lain tidak
ada yang memiliki saksi purba dan tetap sebanyak Surat Efesus mulai dari
Klement dari Roma, Ignatius, Polikarpus, dan Hermas, diikuti oleh Klement
dari Aleksandria, Irenaeus, dan Hipolitus. Marcion memasukkannya ke dalam
‘kanon’nya, meskipun menamainya ‘Laodikia.’ Kanon Muratori juga mencatat
1
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Surat Efesus sebagai tulisan Paulus.
Bukti internal memasukkan fakta bahwa dua kali penulis menyebut
dirinya Paulus (1:1 dan 3:1), dan isi Surat Efesus begitu mirip (dalam beberapa
hal) dengan isi Surat Kolose sehingga kemungkinan besar keduanya ditulis
dalam kurun waktu yang berdekatan. Struktur Surat Efesus, seperti yang telah
disebutkan, adalah tipikal tulisan Paulus. Tentu saja, Paulus memperkenalkan
ide-ide yang baru dalam surat ini. Akan tetapi jika seorang penulis tidak dapat
melakukannya tanpa dituduh sebagai pemalsu, maka kesempatan bagi para
penulis Alkitab untuk menolong orang-orang kudus agar menjadi dewasa
adalah sungguh-sungguh sulit.
Seorang ahli ilmu agama liberal dari Jerman yang bernama Schleiermacher, mungkin adalah orang pertama yang menolak Paulus sebagai penulis
surat ini. Banyak ahli ilmu agama modern yang lain mengikuti pendapatnya.
Perbendaharaan kata, gaya bahasa, ajarannya yang ‘sangat maju,’ dan alasan
lainnya yang bersifat subjektif digabungkan untuk menjadi alasan untuk
menolak Paulus sebagai penulisnya.
Meskipun demikian, satu demi satu dari teori-teori tersebut dapat dijawab
dengan memuaskan. Berhadapan dengan bukti-bukti eksternal yang begitu
banyak dan banyak komentator terpelajar yang menganggap Surat Efesus
bukanlah sekedar pencerminan jiwa Paulus saja, tetapi, seperti yang dikatakan
Coleridge, juga sebagai ‘tulisan-nya yang paling ilahi,’ maka dapat
disimpulkan bahwa Surat Efesus inilah tulisan Paulus yang asli.

III. Waktu Penulisan
Bersama-sama dengan Surat-surat Kolose, Filipi, dan Filemon, Surat kepada
Jemaat di Efesus adalah salah satu surat yang dikenal sebagai ‘Surat-Surat
Penjara.’ Yang menjadi pertanyaan di sini adalah hukuman penjara yang mana
(3:1; 4:1). Beberapa orang percaya bahwa Surat Efesus ditulis waktu Paulus
dipenjarakan di Kaisarea selama dua tahun atau di Efesus, walaupun hukuman
penjara tersebut tidak dapat dibuktikan. Akan tetapi kebanyakan bukti
menunjukkan kepada hukuman penjara yang pertama di Roma (tidak lama
setelah 60 M.). Sama seperti Surat kepada Jemaat di Kolose (4:7-9), surat ini
dibawa ke propinsi Asia oleh Tikhikus (6:21,22). Hal ini menjelaskan
kesamaan isi ajarannya, gagasan yang sama disegarkan dalam ingatan Paulus
saat dia menulis surat-surat ini.

Surat kepada Jemaat di Efesus

3

IV. Latar Belakang dan Tema
Pokok bahasan utama dalam Surat Efesus ini disebut Paulus sebagai ‘rahasia.’
Dengan menyebut ‘rahasia’ dia tidak bermaksud sesuatu yang tidak dapat
dijelaskan, tetapi suatu kebenaran yang sangat indah yang tidak pernah
dinyatakan sebelumnya namun sekarang telah dinyatakan.
Kebenaran agung ini, yang merupakan tema Surat Efesus, adalah
pengungkapan bahwa orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi yang telah
percaya sekarang adalah satu di dalam Yesus Kristus. Mereka bersama-sama
menjadi anggota gereja, yaitu tubuh Kristus. Pada masa kini mereka diberi
tempat bersama-sama dengan Kristus. Di masa depan mereka akan berbagi
kemuliaan-Nya sebagai Kepala atas segala sesuatu.
Rahasia ini dapat ditemukan di dalam tiap-tiap dari enam pasal Surat Efesus:
1. Dalam pasal pertama rahasia ini disebut sebagai rahasia kehendak
Tuhan, dan menanti-nantikan kegenapan waktu ketika segala sesuatu
di sorga dan di bumi dipersatukan dalam Kristus (ayat 9-10). Pada saat
itu orang-orang Yahudi yang percaya (ayat 11, ‘kami’) dan orang-orang
bukan Yahudi yang percaya (ayat 13, ‘kamu’) akan memperoleh bagian
dalam kemuliaan [Kristus]. Mereka akan memerintah seluruh dunia
bersama dengan Kristus sebagai Tubuh-Nya dan kesempurnaan-Nya
(ayat 22,23).
2. Pasal 2 menggambarkan proses bagaimana orang Yahudi dan bukan
Yahudi diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan; serta bagaimana
mereka didamaikan dengan Tuhan dan satu sama lain. Selanjutnya
bagaimana mereka menjadi manusia baru dalam persekutuan dengan
Kristus; akhirnya bagaimana mereka menjadi sebuah bait suci yang
didiami oleh Tuhan melalui Roh-Nya.
3. Pasal 3 memberikan penjelasan paling lengkap mengenai rahasia
tersebut. Rahasia tersebut disebut sebagai rahasia ‘Kristus’, maksudnya
ialah Kristus sebagai Sang Kepala, dan semua orang yang percaya
sebagai Tubuh-Nya. Di dalam Tubuh ini, orang bukan Yahudi yang
percaya menjadi sesama ahli waris, sesama anggota tubuh dan peserta
dalam janji Tuhan (ayat 6).
4. Pasal 4 menekankan kesatuan Tubuh-Nya dan rencana Tuhan bagi
pertumbuhannya menuju kedewasaan (ayat 1-16).
5. Di pasal 5, rahasia itu disebut ‘Kristus dan jemaat-Nya’ (ayat 32).
Hubungan antara Kristus dan jemaat-Nya merupakan pola untuk
hubungan di antara suami-isteri Kristiani.
6. Akhirnya Paulus berbicara tentang rahasia Injil di dalam pasal 6,
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yang karenanya dia menjadi utusan yang dipenjarakan (ayat 19,20).
Coba bayangkanlah dampak berita tersebut bagi orang-orang percaya yang bukan
Yahudi yang menerima surat itu. Mereka tidak hanya diselamatkan karena kasih
karunia oleh iman, sama seperti juga orang Yahudi, tetapi juga untuk pertama
kalinya mereka memperoleh keistimewaan yang sama. Mereka sama sekali tidak
lebih rendah dibandingkan dengan orang Yahudi di hadapan Tuhan. Mereka juga
ditakdirkan untuk bertakhta bersama dengan Kristus sebagai Tubuh-Nya dan
Pengantin-Nya, dengan demikian mereka berbagi kemuliaan kekuasaa-Nya yang
universal.
Tema penting lainnya adalah kasih (bahasa Yunani, agape, kasih yang
diungkapkan melalui kehendak). Paulus mengawali dan mengakhiri suratnya dengan
konsep ini (1:4; 6:24), dan menggunakan kata kerjanya dan kata bendanya lebih
banyak di dalam Surat Efesus daripada di dalam surat-suratnya yang lain. Hal ini
mungkin menunjukkan kemahatahuan Roh Kudus, karena walaupun tiga puluh
tahun kemudian jemaat yang besar dan aktif tersebut masih menaati perintah
berjuang melawan ajaran-ajaran palsu, Tuhan berkata dalam Surat-Nya kepada
jemaat di Efesus bahwa Dia mencela mereka karena mereka telah meninggalkan
kasih mereka yang semula (Why. 2:4).

Surat kepada Jemaat di Efesus

5

GARIS BESAR
I. POSISI (KEADAAN) ORANG PERCAYA DALAM KRISTUS (1-3)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Salam (1:1, 2)
Pujian Paulus kepada Tuhan untuk Berkat Kasih Karunia-Nya (1:3-14)
Ucapan Syukur dan Doa Paulus bagi Orang-orang Kudus (1:15-23)
Kuasa Tuhan Dinyatakan dalam Keselamatan Orang-orang Bukan Yahudi
dan Orang-orang Yahudi (2:1-10)
Kesatuan Orang Yahudi dan Bukan Yahudi yang Percaya dalam Kristus
(2:11-22)
Sebuah Sisipan tentang Rahasia (3:1-13)
Doa Paulus bagi Orang Kudus (3:14-19)
Puji-pujian Paulus (3:20,21)

II. KEHIDUPAN ORANG PERCAYA DALAM KRISTUS (4-6)
A.
B.
C.
D.

Permohonan untuk Kesatuan dalam Persekutuan Kristen (4:1-6)
Program Kerjasama yang Tepat dari Para Anggota Tubuh-Nya (4:7-16)
Permohonan untuk Hidup dalam Moralitas yang Baru (4:17–5:21)
Permohonan untuk Kesalehan Pribadi dalam Rumah Tangga Kristiani
(5:22– 6:9)
E. Nasihat mengenai Peperangan Rohani (6:10-20)
F. Salam Pribadi Rasul Paulus (6:21-24)
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KOMENTAR – PENJELASAN
I.

POSISI (KEADAAN) ORANG PERCAYA
DALAM KRISTUS (Pasal 1-3)

A.

Salam (1:1,2)

1:1 Nama Paulus berarti ‘kecil.’ Meskipun mungkin secara fisik dia kecil, akan tetapi
secara rohani dia memiliki pengaruh yang sangat besar. Dia memperkenalkan
dirinya sebagai Rasul Kristus Yesus. Hal ini berarti dia diutus oleh Tuhan yang
telah naik ke sorga untuk melakukan suatu misi khusus. Misi itu adalah
memberitakan Injil kepada Orang bukan Yahudi dan mengajarkan kebenaran besar
mengenai gereja [jemaat] (3:8,9).
Karena Surat Efesus berkaitan dengan gereja (jemaat), dan oleh karena
kebenaran ini untuk pertama kalinya dinyatakan kepada para rasul dan nabi (3:5),
maka tepat sekali bagi Paulus untuk memperkenalkan dirinya sebagai rasul. Hal ini
bukan dimaksudkan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai penjelasan mengapa
dia dapat berbicara dengan otoritas dalam pokok bahasan ini. Sumber dari
otoritasnya tercatat dalam kata-kata berikut, oleh kehendak Tuhan. Paulus tidak
memilih pekerjaan ini sebagai suatu profesi. Dan bukan manusia yang
mengangkatnya. Sebuah panggilan Ilahi dari permulaan sampai pada akhirnya
(Gal. 1:1).
Surat ini dialamatkan kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang
percaya dalam Kristus Yesus. Orang-orang kudus adalah mereka yang telah
dipisahkan dari dunia bagi Tuhan. Dalam Perjanjian Baru sebutan ini berlaku bagi
semua orang percaya yang telah dilahirkan baru. Pada dasarnya sebutan ini lebih
menunjuk kepada posisi orang percaya dalam Kristus Yesus daripada kondisi
orang percaya tersebut dalam dirinya sendiri. Dalam Kristus semua orang percaya
adalah orang-orang kudus, meskipun mereka tidak selalu berperilaku sebagai
orang kudus. Misalnya, Paulus menyebut orang Korintus sebagai orang kudus (1Kor.
1:2), meskipun jelas dari pembahasan selanjutnya bahwa mereka tidak hidup dalam
kekudusan. Namun, Tuhan menghendaki agar hidup kita sesuai dengan posisi kita:
orang-orang kudus seharusnya hidup kudus.
Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kata setia berarti “pemercayapemercayaˮ dan karena itu menggambarkan semua orang Kristen sejati. Memang
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orang percaya sejati seharusnya setia dalam pengertian bahwa mereka dapat
dipercayai. Namun maksud utama di sini adalah bahwa orang percaya mengakui
Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat mereka.
Dua naskah yang tertua meniadakan kata-kata, di Efesus, meskipun kata
tersebut tertulis di skebanyakan naskah. Banyak sarjana Firman Tuha menganggap
surat ini sebagai surat edaran, yang ditulis untuk dibaca dalam pertemuan jemaat
lokal di beberapa tempat, yang mana Efesus yang paling terkemuka. Untungnya
masalah ini tidak mempengaruhi keaslian atau nilai surat ini bagi kita.
1:2 Selanjutnya Paulus menyampaikan salamnya kepada orang-orang kudus.
Setiap kata penuh dengan makna rohani –tidak seperti kebanyakan ucapan salam
kita yang tidak bermakna.
Kasih karunia berarti pertolongan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
Pembaca surat Paulus sudah diselamatkan sebelumnya oleh kasih karunia Tuhan,
kebaikan-Nya yang tidak layak diterima oleh orang tersesat. Namun sekarang
mereka membutuhkan kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi masalah,
pencobaan dan kesusahan hidup. Itulah yang diharapkan oleh Rasul Paulus bagi
mereka di ayat ini.
Damai sejahtera berarti jiwa yang damai di tengah segala perubahan yang
terjadi dalam hidup. Orang-orang kudus telah mengalami damai sejahtera bersama
Tuhan saat mereka bertobat. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka
membutuhkan damai sejahtera dari Tuhan, yaitu, ketenangan dan kedamaian yang
tidak bergantung pada keadaan, dan yang disebabkan karena kita senantiasa
membawa segala permasalahan kita dalam doa kepada Tuhan. (Flp. 4:6,7)
Patut diperhatikan bahwa kasih karunia dicatat lebih dahulu, kemudian diikuti
damai sejahtera. Urutannya selalu demikian. Hanya setelah kasih karunia
membereskan persoalan dosa, kita dapat mengenal damai sejahtera. Dan hanya
melalui kekuatan, yang tidak layak diterima, yang Tuhan berikan dari hari ke hari,
orang percaya dapat mengalami damai sejahtera, damai sejahtera yang
sempurna, dalam setiap segi kehidupan yang senantiasa berubah.
Kasih karunia (charis) adalah sala satu kata khas Yunani. Kata damai sejahtera
(Ibrani: shalom) digunakan Orang Yahudi sebagai ucapan salam. Dengan
menyatukan keduanya, kita akan memperoleh Injil secara miniatur bagi seluruh
dunia. Dengan menyatukan keduanya kita juga melihat kebenaran jemaat Perjanjian
Baru yang Paulus jelaskan dengan panjang lebar kepada jemaat di Efesus, yaitu
orang Yahudi dan orang bukan Yahudi menjadi satu Tubuh dalam Kristus.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Tuan
Yesus Kristus. Tanpa ragu-ragu Paulus menempatkan Tuan Yesus pada tingkat
yang sama dengan Tuhan Bapa: dia menghormati Anak Tuhan sama seperti dia
menghormati Tuhan Bapa. Kita pun harus demikian (Yoh. 5:23).
Kita juga tidak boleh mengabaikan hubungan di antara kata-kata berikutnya:
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Tuhan, Bapa kita. Kata Tuhan sendiri mungkin memberi kesan mengenai Oknum
yang tidak terhingga dan yang tidak dapat didekati. Sebaliknya kata Bapa berbicara
tentang Dia yang sangat dekat dan akrab. Kalau keduanya dihubungkan dengan kata
ganti kita, kita akan mendapati suatu kebenaran yang menyatakan bahwa Tuhan
Yang Mahatinggi, yang berdiam dalam kekekalan, adalah Bapa yang mengasihi
semua orang yang telah dilahirkan baru dengan percaya kepada Tuan Yesus,
Putera-Nya.
Nama yang lengkap dari Juruselamat kita adalah ‘Tuan Yesus Kristus’.
• Sebagai Tuhan Dia adalah Tuan yang mempunyai kekuasaan penuh atas
diri kita dan kepunyaan kita.
• Sebagai Yesus Dia adalah Juruselamat kita dari dosa.
• Sebagai Kristus Dia adalah Nabi, Imam dan Raja yang diurapi Tuhan.
Betapa banyak yang diungkapkan oleh Nama-Nya kepada mereka yang mendengarkannya!
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Pujian Paulus kepada Tuhan untuk Berkat Kasih KaruniaNya (1:3-14)

1:3 Setelah memberikan salam singkatnya, Rasul Paulus mengangkat suara dengan
pujian yang agung, salah satu pujian Perjanjian Baru yang tertinggi. Di sini kita
mendapati sebuah hati yang melimpah dengan puji-pujian bagi Tuhan karena berkat
kasih karunia-Nya. Di ayat-ayat ini (3-14) Paulus mencatat jejak karya Tuhan dalam
keselamatan dari kekekalan masa lampau, melewati segala zaman, hingga kekekalan
masa yang akan datang. Karena itu perlu suatu diskusi tentang rahasia kehendak
Tuhan, yaitu baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi yang percaya bersamasama mewarisi janji Tuhan.
Dia memulainnya dengan memanggil semua yang mengenal Tuhan untuk
memuji-Nya, yaitu menyenangkan hati-Nya dengan puji-pujian dan penyembahan
yang penuh kasih. Dia yang terpuji adalah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus
Kristus. Pada saat-saat tertentu Yesus menyebut Tuhan sebagai Tuhan (Mat. 27:46).
Pada saat yang lain Dia menyebut-Nya sebagai Bapa (Yoh. 10:30). Yang terpuji adalah
Sang Pemberi Berkat juga. Kita memuji Dia dengan menaikkan pujian bagi-Nya. Dia
memberkati dan menyenangkan kita dengan memberikan kekayaan kasih karuniaNya. Di dalam Kristus kitatelah dikaruniakan kepada segala berkat rohani
di dalam sorga. Berikut ini piramida kasih karunia:
BERKAT
Berkat ROHANI
SEGALA berkat rohani
Segala berkat rohani DI DALAM SORGA
Segala berkat rohani di dalam sorga DALAM KRISTUS
Perhatikanlah dahulu betapa berlimpahnya hati dan tangan-Nya yang tanpa syarat –
segala berkat rohani. Perhatikanlah juga bahwa ini adalah berkat rohani. Cara
yang termudah untuk memahaminya adalah dengan membandingkannya dengan
berkat-berkat yang diterima Israel dibawah hukum Taurat. Di Perjanjian Lama,
orang Yahudi yang taat dan setia diberkati dengan panjang umur, keluarga besar,
hasil panen yang melimpah, dan perlindungan dari musuh (Ul. 28:2-8). Sebaliknya,
berkat dalam Kekristenan adalah berkat rohani, yaitu harta rohani, yang tidak
jasmaniah, tidak kelihatan, dan abadi. Memang benar bahwa orang kudus pada
zaman Perjanjian Lama juga menikmati berkat-berkat rohani, tetapi seperti yang
akan kita lihat, orang Kristen masa kini menerima berkat yang tidak pernah dikenal
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sebelumnya.
Berkat kita berada di dalam sorga, secara harfiah, di udara. Kita tidak menerima
berkat yang bersifat materi di dunia ini, tetapi berkat rohani di dalam sorga.
Ungkapan, di dalam sorga (6:12), ditulis sebanyak lima kali dalam Surat Efesus ini.
1:3

jangkauan berkat rohani kita

1:20

pemandangan bertakhtanya Kristus sekarang ini

2:6

pemandangan bertakhtanya kita bersama-sama Kristus pada masa sekarang

3:10 tempat darimana malaikat menyaksikan hikmat Tuhan yang dinyatakan
dalam jemaat
6:12 wilayah yang merupakan sumber peperangan kita melawan roh-roh jahat
pada masa sekarang
Ketika ayat-ayat ini disatukan, kita dapat memperoleh definisi alkitabiah dari ‚di
(dalam) tempat-tempat sorgawi‘. Istilah ‘di dalam sorga’ dimaksudkan untuk:
“bidang posisi dan pengalaman seseorang percaya sebagai akibat penyatuannya
dengan Kristus karena dibaptiskan oleh Roh.” Semua berkat rohani ada di dalam
Kristus. Dialah yang telah mendapatkannya bagi kita melalui apa yang telah Dia
kerjakan di Golgota. Sekarang segala berkat tersebut tersedia di dalam Dia. Bahkan
segala sesuatu yang telah sediakan Tuhan bagi orang percaya ada di dalam Tuan
Yesus. Kita harus dipersatukan dengan Kristus di dalam iman, supaya kita bisa
memperoleh berkat itu. Pada saat seseorang berada di dalam Kristus, dia menjadi
pemilik semua berkat tersebut. Chafer menulis, “Di dalam Kristus, adalah bagian
semua orang yang diselamatkan, berarti mereka ikut ambil bagian dalam semua yang
telah Kristus kerjakan, dalam keseluruhan keberadaan-Nya pada masa sekarang ini,
dan dalam segala yang Ia akan menjadi kelak.”2
Di dalam Kristus merupakan salah satu kata kunci dalam Surat Efesus. Ada dua
kebenaran di Perjanjian Baru yang erat kaitannya –kebenaran tentang posisi sebagai
orang percaya dan kebenaran tentang tingkah-laku sebagai orang percaya.
Yang pertama, posisi orang percaya. Setiap orang yang hidup di dunia ini adalah
salah satu dari dua: ‘di dalam Adam,’ atau ‘di dalam Kristus.’ Mereka yang ‘di dalam
Adam’ berada dalam dosa dan oleh karena itu dihukum oleh Tuhan. Tidak ada yang
dapat mereka lakukan dengan usaha diri sendiri untuk dapat menyenangkan Tuhan.
Mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan Tuhan, dan jikalau mereka
menerima apa yang pantas mereka terima, mereka pasti binasa selama-lamanya.
Pada saat seseorang bertobat, Tuhan tidak lagi melihat dia sebagai anak Adam
yang dihukum. Akan tetapi Tuhan melihat dia sebagai anak di dalam Kristus, dan
Dia menerima orang ini berdasarkan hal itu. Kebenaran itu penting sekali untuk
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dipahami. Orang berdosa yang telah percaya, tidak diterima oleh karena dirinya
sendiri, tetapi karena dia di dalam Kristus. Ketika dia ada di dalam Kristus, dia
berdiri di hadapan Tuhan dengan berpakaian seluruh penerimaan Kristus Sendiri.
Dia akan menikmati kemurahan dan penerimaan Tuhan selama Kristus
menikmatinya, yaitu selama-lamanya.
Jadi, posisi orang percaya adalah, siapa dia di dalam Kristus. Namun masih ada
satu sisi lain lagi –tingkah-laku orang percaya. Maksudnya adalah: keadaan yang
sebenarnya di dalam diri sendiri. Secara posisi orang percaya adalah sempurna,
tetapi secara kondisi belum sempurna. Kehendak Tuhan adalah supaya kehidupan
orang percaya semakin meningkat sesuai dengan posisinya. Akan tetapi kesesuaian
tersebut tidak akan pernah sempurna sampai dia naik ke sorga. Namun demikian,
sementara dia masih hidup di dunia ini, proses pengudusan, pertumbuhan dan
keserupaan dengan Kristus seharusnya terus berlangsung.
Ketika kita memahami perbedaan di antara posisi orang percaya dan keadaannya,
kita bisa menggabungkan ayat-ayat berikutnya yang kelihatannya berlawan:
Orang percaya sudah sempurna (Ibr.
10:14)

Orang percaya seharusnya sempurna
(Mat. 5:48)

Orang percaya telah mati bagi dosa
(Rm 6:2)

Orang percaya seharusnya memandang dirinya
telah mati bagi dosa (Rm. 6:11)

Orang percaya adalah bangsa yang kudus Orang percaya seharusnya hidup secara kudus
(1Pet. 2:9)

(1Pet. 1:15)

Kolom pertama berkaitan posisi, sedangkan kolom kedua mengenai kondisi/tingkahlaku dalam kehidupan kita.
Surat Paulus kepada jemaat di Efesus sendiri terbagi dalam dua bagian yang
paralel dengan kebenaran ini: (pasal 1-3): Posisi kita –siapa kita di dalam Kristus;
(pasal 4-6): Kehidupan kita –bagaimana seharusnya kita hidup di dalam diri kita
sendiri. Paruh pertama berkaitan dengan doktrin, dan paruh kedua dengan
kewajiban. Di dalam tiga pasal yang pertama, posisi kita acapkali digambarkan
dengan ungkapan seperti “di dalam Kristus,” “dalam Kristus Yesus,ˮ “di dalam Dia,”
“di dalam-Nya.” Di dalam tiga pasal terakhir kata-kata, “di dalam Tuhanˮ sering
dipakai untuk menggambarkan tanggung jawab orang percaya kepada Kristus,
Tuhan mereka. Seseorang telah menuturkannya dengan baik bahwa bagian pertama
surat ini memperlihatkan orang percaya berada di sorga di dalam Kristus, padahal
bagian terakhir memperlihatkan bahwa ia ada di dapur.
Sekarang kita sudah siap untuk memikirkan beberapa berkat rohani di dalam
sorga yang kita miliki di dalam Kristus.
1:4 Berkat pertama adalah apa yang pada umumnya dikenal sebagai pemilihan.
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Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya
kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya.
Pertama-tama perhatikanlah kebenaran positip tentang pemilihan itu: Tuhan
telah memilih kita. Kemudian terdapat aspek posisi dari kebenaran ini, di dalam
Dia: segala rencana Tuhan bagi umat-Nya digenapi hanya di dalam pribadi Tuan
Yesus dan karya-Nya. Waktu pemilihan oleh Tuhan dinyatakan melalui ungkapan:
sebelum dunia dijadikan. Kemudian tujuannya adalah supaya kita kudus dan
tidak bercacat di hadapan-Nya. Tujuan ini tidak dapat digenapi dengan sempurna
sampai kita hidup bersama-sama dengan Dia di sorga (1Yoh. 3:2), namun prosesnya
harus tetap berlangsung selama kita hidup di bumi ini.
Doa: “Tuhan, kuduskanlah aku sekarang,
karena pada akhirnya itulah tujuan-Mu
dalam hidupku. Amin.”
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Penjelasan Tambahan: PILIHAN ILAHI
Doktrin pilihan ilahi membangkitkan banyak pertanyaan dalam pikiran manusia,
oleh sebab itu kita perlu memperhatikan apa yang diajarkan dan yang tidak
diajarkan oleh Alkitab tentang pokok itu.
Pertama-tama, Firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan memang memilih
orang-orang untuk diselamatkan (2Tes. 2:13). Firman Tuhan menyebut orang-orang
percaya sebagai orang-orang “yang dipilih, sesuai dengan rencana Tuhan.” (1Pet. 1:2).
Firman Tuha mengajarkan bahwa orang dapat mengetahui kalau mereka dipilih dari
tanggapan mereka terhadap Injil: mereka yang mendengar Injil dan percaya adalah
orang-orang yang dipilih (1Tes. 1:4-7).
Di sisi lain, Firman Tuha tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan memilih
orang-orang untuk kebinasaan. Fakta bahwa Tuhan memilih beberapa orang untuk
diselamatkan bukan berarti bahwa Dia menghukum yang lainnya dengan sewenangwenang. Dia tidak pernah menghukum orang yang layak diselamatkan (walaupun
tidak ada seorang pun yang layak diselamatkan!), akan tetapi Dia menyelamatkan
beberapa yang seharusnya menerima penghukuman yang kekal.
Ketika Paulus menggambarkan orang pilihan, dia menyebut mereka sebagai
“benda-benda belas kasihan-Nya yang telah dipersiapkan-Nya untuk kemuliaan”
(Rm. 9:23); tetapi ketika dia berbicara tentang orang yang binasa, “benda-benda
kemurkaan-Nya yang telah disiapkan untuk kebinasaan” (Rm. 9:22). Tuhan
mempersiapkan benda-benda belas kasihan untuk kemuliaan, tetapi dia tidak
mempersiapkan orang-orang untuk kebinasaan: mereka sendiri yang membuat
pilihan dengan ketidakpercayaan mereka.
Kebenaran pilihan memastikan Tuhan sebagai Tuhan absolut, mutlak, tertinggi
dan nyata. Dia Mahakuasa, yang dapat melakukan semua yang Dia ingin dilakukanNya, namun Dia tidak pernah senang melakukan ketidakadilan. Jika dibiarkan,
semua manusia akan binasa. Apakah Tuhan berhak menunjukkan belas kasihan
kepada sebagian orang?
Tetapi ada sisi yang lain dari kisah ini. Firman Tuha yang sama yang
mengajarkan pilihan ilahi juga mengajarkan tanggung jawab manusia. Tidak ada
seorang pun yang boleh menggunakan doktrin pilihan itu sebagai alasan untuk tidak
diselamatkan. Tuhan menawarkan keselamatan itu tanpa syarat kepada semua orang
di seluruh dunia (Yoh. 3:16; 3:36; 5:24; Rm. 10:9,13). Siapapun dapat diselamatkan
dengan bertobat dan percaya kepada Tuan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jika
seseorang tersesat, itu merupakan pilihannya sendiri, bukan karena Tuhan yang
menghendakinya.
Yang benar adalah Firman Tuha yang sama mengajarkan pilihan ilahi dan
keselamatan cuma-cuma bagi semua orang yang hendak menerimanya.
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Kedua kebenaran itu dapat ditemukan dalam satu ayat: “Semua yang diberikan
Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepadaKu, ia tidak akan Kubuang” (Yoh. 6:37). Bagian pertama ayat itu berbicara
tentang pilihan Tuhan yang berkuasa; bagian berikutnya menawarkan pengampunan
kepada semua orang.
Hal itu sulit dicerna oleh pikiran manusia. Bagaimana mungkin Tuhan memilih
beberapa orang dan pada saat yang sama menawarkan keselamatan secara cumacuma kepada semua orang? Sebenarnya, hal itu merupakan suatu misteri. Akan
tetapi misteri tersebut adalah misteri bagi kita, bukan bagi Tuhan. Yang terbaik
adalah mempercayai kedua doktrin tersebut karena Alkitab memang mengajarkan
keduanya. Kebenarannya tidak dapat ditemukan di suatu tempat di antara pilihan
ilahi dan kehendak bebas manusiawi, akan tetapi di dalam kedua ekstrim.
Kemahakuasaan Tuhan, tanggung jawab manusia dan tawaran belas
kasihan yang cuma-cuma dan universal ditemukan di dalam Alkitab, dan
meskipun kita tidak dapat menyatukan ketiganya dengan logika kita,
semuanya itu seharusnya tinggal dalam pikiran kita.3
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1:5 Berkat rohani yang kedua dari perbendaharaan kasih karunia Tuhan adalah
predestinasi, yaitu pilihan sejak semula. Meskipun agak berhubungan dengan
[doktrin] pilihan, keduanya tidaklah sama. Doktrin pilihan menggambarkan pilihan
Tuhan atas orang untuk diselamatkan. Tetapi predestinasi melebihi pemilihan;
artinya bahwa Tuhan telah menentukan dari semula bahwa semua orang yang
diselamatkan akan diadopsi pula sebagai anak-anak-Nya dalam keluargan-Nya. Dia
dapat saja menyelamatkan kita tanpa menjadikan kita anak-anak-Nya, tetapi Ia
memutuskan untuk melakukan keduanya.
Banyak terjemahan yang menghubungkan dua kata terakhir ayat 4 dengan ayat 5
sehingga terbaca sebagai berikut [cat: Alkitab bhs. Indonesia menerjemahkan
demikian]: Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula.
Hal ini mengingatkan kita akan kasih yang unik yang telah mendorong Tuhan
untuk menunjukkan kemurahan hati-Nya kepada kita.
Kita dapat menemukan fakta adopsi kita yang mulia sebagai anak- Nya, dalam
frase, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk
menjadi anak-anak-Nya. Dalam Perjanjian Baru, adopsi berarti menempatkan
orang percaya dalam keluarga Tuhan sebagai anak yang telah dewasa dengan semua
hak istimewa dan tanggung jawabnya sebagai anak (Gal. 4:4-7). Roh yang
menjadikan kita Putera Tuhan menanamkan naluri di dalam diri orang percaya
sehingga dia ingin memanggil Tuhan sebagai Bapanya (Rm. 8:15).
Pengadopsian kita menjadi anak-anak-Nya adalah oleh Yesus Kristus. Tuhan
sama sekali tidak dapat menempatkan kita dalam posisi keakraban dan kesayanganNya selama kita hidup dalam dosa kita. Maka dari itu, Tuan Yesus datang ke dunia
ini, dan oleh kematian, penguburan, dan kebangkitan-Nya Dia membereskan
masalah dosa kita seperti yang diinginkan Tuhan. Adalah pengorbanan-Nya di atas
kayu salib yang nilainya tak terbatas yang telah mendirikan dasar kebenaran
sehingga Tuhan dapat mengadopsi kita sebagai anak-anak-Nya.
Maka dari itu semuanya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Itulah
motivasi yang menguasai di balik predestinasi kita. Itulah jawaban dari pertanyaan
selanjutnya, “Mengapa Tuhan melakukannya?” Hanya oleh karena kerelaan
kehendak-Nya. Tuhan tidak puas sampai Dia dikelilingi oleh anak-anak-Nya, yang
menyerupai gambar Anak-Nya yang tunggal, tinggal bersama-Nya dan serupa
dengan-Nya selama-lamanya.
1:6 Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakanNya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Ketika Paulus merenungkan
kasih karunia Tuhan dalam pilihan-Nya dan selanjutnya dalam predestinasi kita
untuk menjadi anak-anak-Nya, Paulus menekankan meditasinya itu dengan
mengulangi bagian ini yang merupakan suatu seruan, penjelasan dan peringatan.
Suatu seruan –kekaguman atas kemuliaan yang transendental akan kasih karunia itu.
Suatu penjelasan –bahwa tujuan dan hasil dari semua tindakan kemurahan hati
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Tuhan itu adalah untuk kemuliaan-Nya. Dia layak menerima penyembahan yang
abadi atas kemurahan hati yang tak ada bandingnya. Perhatikanlah kasih karuniaNya –yang dikaruniakan-Nya (secara cuma-cuma) kepada kita. Penerima kasih
karunia-Nya –kita. Saluran kasih karunia-Nya –di dalam Dia, yang dikasihiNya. Yang terakhir, suatu peringatan. Paulus berkata, “Marilah memuji Dia karena
kasih karunia-Nya yang mulia.” Sebelum kita melanjutkan, mari kita naikkan
pujian bagi Dia!
Tuhan Yang Mahabesar yang penuh keajaiban! Semua jalan-jalan-Mu
Menyatakan ciri-ciri-Mu yang ilahi;
Tetapi sinar kemuliaan kasih karunia-Mu
Lebih cemerlang dari keajaiban-Mu yang lain:
Siapakah Tuhan yang memberikan pengampunan seperti Engkau?
Atau siapakah yang mempunyai kasih karunia yang begitu besar dan cuma-cuma?
-Samuel Davies

1:7 Selanjutnya, ketika kita merenungkan rencana Tuhan bagi umat-Nya, kita
berpikir tentang kenyataan penebusan. Penebusan menggambarkan aspek karya
Kristus di mana olehnya kita dibebaskan dari perbudakan dan kesalahan dosa dan
dihadiahi hidup dalam kemerdekaan. Tuan Yesus adalah Sang Penebus (di dalam
Dia . . . kita beroleh penebusan). Kita adalah orang yang ditebus. Darah-Nya
adalah harga tebusan itu; tidak ada yang lain yang bisa mencukupi.
Salah satu hasil dari penebusan adalah pengampunan dosa. Pengampunan
berbeda dari penebusan; pengampunan adalah salah satu buah penebusan. Kristus
harus melunasi [hukuman atas] dosa kita dengan sempurna sebelum dosa kita bisa
diampuni. Semua itu telah diselesaikan di atas kayu salib. Dan sekarang –
Keadilan yang keras tidak dapat menuntut bayaran lagi
Dan belas kasihan dapat menyalurkan berkatnya.
Ukuran pengampunan kita digambarkan dengan kata-kata, menurut kekayaan
kasih karunia-Nya. Jika kita dapat mengukur kekayaan kasih karunia Tuhan,
maka kita dapat mengukur betapa sempurna pengampunan yang diberikan-Nya.
Kasih karunia-Nya tidak terbatas! Begitu pula dengan pengampunan-Nya!
1:8 Di dalam kasih karunialah Dia memilih kita, menetapkan kita sejak semula,
dan menebus kita. Akan tetapi, hal itu belum semuanya. Tuhan memberikan kasih
karunia yang sama secara melimpah kepada kita dalam segala hikmat dan
pengertian. Yang dimaksudkan adalah bahwa Dia dengan penuh kemurahan
memberitahukan tujuan dan rencana-Nya kepada kita. Yang diinginkan-Nya agar
kita dapat memahami rencana-Nya untuk gereja dan alam semesta. Dan dengan
demikian, Dia memberikan kepercayaan-Nya kepada kita dan menyatakan kepada
kita rencana-Nya yang besar yang menjadi tujuan semua sejarah.
1:9 Sekarang Paulus menjelaskan cara yang khusus yang dengannya Tuhan
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melimpahkan kepada kita segala hikmat dan pengertian, yaitu dengan
menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Inilah tema yang dominan dari
Surat Efesus –kebenaran mulia tentang Kristus dan gereja-Nya. Kebenaran ini adalah
suatu rahasia, bukan dalam pengertian misterius, tetapi suatu rahasia kudus yang
sebelumnya tidak diketahui tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus.
Rencana mulia ini bermula dari kehendak Tuhan Yang Mahakuasa, tidak ada
kaitannya dengan hal-hal lain di luar itu; rencana ini sesuai dengan rencana
kerelaan-Nya. Dan tokoh utama dari rencana-Nya ini adalah Tuan Yesus Kristus;
seperti yang dikatakan dalam kata-kata yang berikut, yang dari semula telah
ditetapkan-Nya di dalam Kristus.
1:10 Sekarang Paulus mulai memberikan keterangan yang lebih lengkap
mengenai rahasia rencana Tuhan ini, dan khususnya dalam pasal ini dia berbicara
tentang aspek masa depan dari rahasia ini. Pasal 2 dan 3 akan menambahkan
penjelasan mengenai aspek masa kini dari rahasia ini.
Ungkapan, persiapan (administrasi atau zaman; bahasa Yunani: Oikonomia)
kegenapan waktu, menunjukkan waktu yang dimaksudkan oleh Paulus. Kita
memahami ini sebagai Milenium [Masa Kerajaan Seribu Tahun], di mana Kristus
akan kembali ke bumi untuk memerintah sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan
atas segala tuhan. Tuhan mempunyai rencana persiapan atau administrasi bagi akhir
sejarah manusia di atas muka bumi ini.
Rencana ini adalah “menjadikan Kristus Kepala segala sesuatu”. Selama Masa
Pemerintahan Seribu Tahun, segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di
bumi akan dipersatukan di dalam Kristus. Juruselamat yang sekarang ditolak dan
tidak diakui akan menjadi Yang Utama, Tuhan dari segala sesuatu, disembah oleh
semua. Inilah tujuan Tuhan –menjadikan Kristus Kepala segala sesuatu, di sorga
dan di bumi, dalam kerajaan itu.
Seberapa besar kekuasaan Kristus diungkapkan dalam kata-kata, “segala sesuatu,
baik yang di sorga maupun yang di bumi.”
Rahasia ini belum pernah diungkapkan sebelumnya. Dari nabi Yesaya,
kita memperoleh gambaran yang indah mengenai masa seribu tahun di
bumi; tetapi apakah kita tahu mengenai masa seribu tahun di sorga
dengan Kristus sebagai Kepala? Apakah Yesaya pernah mengatakan
bahwa segala sesuatu di sorga dan di bumi berada di bawah Manusia
yang dimuliakan ini? 4
Ayat 10 sering kali digunakan untuk mendukung doktrin sesat mengenai
keselamatan universal. Adalah suatu pemutarbalikan jika kita mengatakan bahwa
pada akhirnya segala sesuatu dan semua orang akan dipulihkan dan diperdamaikan
dalam Kristus. Hal ini sama sekali tidak dibicarakan di sini. Paulus berkata tentang
kekuasaan universal (umum), bukan keselamatan universal (umum)!
1:11 Satu hal penting dari rahasia ini adalah bahwa orang Yahudi yang percaya
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dan orang bukan Yahudi yang percaya sama-sama mengambil bagian dalam rencana
besar Tuhan ini. Dalam ayat 11 dan 12, Rasul Paulus berbicara mengenai rahasia
dalam kaitannya dengan orang Yahudi yang percaya; dalam ayat 13 dalam kaitannya
dengan orang bukan Yahudi yang percaya; dan dalam ayat 14 dia mengatakan
tentang keduanya.
Mengenai orang Kristen keturunan Yahudi, Paulus menulis, di dalam Dialah
kami mendapat bagian yang dijanjikan. Hak untuk memperoleh bagian ini tidak
didasarkan pada keistimewaan nasionalitas mereka, tetapi pada persatuan mereka
dengan Kristus. Bagian yang dijanjikan ini menyatakan tentang masa depan
ketika mereka dan semua orang percaya akan dinyatakan kepada dunia sebagai
tubuh Kristus, Pengantin Anak Domba.
Sejak dari kekekalan orang Kristen Yahudi ini telah dikhususkan untuk
memperoleh tempat istimewa ini oleh karena kehendak Tuhan. Kami yang dari
semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud
Tuhan, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendakNya.
1:12 Tujuan dari penetapan ini adalah supaya mereka boleh menjadi pujipujian bagi kemuliaan-Nya. Dengan kata lain, mereka adalah trofi kasih karunia
Tuhan, mempertunjukkan apa yang dapat dilakukan-Nya dengan materi dasar yang
tidak menjanjikan seperti ini, dan dengan demikian membawa kemuliaan bagi Dia.
Rasul Paulus berkata-kata tentang dirinya sendiri dan orang-orang Yahudi
lainnya yang sudah percaya sebagai kami yang sebelumnya telah menaruh
harapan pada Kristus. Dia sedang berpikir tentang bagian kecil orang-orang
Yahudi yang saleh yang menanggapi Injil sejak dari awal. Kabar baik ini pertamatama diberitakan kepada orang Yahudi. Sebagian besar dari bangsa Israel menolak
mentah-mentah. Tetapi sebagian kecil mereka yang saleh percaya kepada Tuan
Yesus. Paulus adalah salah satunya.
Ini akan berubah ketika Juruselamat kembali untuk kedua kalinya. Pada saat itu
bangsa ini akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan
meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal (Zak. 12:10). “Dengan jalan
demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis: ‘Dari Sion akan datang
Penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari pada Yakub’” (Rm. 11:26).
Paulus dan orang-orang Kristen lain dengan latar belakang Yahudi yang sezaman
dengan dia telah percaya kepada Mesias (Kristus) sebelum saudara-saudara
sebangsanya yang lain. Itulah sebab seseorang menjelakannya, “kami yang
sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus”
Mereka yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Mesias akan memerintah
atas bumi bersama-sama dengan Dia. Sisa bangsa Israel akan menjadi penduduk dari
kerajaan-Nya di bumi ini.
1:13 Sekarang Paulus beralih dari orang percaya yang dilahirkan sebagai orang
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Yahudi kepada mereka yang dilahirkan bukan sebagai orang Yahudi; dia
mengindikasikannya dengan mengubah kata ‘kami’ menjadi kamu. Sama seperti
orang Yahudi yang sudah bertobat, mereka yang telah diselamatkan dari
penyembahan berhala memperoleh bagian dalam rahasia kehendak Tuhan ini. Dan di
sini Paulus menelusuri jalan yang telah membawa orang-orang Efesus dan orangorang bukan Yahudi lainnya bersatu dalam Kristus.
• Mereka telah mendengar Injil.
• Mereka telah percaya di dalam Kristus.
• Mereka telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya
itu.
Pertama-tama mereka telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil
keselamatan mereka. Pada dasarnya hal ini menunjuk kepada kabar baik
keselamatan oleh iman kepada Tuan Yesus. Tetapi dalam pengertian yang lebih luas
mencakup semua ajaran Kristus dan para rasul.
Setelah mendengar berita ini, mereka mengambil komitmen bagi diri mereka
sendiri kepada Kristus dalam tindakan iman. Tuan Yesus adalah obyek yang
sebenarnya dari iman. Keselamatan hanya diperoleh di dalam Dia.
Begitu mereka menjadi percaya, mereka dimeteraikan dengan Roh Kudus,
yang dijanjikan-Nya itu. Hal ini berarti setiap orang percaya sejati menerima Roh
Tuhan sebagai tanda bahwa dia adalah milik Tuhan dan Tuhan akan menjagainya
sampai dia menerima tubuh kemuliaannya. Seperti halnya dalam urusan hukum,
meterai menunjukkan kepemilikan dan keamanan, begitu pula dalam hal rohani ini.
Roh Kudus yang diam dalam diri kita memeteraikan kita sebagai milik Tuhan (1Kor.
6:19,20), dan menjagai kita hingga pada hari penyelamatan (Ef. 4:30).
Meterai kita disebut Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu. Pertama, Dia
adalah Roh Kudus; itulah pribadi Dia. Selanjutnya, Dia adalah Roh yang dijanjikan
itu. Dia dijanjikan oleh Bapa (Yl. 2:28; Kis. 1:14), dan oleh Tuan Yesus (Yoh. 16:7).
Selain itu, Dia adalah jaminan bahwa semua yang Tuhan janjikan kepada orang
percaya akan digenapi.
Ayat 13 melengkapi penyebutan Tritunggal untuk pertama kalinya dari sekian
banyak penyebutan dalam surat ini:
• Tuhan Bapa (ayat 3)
• Tuhan Putera (ayat 7)
• Tuhan Roh Kudus (ayat 13)
1:14 Sekali lagi Paulus mengubah kata gantinya. Dia menggabungkan ‘kami’ dari
ayat 11 dan 12, dan ‘kamu’ dari ayat 13 menjadi kita di ayat 14. Dengan menggunakan kata ganti tersebut sebagai pengarang yang pandai, dia mengarahkan pembaca
pada apa yang akan dia jelaskan dengan lebih lengkap dalam pasal 2 dan 3 –
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persatuan orang Yahudi yang percaya dan orang bukan Yahudi yang percaya untuk
membentuk suatu organisme baru yang dikenal sebagai gereja.
Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Jaminan ini adalah uang muka,
memastikan bahwa pembayaran penuh akan dilakukan. Jaminan ini setimpal dengan
pembayaran penuh, tetapi bukan dalam hal jumlah.
Saat kita diselamatkan, Roh Kudus mulai menyatakan kepada kita sebagian dari
kekayaan yang menjadi milik kita dalam Kristus. Dia membuat kita mencicipi
kemuliaan yang akan datang. Tetapi bagaimana kita dapat yakin bahwa kita akan
menerima seluruh bagian itu nantinya? Roh Kudus-lah yang menjadi jaminan.
Sebagai meterai, Dia menjamin bahwa kita akan dijagai untuk dapat menerima
bagian itu. Sebagai jaminan, Dia menjamin keamanan bagian itu bagi kita.
Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh
seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan. Jaminan ini
menanti-nantikan penebusan sepenuhnya, sama seperti buah sulung menantikan
tuaian besar. Peran Roh Kudus sebagai jaminan akan berhenti ketika penebusan
yang menjadikan kita milik Tuhan berlaku. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh
Paulus dengan penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan?
1. Mungkin yang dimaksudkan Paulus adalah bagian kita. Melalui Tuan Yesus
semua yang menjadi milik Tuhan adalah milik kita: kita adalah ahli waris
Tuhan dan ahli waris bersama-sama dengan Kristus Yesus (Rm. 8:17; 1Kor.
3:21-23). Alam semesta sudah tercemar dengan masuknya dosa, dan perlu
diperdamaikan dan dikuduskan (Kol. 1:20; Ibr. 9:23).
Ketika Kristus kembali untuk memerintah di atas muka bumi ini, seluruh
makhluk yang mengerang kesakitan akan dimerdekakan dari perbudakan
kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-Putera Tuhan
(Rm. 8:19-22).
2. Ungkapan, penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan, mungkin
dimaksudkan bagi tubuh orang percaya. Roh dan jiwa kita sudah ditebus saat
kita percaya, tetapi penebusan tubuh masih ada di masa yang akan datang.
Fakta bahwa kita menderita, menjadi tua, dan mati membuktikan bahwa
tubuh kita belum ditebus. Saat Kristus kembali bagi kita (1Tes. 4:13-18), tubuh
kita akan diubah menjadi baru sehingga menjadi serupa dengan tubuh
kemuliaan-Nya (Flp. 3:21). Saat itu tubuh kita akan sepenuhnya dan selamalamanya ditebus (Rm. 8:23).
3. Yang terakhir, penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan, dapat
berarti gereja (1Ptr. 2:9: ‘umat kepunyaan Tuhan sendiri’). Dalam hal ini,
penebusannya mengarah pada Pengangkatan, yaitu ketika Kristus
menempatkan jemaat di hadapan-Nya, suatu jemaat yang cemerlang, tidak
bercacat dan tanpa kerut atau yang serupa itu (Ef. 5:27). Ada sebagian orang
yang percaya bahwa dalam pandangan ini, yang menjadi milik Tuhan
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termasuk juga orang-orang kudus Perjanjian Lama.
Pandangan manapun yang kita pegang, hasil akhirnya tetap sama –untuk memuji
kemuliaan-Nya. Rencana Tuhan yang besar bagi umat-Nya kemudian akan
digenapi dalam kemuliaan, dan Dia akan menerima puji-pujian yang terus dinaikkan.
Dalam pasal ini, sebanyak tiga kali Paulus mengingatkan kita bahwa tujuan yang
dimaksudkan dan hasil yang tidak dapat dihindari dari semua pekerjaan Tuhan
adalah bahwa Dia akan ditinggikan dan dimuliakan.
• Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia (ayat 6)
• Supaya kami . . . boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya (ayat 12)
• Untuk memuji kemuliaan-Nya (ayat 14)
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Ucapan Syukur dan Doa Paulus bagi Orang Kudus (1:15-23)

1:15 Pada ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat 3 hingga 14 (dalam bahasa Yunani
merupakan satu kalimat!), Paulus menjabarkan rencana Tuhan dari kekekalan di
masa lampau hingga kekekalan di masa yang akan datang. Dia telah membahas
beberapa pemikiran luar biasa yang dapat menyibukkan pikiran kita, pemikiran yang
begitu mulia sehingga Paulus sekarang hendak membagikan beban doanya dengan
para pembaca agar mereka dapat memahami konsep semacam ini. Dia rindu agar
mereka dapat menghargai hak-hak istimewa mereka dalam Kristus dan kuasa yang
luar biasa yang diperlukan untuk memberikan Kristus kepada jemaat sebagai Kepala
segala makhluk.
Kata-kata pembukaan Karena itu menelaah kembali semua yang telah
dikerjakan Tuhan dan yang akan dikerjakan-Nya bagi mereka yang menjadi anggota
tubuh Kristus, sebagaimana digambarkan dalam ayat 3-14.
Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuan Yesus dan tentang
kasihmu terhadap semua orang kudus. Setelah menerima informasi ini, Paulus
merasa yakin bahwa para pembacanya adalah pemilik berkat rohani yang baru saja
dijabarkannya, dan ia merasa terdorong untuk berdoa bagi mereka. Iman mereka
dalam Tuan Yesus telah membawa mujizat keselamatan ke dalam kehidupan
mereka. Kasih mereka terhadap semua orang kudus menunjukkan perubahan
yang terjadi karena pertobatan mereka.
Para ahli Firman Tuhan yang berpendapat bahwa surat ini tidak hanya ditujukan
bagi jemaat di Efesus saja menggunakan ayat ini sebagai bukti. Di sini Rasul Paulus
berkata bahwa dia telah mendengar tentang iman para pembacanya –seolah-olah dia
belum pernah berjumpa dengan mereka. Namun dia pernah tinggal di Efesus
sekurang-kurangnya selama tiga tahun (Kis. 20:31). Oleh karenanya, mereka
menyimpulkan bahwa surat ini ditujukan kepada beberapa jemaat, dan Efesus
hanyalah salah satunya.
Untungnya pertanyaan ini tidak mempengaruhi apa yang dapat kita pelajari dari
ayat ini. Sebagai contoh, kita melihat bahwa Tuhan ditampilkan sebagai obyek sejati
iman kita: imanmu dalam Tuan Yesus. Kita tidak diminta untuk percaya pada
pengakuan iman, pada gereja, atau pada orang Kristen. Iman yang menyelamatkan
adalah iman kepada Kristus yang telah bangkit dan ditinggikan yang duduk di
sebelah kanan Tuhan.
Pelajaran lain yang dapat kita pelajari adalah ungkapan, kasihmu terhadap
semua orang kudus. Seharusnya kasih kita tidak terbatas pada mereka yang ada
dalam persekutuan kita, tetapi harus keluar kepada semua orang yang telah
dikuduskan oleh darah Kristus, kepada semua saudara seiman.
Pelajaran ketiga diperoleh dalam gabungan antara iman dan kasih. Ada orang
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yang berkata bahwa mereka memiliki iman, tetapi kita tidak mendapati kasih dalam
diri mereka. Yang lain mengaku memiliki kasih tetapi tidak peduli akan pentingnya
iman dalam Kristus. Kekristenan yang sejati menggabungkan keduanya, doktrin
yang sehat dan hidup yang sehat.
1:16 Iman dan kasih orang percaya ini mendorong Paulus untuk tak hentihentinya memuji Tuhan karena mereka dan berdoa bagi mereka. Scroggie
menuliskannya dengan indah:
Ucapan syukur adalah untuk dasar yang sudah diletakkan, tetapi doa
syafaat adalah untuk bangunan tinggi di atasnya. Ucapan syukur adalah
untuk keberhasilan yang sudah dicapai, tetapi doa syafaat adalah untuk
kemajuan yang hendak diraih. Ucapan syukur adalah untuk apa yang
memang terjadi dalam pengalaman mereka, tetapi doa syafaat adalah
untuk apa yang mungkin dalam rencana Tuhan bagi mereka.
1:17 Benar-benar merupakan suatu penghargaan bagi kita untuk dapat melihat
secara sepintas kehidupan doa seorang Putera Tuhan. Malahan ada dua peristiwa
yang dapat kita lihat –di sini dan di pasal 3:14-21. Di sini doanya adalah untuk
pewahyuan rohani; di pasal 3:14-21 adalah doa untuk kekuatan rohani. Di sini doa
ini ditujukan kepada Tuhan; di pasal 3:14-21 ditujukan pada Bapa. Tetapi keduaduanya merupakan doa Paulus yang dinaikkan tak henti-hentinya, spesifik, dan
sesuai dengan kebutuhan jemaat pada saat itu. Di sini doa ini ditujukan kepada
Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Ungkapan Bapa
yang mulia itu dapat berarti bahwa Tuhan adalah:
1. Sumber atau Pencipta dari semua kemuliaan,
2. Dia yang empunya segala kemuliaan, atau
3. Bapa Tuan Yesus, yang merupakan perwujudan dari kemuliaan Tuhan.
Doa ini dilanjutkan supaya Ia memberikan kepadamu Roh hikmat dan wahyu
untuk mengenal Dia dengan benar. Roh Kudus adalah Roh hikmat (Yes. 11:2),
dan Roh wahyu (1Kor. 2:10). Namun karena para pembacanya telah memiliki Roh
Kudus, Paulus tidak mungkin berdoa supaya para pembacanya menerima Roh Kudus
tetapi supaya mereka menerima pencerahan dari-Nya dalam ukuran tertentu.
Wahyu berkaitan dengan pemberian pengetahuan; hikmat berkaitan dengan
penggunaannya dalam kehidupan kita. Rasul Paulus tidak sedang membicarakan
pengetahuan secara umum, tetapi pengetahuan khusus (bah. Yunani, epignōsis)
untuk mengenal Dia. Dia mau supaya orang percaya mempunyai pengetahuan
yang mendalam, rohani, dan berpengalaman untuk mengenal Tuhan dengan benar –
suatu pengetahuan yang tidak dapat diperoleh dengan kemampuan intelektual,
tetapi hanya dapat diperoleh oleh karena pelayanan yang bersifat kasih karunia dari
Roh Kudus.
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Orang-orang Kristen di Efesus ini sudah memiliki pencerahan Ilahi, jika
tidak mereka tidak mungkin menjadi orang Kristen; namun Paulus berdoa
supaya Roh Kudus yang diam di dalam mereka membuat visi mereka
menjadi semakin jelas, tajam dan kuat, agar kuasa dan kasih dan
kebesaran Tuhan dapat dinyatakan dengan lebih lagi pada mereka. Dan
mungkin juga pada zaman ini di mana orang dengan cepat sedang
menggali penemuan-penemuan baru dalam pikiran mereka yang fana,
yaitu penemuan yang begitu menyita perhatian sehingga dapat
mengalihkan perhatian orang Kristen dari perwujudan Tuhan dalam
Kristus, maka jemaat sangat membutuhkan doa agar Tuhan memberikan
‘roh hikmat dan wahyu’; kalau Dia menjawab doa ini, kita tidak akan
menjadi kagum lagi oleh pengetahuan yang berkaitan dengan ‘hal-hal
yang dapat dilihat dan yang fana,’ karena dikaburkan oleh kemuliaan
teramat besar ‘hal-hal yang tidak dapat dilihat dan kekal.” 5
1:18 Kita telah melihat bahwa sumber dari pencerahan adalah Tuhan; salurannya
adalah Roh Kudus; dan tujuan yang utama adalah pengetahuan penuh akan Tuhan.
Sekarang kita membicarakan sarana untuk pencerahan ini: menjadikan mata
hatimu terang.6
Ungkapan yang bersifat berlambang di sini mengajarkan kepada kita bahwa
untuk memahami hal-hal ilahi tidak diperlukan ketajaman intelektual, tetapi
kelembutan hati. Kasih dan akal budi mempunyai peran dalam hal ini. Wahyu Tuhan
diberikan kepada mereka yang mengasihi-Nya. Hal ini mengungkapkan hal-hal
indah kepada setiap orang percaya, karena walaupun tidak semua dari kita
mempunyai IQ yang tinggi, kita semua dapat mempunyai hati yang mengasihi.
Selanjutnya Paulus menyebutkan secara spesifik tiga hal dalam pengetahuan ilahi
yang dia rindukan bagi orang kudus:
1. pengharapan . . . dalam panggilan-Nya.
2. kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus.
3. kehebatan kuasa-Nya bagi kita yang percaya
Pengharapan . . . dalam panggilan-Nya menunjuk ke masa yang akan datang;
yang dimaksudkan adalah akhir yang Dia rencanakan ketika memanggil kita. Akhir
ini termasuk kebersamaan kita dengan Kristus dan keserupaan kita dengan-Nya
untuk selama-lamanya. Kita akan dinyatakan kepada dunia sebagai Putera Tuhan
dan akan memerintah bersama-Nya sebagai pengantin yang tidak bercacat. Kita
mengharapkannya, tidak berarti karena terdapat keragu-raguan di sini, melainkan
karena hal ini merupakan aspek keselamatan kita untuk masa yang akan datang dan
yang kita nanti-nantikan.
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Kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus
adalah kebesaran kedua yang perlu digali oleh orang percaya. Perhatikan bagaimana
Paulus menyusun kata per kata agar kita dapat merasakan kebesaran dan kemuliaan
di dalamnya:
BAGIAN YANG DITENTUKAN-NYA
Bagian yang ditentukan-Nya BAGI ORANG-ORANG KUDUS
KEMULIAAN bagian yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus
BETAPA KAYANYA kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus

Ada dua cara untuk dapat memahami hal ini, dan keduanya sangat penting sehingga
kami menuliskan keduanya. Menurut yang pertama, orang-orang kudus adalah
bagian-Nya, dan Dia memandang mereka sebagai harta yang tak ternilai harganya.
Di Titus 2:14 dan 1Petrus 2:9, orang percaya digambarkan sebagai ‘umat kepunyaan
Tuhan sendiri.’ Tentu saja ini merupakan pengungkapan karunia yang begitu luar
biasa yang mana orang berdosa yang tidak berharga, diselamatkan oleh karena
Kristus, dapat memiliki tempat di hati Tuhan sehingga Dia dapat berkata-kata
tentang mereka sebagai bagian-Nya.
Pandangan yang lain menyatakan bahwa bagian ini adalah semua yang akan
menjadi warisan kita. Singkatnya, seluruh dunia telah diletakkan di bawah
kekuasaan Kristus, dan kita, pengantin-Nya, bertakhta bersama-Nya untuk selamalamanya. Jika kita sungguh dapat menghargai kekayaan kemuliaan dari semua yang
telah disediakan-Nya bagi kita, kita tidak akan tertarik pada kesenangan dan
kegemerlapan dunia.
1:19 Permohonan Paulus yang ketiga bagi orang-orang kudus adalah supaya
mereka menaruh penghargaan yang tinggi pada kuasa yang Tuhan nyatakan untuk
menggenapi seluruh rencana-Nya: betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang
percaya.
Itulah kuasa. Kuasa-Nya. Kuasa yang hebat; tidak ada yang lain yang bisa
mencukupi. Kuasa yang sangat hebat, sehingga jauh melampaui akal budi.
Kuasa inilah yang dipakai Tuhan dalam penebusan kita, yang dipakai-Nya untuk
menjagai kita, dan yang masih akan digunakan-Nya untuk kemuliaan kita.
Paulus ingin menarik perhatian orang percaya pada kehebatan kuasa
yang dinyatakan untuk menggenapi baginya segala sesuatu yang telah
Tuhan rencanakan sesuai dengan karya pilihan, predestinasi dan adopsi
ilahi.8
1:20 Untuk lebih menekankan kehebatan kuasa ini, selanjutnya Paulus
menggambarkan pertunjukkan kuasa ilahi yang terbesar yang pernah ada di dunia
ini, yaitu kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan
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mendudukkan Dia di sebelah kanan Tuhan. Kita mungkin berpikir bahwa
penciptaan dunia merupakan pertunjukan kuasa Tuhan yang terbesar. Atau mungkin
pembebasan umat Tuhan menyeberangi Laut Merah. Tetapi itu semua salah!
Perjanjian Baru mengajarkan bahwa kebangkitan dan kenaikan Kristus merupakan
pertunjukan kuasa Tuhan yang terbesar.
Mengapa demikian? Nampaknya seluruh bala tentara neraka bersatu untuk
menghancurkan rencana Tuhan dengan menahan Kristus di dalam kubur, atau
dengan menghalangi kenaikan-Nya ke sorga begitu Dia sudah dibangkitkan. Namun
Tuhan menang atas segala macam oposisi. Kebangkitan dan pemuliaan Kristus
merupakan kekalahan telak bagi Iblis dan para pengikutnya, dan merupakan
pertunjukan besar kuasa kemenangan.
Tidak ada yang dapat menggambarkan kuasa seperti ini. Maka dari itu, Paulus
memakai beberapa kata dari perbendaharaan kata ilmu dinamika dalam
menggambarkan kuasa ini untuk kepentingan kita: “sesuai dengan kekuatan
kuasa-Nya, yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus dengan membangkitkan
Dia dari antara orang mati.”
Sepertinya kata-kata ini bengkok dibawah beratnya gagasan. Kita tidak perlu
mendalami makna kata-kata ini satu per satu; sudah cukup mengagumi kehebatan
kuasa-Nya dan menyembah Tuhan kita karena kemahakuasaan-Nya!
Suatu kebangkitan yang besar! Dari kubur dunia fana kepada takhta
Tuhan yang kekal, satu-satunya Oknum yang memiliki kekekalan. Dari
kegelapan kubur kepada terang yang tak tertandingi. Dari dunia yang
kecil ini kepada pusat keramaian jagat raya. Bukalah mata imanmu
untuk mengukur jurang yang tak dapat diukur. Kemudian kagumilah
kuasa yang telah membawa Tuhanmu menyeberang.9
Menurut Firman Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus merupakan kebangkitan yang
pertama kalinya dalam sejarah manusia (1Kor. 15:23). Ada orang yang pernah
dibangkitkan dari kematian, namun mereka mengalami kematian kembali. Tuan
Yesus adalah yang pertama dibangkitkan dalam kuasa kehidupan kekal. Setelah
kebangkitan dan kenaikan Kristus, Tuhan mendudukkan Dia di sebelah kananNya di sorga. Di sebelah kanan Tuhan menunjukkan suatu tempat [dengan] hak
istimewa (Ibr. 1:13), kuasa (Mat. 26:64), kehormatan (Ibr. 1:3), kenikmatan (Mzm.
16:11), dan kekuasaan (1Pet. 3:22).
Lokasi ini selanjutnya digambarkan sebagai di sorga. Istilah ini juga menyatakan
tempat di mana Tuhan berdiam. Di situlah Tuan Yesus berada pada saat ini dengan
tubuh harfiah yang terdiri atas darah dan daging, yaitu tubuh mulia yang tidak bisa
mati lagi. Tempat Ia berada, kita juga tak lama lagi akan berada di sana.
1:21 Kemuliaan Juruselamat kita lebih lanjut digambarkan sebagai jauh lebih
tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan
tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan
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juga di dunia yang akan datang. Tuan Yesus lebih tinggi daripada semua
pemerintah atau penguasa, manusia atau malaikat, sekarang dan selamanya.
Di sorga terdapat banyak tingkatan malaikat, ada yang jahat dan ada yang baik.
Kuasa mereka berbeda-beda. Sebagai contoh, beberapa ada juga yang memiliki
jabatan yang setara dengan jabatan manusia seperti presiden, gubernur, walikota
atau anggota dewan. Namun, tidak peduli seberapa hebat pemerintahan, kekuasaan
dan kerajaan mereka, Kristus jauh lebih tinggi daripada mereka.
Dan hal ini bukan hanya di dunia ini di mana kita hidup saat ini melainkan
juga di dunia yang akan datang, yaitu Masa Seribu Tahun Kristus memerintah di
atas muka bumi. Saat itu Dia akan menjadi Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas
segala tuhan. Dia akan ditinggikan jauh melebihi segala makhluk ciptaan; tidak ada
perkecualian.
1:22 Selain itu, segala sesuatu telah diletakkan Tuhan di bawah kaki
Kristus. Hal ini menyatakan kekuasaan universal, bukan hanya atas manusia dan
malaikat, tetapi atas seluruh makhluk ciptaan, baik makhluk hidup atau bukan.
Penulis kitab Ibrani mengingatkan bahwa kita belum melihat segala sesuatu
diletakkan di bawah kaki-Nya pada masa sekarang ini (Ibr. 2:8). Memang benar
demikian. Meskipun kekuasaan universal adalah milik Kristus, Dia belum
melaksanakannya.
Contohnya, manusia masih memberontak terhadap-Nya dan menolak-Nya atau
menentang-Nya. Tetapi Tuhan telah menetapkan bahwa Anak-Nya akan memegang
tongkat kekuasaan universal, dan hal ini seolah-olah sudah sama pastinya dengan
realitasnya pada saat ini.
Hal berikutnya sangatlah luar biasa. Dia yang pada tangan-Nya terdapat bekas
paku akan memerintah dunia –Tuhan telah memberikan Oknum yang mulia ini
kepada jemaat! Di sini Paulus memberikan pernyataan yang mengejutkan
mengenai rahasia kehendak Tuhan; dia telah membawa kita selangkah demi
selangkah menuju pernyataan yang mengejutkan ini. Dengan keahliannya dia sudah
menggambarkan kebangkitan, kemuliaan dan kekuasaan Kristus. Sementara kita
masih merenungkan kemuliaan Kristus ini, Rasul Paulus berkata: “dalam kekuasaanNya sebagai Kepala dari segala yang ada, Kristus diberikan kepada jemaat.”
Jika kita membaca ayat ini sepintas lalu, kita mungkin akan berpikir ayat ini
berkata bahwa Kristus adalah Kepala jemaat. Meskipun hal ini ada benarnya, ayat
ini berkata lebih dari itu. Dikatakan di sini bahwa jemaat memiliki hubungan yang
dekat dengan Kristus yang telah menerima kekuasaan universal.
Di ayat 21 kita membaca bahwa Kristus jauh lebih tinggi dari segala makhluk di
sorga dan di bumi, di dunia sekarang ini dan di dunia yang akan datang. Di bagian
pertama dari ayat 22 kita belajar bahwa segala sesuatu dan juga segala makhluk
ciptaan berada di bawah kaki-Nya. Sekarang kita belajar bahwa panggilan jemaat
yang unik ada kaitannya dengan Dia dalam kekuasaan-Nya yang tak terbatas. Jemaat
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akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Makhluk ciptaan yang lain akan berada
di bawah kekuasaan-Nya.
1:23 Di ayat penutup dari pasal satu ini kita belajar betapa dekatnya hubungan
antara jemaat dengan Kristus. Dua gambar disampaikan di sini:
1. Jemaat adalah tubuh-Nya;
2. Jemaat adalah kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala
sesuatu.
Tidak ada hubungan yang sedekat hubungan antara kepala dan tubuh. Keduanya
merupakan kesatuan yang sangat penting dan satu Roh diam di dalamnya. Jemaat
adalah sekelompok orang yang dipanggil keluar dari dunia pada masa antara
Pentakosta dan Pengangkatan, yang diselamatkan oleh karena kasih karunia yang
mengagumkan, dan yang diberi hak istimewa sebagai tubuh Kristus.
Tidak ada kelompok orang percaya di manapun dan kapanpun yang memperoleh
atau akan memperoleh kehormatan ini.
Gambaran kedua mengenai jemaat adalah kepenuhan Dia, yang memenuhi
semua dan segala sesuatu. Yang dimaksudkan adalah bahwa jemaat adalah
pelengkap Kristus, yang berada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Suatu
pelengkap adalah hal yang melengkapi atau menggenapi. Penggambaran seperti ini
menyatakan dua hal yang jika disatukan akan membentuk satu kesatuan yang utuh.
Sama seperti tubuh yang adalah pelengkap kepala, jemaat adalah pelengkap Kristus.
Tetapi agar tidak ada orang yang berpikir bahwa hal ini menyatakan
ketidaksempurnaan atau ketidakutuhan dalam Kristus, Paulus segera menambahkan,
kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Tuan Yesus sama
sekali tidak membutuhkan apa-apa untuk memenuhi suatu kekurangan dari
kepenuhan-Nya; Tuan Yesus sendiri adalah yang memenuhi semua dan segala
sesuatu, yang memenuhi dunia dan yang menyediakan segala yang dibutuhkan
dunia.
Terus terang, hal ini tidak mudah untuk dipahami. Kita hanya dapat mengagumi
pikiran dan rencana Tuhan dan mengakui ketidakmampuan kita dalam
memahaminya.
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Kuasa Tuhan Dinyatakan dalam Keselamatan Orang-orang
Bukan Yahudi dan Orang-orang Yahudi (2:1-10)

2:1 Pemisahan pasal ini jangan sampai mengaburkan hubungan antara bagian
terakhir dari pasal satu dengan ayat-ayat selanjutnya. Tadi kita telah melihat kuasa
Tuhan dalam membangkitkan Kristus dari kubur dan memahkotai-Nya dengan
kemuliaan dan kehormatan. Sekarang kita akan melihat bagaimana kuasa yang sama
bekerja dalam hidup kita, membangkitkan kita dari kematian rohani dan
menempatkan kita bersama Kristus di sorga.
Bagian ini mirip dengan pasal pertama kitab Kejadian. Dalam tiap-tiap tulisan ini
terdapat:
1. Penggambaran keadaan yang sunyi, kacau dan hancur (Kej. 1:2a; Ef. 2:1-3);
2. Masuknya kuasa ilahi (Kej. 1:2b; Ef. 2:4);
3. Penciptaan kehidupan yang baru (Kej. 1:3-31; Ef. 2:5-22).
Di bagian awal dari pasal ini, kita adalah mayat-mayat rohani di lembah kematian.
Di bagian akhir, kita tidak hanya berada di sorga bersama Kristus; kita merupakan
tempat kediaman Tuhan oleh Roh Kudus. Di antara kedua bagian ini terdapat
mujizat besar yang membawa perubahan ini.
Sepuluh ayat pertama menceritakan tentang kuasa Tuhan dalam keselamatan
orang bukan Yahudi dan orang Yahudi. Ceritera dongeng apa pun tentang perubahan
dari gembel menjadi mulia tidak dapat menyamai perubahan semacam ini!
Di ayat 1 dan 2 Paulus mengingatkan para pembacanya yang merupakan orang
bukan Yahudi bahwa sebelum mereka bertobat mereka dahulu sudah mati, bejat,
kejam dan memberontak. Mereka sudah mati secara rohani karena pelanggaranpelanggaran dan dosa-dosa mereka. Dengan demikian di hadapan Tuhan mereka
tidak memiliki hidup. Mereka tidak memiliki hubungan hidup dengan Tuhan.
Mereka hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Penyebab kematian ini adalah
pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Dosa adalah segala bentuk perbuatan
jahat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak, dan pikiran, perbuatan atau
kata-kata yang kehilangan kemuliaan Tuhan. Pelanggaran adalah dosa yang
dilakukan dengan melanggar hukum yang sudah diketahuinya. Lebih jauh,
pelanggaran ini dapat juga berupa segala bentuk kesalahan besar maupun kecil.
2:2 Orang-orang Efesus sudah menjadi bejat dan sudah mati. Mereka mengikuti
jalan dunia ini. Mereka menyesuaikan diri dengan roh zaman ini. Mereka hidup
dalam dosa yang biasa bagi angkatan mereka. Dunia memiliki semacam cetakan di
mana semua pengikutnya dimasukkan. Cetakan ini adalah bentuk keculasan,
perbuatan cabul, perbuatan jahat, kepentingan diri sendiri, kekerasan dan
pemberontakan. Dengan kata lain, tempat kebejatan. Seperti itulah orang-orang
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Efesus dahulu.
Bukan hanya itu, mereka sangat kejam. Mereka mengikuti teladan Iblis,
penguasa kerajaan angkasa. Mereka dipimpin oleh penguasa roh-roh jahat, yang
daerah kekuasaan-nya adalah di udara. Mereka mau mengikuti ilah zaman ini.
Dengan demikian maka jelaslah mengapa orang-orang yang belum bertobat sering
bertingkah laku lebih rendah dari hewan.
Yang terakhir, mereka memberontak, berjalan menurut roh yang sekarang
sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Semua orang yang belum
diselamatkan adalah orang-orang durhaka dalam pengertian mereka bersifat
pemberontak kepada Tuhan. Mereka digerakkan Iblis, dan oleh karenanya mereka
cenderung menolak, tidak menghormati dan tidak menaati Tuhan.
2:3 Perubahan kata ‘kamu’ menjadi ‘kami’ menunjukkan bahwa sekarang Paulus
berbicara mengenai orang Yahudi yang percaya (meskipun semua yang
dikatakannya juga berlaku bagi semua orang yang belum mengalami pertobatan).
Ada tiga kata untuk menggambarkan status mereka: duniawi, korup, dan dimurkai.
Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika
kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Sebelum lahir baru, Paulus dan
saudara-saudara seimannya juga terhitung di antara orang-orang durhaka.
Kehidupan mereka adalah kehidupan duniawi, hanya ingin memuaskan keinginan
daging. Dari luar, kehidupan moral Paulus yang semula nampak baik, namun
sekarang dia menyadari bahwa hidupnya yang dahulu hanya berpusat pada diri
sendiri. Siapa dia sesungguhnya ternyata jauh lebih buruk daripada apa yang pernah
diperbuatnya.
Orang-orang Yahudi yang belum bertobat juga korup, menuruti kehendak
daging dan pikiran . . . yang jahat. Ini mengindikasikan penyerahan sepenuhnya
kepada semua yang menjadi keinginan hatinya. Kehendak daging dan pikiran
termasuk segala sesuatu mulai dari keinginan-keinginan yang wajar saja hingga
segala bentuk percabulan dan kejahatan; yang ditekankan di sini mungkin adalah
dosa besar. Dan perhatikan, Paulus di sini berbicara mengenai dosa dalam pikiran
serta dosa dalam perbuatan.
Menuruti keinginan pikiran akan merusak sama seperti menuruti
keinginan daging. Dengan karunia berimajinasi yang luar biasa, kita
dapat berkubang dalam fantasi-fantasi kotor, dan naik kuda-kuda nafsu
kita [menuju kejahatan] –senantiasa berhenti sejenak sebelum melakukan
yang jahat itu. Tidak ada mata manusia yang dapat menembus jiwa saat
jiwa berdansa dalam percabulan atau menjelajahi liku-liku nafsu. Jiwa
itu pergi dan kembali tanpa diketahui oleh orang terdekat sekalipun.
Kesuciannya nampak tak tercela. Jiwa ini masih diterima di antara orang
kudus (pengantin perempuan) yang menanti-nantikan kedatangan
Pengantin laki-laki. Akan tetapi, jika perbuatannya ini [renungan jahat]
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tidak dinilai dan tidak diakui, perbuatan ini menandai pelakunya sebagai
orang durhaka dan orang yang dimurkai.10
Inilah gambaran terakhir untuk menggambarkan orang Yahudi yang belum
diselamatkan: pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang harus
dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Yang dimaksudkan adalah bahwa
mereka memiliki kecenderungan untuk marah, berbuat jahat, sakit hati, dan lekas
marah. Mereka sama seperti orang-orang lain di dunia ini. Dengan demikian, mereka
juga patut dimurkai. Mereka ditetapkan untuk mati dan dihakimi. Perhatikan tiga
musuh manusia sebagaimana tercatat di ayat 2 dan 3: dunia (ayat 2), iblis (ayat 2),
dan kedagingan (ayat 3).
2:4 Kata-kata, Tetapi Tuhan, merupakan transisi yang paling penting, paling
indah, dan paling membangkitkan semangat di antara semua karya tulis. Kata-kata
ini menunjukkan bahwa perubahan besar telah terjadi. Perubahan dari kekelaman
dan keputusasaan lembah kematian pada kesukaan besar kerajaan Anak Tuhan yang
bersifat kasih.
Sumber perubahan ini adalah Tuhan sendiri. Tidak ada orang lain yang sanggup
melakukannya, dan tidak ada orang lain yang rela melakukannya.
Satu ciri khas dari Dia Yang Terpuji adalah kaya dengan rahmat. Dia
menunjukkan rahmat-Nya dengan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa
kita (Mzm. 103:10). “Meskipun rahmat ini sudah dicurahkan-Nya selama enam ribu
tahun, dan berlaksa-laksa orang telah ikut ambil bagian di dalamnya, rahmat ini
masih merupakan tambang kekayaan yang tak pernah habis”. 11
Alasan mengapa Tuhan ikut campur adalah, oleh karena kasih-Nya yang
besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita. Kasih-Nya begitu besar karena
sumbernya adalah Dia sendiri. Sama seperti kebesaran si pemberi menunjukkan
bahwa pemberiannya bernilai dan bercahaya, demikian juga keunggulan Tuhan yang
luar biasa menambahkan nilai dan cahaya yang luar biasa kepada [pemberian] kasihNya. Misalnya, jauh lebih berarti dikasihi oleh Yang Maha Kuasa daripada oleh
sesama manusia. Kasih Tuhan begitu besar karena harga yang telah dibayar-Nya.
Kasih telah mengutus Tuan Yesus, Anak Tuhan yang tunggal, untuk mati dalam
kesengsaraan bagi kita di Golgota. Kasih Tuhan begitu besar karena kekayaan yang
tak ada tandingannya yang dicurahkan kepada yang dikasihi-Nya.
2:5 Dan kasih Tuhan begitu besar karena orang yang dikasihi amat sangat tidak
layak dan tidak patut. Kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kita
dahulu adalah musuh-musuh Tuhan. Kita begitu miskin dan hina, namun Tuhan
tetap mengasihi kita.
Karena kasih Tuhan kepada kita, dan karena pekerjaan penebusan Kristus, kita:
1. dihidupkan bersama-sama dengan Kristus;
2. dibangkitkan bersama-sama dengan Dia
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3. diberi tempat bersama-sama dengan Dia.
Ungkapan ini menggambarkan posisi rohani kita karena kita telah bersatu dengan
Dia. Dia telah bertindak sebagai Wakil kita –bukan hanya untuk kita, tetapi sebagai
kita. Oleh karenanya, ketika Dia mati, kita juga mati. Ketika Dia dikuburkan, kita
juga dikuburkan.
Ketika Kristus dihidupkan, dibangkitkan, dan diberikan tempat di sorga, kita
juga mengalaminya. Semua berkat yang diperoleh oleh karena pengorbanan-Nya
juga kita nikmati karena hubungan kita dengan Dia. Menghidupkan kita
bersama-sama dengan Dia berarti orang Yahudi yang sudah bertobat dan orang
bukan Yahudi yang sudah bertobat sekarang mempunyai hubungan dengan-Nya
dalam kehidupan yang baru. Kuasa yang sama yang telah memberi-Nya kebangkitan
juga telah memberi kebangkitan ini kepada kita.
Keajaiban ini membuat Paulus terhenti sejenak dan berseru, oleh kasih karunia
kamu diselamatkan. Dia terpesona menyaksikan kebaikan Tuhan yang tak
terselami bagi mereka yang seharusnya menerima murka-Nya. Itulah kasih
karunia!
Kita telah membahas bahwa rahmat berarti kita tidak memperoleh hukuman
sebagaimana seharusnya. Kasih karunia berarti kita memperoleh keselamatan yang
tidak layak kita peroleh. Kita memperolehnya sebagai hadiah, bukan sebagai hasil
usaha kita. Dan kita memperolehnya dari Dia yang tidak berkewajiban memberinya.
Kasih karunia adalah suatu tindakan kasih secara sukarela yang
untuknya Dia tidak memiliki kewajiban. Yang menambah kemuliaan
kasih karunia adalah tindakan kasih Tuhan yang diberikan dengan
begitu saja kepada orang berdosa.12
2:6 Kita tidak hanya dihidupkan bersama Kristus; kita juga dibangkitkan bersama
Dia. Dia tidak lagi menghadapi kematian dan penghukuman, demikian pula halnya
dengan kita. Kita berdiri di sisi kebangkitan dari kuburnya. Inilah posisi kita yang
mulia karena persatuan kita dengan Dia. Karena posisi kita yang demikian, kita
seharusnya hidup sebagai orang yang telah dihidupkan dari kematian.
Aspek lain dari posisi kita adalah bahwa kita di dalam Kristus Yesus
memperoleh tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Oleh persatuan kita
dengan Kristus, kita dilihat sudah terbebas dari dunia yang jahat ini dan memperoleh
tempat di dalam Kristus dalam kemuliaan. Demikianlah Tuhan melihat kita. Jika
kita meresponinya dengan iman, hal ini akan mengubah karakter hidup kita. Kita
tidak lagi terikat pada dunia ini, disibukkan dengan hal-hal sepele dan yang fana.
Kita akan mencari hal-hal yang ada di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan
Tuhan (Kol. 3:1).
Kunci ayat 5 dan 6 adalah frase di dalam Kristus Yesus. Di dalam Dia kita
dihidupkan, dibangkitkan dan diberi tempat. Dia adalah Wakil kita; oleh karenanya
kemenangan dan posisi-Nya juga milik kita. George Williams berseru, “Pemikiran
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yang luar biasa! Seorang Maria Magdalena dan seorang pencuri yang disalibkan
menjadi teman Anak Tuhan di dalam kemuliaan.”
2:7 Mujizat kasih karunia yang mengubahkan ini akan menjadi pokok utama
penyataan Tuhan dalam kekekalan. Sepanjang kekekalan Tuhan akan menyatakan
kepada mereka yang di sorga harga yang harus dibayar-Nya dengan mengutus
Anak-Nya ke dunia yang penuh dosa, dan harga yang harus dibayar Tuan Yesus
dengan menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Pembahasan ini tidak akan
pernah berkesudahan. Sekali lagi, Paulus menyusun kata per kata untuk
menggambarkan kebesarannya:
KEBAIKAN-NYA TERHADAP KITA
KASIH KARUNIA-NYA . . . SESUAI DENGAN kebaikan-Nya terhadap kita
KEKAYAAN kasih karunia-Nya . . . sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita
kekayaan kasih karunia-Nya YANG MELIMPAH-LIMPAH sesuai dengan kebaikan-Nya
terhadap kita

Nah, jika Tuhan hendak menyatakan hal ini terus-menerus sepanjang kekekalan,
maka kita akan belajar tanpa kesudahan. Sorga akan menjadi sekolah kita. Tuhan
akan menjadi Guru kita. Kasih karunia-Nya akan menjadi pokok pembahasan
yang utama. Dan masa pelajarannya untuk selama-lamanya.
Dengan demikian kita seharusnya tidak berpikir bahwa kita akan tahu segalagalanya ketika kita sampai di sorga. Hanya Tuhan yang tahu segalanya, dan kita
tidak sebanding dengan Dia.13
Hal ini juga menimbulkan pertanyaan yang menarik: seberapa banyak yang akan
kita ketahui ketika kita sampai di sorga? Dan dengan demikian terdapat
kemungkinan bahwa kita dapat mempersiapkan diri untuk masuk ke universitas di
sorga dengan mulai menekuni Alkitab sekarang ini.
2:8 Tiga ayat berikutnya menyatakan rencana keselamatan dengan cara yang
jelas dan sederhana sebagaimana yang dapat kita temukan di dalam Alkitab.
Semuanya berawal dari kasih karunia Tuhan; Dia berinisiatif untuk
memberikannya. Keselamatan diberikan kepada mereka yang sama sekali tidak layak
untuk menerimanya, hanya karena Pribadi dan pekerjaan Tuan Yesus Kristus.
Kasih karunia ini diberikan untuk dimiliki saat ini. Mereka yang diselamatkan
dapat mengetahui hal ini. Kepada jemaat di Efesus, Paulus berkata, kamu
diselamatkan. Dia tahu mengenai hal ini, dan mereka juga tahu.
Kita menerima karunia hidup yang kekal ini oleh iman. Iman berarti bahwa
manusia mengambil posisi sebagai orang berdosa, dan menerima Tuan Yesus sebagai
satu-satunya pengharapan akan keselamatan. Iman yang menyelamatkan adalah
komitmen seseorang kepada Seseorang.
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Segala pemikiran bahwa manusia dapat memperoleh keselamatan oleh hasil
usahanya sendiri atau layak memperoleh keselamatan dihancurkan oleh kata-kata,
itu bukan hasil usahamu. Orang mati tidak dapat melakukan apa-apa, dan orang
berdosa tidak layak memperoleh apa-apa selain penghukuman.
Tetapi pemberian Tuhan. Pemberian, tentu saja, diberikan dengan cuma-cuma
dan tanpa syarat. Inilah satu-satunya dasar di mana Tuhan memberikan keselamatan.
Pemberian Tuhan ini adalah keselamatan karena kasih karunia dan oleh iman.
Keselamatan ini ditawarkan kepada semua orang di mana-mana.
2:9 Keselamatan bukan hasil pekerjaan, yaitu bukan sesuatu yang dapat
diusahakan manusia, misalnya dengan melakukan perbuatan baik. Keselamatan tidak
dapat diperoleh, misalnya, dengan:
1. Konfirmasi/peneguhan
2. Baptisan
3. Keanggotaan dalam gereja
4. Kehadiran dalam kebaktian gereja
5. Perjamuan Kudus
6. Berusaha untuk melakukan Sepuluh Perintah Tuhan
7. Hidup sesuai dengan Khotbah di Bukit
8. Beramal
9. Menjadi tetangga yang baik
10. Hidup baik secara moral.
Orang tidak diselamatkan karena hasil pekerjaan. Dan mereka tidak diselamatkan
oleh iman ditambah hasil pekerjaan. Mereka diselamatkan oleh iman saja.
Begitu Anda menambahkan segala bentuk hasil pekerjaan atau ukuran tertentu hasil
pekerjaan untuk memperoleh kehidupan yang kekal, keselamatan bukan lagi karena
kasih karunia (Rm. 11:6). Satu alasan mengapa hasil pekerjaan tidak termasuk di
dalamnya adalah untuk menghindari kemegahan diri. Jika ada orang yang dapat
diselamatkan oleh hasil pekerjaannya, maka dia akan memiliki dasar untuk
memegahkan diri di hadapan Tuhan. Ini tidak mungkin (Rm. 3:27).
Kalau orang dapat diselamatkan karena perbuatan baiknya, maka kematian
Kristus di atas kayu salib sama sekali tidak perlu (Gal. 2:21). Namun kita tahu bahwa
Dia mati karena memang tidak ada cara lain untuk dapat menyelamatkan orang
berdosa.
Kalau orang dapat diselamatkan oleh karena pekerjaan baiknya, maka dia
menjadi juruselamat dirinya sendiri, dan dapat menyembah dirinya sendiri. Tetapi,
hal ini berarti penyembahan berhala, dan Tuhan melarangnya (Kel. 20:3).
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Bahkan jika orang diselamatkan oleh karena iman pada Kristus serta pekerjaan
baiknya, Anda akan menghadapi suatu situasi yang tidak masuk akal dengan adanya
dua juruselamat –Yesus dan orang berdosa. Dengan demikian Kristus harus berbagi
kemuliaan-Nya sebagai Juruselamat dengan orang lain, dan Dia tidak akan
melakukan hal ini (Yes. 42:8).
Yang terakhir, jika orang dapat ikut menyumbang bagi keselamatannya dengan
hasil pekerjaan, maka Tuhan akan berhutang padanya. Hal ini juga tidak mungkin
karena Tuhan tidak pernah berhutang pada siapapun (Rm. 11:35).
Kebalikan dari hasil pekerjaan, iman tidak memberikan dasar bagi kemegahan
(Rm. 3:27), karena bukan suatu kebajikan. Seseorang tidak memiliki dasar untuk
bermegah karena dia mempercayai Tuhan. Iman kepada-Nya adalah hal yang paling
waras, masuk akal dan rasional yang dapat dilakukan seseorang. Menaruh
kepercayaan kepada Sang Pencipta dan Penebus adalah hal yang logis dan masuk
akal. Jika kita tidak dapat mempercayai Dia, kepada siapa lagi kita dapat percaya?
2:10 Akibat dari keselamatan adalah bahwa kita ini buatan Tuhan –hasil
pekerjaan tangan Tuhan, bukan diri kita sendiri. Orang yang lahir baru adalah karya
terbaik Tuhan. Jika kita melihat bahan yang dikerjakan-Nya, hasil pekerjaan-Nya
sungguh luar biasa. Memang benar, karya terbaik Tuhan ini adalah tidak kurang dari
ciptaan baru oleh karena persatuan dengan Kristus, karena “siapa yang ada di dalam
Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru
sudah datang.” (2Kor. 5:17).
Dan sasaran ciptaan baru ini terdapat dalam kata-kata, untuk melakukan
pekerjaan baik. Memang benar kita tidak diselamatkan oleh pekerjaan baik, dan
juga benar adanya bahwa kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik.
Pekerjaan baik bukanlah akar melainkan buah. Kita melakukan pekerjaan baik
karena kita telah diselamatkan, bukan untuk diselamatkan.
Inilah aspek kebenaran yang ditegaskan dalam Surat Yakobus 2:14-26. Ketika
Yakobus mengatakan bahwa “iman yang tidak disertai perbuatan adalah mati,” dia
tidak bermaksud mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman serta pekerjaan
baik, tetapi bahwa kita diselamatkan oleh jenis iman yang menghasilkan hidup yang
diwarnai dengan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik merupakan realitas
iman kita. Paulus sendiri setuju dengan berkata kita ini buatan Tuhan, diciptakan
dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tatanan Tuhan adalah
demikian:
Iman

➔

keselamatan

➔

pekerjaan baik

➔

upah

Iman membawa kepada keselamatan. Keselamatan membuahkan pekerjaan baik.
Dan pekerjaan baik akan diberi upah oleh Tuhan.
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Namun masih ada pertanyaan: pekerjaan baik seperti apa yang diharapkan?
Paulus menjawab, pekerjaan baik, yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia
mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan kata lain, Tuhan memiliki cetak
biru bagi setiap kehidupan. Sebelum kita bertobat, Dia telah merancang suatu karir
rohani bagi kita. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah mencari kehendak-Nya
dan menaatinya. Kita tidak perlu merencanakan hidup kita, melainkan menerima
rencana yang sudah Dia rencanakan bagi kita. Dengan demikian kita bebas dari
cemas dan hiruk-pikuk, dan dapat merasa yakin bahwa hidup kita dapat dipakai
secara sepenuhnya untuk kemuliaan-Nya, untuk memberkati orang lain dan untuk
memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri.
Supaya dapat menemukan pekerjaan baik yang sudah direncanakan oleh Dia bagi
kita masing-masing, kita harus:
1. mengakui dan meninggalkan dosa begitu kita sadar akan dosa itu;
2. terus-menerus berserah pada-Nya dengan tanpa syarat;
3. mempelajari firman Tuhan untuk dapat mengetahui kehendak-Nya, dan
kemudian melakukan semua yang Dia minta kita lakukan;
4. meluangkan waktu untuk berdoa setiap hari;
5. mengambil setiap kesempatan untuk melayani;
6. membina persekutuan dengan saudara seiman dan mendapat nasehat dari
mereka. Tuhan mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Dia
mempersiapkan pekerjaan baik untuk kita lakukan. Lalu Dia akan memberi
kita upah saat kita melakukannya. Begitu besar kasih karunia-Nya!
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Kesatuan Orang Yahudi dan Orang Bukan Yahudi yang
Percaya dalam Kristus (2:11-22)

Di paruh pertama pasal 2 ini Paulus menelusuri keselamatan orang Yahudi dan orang
bukan Yahudi secara individual. Sekarang dia melanjutkannya dengan membahas
penghapusan perbedaan nasionalitas mereka, kesatuan mereka dalam Kristus, dan
masuknya mereka menjadi jemaat, yaitu bait kudus dalam Tuhan.
2:11 Di ayat 11 dan 12 Rasul Paulus mengingatkan pembacanya bahwa sebelum
mereka bertobat mereka adalah orang-orang bukan Yahudi menurut daging dan
oleh karenanya dalam kaitannya dengan bangsa Yahudi mereka adalah orang
buangan. Pertama-tama, mereka direndahkan. Hal ini terlihat dari cara orang Yahudi
menyebut mereka, yaitu sebagai orang-orang tak bersunat. Yang dimaksud adalah
bahwa orang-orang bukan Yahudi tidak memiliki tanda sunat secara lahiriah yang
merupakan tanda bagi bangsa Israel sebagai umat perjanjian Tuhan. Sebutan ‘orang
tidak bersunat’ merupakan kata-kata ejekan yang berkaitan dengan asal-usul
seseorang, sama seperti istilah yang dipakai orang pada masa kini untuk
merendahkan suku bangsa tertentu. Kita dapat merasakan tajamnya ketika kita
mendengar kata-kata yang diucapkan Daud kepada Goliat yang bukan Yahudi,
“Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan
barisan dari pada Tuhan yang hidup?” (1Sam. 17:26).
Sebaliknya, orang Yahudi menyebut diri mereka ber-sunat. Mereka sangat
bangga akan sebutan ini. Sebutan ini menunjukkan identitas mereka sebagai umat
pilihan Tuhan, dipilih dari antara bangsa-bangsa lain di atas muka bumi ini. Paulus
nampaknya tidak setuju dengan kemegahan mereka dalam hal ini dengan
mengatakan bahwa sunat mereka hanyalah sunat lahiriah yang dikerjakan oleh
tangan manusia. Sunat ini hanyalah di bagian luar saja. Meskipun mereka memiliki
tanda di bagian luar sebagai umat perjanjian Tuhan, mereka tidak memiliki tanda
iman pada Tuhan di dalam diri mereka.
“Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang
disebut sunat, bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang
Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di
dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan
dari manusia, melainkan dari Tuhan.” (Rm. 2:28-29).
Akan tetapi, apakah orang-orang Yahudi ini memiliki tanda sunat di dalam hati
atau tidak, yang dimaksudkan oleh ayat 11 adalah bahwa di mata mereka sendiri
mereka adalah umat Tuhan dan orang-orang bukan Yahudi adalah orang-orang hina.
Permusuhan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi merupakan permusuhan
rasial dan agama yang terbesar sepanjang sejarah manusia. Orang Yahudi memiliki
kedudukan yang istimewa di hadapan Tuhan (Rm. 9:4,5). Orang bukan Yahudi adalah
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orang asing. Jika orang bukan Yahudi ingin menyembah Tuhan dengan cara yang
sudah ditetapkan, maka mereka harus menjadi orang Yahudi terlebih dahulu (mis.,
Rahab dan Rut). Bait Suci orang Yahudi di Yerusalem adalah satu-satunya tempat di
dunia ini di mana Tuhan telah menempatkan nama-Nya dan di mana manusia dapat
datang kepada-Nya. Orang bukan Yahudi tidak dapat memasuki bagian dalam dari
Bait Suci dengan ancaman hukuman mati.
Dalam percakapan Tuan Yesus dengan seorang wanita yang bukan Yahudi dari
daerah Tirus dan Sidon, Dia menguji imannya dengan menggambarkan orang Yahudi
sebagai anak-anak pemilik rumah dan orang bukan Yahudi sebagai anjing kecil di
bawah meja. Wanita itu menerima keberadaannya sebagai anak anjing dan meminta
sisa-sisa roti yang dijatuhkan anak-anak itu. Tak perlu diperpanjang lagi, dia
menerima upah karena imannya (Mrk. 7:24-30). Di sini di Efesus 2:11 Paulus
mengingatkan mereka bahwa dahulu mereka adalah orang-orang bukan Yahudi, dan
oleh karenanya mereka direndahkan.
2:12 Orang-orang bukan Yahudi juga tanpa Kristus: mereka tidak memiliki
seorang Mesias. Kepada bangsa Israel-lah Mesias dijanjikan. Meskipun telah
dinubuatkan bahwa oleh pelayanan sang Mesias bangsa-bangsa lain akan menerima
berkat (Yes. 11:10; 60:3), namun Dia terlahir sebagai orang Yahudi dan secara khusus
melayani “domba-domba yang hilang dari umat Israel” (Mat. 15:24). Selain tidak
memiliki Mesias, orang bukan Yahudi juga tidak termasuk kewargaan Israel.
Mereka adalah orang asing dan pendatang, tanpa hak istimewa sebagai warga
negara. Sejauh itu mengenai komunitas Israel, orang bukan Yahudi adalah orang
luar, penonton. Dan mereka tidak mendapat bagian dalam ketentuanketentuan yang dijanjikan.
Tuhan telah membuat ketentuan-ketentuan dengan bangsa Israel melalui
orang-orang seperti Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud dan Salomo. Ketentuanketentuan ini menjanjikan berkat bagi orang-orang Yahudi. Sebenarnya, orang
bukan Yahudi tidak termasuk di dalamnya. Mereka tanpa pengharapan, baik
sebagai suatu bangsa maupun sebagai seorang individu. Sebagai suatu bangsa,
mereka tidak memiliki kepastian bahwa negeri mereka, pemerintahan mereka dan
bangsa mereka akan bertahan. Dan sebagai individu mereka tidak memiliki
pengharapan setelah kematian. Ada orang berkata bahwa masa depan mereka adalah
seperti malam tanpa bintang. Yang terakhir, mereka tanpa Tuhan di dalam dunia.
Dengan demikian bukan berarti mereka adalah orang ateis. Mereka memiliki allahallah mereka sendiri dalam bentuk patung-patung kayu dan batu, dan
menyembahnya. Namun mereka tidak mengenal satu-satunya Tuhan yang benar.
Mereka tidak memiliki Tuhan di dunia yang jahat ini.
2:13 Kata-kata, Tetapi sekarang, menandai transisi yang tiba-tiba (lihat 2:4).
Orang-orang Efesus telah diselamatkan dari tempat yang jauh dan terasing, dan telah
diangkat ke tempat yang dekat dengan Tuhan. Hal ini terjadi saat mereka bertobat.
Ketika mereka percaya pada Juruselamat, Tuhan menempatkan mereka di dalam
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Kristus Yesus dan menerima mereka sebagai orang-orang yang berada di dalam Dia
yang dikasihi. Sejak saat itu mereka menjadi dekat pada Tuhan sebagaimana Kristus,
karena mereka di dalam Kristus Yesus. Harga yang dibayarkan untuk membawa
perubahan ini adalah darah Kristus. Sebelum orang bukan Yahudi ini dapat
menikmati kedekatan dengan Tuhan, dosa-dosa mereka harus disucikan terlebih
dahulu. Hanya darah Kristus yang dicurahkan di atas Golgota yang dapat
melakukannya. Ketika mereka menerima Tuan Yesus dengan tindakan iman yang
nyata, seluruh faedah penyucian dari darah-Nya yang berharga diperhitungkan
kepada mereka.
Yesus tidak hanya membuat mereka menjadi dekat; Dia juga menciptakan
sebuah komunitas baru di mana permusuhan zaman dulu antara orang Yahudi dan
orang bukan Yahudi dihapuskan untuk selama-lamanya. Sebelum zaman Perjanjian
Baru, dunia ini terbagi dalam dua kelas –orang Yahudi dan orang bukan Yahudi.
Juruselamat kita memperkenalkan kelas ketiga –jemaat Tuhan (1Kor. 10:32). Di ayatayat berikutnya kita akan melihat bagaimana orang Yahudi yang percaya dan orang
bukan Yahudi yang percaya sekarang disatukan di dalam Kristus, dan masuk ke
dalam suatu komunitas baru, di mana tidak ada lagi orang Yahudi atau orang bukan
Yahudi.
2:14 Karena Dialah damai sejahtera kita. Perhatikan, di sini tidak dikatakan,
“Dia membuat damai.” Ini memang benar, sebagaimana akan kita lihat di ayat
berikutnya. Namun, di ayat ini kenyataannya adalah Dia Sendiri adalah damai
sejahtera kita. Tetapi bagaimana seseorang dapat menjadi damai sejahtera?
Seperti ini: Ketika seorang Yahudi percaya pada Tuan Yesus, dia kehilangan
identitas nasionalnya; sejak saat itu dia ‘di dalam Kristus.’ Demikian pula dengan
orang bukan Yahudi, saat dia menerima Juruselamat, dia ‘di dalam Kristus.’ Dengan
kata lain, orang Yahudi yang percaya dan orang bukan Yahudi yang percaya, yang
dahulu bermusuhan, sekarang kedua pihak dipersatukan di dalam Kristus.
Persatuan mereka di dalam Kristus telah mempersatukan keduanya. Oleh sebab itu,
seorang Manusia adalah damai sejahtera, seperti yang dinubuatkan oleh Mikha
(Mi. 5:4).
Jangkauan karya-Nya sebagai damai sejahtera kita dirinci di ayat 14-18.
Yang pertama adalah penyatuan yang baru dijelaskan. Kristus telah
mempersatukan kedua pihak –yaitu orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang
percaya. Mereka bukan lagi orang Yahudi atau orang bukan Yahudi,tetapi orang
Kristen. Dalam hal ini, menyebut mereka sebagai orang Yahudi Kristen atau orang
bukan Yahudi Kristen bahkan tidak cocok. Semua perbedaan fisik, seperti
nasionalitas, telah disalibkan di atas kayu salib.
Tahap kedua karya Kristus dapat disebut penghancuran: Dia . . . yang telah
merubuhkan tembok pemisah. Tentu saja bukan tembok dalam arti yang
sesungguhnya, tetapi penghalang yang didirikan oleh hukum Musa yang berisi
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ketentuan-ketentuan yang memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain. Hal
ini sering digambarkan oleh tembok yang memisahkan orang-orang bukan Yahudi di
pelataran luar di dalam bait Tuhan. Pada tembok tersebut terdapat sebuah tanda
yang mengatakan: “Semua orang yang berkebangsaan lain dilarang memasuki pagar
dan pemisah di sekeliling Ruang Kudus. Barang siapa melanggar, orang tersebut
akan bertanggung jawab atas kematiannya sendiri.”
2:15 Aspek ketiga dari karya Kristus adalah penghapusan perseteruan yang
membara antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dan juga antara manusia dan
Tuhan. Paulus menyatakan bahwa hukum Taurat merupakan penyebab terjadinya
perseteruan ini, yaitu hukum Taurat dengan segala perintah dan
ketentuannya.
Hukum Musa merupakan satu perundang-undangan; namun hukum ini terdiri
dari perintah-perintah formal yang terpisah; perintah-perintah ini terdiri dari dogma
atau aturan-aturan yang meliputi banyak hal, atau dapat dikatakan, sebagian besar
dari kehidupan orang. Hukum Taurat ini sendiri kudus, adil, dan baik (Rm. 7:12),
tetapi sifat manusia yang berdosa telah menjadikannya alat kebencian. Karena
hukum ini memang menjadikan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, maka
banyak orang Yahudi menjadi sombong dan memperlakukan orang-orang bukan
Yahudi dengan tidak layak.
Orang-orang bukan Yahudi membalas dengan penuh kebencian, yang kita kenal
sebagai anti-semit. Tetapi bagaimana Kristus membatalkan hukum Taurat yang
menjadi penyebab perseteruan ini? Pertama, Dia mati untuk menjalani hukuman
karena pelanggaran hukum Taurat. Dengan demikian, Dia telah memuaskan
sepenuhnya tuntutan-tuntutan Tuhan yang adil. Sekarang hukum Taurat tidak lagi
dapat menuduh mereka yang ada di dalam Kristus; hukumannya telah ditanggung
penuh. Orang percaya tidak lagi berada di bawah hukum, tetapi di bawah kasih
karunia. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti mereka dapat hidup semau
mereka; sekarang mereka harus tunduk di bawah hukum Kristus, dan hidup
sebagaimana Dia kehendaki.
Dengan menghancurkan perseteruan yang dipicu oleh hukum Taurat, Tuhan
dapat memperkenalkan ciptaan baru. Di dalam diri-Nya Dia telah menciptakan
keduanya, yaitu orang Yahudi yang percaya dan orang bukan Yahudi yang percaya,
menjadi satu manusia baru, yaitu gereja. Oleh persatuan dengan Kristus, kedua
musuh ini telah dipersatukan satu sama lain dalam persekutuan yang baru ini.
Gereja merupakan organisme yang baru dalam pengertian sesuatu belum pernah ada
sebelumnya. Penting untuk kita perhatikan hal ini. Gereja Perjanjian Baru bukanlah
kelanjutan dari Israel Perjanjian Lama. Gereja sangat berbeda dengan apa yang
pernah ada ataupun apa yang akan datang. Beberapa hal berikut akan memperjelas
masalah ini:
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1. Kenyataan bahwa orang bukan Yahudi memiliki hal yang sama dengan
orang Yahudi merupakan suatu hal yang baru.
2. Bahwa orang Yahudi dan orang bukan Yahudi kehilangan nasionalitas
mereka dan menjadi Kristen adalah suatu hal yang baru.
3. Fakta bahwa orang Yahudi dan orang bukan Yahudi sama-sama menjadi
anggota tubuh Kristus adalah suatu hal yang baru.
4. Kebenaran bahwa orang Yahudi memiliki pengharapan untuk memerintah
bersama Kristus dan bukannya menjadi warga saja dalam Kerajaan-Nya
adalah suatu hal yang baru.
5. Orang Yahudi tidak lagi di bawah hukum Taurat. Itulah suatu hal yang baru.
Gereja sudah tentu merupakan ciptaan baru, mempunyai panggilan yang berbeda
dan tujuan akhir yang berbeda, menempati tempat yang unik dalam rencana Tuhan.
Namun jangkauan karya Kristus tidak berhenti di sini. Dia juga mengadakan damai
sejahtera antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dia melakukannya dengan
menyingkirkan penyebab perseteruan ini, dengan menjadikan mereka ciptaan baru,
dan dengan menciptakan persekutuan yang baru. Salib merupakan jawaban Tuhan
atas diskriminasi ras, pemisahan, anti-Yahudi, fanatisme, dan segala bentuk
perseteruan di antara sesama manusia.
2:16 Selain memperdamaikan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi satu
terhadap yang lain, Kristus juga memperdamaikan keduanya dengan Tuhan.
Meskipun Israel dan bangsa-bangsa lain saling bermusuhan, dalam satu segi mereka
memiliki persamaan, yaitu perseteruan dengan Tuhan. Yang menjadi penyebab
perseteruan ini adalah dosa. Melalui kematian-Nya di atas kayu salib, Tuan Yesus
telah menyingkirkan perseteruan ini dengan menyingkirkan penyebabnya. Mereka
yang menerima Dia diperhitungkan benar, diampuni, ditebus, dan dibebaskan dari
kuasa dosa. Perseteruan ini telah hilang; sekarang mereka telah berdamai dengan
Tuhan. Tuan Yesus mempersatukan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang
percaya di dalam satu tubuh, yaitu gereja, dan mempersembahkan tubuh ini
kepada Tuhan tanpa ada lagi tanda-tanda perseteruan.
Tuhan tidak butuh untuk diperdamaikan dengan kita; Dia tidak pernah
membenci kita. Tetapi kita butuh untuk diperdamaikan dengan Dia. Karya Tuhan
kita di atas kayu salib menjadikan dasar yang adil sehingga kita dapat datang kepada
Tuhan sebagai teman, bukan sebagai musuh.
2:17 Ayat 14 mengatakan bahwa Kristus adalah damai sejahtera kita. Di ayat 15
Dia mengadakan damai sejahtera. Di sini kita mendapati bahwa Ia datang dan
memberitakan damai sejahtera. Kapan dan bagaimana Dia datang? Pertama, Dia
datang secara pribadi dalam kebangkitan. Kemudian, Dia datang dengan diwakili
oleh Roh Kudus. Ia memberitakan damai sejahtera dalam kebangkitan; malahan
‘damai sejahtera’ adalah kata-kata pertama yang diucapkan-Nya setelah Dia
bangkit dari kematian (Luk. 24:36; Yoh. 20:19,21,26). Selanjutnya, Dia mengutus para
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rasul dengan kuasa Roh Kudus dan memberitakan damai sejahtera dengan
perantaraan mereka (Kis. 10:36). Kabar baik damai sejahtera diberitakan kepada
kamu yang jauh (orang bukan Yahudi) dan kepada mereka yang dekat (orang
Yahudi), suatu penggenapan yang bersifat kasih sayang akan janji Tuhan dalam
Yesaya 57:19.
2:18 Suatu bukti bahwa keadaan damai sejahtera ini nyata di antara anggota satu
tubuh itu dengan Tuhan adalah jalan masuk kepada Tuhan yang mereka peroleh
dan yang dapat dilakukan setiap saat. Hal ini sangat berbeda dengan pengaturan
dalam Perjanjian Lama, di mana hanya imam besar yang dapat masuk ke Ruang
Maha Kudus, tempat Tuhan berdiam. Dan dia hanya dapat masuk satu kali dalam
setahun. Eadie menegaskan perbedaan ini:
Namun sekarang orang bukan Yahudi yang paling jauh sekalipun yang
sudah di dalam Kristus benar-benar dapat menikmati hak istimewa mulia
untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan secara terus-menerus, yang semula
hanya dimiliki oleh perwakilan dari satu orang dari satu suku bangsa
dari satu bangsa pada satu hari yang tertentu setiap tahun secara
berkala.14
Melalui doa setiap orang percaya manapun dapat masuk ke dalam ruang takhta
Tuhan di sorga, berlutut di hadapan Yang Mahakuasa dan memanggil-Nya Bapa.
Urutan yang biasa dipakai dalam berdoa yang dapat diikuti diberikan di sini.
Pertama, oleh Dia (Tuan Yesus). Dialah satu-satunya Pengantara antara Tuhan dan
manusia. Kematian, penguburan dan kebangkitan-Nya telah merubuhkan semua
penghalang yang menurut hukum menghalangi manusia untuk datang kepada
Tuhan. Sekarang sebagai Pengantara Dia berdiam di sorga untuk menjaga
persekutuan kita dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan di dalam nama-Nya; kita
tidak memiliki kelayakan dalam diri kita untuk datang kepada Tuhan, jadi kita
mengenakan kelayakan Kristus. Yang ikut ambil bagian dalam doa ini adalah kita
kedua pihak, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang percaya. Hak
istimewanya adalah kita beroleh jalan masuk. Penolong kita dalam doa adalah Roh
Kudus –dalam satu Roh. “Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita;
sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa
untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan” (Rm. 8:26).
Oknum yang kita datangi adalah Bapa. Orang-orang kudus pada masa Perjanjian
Lama tidak pernah mengenal Tuhan sebagai Bapa. Sebelum kebangkitan Kristus,
manusia berdiri di hadapan Tuhan sebagai makhluk ciptaan di hadapan Sang
Pencipta. Setelah kebangkitan Dia berkata, “Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraKu dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang Aku akan pergi kepada Bapa-Ku
dan Bapamu, kepada Tuhan-Ku dan Tuhanmu” (Yoh. 20:17). Oleh karena karya
penebusan-Nya, orang percaya untuk pertama kalinya dapat memanggil Tuhan
dengan sebutan Bapa. Di ayat 18 ini ketiga Pribadi dalam Tritunggal secara langsung
terlibat dalam doa-doa orang percaya yang paling sederhana: dia berdoa kepada
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Tuhan Bapa, mendekat kepada-Nya oleh Tuan Yesus Kristus, dalam kuasa Roh
Kudus.
2:19 Dalam empat ayat terakhir dari pasal ini, Rasul Paulus menuliskan beberapa
hak istimewa yang berlimpah yang dimiliki orang bukan Yahudi yang percaya.
Mereka bukan lagi orang asing dan pendatang. Mereka bukan lagi orang asing,
anjing, orang tak bersunat, orang luar. Sekarang mereka kawan sewarga dari
orang-orang kudus di masa Perjanjian Baru. Orang percaya keturunan Yahudi
tidak lagi mempunyai kedudukan yang lebih baik dari mereka. Semua orang Kristen
adalah warga negara kelas satu (Flp. 3:20,21). Mereka juga anggota-anggota
keluarga Tuhan. Mereka tidak hanya menjadi warga Kerajaan Tuhan; mereka juga
diadopsi menjadi warga keluarga Tuhan.
2:20 Yang terakhir, mereka telah menjadi anggota gereja, atau seperti yang
digambarkan oleh Paulus di sini, mereka telah menjadi batu-batu bagi pembangunan
Bait Suci. Paulus menggambarkan bait kudus ini secara mendetil –dasarnya, batu
penjurunya, perekatnya, kesatuan dan garis simetrisnya, pertumbuhannya, dan halhal unik lainnya.
Bait kudus ini dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Yang dimaksudkan
adalah para rasul dan para nabi pada masa Perjanjian Baru; yang dimaksudkan
tidak mungkin nabi-nabi Perjanjian Lama karena mereka tidak tahu apa-apa
mengenai gereja. Para rasul dan para nabi di sini bukanlah yang dimaksudkan
sebagai dasar gereja. Kristus adalah dasar gereja (1Kor. 3:11).
Namun mereka meletakkan dasar dalam apa yang mereka ajarkan mengenai
karya dan Pribadi Tuan Yesus. Gereja didirikan di atas Kristus saat Dia dinyatakan
dalam ajaran dan pengakuan para rasul dan para nabi. Ketika Petrus mengakui
Dia sebagai Kristus, Anak Tuhan yang hidup, Yesus menyatakan bahwa gereja-Nya
akan dibangun di atas batu itu, yaitu kebenaran bahwa Dia adalah Yang Diurapi
Tuhan dan Anak Tuhan (Mat. 16:18).
Di dalam Kitab Wahyu 21:14 para rasul dihubungkan dengan kedua belas batu
dasar Yerusalem Baru. Mereka bukanlah dasar, tetapi dikaitkan dengannya karena
mereka yang pertama mengajarkan kebenaran besar mengenai Kristus dan gereja.
Dasar suatu bangunan hanya perlu diletakkan sekali. Para rasul dan para nabi
melakukannya cukup sekali saja. Dasar yang mereka letakkan ini tersimpan dalam
tulisan-tulisan Perjanjian Baru, meskipun mereka sudah tidak bersama-sama kita
lagi. Di sisi lain, selama berabad-abad terdapat orang-orang yang memiliki pelayanan
apostolik dan profetik. Misionaris dan perintis jemaat adalah rasul dalam pengertian
yang lebih kecil, dan mereka yang memberitakan Firman untuk membangun adalah
nabi. Namun mereka bukanlah rasul dan nabi seperti rasul dan nabi dalam
pengertian utama.
Kristus Yesus bukan hanya dasar bait suci; Dia juga batu penjuru. Tidak ada
satu gambaran saja yang secara tepat dapat menggambarkan Dia dalam pelbagai
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kemuliaan dan pelayanan-Nya. Paling tidak ada tiga penjelasan mengenai batu
penjuru, yang kesemuanya menunjuk kepada Tuan Yesus sebagai Kepala gereja
yang utama, dibutuhkan dan unik.
1. Pada umumnya kita berpikir bahwa batu penjuru adalah batu yang terletak
di ujung depan bagian bawah sebuah gedung. Karena keseluruhan struktur
bertumpu padanya, batu penjuru ini memiliki peran yang amat penting dan
mendasar. Dalam pengertian itu, batu penjuru merupakan suatu gambaran
mengenai Tuhan yang sebenarnya. Selain itu, karena batu penjuru
menyatukan dua dinding, kita dapat mengambil maknanya sebagai
pemersatuan orang Yahudi dan bukan Yahudi yang sudah percaya di dalam
gereja oleh Dia.
2. Beberapa ahli Alkitab percaya bahwa batu penjuru menunjuk kepada batu
kunci dari sebuah lengkungan. Batu ini diletakkan di tempat yang paling
tinggi dan merupakan tumpuan bagi batu-batu lainnya. Jadi, Kristus adalah
Yang Utama dalam gereja. Dia sangat diperlukan: singkirkan Dia dan seluruh
bangunan akan runtuh.
3. Pemahaman ketiga yang mungkin adalah bahwa istilah ini dapat berarti
puncak sebuah piramid. Batu ini menempati tempat yang tertinggi dari
bangunan ini. Ukuran dan bentuk batu ini unik. Sudut dan sisinya
menentukan bentuk piramid secara keseluruhan. Jadi Kristus adalah Kepala
gereja. Pribadi-Nya dan pelayanan-Nya unik. Dan Dia-lah yang memberikan
gereja sifat-sifat uniknya. Pertama-tama, dasarnya.
2:21 Kata-kata, di dalam Dia, menunjuk kepada Kristus: Dia adalah sumber
kehidupan dan pertumbuhan gereja.
Di dalam Dia, kita ditambahkan ke dalam gereja; di dalam Dia kita
bertumbuh dalamnya; di dalam Dia seluruh bait suci tumbuh bersama ke
arah penggenapan akhir, ketika batu yang terletak paling atas dibawa
keluar dengan seruan “Kasih karunia, kasih karunia atasnya.” 15
Kesatuan dan kesimetrisan bait Tuhan dinyatakan dalam kata-kata, seluruh
bangunan, rapih tersusun. Ini adalah kesatuan yang terdiri atas banyak anggota.
Setiap anggota menempati tempat tertentu pada bangunan ini yang memang tepat
baginya. Setiap batu yang diambil dari lembah kematian dengan kasih karunia Tuhan
ternyata cocok satu sama lain. Karakteristik yang unik dari bangunan ini adalah
bahwa bangunan ini tumbuh. Namun, pertumbuhan ini tidak sama dengan
pertumbuhan suatu bangunan yang terjadi dengan menambahkan batu-bata dan
semen. Pikirkan pertumbuhan ini sebagai pertumbuhan makhluk hidup, seperti
tubuh manusia. Memang, gereja bukanlah bangunan yang tak bernyawa. Gereja juga
bukan sebuah organisasi. Gereja adalah suatu kehidupan dengan Kristus sebagai
Kepala dan semua orang percaya sebagai yang membentuk Tubuh-Nya. Gereja lahir
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pada hari Pentakosta, dan sejak saat itu terus bertumbuh, dan akan terus mengalami
pertumbuhan hingga hari Pengangkatan tiba.
Bangunan hidup yang bertumbuh ini digambarkan sebagai bait Tuhan yang
kudus, di dalam Tuhan. Kata bait Tuhan yang Paulus pakai tidak menunjuk pada
pelataran luar tetapi ruang kudus (Yun. naos). Paulus mengingat tentang bangunan
utama dari komplek bait Tuhan, di mana terdapat Ruang Maha Kudus. Di sana
Tuhan berdiam dan di sana Tuhan menyatakan Diri-Nya dalam bentuk awan
kemuliaan yang bersinar terang.
Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari di sini:
1. Tuhan berdiam di dalam gereja. Orang Yahudi dan bukan Yahudi yang sudah
diselamatkan membentuk tempat kediaman bagi-Nya dan di sana Dia
menyatakan kemuliaan-Nya.
2. Bait Tuhan ini kudus. Bait Tuhan ini dipisahkan dari dunia dan
dipersembahkan kepada Dia untuk tujuan mulia.
3. Sebagai bait Tuhan yang kudus, gereja merupakan tempat di mana segala
pujian, penyembahan dan pengagungan dinaikkan kepada Tuhan melalui
Tuan Yesus Kristus.
Lebih lanjut Paulus menggambarkan bait Tuhan yang kudus ini sebagai di dalam
Tuhan. Dengan kata lain, Tuan Yesus adalah sumber kekudusannya. Anggotaanggotanya menempati posisi sebagai orang kudus melalui persekutuan dengan-Nya,
dan dalam prakteknya mereka seharusnya hidup dalam kekudusan oleh karena kasih
kepada-Nya.
2:22 Di dalam bait Tuhan yang amat hebat ini, orang bukan Yahudi yang sudah
percaya menempati posisi yang setara dengan orang Yahudi yang sudah percaya.
Kita seharusnya bersukacita membaca hal ini, sebagaimana hal ini tentu saja membangkitkan sukacita di antara orang-orang Efesus dan yang lainnya saat mereka
mendengarnya untuk pertama kali.
Kehormatan besar yang diberikan kepada orang percaya adalah bahwa mereka
menjadi tempat kediaman Tuhan, di dalam Roh. Inilah tujuan dari bait Tuhan –
menyediakan tempat bagi Tuhan untuk dapat hidup dalam persekutuan dengan
umat-Nya. Gereja adalah tempat itu. Bandingkan dengan posisi orang bukan Yahudi
di Perjanjian Lama. Pada masa itu, mereka tidak dapat datang mendekat ke tempat
kediaman Tuhan. Sekarang mereka menjadi bagian dari tempat itu!
Dan perhatikan peranan dari masing-masing Pribadi Tritunggal:
1. Di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus. Kita dibangun menjadi bait Tuhan oleh
karena persekutuan kita dengan-Nya.
2. Tempat kediaman Tuhan. Bait Tuhan ini adalah tempat kediaman Tuhan
Bapa di bumi.
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3. Di dalam Roh Kudus-lah Tuhan mendiami gereja-Nya (1Kor. 3:16).
Dengan demikian, pasal yang dibuka dengan gambaran tentang orang-orang bukan
Yahudi yang sudah mati, bejat, durhaka, dan tidak taat, ditutup dengan orang-orang
bukan Yahudi yang sama yang sudah dibersihkan dari segala dosa dan kenajisan, dan
turut dibangun menjadi tempat kediaman Tuhan, di dalam Roh.
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Sebuah Sisipan Tentang Rahasia (3:1-13)

3:1 Paulus mengawali suatu pembahasan di ayat 1 yang kemudian disela di ayat 2
dan kembali dilanjutkan di ayat 14. Ayat-ayat interval ini membentuk sebuah
parentesis, dengan tema rahasia –Kristus dan gereja.
Yang membuatnya menarik adalah karena Zaman Gereja (Jemaat) masa kini ini
merupakan sebuah parentesis dalam rencana Tuhan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut: di sebagian besar catatan sejarah di Perjanjian Lama, Tuhan berurusan yang
terutama dengan orang Yahudi. Malahan, dari Kitab Kejadian 12 hingga Maleakhi 4
ceritanya berpusat pada Abraham dan keturunannya. Ketika Tuan Yesus datang ke
atas muka bumi, Dia ditolak oleh bangsa Israel. Akibatnya, untuk sementara Tuhan
mengesampingkan bangsa Israel sebagai umat pilihan-Nya di bumi ini. Kita sekarang
hidup di Zaman Gereja (Jemaat), di mana orang Yahudi dan orang bukan Yahudi
memiliki kedudukan yang setara di hadapan Tuhan.
Setelah gereja disempurnakan dan diangkat ke sorga, Tuhan kembali akan
melanjutkan rencana-Nya terhadap bangsa Israel. Semua yang pernah dinubuatkan
akan segera digenapi. Jadi zaman atau era yang sekarang ini merupakan sebuah
parentesis antara apa yang telah Tuhan kerjakan di masa lampau dan apa yang
hendak Tuhan kerjakan di masa yang akan datang dalam hubungannya dengan
bangsa Israel. Zaman kini merupakan sebuah administrasi yang baru dalam rencana
ilahi –unik dan terpisah dari semua yang ada sebelumnya atau sesudahnya.
Dari ayat 2 hingga 13 Paulus memberikan penjelasan secara rinci mengenai
parentesis ini. Apakah hal ini merupakan sesuatu kebetulan yang tidak direncanakan
bahwa dalam melakukannya dia menggunakan gaya penulisan tertentu, yaitu sisipan
untuk menjelaskan sebuah sisipan dalam pembagian waktu dalam sejarah
[dispensasi] yang dibuat oleh Tuhan?
Rasul Paulus mengawali bagian ini, Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang
yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang
tidak mengenal Tuhan [orang-orang bukan Yahudi]. Kata-kata, Itulah sebabnya,
menunjuk kepada apa yang telah dikatakannya mengenai tempat istimewa ke mana
orang bukan Yahudi dibawa karena persekutuan dengan Kristus.
Sebagian besar orang percaya bahwa surat ini ditulis selama masa pemenjaraan
Paulus yang pertama di Roma. Tetapi di sini dia tidak mengatakan bahwa dia adalah
tahanan Roma. Apabila hal itu disebutkan, mungkin akan memberikan kesan kalah,
atau meminta belas kasihan atau simpati. Paulus menyebut dirinya sebagai orang
yang dipenjarakan karena Kristus Yesus; pernyataan ini menunjukkan
penerimaan dan kehormatan dan kemenangan. Ruth Paxson mengatakannya dengan
tepat:
Tidak tercium adanya penjara di Surat Efesus, karena roh Paulus tidak
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terikat. Dia berada di sana sebagai tawanan Roma, tetapi dia tidak mau
mengakuinya, dan menyatakan bahwa dia adalah tawanan Kristus Yesus.
Apakah rahasia di balik kemenangan di atas keadaan di dunia ini? Roh
Paulus ada bersama-sama Kristus di sorga, meskipun tubuhnya menderita
di penjara.16
Dia dipenjarakan karena orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Selama
pelayanannya dia menghadapi perlawanan karena mengajarkan bahwa orang bukan
Yahudi yang percaya sekarang dapat menikmati hak-hak istimewa yang sama
dengan orang-orang Yahudi yang percaya di dalam gereja Kristen. Hal yang memicu
penangkapan dan persidangan Paulus di hadapan Kaisar adalah tuduhan palsu yang
menyatakan bahwa dia telah membawa Trofimus, orang Efesus, masuk ke dalam bait
Tuhan yang merupakan daerah terlarang bagi orang bukan Yahudi (Kis. 21:29).
Tetapi motivasi di balik tuduhan ini adalah sikap permusuhan dari pihak pemimpin
agama.
3:2 Di sini Paulus menghentikan alur pikirannya dan beralih pada rahasia itu,
yang sudah kami sebutkan sebagai gaya penulisan tertentu, yaitu sisipan yang
digunakan untuk menjelaskan suatu sisipan pembagian waktu dalam sejarah yang
dibuat oleh Tuhan [dispensasi].
Kata ‘memang’ (memang kamu telah mendengar . . .) dapat memberi kesan
bahwa para pembaca Paulus mungkin tidak mengetahui perihal misinya kepada
orang-orang bukan Yahudi. Malahan, ayat ini terkadang dipakai sebagai bukti bahwa
Paulus tidak mengetahui siapa pembacanya dan oleh karenanya surat ini tidak
mungkin dituliskan kepada orang-orang Efesus terkasih. Namun, ‘jika’ sering
diartikan sebagai ‘oleh karena.’ Maka dari itu Phillips menuliskan dalam katakatanya sendiri, “Karena kamu pasti sudah mendengar . . .” Mereka pasti sudah tahu
bahwa pelayanan khusus ini telah dipercayakan kepada Paulus. Dia menggambarkan
pelayanan ini sebagai tugas penyelenggaraan kasih karunia Tuhan. Di sini yang
dimaksudkan dengan tugas penyelenggaraan adalah penatalayanan. Seorang
penatalayan adalah orang yang diangkat untuk menangani urusan orang lain. Paulus
adalah penatalayan Tuhan, diberi tanggung jawab untuk menyatakan kebenaran
besar mengenai gereja Perjanjian Baru. Ada tiga segi yang dilakukan Paulus yang
merupakan tugas penyelenggaraan kasih karunia Tuhan:
1. Dalam kaitannya dengan orang yang dipilih. Terpilihnya Paulus merupakan
suatu anugerah yang tidak layak untuk diterimanya.
2. Dalam kaitannya dengan isi dari berita ini. Ini merupakan berita kebaikan
Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma dan bukan karena kebaikan
manusia.
3. Dalam kaitannya dengan mereka yang menerimanya. Orang bukan Yahudi
adalah orang-orang yang sama sekali tidak layak menerima kebaikan Tuhan.
Namun tugas penatalayanan kasih karunia ini diberikan kepada Paulus supaya dia
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dapat membagikannya kepada orang bukan Yahudi.
3:3 Rahasia ini tidak diterima Paulus dari orang lain, dan dia juga tidak
memperolehnya dari akal budinya sendiri. Rahasia ini dinyatakan kepadanya secara
langsung dengan wahyu dari Tuhan. Kita tidak tahu di mana hal ini terjadi, atau
bagaimana terjadinya; yang kita ketahui hanyalah bahwa Tuhan dengan cara-Nya
yang ajaib, telah memberitahukan rencana-Nya kepada Paulus tentang gereja yang
terdiri atas orang Yahudi yang telah bertobat dan orang bukan Yahudi yang telah
bertobat. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebuah rahasia adalah suatu hal yang
kudus yang tidak diketahui sebelumnya, secara manusia tidak dapat terungkap, dan
yang sekarang dinyatakan oleh Tuhan. Secara singkat, Paulus sudah menyinggung
masalah rahasia ini di 1:9-14,22,23; 2:11-22.
3:4 Dari apa yang telah ditulis oleh Paulus sebelumnya, para pembacanya dapat
mengetahui bahwa pemahamannya akan rahasia Kristus ini diperoleh dari Tuhan.
Blaikie menguraikan ayat ini dengan kata-kata sendiri sebagai berikut:
Dalam kaitannya dengan hal itu, yaitu apa yang telah aku tulis
sebelumnya: untuk lebih memperjelasnya sekarang aku membahasnya
lebih lanjut, supaya engkau tahu bahwa pengajarmu ini benar-benar
memahami masalah rahasia ini. . . .17
Terjemahan, ‘rahasia Kristus itu,’ menyatakan bahwa yang diperbincangkan di sini
adalah Kristus dalam pengertian ajaib, yaitu Sang Kepala serta Tubuh. (Contoh lain
mengenai nama Kristus yang berarti Tuan Yesus serta umat-Nya, lihat 1Kor. 12:12.)
3:5 Ayat 5 dan 6 memberikan definisi yang paling lengkap dari rahasia ini. Paulus
menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata rahasia, kemudian dia menjelaskan
tentang apa rahasia Kristus.
Yang pertama, rahasia ini adalah kebenaran yang pada zaman angkatanangkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Dengan kata
lain, sia-sialah jika kita mencoba mencarinya dalam Perjanjian Lama. Di sana
mungkin saja terdapat tipe dan gambaran mengenai rahasia ini, tetapi kebenarannya
tidak diketahui pada masa itu.
Yang kedua, rahasia ini adalah kebenaran yang sekarang dinyatakan di dalam
Roh Kudus kepada rasul-rasul dan nabi-nabi Tuhan yang kudus. Tuhan-lah
yang mengungkapkan rahasia ini; rasul-rasul dan nabi-nabi adalah mereka yang
dikhususkan untuk menerima penyataan ini; Roh Kudus adalah saluran yang
melalui-Nya penyataan ini sampai kepada mereka.
Jika kita tidak melihat rasul-rasul dan nabi-nabi ini sebagai rasul-rasul dan
nabi-nabi di era Perjanjian Baru, bukan era Perjanjian Lama, maka ayat ini menjadi
bertentangan. Bagian pertama dari ayat ini mengatakan bahwa rahasia ini tidak
diberitakan pada zaman-zaman yang lain; oleh karenanya, rahasia ini tidak diketahui
oleh para nabi Perjanjian Lama. Bagaimana mungkin rahasia ini dinyatakan pada
masa Paulus oleh mereka yang sudah mati selama berabad-abad? Jadi jelas yang
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dimaksudkan di sini adalah bahwa kebenaran besar mengenai Kristus dan gereja ini
dinyatakan kepada orang-orang, seperti Paulus, yang secara khusus diutus Tuhan
yang sudah bangkit sebagai jurubicara-Nya pada Zaman Gereja (Jemaat).
(Paulus tidak mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang kepada siapa
rahasia ini diungkapkan; dia adalah salah satu dari sekian banyak orang, meskipun
dia yang paling utama dalam memberitakan kebenaran ini kepada orang bukan
Yahudi di zamannya, dan kepada generasi-generasi berikutnya melalui suratsuratnya).
Perlu disebutkan di sini bahwa banyak orang Kristen memiliki pandangan yang
berbeda dari apa yang diberikan di atas. Mereka mengatakan bahwa di era Perjanjian
Lama gereja sudah ada; saat itu Israel adalah gereja; tetapi baru sekarang kebenaran
gereja dinyatakan dengan sepenuhnya. Mereka berkata, “Rahasia ini tidak
dinyatakan di zaman angkatan-angkatan terdahulu sebagaimana sekarang. Pada
zaman itu rahasia ini dinyatakan tetapi tidak dengan sepenuhnya seperti sekarang.
Kita menerima penyataan yang sepenuhnya, tetapi kita masih merupakan Israel
Tuhan, yaitu kelanjutan dari umat Tuhan.”
Untuk mendukung argumen ini, mereka merujuk pada Kis. 7:38 (TB), di mana
bangsa Israel disebut ‘jemaah’ (gereja) (TL: ‘perhimpunan’; SH: ‘bangsa’) di padang
gurun.’ Memang benar umat pilihan Tuhan ini disebut sebagai jemaat di padang
gurun, tetapi bukan berarti mereka ini memiliki keterkaitan dengan gereja Kristen.
Lagipula, kata Yunani ekklesia adalah istilah umum yang bisa berarti baik kumpulan,
jemaat atau sekelompok orang yang dipanggil keluar. Istilah ini tidak hanya berlaku
bagi bangsa Israel di Kis. 7:38; istilah yang sama, diterjemahkan kumpulan,
digunakan di Kis. 19:32,40, untuk menggambarkan sekumpulan massa yang bukan
terdiri dari orang percaya. Kita harus menentukan berdasarkan konteksnya ‘jemaat’
atau kumpulan orang yang mana yang dimaksud.
Tetapi, bagaimana dengan argumen yang mengatakan bahwa ayat 5 menyatakan
bahwa gereja sudah ada di era Perjanjian Lama, walaupun tidak dinyatakan secara
sepenuhnya sebagaimana sekarang? Jawabannya terdapat di Kolose 1:26, yang
dengan gamblang mengatakan bahwa rahasia ini ‘tersembunyi dari abad ke abad dan
dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang
kudus-Nya.’ Apa yang dinyatakan di sini sudah jelas, permasalahannya bukanlah
mengenai apakah sebagian rahasia itu dinyatakan akan tetapi mengenai fakta yang
dinyatakan.
3:6 Sekarang kita sampai kepada inti dari kebenaran tentang rahasia ini, yaitu
pada gereja Tuan Yesus Kristus, orang-orang bukan Yahudi yang percaya turut
menjadi ahli-ahli waris, anggota-anggota tubuh, dan peserta dalam janji yang
diberikan dalam Kristus Yesus, karena Berita Injil. Dengan kata lain, orangorang bukan Yahudi yang percaya kini memiliki hak dan posisi yang sama dengan
orang-orang Yahudi yang percaya.
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Yang pertama, mereka turut menjadi ahli waris. Dalam kaitannya dengan
warisan, mereka memperoleh bagian yang sama dengan orang-orang Yahudi yang
diselamatkan. Mereka adalah ahli waris Tuhan, menjadi ahli waris bersama Kristus
Yesus, dan turut menjadi ahli waris bersama semua orang yang telah ditebus.
Selanjutnya, mereka adalah anggota-anggota tubuh yang sama. Sekarang
mereka bukan lagi orang luar, mereka memiliki kedudukan yang sama dengan
orang-orang Yahudi yang telah diselamatkan di dalam gereja.
Yang terakhir, mereka adalah peserta dalam janji yang diberikan dalam
Kristus Yesus. Janji yang dimaksudkan di sini dapat berarti Roh Kudus (Kis. 15:8;
Gal. 3:14), atau dapat juga semua yang telah dijanjikan dalam Berita Injil bagi
mereka yang dalam Kristus Yesus. Orang-orang bukan Yahudi adalah peserta
dengan orang-orang Yahudi dalam kesemuanya ini.
Tidak satu pun dari semuanya ini terjadi pada waktu [dispensasi] Perjanjian
Lama ataupun juga di dalam Kerajaan Kristus yang akan datang.
Di Perjanjian Lama, Israel menempati posisi yang istimewa di hadapan Tuhan.
Seorang Yahudi akan tertawa dengan arti tidak percaya bahwa orang bukan Yahudi
dapat mengambil bagian yang sama dengan mereka dalam janji-janji Tuhan. Hal ini
tidak mungkin benar. Memang benar bahwa nabi-nabi Israel menubuatkan panggilan
atas orang-orang bukan Yahudi (Yes. 49:6; 56:6,7), tetapi mereka sama sekali tidak
memberi kesan bahwa orang bukan Yahudi dapat menjadi anggota-anggota tubuh di
mana orang-orang Yahudi tidak lagi menjadi lebih istimewa.
Dalam kerajaan Kristus yang akan datang, Israel akan menjadi pemimpin bangsabangsa (Yes. 60:12); orang bukan Yahudi akan diberkati, tetapi melalui Israel (Yes.
60:3; 61:6; Zak. 8:23).
Panggilan yang terutama bagi Israel, walaupun tidak hanya untuk Israel saja,
adalah untuk menerima berkat yang sifatnya sementara di bumi ini (Ul. 28; Am. 9:1315). Panggilan yang terutama bagi gereja adalah untuk menerima berkat rohani di
sorga (Ef. 1:3). Israel dipanggil menjadi umat pilihan Tuhan di atas muka bumi.
Gereja dipanggil menjadi Pengantin Kristus di sorga (Wahyu 21:2,9). Israel akan
menerima berkat di bawah pemerintahan Kristus pada masa seribu tahun (Hos. 3:5);
gereja akan memerintah bersama-Nya atas alam semesta, berbagi kemuliaan Kristus
(Ef. 1:22,23).
Oleh karenanya, seharusnya jelas di sini bahwa gereja tidak sama dengan Israel
atau kerajaan. Gereja adalah suatu komunitas baru, persekutuan yang unik, dan
suatu kumpulan orang percaya yang paling istimewa yang tercatat dalam Alkitab.
Gereja lahir setelah Kristus naik ke sorga dan Roh Kudus turun (Kis. 2). Gereja
dibentuk oleh baptisan Roh Kudus (1Kor. 12:13). Dan gereja akan disempurnakan
pada hari Pengangkatan, ketika semua yang menjadi milik Kristus akan diangkat ke
sorga (1Tes. 4:13-18; 1Kor. 15:23, 51-58).
3:7 Setelah menekankan kesetaraan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi
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di dalam gereja, sekarang Paulus melanjutkan dengan membahas pelayanannya
sendiri dalam kaitannya dengan gereja itu (ayat 7-9).
Yang pertama, dia menjadi pelayan Injil. Kata ‘pelayan’ adalah istilah yang
dipakai sebagai sebutan bagi seorang penatua atau gembala suatu gereja. Dalam
Perjanjian Baru arti kata ini tidaklah demikian. Makna dasar dari kata ini adalah
pelayan; yang dimaksudkan Paulus adalah bahwa dia melayani Tuhan dalam
hubungannya dengan rahasia ini.
Pelayanan ini merupakan suatu karunia: menurut pemberian kasih karunia
Tuhan, yang dianugerahkan kepadaku. Pelayanan ini bukan hanya
mempertunjukkan kasih karunia; tetapi juga mempertunjukkan kuasa Tuhan
dalam menjangkau seorang Farisi yang sombong dan merasa benar sendiri, dalam
menyelamatkan jiwanya, dalam mengutusnya sebagai seorang rasul, dalam
memampukan dia menerima penyataan-penyataan Tuhan, dan dalam menguatkan
dia untuk melakukan pekerjaan ini. Maka Paulus mengatakan pemberian ini
diberikan kepadanya sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya.
3:8 Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai yang paling hina di antara segala
orang kudus. Mungkin bagi sebagian orang, pernyataan ini kedengarannya sebagai
kerendahan hati yang pura-pura. Namun, kata-kata ini merupakan pengukuran diri
yang sesungguhnya dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Seseorang yang telah
melihat Kristus dalam kemuliaan-Nya pasti menyadari akan dosanya sendiri dan
ketidakberhargaannya. Dalam kaitannya dengan Paulus, dia pasti juga teringat
bahwa dia telah menganiaya Tuan Yesus (Kis. 9:4) dengan menganiaya gereja Tuhan
(Gal. 1:13; Flp. 3:6).
Namun demikian, Tuhan mengutus dia dengan cara yang istimewa untuk
membawa Injil kepada orang-orang bukan Yahudi (Kis. 9:15; 13:47; 22:21; Gal.
2:2,8). Paulus adalah rasul kepada orang-orang bukan Yahudi, seperti Petrus
kepada orang-orang Yahudi. Pelayanannya mencakup dua hal: dalam kaitannya
dengan Injil, dan dalam kaitannya dengan gereja. Pertama, dia mengajarkan
bagaimana menerima keselamatan, kemudian dia menuntun mereka kepada
kebenaran tentang gereja Perjanjian Baru. Bagi dia, penginjilan itu bukanlah tujuan
akhir tetapi satu langkah menuju pembentukan dan pendewasaan gereja lokal
Perjanjian Baru.
Tugas pertama dari pelayanannya adalah untuk memberitakan kepada
orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus, yang tidak terduga itu.
Dua istilah yang menarik, kekayaan dan tidak terduga, mengungkapkan
suatu pemikiran tentang hal-hal yang sangat berharga dan juga
melimpah tanpa batas. Hal-hal yang berharga biasanya jarang ada;
kelangkaannya ini akan meningkatkan nilainya; tetapi di sini hal yang
sangat berharga ini ada secara melimpah –kekayaan belas kasihan, kasih,
kebajikan, pengudusan, penghiburan dan kuasa yang mengubahkan,
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semuanya tidak terbatas, dan dapat memenuhi segala kebutuhan,
keinginan, dan kerinduan hati, sekarang dan selamanya.18
Saat seseorang mempercayai Tuan Yesus, saat itu juga dia menjadi milyuner rohani;
dalam Kristus dia memiliki kekayaan yang tak terbatas.
3:9 Bagian kedua dari pelayanan Paulus adalah untuk menyatakan apa isinya
‘zaman’ rahasia’, [‘zaman lamanya yang tersembunyi di dalam Tuhan’ (TL)] dengan
kata lain, membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat mengerti bagaimana
rahasia itu dipraktekkan. Rencana Tuhan untuk masa kita adalah memilih suatu
umat bagi Nama-Nya dari antara orang-orang bukan Yahudi (Kis. 15:14), yaitu
Pengantin bagi Anak-Nya. Segala sesuatu yang termasuk dalam rencana ini adalah
tugas penyelenggaraan (penatalayanan, catatan pinggir19) rahasia itu. Semua yang
dimaksudkan di sini adalah semua orang percaya. Orang yang belum diselamatkan
tidak mungkin dapat memahami dalamnya kebenaran mengenai rahasia ini (1Kor.
2:14). Oleh karenanya, Paulus menyebutkan semua dalam pengertian semua orang
percaya –orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, hamba dan yang merdeka.
Rahasia ini telah berabad-abad tersembunyi dalam Tuhan. Rencana ini
sendiri bersama Tuhan dalam kekekalan, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah
bahwa Dia telah menyimpannya sebagai suatu rahasia selama berabad-abad dalam
sejarah manusia. Sekali lagi kita melihat ketelitian Roh Kudus untuk mencamkan
kepada kita bahwa jemaat, atau gereja sedunia adalah sesuatu yang baru, unik dan
tidak pernah dikenal sebelumnya. Sebelumnya tidak ada seorang pun yang tahu
tentangnya kecuali Tuhan. Rahasia ini tersembunyi dalam Tuhan, yang
menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan dunia materi ini, Dia
menciptakan abad-abad, dan Dia menciptakan gereja –tetapi dalam hikmat-Nya
Dia menyimpan rahasia ciptaan baru ini hingga Kedatangan Kristus yang pertama.
3:10 Salah satu tujuan Tuhan saat ini dalam kaitannya dengan rahasia ini adalah
untuk mengungkapkan pelbagai ragam hikmat-Nya kepada para malaikat di
sorga. Sekali lagi Paulus menggunakan metafora sekolah. Tuhan adalah Guru. Dunia
ini adalah ruang kelas. Para malaikat adalah murid-murid. Pelajarannya adalah
‘pelbagai ragam hikmat Tuhan.’ Gereja adalah pelajaran hidup [alat peraga]. Dari
sorga para malaikat terdorong mengagumi hikmat-Nya yang tak terselami dan heran
melihat jalan-jalan-Nya yang tersembunyi. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan
menang atas dosa bagi kemuliaan-Nya sendiri.
Mereka menyaksikan bagaimana Dia telah mengirim Yang Terbaik dari sorga
bagi yang terburuk di dunia. Mereka melihat bagaimana Dia menebus musuhmusuh-Nya dengan harga yang sangat mahal, menaklukkannya dengan kasih, dan
mempersiapkan mereka sebagai Pengantin bagi Anak-Nya. Mereka menyaksikan
bagaimana Dia memberkati mereka dengan segala berkat rohani yang ada di sorga.
Dan mereka menyaksikan bagaimana oleh karena karya Tuan Yesus di atas kayu
salib, Tuhan semakin dimuliakan, dan orang Yahudi dan bukan Yahudi yang percaya
menerima lebih banyak berkat daripada jika dosa tidak pernah ada. Tuhan telah
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memperoleh keadilan; Kristus telah ditinggikan; Iblis telah dikalahkan; dan gereja
telah ditakhtakan di dalam Kristus untuk berbagi dalam kemuliaan-Nya.
3:11 Rahasia itu sendiri, penyimpanannya, penyingkapannya, dan bagaimana
rahasia ini menyatakan hikmat Tuhan, kesemuanya ini sesuai dengan maksud
abadi, yang telah dilaksanakan-Nya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
Sebelum dunia dijadikan, Tuhan mengetahui bahwa Iblis akan jatuh dan manusia
akan mengikutinya dalam kejahatan. Tuhan telah mempersiapkan strategi
sebelumnya untuk melawan Iblis, sebuah rencana besar. Rencana ini telah
dilaksanakan dalam inkarnasi, kematian, kebangkitan, kenaikan dan kemuliaan
Kristus. Keseluruhan rencana ini berpusat pada Kristus dan digenapi melalui-Nya.
Sekarang Tuhan dapat menyelamatkan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang
berdosa, menjadikan mereka anggota tubuh Kristus, menjadikan mereka serupa
dengan gambar Anak-Nya, dan meninggikan mereka sebagai Pengantin Anak
Domba dalam kekekalan.
3:12 Oleh karena karya Kristus dan persekutuan kita dengan-Nya, sekarang kita
memiliki hak istimewa untuk dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan kapan saja,
dengan penuh keyakinan Dia akan mendengar, dan tanpa rasa takut (Yak. 1:5).
Keberanian kita merupakan sikap penuh hormat dan tanpa rasa takut yang kita
miliki seperti anak terhadap Bapanya. Jalan masuk kita adalah kemerdekaan untuk
berbicara kepada Tuhan dalam doa. Kepercayaan kita adalah keyakinan akan
penerimaan Tuhan, kesediaan Tuhan untuk mendengar, dan jawaban yang bijak dan
penuh kasih. Dan ini semua oleh iman kita kepada-Nya, yaitu iman kita pada
Tuan Yesus Kristus.
3:13 Melihat kemuliaan pelayanannya dan hasil yang telah dicapai, Paulus
mendorong orang-orang kudus agar tidak tawar hati melihat kesesakannya. Dia
senang menanggung kesesakan dalam melaksanakan misinya kepada orang-orang
bukan Yahudi. Dia mengatakan bahwa mereka tidak seharusnya merasa tawar hati,
malahan seolah-olah mereka seharusnya bangga karena dia dianggap layak
menderita bagi Yesus. Mereka seharusnya bersukacita karena kesesakannya
mendatangkan keuntungan bagi mereka dan orang-orang bukan Yahudi yang lain.
Mereka seharusnya melihat pemenjaraan yang dialaminya saat itu sebagai
kemuliaan, bukan sebagai sesuatu yang memalukan.
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Doa Paulus bagi Orang Kudus (3:14-19)

3:14 Di sini Paulus kembali melanjutkan apa yang hendak dibahasnya di ayat 1 dan
yang telah disela oleh pembahasan rahasia. Oleh sebab itu, kata-kata, Itulah
sebabnya, menunjuk pada pasal 2 yang menggambarkan karakteristik alami dari
orang-orang bukan Yahudi sebelumnya dan siapa mereka setelah dipersatukan
dengan Kristus. Kebangkitan mereka dari kemiskinan dan kematian kepada
kekayaan dan kemuliaan mendorong Paulus untuk berdoa agar mereka dapat
senantiasa menikmati hidup sebagai orang yang ditinggikan Tuhan.
Sikapnya dalam berdoa diungkapkan dalam kata-kata: aku sujud. Hal ini bukan
berarti bahwa sujud harus senantiasa menjadi sikap tubuh kita, walaupun sujud
harus selalu menjadi sikap jiwa kita. Kita dapat berdoa saat kita berjalan, duduk,
berbaring, tetapi roh kita harus sujud merendahkan diri dan penuh rasa hormat.
Doa ditujukan kepada Bapa. Secara umum, Tuhan adalah Bapa semua manusia,
yang berarti Dia adalah Pencipta semua manusia (Kis. 17:28,29). Dalam pengertian
yang terbatas, Dia adalah Bapa semua orang percaya, yang berarti Dia menjadikan
mereka anak-anak dalam keluarga rohani-Nya (Gal. 4:6). Dalam pengertian unik Dia
adalah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang berarti Mereka setara (Yoh. 5:18).
3:15 Peran khusus dari Bapa yang dimaksudkan oleh Paulus adalah Dia yang
daripada-Nya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi
menerima namanya. Hal ini dapat berarti:
1. Semua orang yang telah ditebus baik di sorga maupun di bumi melihat Dia
sebagai Kepala keluarga.
2. Semua makhluk ciptaan, manusia dan malaikat, baik sebagai individu maupun
sebagai keluarga oleh karena Dia. Keluarga di sorga termasuk semua malaikat
dalam pelbagai tingkatan. Keluarga di bumi adalah bermacam-macam suku
bangsa yang merupakan keturunan Nuh dan yang sekarang menjadi bangsa
yang beranekaragam.
3. Semua bapa di dunia ini menerima namanya dari Tuhan. Ke-Bapaan Tuhan
adalah yang mula-mula dan yang ideal; ke-Bapaan Tuhan merupakan
prototipe bagi setiap hubungan yang berkaitan dengan bapa. Ayat ini juga
dapat diterjemahkan sebagai, “yang daripada-Nya semua kebapaan, di sorga
dan di bumi, menerima namanya.”
3:16 Kita pasti terkejut mendengar luasnya permintaan Paulus: supaya Ia,
menurut kekayaan kemuliaan-Nya. Paulus hendak meminta agar Tuhan
menguatkan orang-orang kudus secara rohani. Tetapi sampai sejauh mana?
Pertanyaan ini dapt dijawabkan sebagai, “dalam kelimpahan, sesuai dengan
kekayaan kemuliaan-Nya; bukan menurut kepicikan hati kita.” 20 Sering dikatakan

Surat kepada Jemaat di Efesus

57

bahwa ada perbedaan antara ‘daripada kekayaan’ dan menurut kekayaan. Seorang
yang kaya dapat saja memberi dalam jumlah yang kecil dan tidak penting; jumlah ini
diambil daripada kekayaannya, tetapi tidak sebanding dengan kekayaannya! Paulus
meminta agar Tuhan menguatkan mereka menurut kekayaan kesempurnaan-Nya.
Karena Tuhan memiliki kekayaan kemuliaan yang tak terbatas, maka orangorang kudus harus bersiap-siap untuk menerima dalam kelimpahan! Mengapa kita
meminta begitu sedikit dari Raja yang begitu besar? Ketika seseorang meminta
bantuan yang besar dari Napoleon, orang ini langsung memperolehnya karena
Napoleon berkata, “Dia menghormatiku dengan permintaannya yang begitu besar.”
Engkau mendatangi seorang Raja,
Bawalah permintaan besar;
Karena kasih karunia dan kuasa-Nya begitu besar,
Tidak ada yang pernah meminta terlalu banyak.
- John Newton

Sekarang kita melihat permintaan-permintaan doa Paulus yang khusus. Permintaan
ini bukanlah permintaan yang tidak saling berkaitan, tetapi permintaan yang
menunjukkan tahapan di mana yang satu menjadi dasar bagi permintaan yang
berikutnya. Bayangkan permintaan ini seperti piramida: permintaan pertama adalah
batu-batu di lapisan paling bawah. Begitu doa dinaikkan, Paulus maju menuju suatu
klimaks yang penuh kemuliaan.
Permintaan pertama adalah agar Dia menguatkan dan meneguhkan mereka
oleh Roh-Nya di dalam batin mereka. Berkat yang dimintakan adalah kuasa
rohani. Bukan kuasa untuk melakukan tanda-tanda mujizat, tetapi kekuatan rohani
yang dibutuhkan untuk menjadi orang Kristen yang dewasa, stabil dan cermat. Dia
yang memberikan kuasa ini adalah Roh Kudus. Tentu saja Dia akan memberikan
kekuatan kepada kita hanya jika kita hidup dari firman Tuhan, menghirup udara
jernih dari doa, dan melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kuasa ini dirasakan di dalam batin, yaitu roh kita. Batin kitalah yang menyukai
hukum Tuhan (Rm. 7:22). Batin kitalah yang diperbaharui dari hari ke hari,
meskipun manusia jasmaniah kita semakin merosot (2Kor. 4:16). Walaupun kekuatan
di dalam batin kita datang dari Tuhan, batin kita membutuhkan kekuatan,
pertumbuhan, dan pengembangan.
3:17 Langkah kedua adalah oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu.
Inilah hasil dari kekuatan Roh Kudus: kita dikuatkan supaya Kristus dapat diam di
dalam hati kita. Sebenarnya, Tuan Yesus diam di dalam diri orang percaya saat dia
bertobat (Yoh. 14:23; Why. 3:20). Tetapi bukan itu yang didoakan oleh Paulus. Bukan
berdiamnya Kristus dalam diri orang percaya yang dipertanyakan di sini, tetapi
apakah Kristus senang tinggal di sana!
Kristus tinggal menetap di dalam setiap orang percaya, tetapi yang diminta oleh
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Paulus di sini adalah agar Dia dapat memperoleh jalan masuk ke seluruh bagian
dalam diri kita; agar Dia tidak lagi dibuat sedih oleh kata-kata, pikiran, motivasi dan
perbuatan kita yang penuh dosa; supaya Dia dapat menikmati persekutuan yang
indah dengan orang percaya. Dengan demikian hati orang Kristen dapat menjadi
tempat tinggal yang menyenangkan bagi Kristus, tempat yang disukainya –seperti
rumah Maria, Marta dan Lazarus di Betania.
Hati ini adalah pusat kehidupan rohani; hati ini mengontrol setiap aspek dari
perilaku kita. Dengan demikian, doa Paulus adalah agar ketuhanan Kristus dapat
menyentuh buku yang kita baca, pekerjaan yang kita lakukan, makanan yang kita
makan, uang yang kita belanjakan, kata-kata yang kita ucapkan –singkatnya, setiap
detil dalam kehidupan kita.
Semakin kita dikuatkan oleh Roh Kudus, kita akan semakin menyerupai Tuan
Yesus. Dan semakin kita menyerupai Dia, Dia akan semakin tenang dan merasa
nyaman tinggal di dalam hati kita.
Kita masuk ke dalam kenikmatan mendapati Dia di dalam diri kita oleh iman.
Hal ini berarti terus menerus bergantung pada-Nya, terus menerus berserah diri
pada-Nya, dan terus menerus menyadari keberadaan-Nya di dalam kita. Oleh imanlah kita ‘mempraktekkan kehadiran-Nya,’ sebagaimana dikatakan oleh Brother
Lawrence.
Sampai di sini doa Paulus melibatkan setiap Pribadi Tritunggal. Bapa diminta
(ayat 14) untuk menguatkan orang percaya oleh Roh-Nya (ayat 16) sehingga . . .
Kristus dapat merasa ‘nyaman’ di dalam hati mereka (ayat 17). Salah satu
keistimewaan doa adalah kita dapat mengundang Tuhan Tritunggal untuk berkarya
bagi orang lain dan diri kita sendiri.
Dengan membuka diri sepenuhnya kepada Kristus, orang Kristen menjadi
berakar serta berdasar di dalam kasih. Di sini Paulus menggunakan istilah dari
dunia tumbuh-tumbuhan dan bangunan. Akar suatu tanaman berfungsi dalam
menyediakan makanan dan sebagai penyangga. Dasar suatu bangunan merupakan
fondasi di mana bangunan tersebut berdiri. Seperti dikatakan, “Kasih adalah tanah di
mana akar hidup kita seharusnya berada; dan kasih adalah batu di mana iman kita
berpijak.”21 Berakar serta berdasar di dalam kasih berarti menjadikan kasih
sebagai gaya hidup kita. Kehidupan kasih adalah kehidupan yang diwarnai
kebaikan, tanpa mementingkan diri sendiri, kehidupan yang hancur, dan kehidupan
yang diwarnai kelemahlembutan. Ini adalah kehidupan Kristus yang diekspresikan di
dalam orang percaya (lihat 1Kor. 13:4-7).
3:18 Permintaan di atas sudah menjabarkan program pertumbuhan dan
perkembangan rohani yang mempersiapkan anak-Putera Tuhan bersama-sama
dengan segala orang kudus untuk dapat memahami, betapa lebarnya dan
panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus.
Sebelum kita membahas ukuran-ukuran ini, marilah kita melihat ungkapan
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bersama-sama dengan segala orang kudus. Perkara ini begitu besar sehingga
tidak ada seorang percaya pun yang dapat memahami lebih dari satu bagian kecil.
Maka dari itu, perlu untuk belajar, berdiskusi dan berbagi dengan yang lain. Roh
Kudus dapat memakai pelbagai pengalaman rohani orang percaya untuk
menambahkan pencerahan baru dalam pemahaman kita akan firman Tuhan.
Ukuran-ukuran ini pada umumnya diartikan menunjuk kepada kasih Kristus,
meskipun teksnya tidak berbicara mengenai hal ini. Kasih Kristus disebutkan secara
terpisah dalam kalimat berikutnya. Jika memang yang dimaksudkan adalah kasih
Kristus, maka hubungannya adalah sebagai berikut:
• Lebar

–dunia (Yoh. 3:16)

• Panjang –selamanya (1Kor. 13:8)
• Dalam

–hingga kematian di atas kayu salib (Flp. 2:8)

• Tinggi

–sorga (1Yoh. 3:1-2)

Cakrawala di depan dan di belakang kita akan selalu sama banyaknya.
Dan saat kita telah memandangi wajah Yesus selama ribuan tahun,
keindahannya akan tetap menyegarkan dan mempesona dan tak terduga
sama seperti ketika kita pertama kali melihatnya dari gerbang sorga.22
Akan tetapi ukuran ini dapat juga dimaksudkan bagi rahasia yang dianggap begitu
penting dalam Kitab Efesus. Malahan mudah sekali untuk menemukan dimensi ini
dalam teks itu sendiri:
1. Lebarnya digambarkan di 2:11-18. Lebar ini menggambarkan besarnya kasih
karunia Tuhan dalam menyelamatkan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi,
dan selanjutnya mempersatukan mereka dalam gereja. Rahasia ini mencakup
kedua segmen kemanusiaan ini.
2. Panjangnya dari kekekalan hingga kekekalan. Di masa lampau, orang
percaya telah dipilih di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan (1:4). Di masa
yang akan datang, kekekalan akan terus menerus menyingkapkan kekayaan
kasih karunia-Nya yang melimpah sesuai dengan kebaikan-Nya kepada kita di
dalam Kristus Yesus (2:7).
3. Dalamnya digambarkan dalam 2:1-3. Kita terbenam di dalam dosa dan
kehancuran. Kristus datang ke dalam rimba kenistaan dan kehancuran ini
untuk mati bagi kita.
4. Tingginya dapat dilihat di 2:6, di mana kita tidak hanya dibangkitkan
bersama-sama Kristus, tetapi kita juga diberi tempat bersama-sama Dia di
sorga dalam kemuliaan-Nya.
Inilah ukuran kebesaran dan ketidakterbatasan itu. Saat kita merenungkannya,
sebagaimana dikatakan Scroggie, “yang dapat kita lakukan hanyalah memperhatikan
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urutan dalam kata-kata kudus yang tertumpuk ini.”
3:19 Permintaan Paulus selanjutnya adalah agar orang kudus dapat mengenal
melalui pengalaman kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Orang
percaya tidak akan dapat menggali sepenuhnya, karena kasih ini seperti lautan tak
bertepi, akan tetapi mereka dapat belajar lebih dan lebih lagi setiap hari. Dan oleh
karenanya, dia berdoa agar orang percaya dapat mengenal secara mendalam dan
menikmati kasih Tuhan yang luar biasa ini.
Klimaks dari doa yang mulia ini tercatat dalam doa Paulus, supaya kamu
dipenuhi di dalam [harfiah pada; bah. Yun eis] seluruh kepenuhan Tuhan.
Seluruh kepenuhan Tuhan Tritunggal ada di dalam Tuan Yesus (Kol. 2:9). Semakin
Kristus berdiam di dalam hati kita oleh iman, semakin kita dipenuhi di dalam
seluruh kepenuhan Tuhan. Kita tidak pernah dapat dipenuhi dengan seluruh
kepenuhan Tuhan. Tetapi itulah tujuan yang hendak kita raih.
Namun setelah menjelaskan ini semua, kita harus jujur mengatakan bahwa ada
makna mendalam yang belum dapat kita mengerti. Dalam membahas Firman Tuhan,
kita harus menyadari bahwa kita sedang berurusan dengan kebenaran yang lebih
besar daripada yang mampu kita pahami atau jelaskan. Kita mungkin dapat
menggunakan berbagai ilustrasi untuk menjelaskan ayat ini, seandainya sebuah
cangkir dicelupkan ke dalam lautan betapa sedikitnya air yang dapat dicedok dari
lautan itu. Namun setelah mengatakan semua ini, misteri ini masih belum
terungkapkan, dan kita hanya dapat terheran-heran akan firman Tuhan dan
mengagumi Kemahakuasaan-Nya yan tak terbatas.
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Puji-pujian Paulus bagi Orang Kudus (3:20,21)

3:20 Doa ini ditutup dengan puji-pujian bagi Tuhan yang sangat menggugah jiwa.
Permintaan yang diajukan tadi begitu berani dan besar dan nampak tidak masuk
akal. Tetapi Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita
doakan atau pikirkan. Besarnya kemampuan Tuhan ini tergambar dalam kata-kata
Paulus yang membentuk piramid untuk menggambarkan berkat yang luar biasa ini:
dapat
dapat melakukan
dapat melakukan yang kita doakan
dapat melakukan yang kita pikirkan
dapat melakukan yang kita doakan atau pikirkan
dapat melakukan banyak daripada yang kita doakan
atau pikirkan
dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang
kita doakan atau pikirkan
Ungkapan berikut menyatakan cara Tuhan menjawab doa, seperti yang ternyata
dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa yang dimaksud adalah Roh Kudus,
yang senantiasa bekerja di dalam hidup kita, berusaha untuk menghasilkan buah
karakter yang menyerupai Kristus, menegor kita atas dosa kita, menuntun kita dalam
doa, memberikan pencerahan dalam penyembahan, mengarahkan kita dalam
melayani. Semakin kita berserah kepada-Nya, semakin efektif Dia dalam menjadikan
kita menyerupai Kristus.
3:21 Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus
turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah yang layak menerima
puji-pujian untuk selama-lamanya. Hikmat dan kuasa Tuhan diperlihatkan dengan
para malaikat di sorga; matahari, bulan dan bintang; binatang, burung, dan ikan;
dengan api, hujan es, salju, dan kabut; dengan angin; dengan pegunungan, bukitbukit, pepohonan; dengan raja-raja dan rakyat, tua dan muda; dengan Israel dan
bangsa-bangsa lain. Semua ini dimaksudkan untuk memuliakan Nama Tuhan (Mzm.
148).
Tetapi ada kelompok lain yang akan memberikan kemuliaan kekal kepada
Tuhan, yaitu jemaat –Kristus sebagai Kepala dan orang percaya sebagai TubuhNya. Komunitas yang telah ditebus ini akan menjadi saksi atas kasih karunia-Nya
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yang tak tertandingi untuk selama-lamanya.
Kemuliaan kekal Tuhan sebagai Tuhan dan Bapa akan nampak nyata di
dalam Jemaat dan di dalam Kristus Yesus untuk selama-lamanya.
Pernyataan yang luar biasa! Kristus dan Jemaat sebagai Satu Tubuh akan
menjadi sarana pertunjukan kekal.23
Bahkan sekarang pun gereja seharusnya memberikan kemuliaan bagi nama-Nya
“dalam kebaktian puji-pujian, dalam kehidupan jemaatnya yang penuh kekudusan,
dalam mengabarkan Injil ke seluruh dunia, dan dalam melayani kebutuhan dan
kesulitan yang dihadapi manusia” (Erdman)
Puji-pujian ini dinaikkan turun-temurun sampai selama-lamanya. Saat kita
mendengar Paulus mengajak kita untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan di dalam
jemaat dan di dalam Kristus Yesus untuk selama-lamanya, hati kita menanggapinya
dengan kata-kata Amin!
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II. KEHIDUPAN ORANG PERCAYA DALAM
KRISTUS (Pasal 4-6)

A.

Permohonan untuk Kesatuan Dalam Persekutuan Kristen
(4:1-6)

4:1 Di bagian ini pokok pembicaraan beralih. Pasal-pasal sebelumnya membahas
panggilan orang Kristen. Di tiga pasal terakhir ini, orang Kristen didorong untuk
hidup berpadanan dengan panggilan itu. Posisi di mana kasih karunia telah
mengangkat kita merupakan tema yang dominan sampai di sini. Dari sini yang akan
dibicarakan adalah kehidupan praktis sesuai dengan posisi tersebut. Posisi kita di
dalam Kristus menuntut kehidupan yang saleh. Jadi memang benar Surat Efesus
beralih dari tempat sorgawi di pasal 1-3, ke gereja lokal, kembali ke rumah, dan ke
masyarakat umum di pasal 4-6. Sebagaimana dikatakan Stott, pasal-pasal penutup ini
mengajarkan bahwa, “kita harus mendorong terjadinya kesatuan dalam jemaat,
kekudusan dalam kehidupan pribadi kita, harmoni dalam keluarga kita dan stabilitas
dalam perlawanan kita terhadap kekuatan jahat.”
Untuk kedua kalinya Paulus menyebut dirinya sebagai orang yang dipenjarakan –kali ini sebagai orang yang dipenjarakan karena Tuhan.
“Apa yang dianggap memalukan oleh dunia, dia menganggapnya sebagai
kehormatan yang tinggi, dan dia bermegah karena dipenjarakan bagi
Kristus, melebihi seorang raja karena mahkotanya.”
Sebagai orang yang dipenjarakan karena kesetiaan dan ketaatannya pada Tuhan,
Paulus menasihatkan para pembacanya untuk hidup berpadanan dengan
panggilannya itu. Dia tidak memberikan perintah atau menyuruh. Dengan lemah
lembut dia meminta mereka dalam bahasa kasih karunia.
Kata, hidup, tercatat sebanyak tujuh kali dalam surat ini (2:2,10; 4:1,17; 5:2,8,15);
kata ini menggambarkan gaya hidup seseorang secara menyeluruh. Hidup
berpadanan adalah hidup yang konsisten dengan posisi orang Kristen yang mulia
sebagai anggota tubuh Kristus.
4:2 Penting bagi kita untuk menunjukkan roh yang seperti Kristus dalam setiap
segi kehidupan kita, yang terdiri dari:
Rendah hati –kerendahan hati yang sesungguhnya merupakan buah dari
hubungan kita dengan Tuan Yesus. Rendah hati membuat kita sadar bahwa kita
bukan siapa-siapa dan memampukan kita untuk dapat menghargai orang lain lebih
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daripada diri kita sendiri. Ini berlawanan dengan kesombongan dan kecongkakan.
Lemah lembut –sikap penyerahan diri pada apa yang dilakukan Tuhan tanpa
memberontak, dan pada ketidakramahan manusia tanpa rasa dendam. Hal ini jelas
terlihat dalam kehidupan Dia yang berkata, “Aku lemah lembut dan rendah hati.”
Wright berkomentar:
Suatu pernyataan yang luar biasa! Dia yang menciptakan dunia, yang
menempatkan bintang-bintang di langit dan menamainya, yang
membuat benda-benda langit bergerak pada tempatnya, yang menimbang
gunung-gunung dan bukit-bukit, yang menggenggam pulau-pulau
selayaknya benda-benda kecil, yang memegang air lautan dalam tanganNya, di hadapan-Nya seluruh isi dunia nampak seperti belalang, ketika
Dia masuk ke dalam kehidupan manusia Dia datang dengan lemah
lembut dan rendah hati. Dia bukan bermaksud mendirikan bentuk
manusia sempurna yang ideal dan menjadikan Diri-Nya Sendiri sebagai
yang ideal itu; Dia memang manusia sempurna itu.24
Sabar –watak yang tenang dan roh yang penuh kesabaran di hadapan provokasi
yang tak berkesudahan. Sebagai ilustrasi: coba bayangkan seekor anak anjing dan
seekor anjing besar bersama-sama. Ketika anak anjing itu menyalak pada anjing
besar, menganggu dan menyerangnya, si anjing besar, yang dapat dengan mudah
mengalahkan si anak anjing dengan satu kali gigitan, bersikap sabar menghadapi
kekurangajaran si anak anjing.
Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu –yaitu memberi ruang
bagi kesalahan dan kegagalan orang lain, atau bagi perbedaan karakter, kemampuan
dan kepribadian. Yang dimaksudkan bukanlah bersikap ramah ketika berhadapan
muka padahal di dalam hati kita mendidih dengan dendam. Yang dimaksudkan
adalah menunjukkan kasih kepada mereka yang menjengkelkan, mengganggu atau
memalukan kita.
4:3 Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai
sejahtera. Dalam membangun gereja, Tuhan telah menyingkirkan pemisah terbesar
yang pernah ada di antara manusia –perseteruan antara orang Yahudi dan orang
bukan Yahudi. Di dalam Kristus Yesus semua perbedaan ini telah dihapuskan. Tetapi
bagaimana hal ini dapat dikerjakan dalam kehidupan mereka bersama? Apakah
perseteruan itu masih ada? Masih adakah kecenderungan untuk membentuk sebuah
‘Gereja Kristus Yahudi” dan “Gereja Bangsa- Bangsa”? Untuk melawan perpecahan
atau perseteruan, di sini Paulus mengajak untuk memelihara kesatuan di antara
orang Kristen.
Mereka harus rajin memelihara kesatuan Roh. Roh Kudus telah menjadikan
semua orang percaya sejati satu dalam Kristus; tubuh Kristus hanya didiami oleh
satu Roh. Inilah kesatuan yang mendasar yang tidak dapat dihancurkan oleh
apapun juga. Dengan pertengkaran dan percekcokan, orang-orang percaya bertindak
seolah-olah tidak ada kesatuan. Menjaga kesatuan Roh berarti hidup damai satu
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dengan yang lain.
Damai sejahtera adalah unsur yang mengikat anggota tubuh Kristus menjadi
satu, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan alami yang besar di antara mereka.
Pada umumnya ketika timbul perbedaan, reaksi yang muncul adalah memisahkan
diri dan membentuk kelompok yang lain. Reaksi rohani adalah demikian: “Inti yang
mendasar adalah kesatuan. Sedangkan dalam [praktek-praktek atau pendapatpendapat yang berbeda] di mana kebaikannya diragukan, kebebasan. Dalam segala
hal, belas kasihan.” Setiap kita memiliki kedagingan yang dapat menghancurkan
gereja lokal atau pekerjaan Tuhan yang manapun. Oleh karenanya, kita harus
menenggelamkan semua sikap dan perilaku kekanak-kanakan, dan mulai bekerja
sama dalam damai sejahtera bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kebaikan semua
orang.
4:4 Daripada membesar-besarkan perbedaan, lebih baik kita memikirkan tujuh
realitas yang menjadi dasar bagi kesatuan Kristen yang sejati.
Satu tubuh. Meskipun terdapat pelbagai perbedaan ras, warna kulit, kebangsaan,
budaya, bahasa, dan perangai, hanya ada satu tubuh, yang terdiri atas semua orang
percaya yang sejati dari hari Pentakosta hingga hari Pengangkatan. Denominasi,
aliran dan golongan menghalangi pelaksanaan kebenaran ini. Semua perpecahan
yang ditimbulkan oleh manusia akan disapu bersih saat Kristus kembali. Oleh
karenanya, perlu kita camkan kata-kata berikut untuk saat ini, “Biarlah nama dan
aliran dan golongan hancur, dan Kristus Yesus menjadi segalanya di dalam
semuanya.”
Satu Roh. Roh kudus yang sama yang berdiam di dalam setiap orang percaya
(1Kor. 6:19) juga berdiam di dalam tubuh Kristus (1Kor. 3:16).
Satu pengharapan. Setiap anggota gereja dipanggil untuk satu tujuan –untuk
bersama-sama dengan Kristus, menjadi serupa dengan Dia, dan ikut ambil bagian
dalam kemuliaan-Nya untuk selama-lamanya. Satu pengharapan ini termasuk
segala sesuatu yang tersedia bagi orang kudus pada hari Kedatangan Tuan Yesus dan
sesudahnya.
4:5 Satu Tuhan. “Sebab sungguhpun ada apa yang disebut ‘allah,’ baik di sorga
maupun di bumi –dan memang benar ada banyak ‘allah’ dan banyak ‘tuhan’ yang
demikian– namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, . . . dan satu
Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh-Nya segala sesuatu telah dijadikan dan
yang karena Dia kita hidup” (1Kor. 8:5,6; juga lihat 1Kor. 1:2).
Satu iman. Ini adalah iman Kristiani, bagian utama dari doktrin “iman yang
telah disampaikan kepada orang-orang kudus” (Yud. 3), dan disimpan bagi kita di
Perjanjian Baru.
Satu baptisan. Di sini terdapat dua pengertian yang sama-sama benar. Pertama,
ada satu baptisan oleh Roh Kudus, yang olehnya mereka yang percaya pada Kristus
menjadi bagian dari tubuh Kristus (1Kor. 12:13). Kemudian ada satu baptisan yang
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olehnya orang yang bertobat mengaku menjadi bagian dari kematian, penguburan
dan kebangkitan Kristus. Meskipun terdapat berbagai cara baptisan pada masa kini,
Perjanjian Baru hanya mengenal satu baptisan orang yang percaya, di dalam nama
Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan baptisan, para murid menyatakan kesetiaan
pada Kristus, penguburan manusia lama, dan ketetapan hati untuk hidup dalam
kehidupan yang baru.
4:6 Satu Tuhan. Setiap Putera Tuhan mengenal satu Tuhan dan Bapa dari
semua orang yang telah ditebus, yang adalah:
Di atas semua –Dia adalah Yang Berkuasa atas seluruh dunia.
Oleh semua –Dia bertindak melalui segala sesuatu, memakai segala sesuatu
untuk menggenapi rencana-Nya.
Di dalam semua –Dia berdiam dalam semua orang percaya, dan ada di segala
tempat pada saat yang bersamaan.
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Program Kerjasama yang Tepat dari Para Anggota TubuhNya (4:7-16)

4:7 Kebenaran kesatuan tubuh Kristus mengandung kebenaran lain, yaitu perbedaan
antara anggota. Setiap anggota memiliki peran yang berbeda. Tidak ada dua anggota
yang serupa, dan tidak satu pun memiliki fungsi yang sama. Bagian yang diperankan
oleh masing-masing anggota diberikan menurut ukuran pemberian Kristus,
yang berarti, Dia melakukan apa yang dianggap-Nya cocok. Jika pemberian
Kristus yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus (Yoh. 14:16,17; Kis. 2:38,39),
maka pikiran yang terkandung di sini adalah bahwa Roh Kudus-lah yang
memberikan pemberian kepada setiap orang kudus, dan yang juga memberikan
kemampuan untuk mengerjakan pemberian ini.
Ketika setiap anggota melakukan perannya masing-masing, tubuh Kristus akan
bertumbuh secara rohani dan juga dalam jumlah.
4:8 Untuk membantu setiap Putera Tuhan dalam menemukan dan melakukan
fungsinya, Tuhan telah mengaruniakan pemberian-pemberian khusus untuk
pelayanan bagi jemaat. Pemberian-pemberian ini jangan dicampuradukkan dengan
pemberian-pemberian yang disebutkan di ayat sebelumnya. Setiap orang percaya
memiliki karunia tertentu (ayat 7), tetapi setiap orang bukanlah salah satu dari
pemberian-pemberian yang tercatat di ayat 11: pemberian-pemberian ini
merupakan pemberian khusus untuk pertumbuhan tubuh Kristus.
Pertama, kita mendapati bahwa Pemberi pemberian-pemberian khusus ini
adalah Tuan Yesus Kristus yang telah bangkit, naik ke sorga dan dimuliakan. Paulus
mengutip Mazmur 68:19 yang menubuatkan bahwa Mesias akan naik ke sorga,
menaklukkan semua musuh-musuh-Nya dan menjadikan mereka tawanantawanan, dan sebagai upah atas kemenangan-Nya, Dia akan menerima pemberianpemberian bagi manusia.
4:9 Tetapi ada satu masalah di sini. Bagaimana Mesias dapat naik ke sorga?
Tidakkah Dia tinggal di sorga bersama Tuhan Bapa sepanjang kekekalan? Jelas di
sini, jika Dia naik ke sorga, berarti Dia harus turun dari sorga dulu. Nubuatan
mengenai kenaikan-Nya di Mazmur 68:19 menyiratkan pengertian bahwa Dia
pernah turun sebelumnya.
Jadi kita dapat menulis parafrasa untuk ayat 9 sebagai berikut: “Bukankah
ketika dikatakan di Mazmur 68:19 “Ia telah naik” berarti, bahwa Ia juga telah
turun ke bagian bumi yang paling bawah?” Kita tahu bahwa memang
demikianlah yang terjadi. Tuan Yesus telah turun ke palungan di Betlehem, menuju
kematian di atas kayu salib, dan ke lubang kubur. Ke bagian bumi yang paling
dalam sering diartikan sebagai neraka. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan argumen
yang diajukan di sini: Kenaikan-Nya menuntut turunnya Dia ke bumi bukan ke

68

Surat kepada Jemaat di Efesus

neraka. Selain itu, Firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kristus naik ke sorga
bukan turun ke neraka, ketika Dia mati (Luk. 23:43,46).
Arti ayat ini juga dapat diterjemahkan sebagai, “Di sini kata ‘naik’ menyatakan
bahwa Dia juga telah turun ke bagian yang paling rendah, turun ke atas muka bumi.”
4:10 Nubuatan di Mazmur 68:19 dan turunnya Kristus sebagaimana tersirat
dalam nubuatan ini telah digenapi dalam Inkarnasi, kematian, dan penguburan Tuan
Yesus. Dia yang telah turun dari sorga, Ia juga yang telah mengalahkan dosa,
Iblis, setan-setan, dan kematian, dan yang telah naik jauh lebih tinggi dari pada
atmosfir dan langit yang berbintang untuk memenuhkan segala sesuatu.
Memang Ia memenuhkan segala sesuatu dalam pengertian Dia adalah sumber
segala berkat, kelengkapan semua kebajikan, dan Yang Berkuasa atas semuanya.
“Tidak ada sejengkal tempat pun di antara kedalaman salib dan tingginya kemuliaan
yang tidak ditempati-Nya,” tulis W.F. Grant. 25
Pemikiran utama dari ayat 8-10 adalah bahwa Pemberi pemberian-pemberian ini
adalah Kristus yang telah naik ke sorga. Tidak pernah ada pemberian-pemberian
seperti itu sebelum Dia kembali ke sorga. Hal ini menguatkan pendapat bahwa tidak
ada gereja di Perjanjian Lama; karena jika ada, maka gereja itu adalah gereja tanpa
pemberian-pemberian ini.
4:11 Di sini nama-nama pemberian ini disebutkan. Yang mengejutkan adalah
bahwa pemberian-pemberian ini adalah orang, bukan talenta atau karunia. Dan
Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberitapemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar.
Rasul-rasul adalah orang yang secara langsung diutus oleh Tuhan untuk
memberitakan firman dan merintis jemaat. Mereka adalah orang-orang yang
menyaksikan kebangkitan Kristus (Kis. 1:22). Mereka memiliki kuasa melakukan
tanda-tanda mujizat (2Kor. 12:12) untuk meneguhkan berita yang mereka beritakan
(Ibr. 2:4). Bersama-sama dengan nabi-nabi Perjanjian Baru, pelayanan rasul-rasul
adalah untuk meletakkan dasar gereja (Ef. 2:20). Rasul-rasul yang dimaksudkan di
sini adalah mereka yang menjadi rasul setelah Kenaikan Kristus.
Nabi-nabi adalah juru bicara Tuhan. Mereka menerima wahyu secara langsung
dari Tuhan dan menyampaikannya kepada gereja. Apa yang mereka katakan oleh
Roh Kudus adalah firman Tuhan.
Dalam pengertian seperti ini, kita tidak lagi memiliki rasul dan nabi. Pelayanan
mereka berakhir saat dasar gereja sudah diletakkan, dan saat kanon Perjanjian Baru
sudah lengkap. Kami sudah menekankan bahwa yang dikatakan oleh Paulus di sini
adalah nabi-nabi Perjanjian Baru; Kristus memberikan mereka setelah KenaikanNya. Jika kita menganggap mereka adalah nabi-nabi Perjanjian Lama, kita akan
mengalami kesulitan di sini dan ayat ini jadi tidak masuk akal.
Pemberita-pemberita Injil adalah mereka yang memberitakan kabar baik
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keselamatan. Mereka diperlengkapi Tuhan untuk memenangkan mereka yang terhilang bagi Kristus. Mereka memiliki kemampuan untuk mengetahui keadaan orang
yang berdosa, menggugah hati nuraninya, menjawab keberatan-keberatan, mendorong orang untuk bertobat dan percaya, dan menolong orang yang sudah bertobat
memperoleh kepastian oleh firman. Pemberita Injil seharusnya berangkat dari gereja
lokal, memberitakan Injil ke dunia, kemudian membawa orang yang telah bertobat
ke sebuah gereja lokal di mana mereka akan diberi makan rohani dan dikuatkan.
Gembala-gembala adalah orang yang ditugasi menggembalakan domba-domba
Kristus. Mereka menuntun dan memberi makan domba-domba ini. Pelayanan
mereka adalah memberikan nasihat yang bijak, memperbaiki, memberikan dorongan,
dan penghiburan.
Pekerjaan gembala erat kaitannya dengan tugas penatua gereja lokal, perbedaan
yang mendasar adalah bahwa seorang gembala adalah pemberian, sedangkan
penatua adalah jabatan. Perjanjian Baru menunjukkan adanya beberapa penatua
yang menggembalakan, dalam satu gereja lokal (Kis. 20:17,28; 1Pet. 5:1,2), bukan satu
gembala atau satu penatua yang memimpin.
Pengajar-pengajar adalah orang yang, dengan kuasa ilahi mengajarkan apa
yang dikatakan Firman Tuhan, menafsirkan maknanya, dan mempergunakannya dan
menerapkannya dalam hati dan nurani orang kudus. Ppara pengajar mengajarkan
bagaimana suatu bacaan dipahami dari konteksnya.
Karena gembala-gembala dan pengajar-pengajar dihubungkan [dengan kata
‘dan’], ada yang menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan di sini hanya satu
pemberian saja, dan seharusnya dibaca “gembala-gembala – pengajar-pengajar.”
Namun hal ini tidak demikian. Seseorang dapat menjadi pengajar tanpa harus
memiliki hati seorang gembala. Dan seorang gembala dapat menjadi gembala tanpa
harus memiliki karunia mengajar. Jika gembala-gembala dan pengajar-pengajar
adalah orang yang sama di ayat 11, maka, dengan mempertimbangkan aturan tata
bahasa yang sama,26 rasul-rasul dan nabi-nabi di 2:20 jugalah demikian.
Sebagai kata penutup, kita perlu berhati-hati dalam membedakan antara
pemberian-pemberian ilahi dan talenta alami! Orang yang belum diselamatkan, tidak
peduli seberapa besar talentanya, tidak dapat menjadi pemberita Injil, gembala, atau
guru dalam pengertian Perjanjian Baru. Demikian pula dengan orang Kristen,
kecuali jika dia telah menerima pemberian khusus itu. Pemberian-pemberian Roh
Kudus sifatnya surgawi saja, bukan alami! Pemberian-pemberian ini memampukan
orang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin secara manusiawi.
4:12 Sekarang kita sampai pada fungsi atau tujuan pemberian-pemberian ini.
Tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan
pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Prosesnya adalah sebagai berikut:

70

Surat kepada Jemaat di Efesus

1. Pemberian-pemberian memperlengkapi orang-orang kudus.
2. Orang-orang kudus selanjutnya melayani.
3. Tubuh Kristus selanjutnya dibangun.
Pelayanan bukanlah pekerjaan tertentu bagi orang-orang yang telah memperoleh
pelatihan profesional. Pelayanan ini termasuk semua bentuk pelayanan rohani. Dan
ayat ini mengajarkan bahwa setiap orang percaya seharusnya ‘terlibat dalam
pelayanan.’ Pemberian-pemberian ini diberikan untuk menyempurnakan dan
memperlengkapi semua orang Kristen bagi pekerjaan Tuhan, dan dengan cara
demikian membangun tubuh Kristus. Vance Havner menjelaskan sebagai berikut:
Setiap orang Kristen diutus, karena setiap orang Kristen adalah seorang
misionaris. Telah dikatakan bahwa Injil bukanlah suatu berita bagi orang
yang datang ke gereja untuk didengarkannya, tetapi suatu berita yang
harus mereka bawa keluar dari gereja untuk diberitakannya –dan kita
semua diangkat untuk memberitakannya. Juga dikatakan, “Kekristenan
dimulai dengan sekelompok saksi-saksi awam; Kekristenan telah berubah
menjadi mimbar profesional, dengan dukungan keuangan dari penontonpenonton awam!” Pada masa sekarang ini kita mempekerjakan staf gereja
untuk melakukan ‘pekerjaan Kristen sepenuh waktu,’ dan pada hari
Minggu kita duduk di gereja menonton mereka melakukan pekerjaannya.
Setiap orang Kristen dipanggil ke dalam pelayanan Kristen sepenuh
waktu. . . . Memang ada pelayanan khusus seperti gembala, pengajar dan
pemberita Injil –tetapi untuk apa? . . . Untuk menyempurnakan orangorang kudus bagi pelayanan mereka.27
Orang-orang yang Tuhan berikan ini seharusnya tidak melayani sedemikian rupa
sehingga orang lain menjadi senantiasa tergantung pada mereka. Sebaliknya, mereka
harus bekerja dengan tujuan bahwa suatu hari nanti orang-orang kudus akan dapat
melanjutkan tugas pelayanan ini sendiri. Kita dapat menggambarkannya sebagai
berikut:
Lingkaran yang terletak di tengah
menggambarkan pemberian (‘karunia’ ) seorang
pengajar. Dia mengajar mereka yang ada di
lingkaran sekitarnya sehingga mereka
diperlengkapi, yaitu dibangun dalam iman.
Selanjutnya mereka akan pergi dan melayani orang
lain sesuai dengan pemberian-pemberian yang
Tuhan berikan kepada mereka. Dengan demikan,
gereja akan dapat bertumbuh dan berkembang.
Inilah metode Tuhan untuk membawa pertumbuhan dalam tubuh Kristus, baik
dalam jumlah maupun dalam kerohanian.
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Membatasi pelayan Kristiani sehingga hanya dilakukan oleh orang-orang kelas
tertentu dapat menghalangi perkembangan umat Tuhan, menghancurkan tujuan
penginjilan dunia, dan menghambat pertumbuhan gereja. Pembedaan antara kaum
rohaniawan (pendeta/imam) dan orang awam sama sekali tidak alkitabiah dan
mungkin merupakan satu-satunya penghalang terbesar dalam penyebaran Injil.
4:13 Ayat 13 ini memberikan jawaban atas pertanyaan, “Sampai kapan proses
pertumbuhan ini berlangsung?” Jawabannya adalah sampai kita semua telah
mencapai kesatuan, kedewasaan, dan persesuaian.
Kesatuan. Saat Tuhan membawa gereja-Nya kembali ke sorga, kita semua akan
sampai pada kesatuan iman. Dalam banyak hal “Sekarang kita melihat dalam
cermin suatu gambaran yang samar-samar.” Kita memiliki pendapat yang berbedabeda dalam pelbagai segi. Nantinya kita semua akan sepenuhnya sependapat. Dan
kita akan mencapai kesatuan . . . pengetahuan yang benar tentang Anak
Tuhan. Sekarang di bumi ini kita masing-masing berpendapat tentang Tuhan,
seperti apa Dia, apa implikasi dari ajaran-ajaran-Nya. Nanti kita akan melihat Dia
sebagaimana Dia adanya, dan mengenal Dia sebagaimana kita dikenal.
Kedewasaan. Pada Hari Pengangkatan kita semua juga akan mencapai
pertumbuhan atau kedewasaan yang sepenuhnya. Kita semua, baik sebagai individu
maupun sebagai tubuh Kristus, akan mencapai kesempurnaan perkembangan rohani.
Kesesuaian. Dan kita akan menjadi serupa dengan Dia. Setiap orang akan
menjadi seperti Kristus secara moral. Dan gereja universal akan menjadi Tubuh yang
telah tumbuh dewasa, cocok secara sempurna dengan Sang Kepala yang mulia.
Kepenuhan Kristus adalah Gereja (Jemaat) itu sendiri, kepenuhan Dia yang
memenuhi segala sesuatu”.
Tingkat pertumbuhan gereja berarti perkembangannya secara lengkap,
penggenapan rencana Tuhan bagi pertumbuhannya.
4:14 Jika pemberian digunakan sesuai dengan cara Tuhan, dan orang kudus aktif
melayani Tuhan, ada tiga bahaya yang dapat dihindari –ketidakdewasaan, ketidakstabilan, ketidakmandapan, dan penyesatan.
Ketidakdewasaan. Orang percaya yang tidak pernah terlibat dalam pelayanan
bagi Kristus secara agresif selalu menjadi anak-anak secara rohani. Mereka tidak
dapat maju karena kurang latihan. Penulis kitab Ibrani mengatakan, “Sebab sekalipun
kamu, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih
perlu lagi diajarkan . . .” (Ibr. 5:12).
Ketidakstabilan. Bahaya lainnya adalah kerohanian yang berubah-ubah. Orang
Kristen yang tidak dewasa rentan terhadap kesenangan-kesenangan baru dan
bujukan penipu profesional. Mereka menjadi gipsi rohani, diombang-ambingkan
dari satu fantasi ke fantasi yang lain.
Penyesatan. Bahaya yang paling besar adalah penyesatan. Bayi-bayi sama sekali

72

Surat kepada Jemaat di Efesus

tidak terlatih dalam firman kebenaran, pancaindera mereka tidak terlatih dalam
membedakan mana yang baik dan mana yang jahat (Ibr. 5:13,14). Mereka dapat saja
bertemu seseorang dari aliran tertentu yang menarik perhatian mereka karena
semangat dan ketulusan yang ditunjukkan. Karena orang itu memakai kata-kata
rohani, mereka berpikir dia pasti orang Kristen sejati. Kalau saja mereka telah
mempelajari Firman Tuhan, mereka pasti akan dapat melihat dengan jelas katakatanya yang menyesatkan. Tetapi mereka diombang-ambingkan oleh rupa-rupa
angin pengajarannya dan terjerumus oleh kelicikannya yang membentuk suatu
penyesatan yang sistematis.
4:15 Dua ayat terakhir dalam bagian ini menggambarkan proses pertumbuhan
yang benar dalam tubuh Kristus. Pertama, perlunya kesetiaan pada doktrin: tetapi
dengan teguh berpegang kepada kebenaran. . . . Hal yang mendasar dari iman
tidak dapat dikompromikan. Kedua, harus ada jiwa yang benar: tetapi dengan
teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Jika tidak demikian, yang
terjadi adalah kesaksian sepihak.
Kebenaran merupakan elemen yang didalamnya kita harus hidup,
bergerak, dan berada. . . . Tetapi kebenaran tidak dapat dipisahkan dari
kasih; kabar baik yang dikatakan dengan kasar bukanlah kabar baik.
Daya tarik berita ini dihancurkan oleh ketidakseimbangan roh si
pembawa berita.28
Selanjutnya saat pemberian-pemberian memperlengkapi orang kudus, dan orang
kudus secara aktif terlibat dalam pelayanan, mereka bertumbuh di dalam segala
hal ke arah Kristus. Kristus adalah sasaran dan tujuan dari pertumbuhan mereka,
dan lingkup pertumbuhan mereka adalah di dalam segala hal. Mereka menjadi
semakin seperti Dia di dalam segala lingkup kehidupan mereka. Jika Sang Kepala
memperoleh kehendak-Nya di dalam gereja, Tubuh-Nya akan dapat menyatakan Dia
kepada dunia dengan tingkat ketepatan yang semakin tinggi!
4:16 Tuan Yesus bukan hanya tujuan dari pertumbuhan, Dia juga sumber
pertumbuhan. Dari Dia seluruh tubuh terlibat dalam proses pertumbuhan. Katakata berikut mengungkapkan suatu integrasi yang indah dari anggota Tubuh, yang
rapih tersusun dan diikat menjadi satu. Dengan demikian setiap anggota
dirancang secara tepat bagi tempat dan fungsinya sendiri, dan tersusun dengan
sempurna satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu organisme hidup yang
lengkap. Setiap anggota memiliki arti yang penting dan tidak dapat digantikan,
sebagaimana diungkapkan dalam kata-kata: yang rapih tersusun dan diikat
menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya.
Tubuh manusia terutama sekali terdiri atas tulang, organ tubuh dan daging.
Tulang-tulang disatukan oleh sendi dan otot, dan organ tubuh juga disatukan oleh
otot. Setiap sendi dan otot memiliki fungsi dalam pertumbuhan dan pemfungsian
tubuh. Demikian pula halnya dengan tubuh Kristus. Tidak ada yang tidak berguna,
anggota tubuh yang paling rendah sekalipun sangat diperlukan.
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Ketika setiap orang percaya memenuhi perannya sebagaimana seharusnya,
tubuh tumbuh sebagai unit yang saling berhubungan dan harmonis. Sebetulnya,
tubuh membangun dirinya, walaupun kedengaran bertentangan. Yang
dimaksudkan di sini adalah bahwa pertumbuhan distimulasi oleh tubuh itu
sendiri, saat anggota makan dari Firman, berdoa, menyembah dan menjadi saksi
Kristus. Chafer berkata, “Gereja, sama seperti tubuh, berkembang oleh dirinya
sendiri.” Selain bertumbuh dalam ukuran, ada juga membangun dirinya dalam
kasih. Yang dikatakan di sini adalah saling memperhatikan antar anggota. Ketika
orang Kristen tinggal dalam Kristus dan berfungsi dengan benar dalam gereja,
mereka bertumbuh semakin dekat satu sama lain dalam kasih dan kesatuan.
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Permohonan untuk Hidup Dalam Moralitas yang Baru
(4:17-5:21)

4:17 Disinilah awal ajakan Paulus kepada suatu moralitas yang baru, suatu ajakan
yang ditulis hingga 5:21. Dengan berkata-kata di dalam Tuhan, yang berarti oleh
otoritas Tuhan dan oleh wahyu ilahi, Paulus mengajak setiap orang Kristen untuk
menanggalkan semua hal yang berkaitan dengan kehidupan lama mereka, seolaholah menanggalkan jubah yang penuh lumpur, dan mengenakan kebajikan dan
kesalehan Tuan Yesus Kristus.
Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
Mereka bukan lagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan; mereka adalah
orang-orang Kristen. Harus ada perubahan dalam hidup mereka. Paulus melihat
bangsa-bangsa di dunia tanpa Kristus tenggelam dalam kesia-siaan dan kehancuran.
Tujuh hal yang mengerikan merupakan gambaran mereka. Mereka:
Tanpa tujuan. Mereka hidup dengan pikirannya yang sia-sia. Hidup mereka
kosong, tanpa tujuan, dan tidak menghasilkan apa-apa. Mereka melakukan banyak
kegiatan tetapi tidak ada kemajuan. Mereka mengejar bayangan dan gelembung
udara, dan mengabaikan realitas kehidupan yang penting.
4:18 Buta. “Mereka hidup dengan mata tertutup di dunia ilusi.” (JBP).
Pengertiannya menjadi gelap. Pertama, mereka tidak memiliki kemampuan untuk
memahami kebenaran rohani, lalu, karena penolakan mereka terhadap pengetahuan
akan Tuhan yang benar, mereka menjadi buta sebagai akibat dari hukuman Tuhan.
Bejat. Mereka jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan, atau hidup jauh
dari Dia. Hal ini terjadi karena mengabaikan dengan sengaja dan kekerasan hati
mereka. Mereka telah menolak terang Tuhan dalam ciptaan dan dalam nurani, dan
telah berpaling kepada berhala-berhala. Oleh karenanya, mereka menjadi semakin
jauh dari Tuhan.
4:19 Tidak tahu malu. Perasaan mereka telah tumpul.
Seseorang menerjemahkannya: “sudah tidak dapat merasakan sakit lagi.”
Jelas sekali! Ketika pertama kalinya hati nurani tidak didengarkan, akan
ada sedikit perasaan sakit; akan terdengar suara nurani yang memprotes.
Tetapi jika suara ini didiamkan, suara ini akan menjadi semakin tidak
jelas dan keras; protesnya dibungkam; rasa sakit sedikit itu tidak lagi
mengganggu, hingga pada akhirnya ‘tidak lagi merasakan rasa sakit.” 29
Najis. Dengan sadar mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, yaitu pada
segala bentuk perilaku keji. Dosa yang utama dari orang-orang yang tidak mengenal
Tuhan sejak semula dan sampai sekarang adalah dosa seksual. Mereka terjerumus ke
dalam keburukan yang tak tersamai; tembok-tembok Pompei menceritakan kisah-
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kisah yang memalukan tanpa kesusilaan. Dosa yang sama dilakukan oleh orangorang yang tidak mengenal Tuhan pada masa kini.
Tidak senonoh. Dalam dosa seksual, mereka mengerjakan segala macam
kecemaran. Di sini sepertinya dikatakan bahwa mereka menyerahkan diri kepada
segala bentuk kecemaran seolah-olah mereka sedang berbisnis hawa nafsu.
Tak terpuaskan. Dengan serakah. Mereka tidak pernah merasa puas. Mereka
tidak pernah merasa cukup. Dosa telah menimbulkan keinginan yang begitu besar
untuk memperoleh suatu hal yang sama dengan lebih dan lebih lagi.
4:20 Betapa berbeda semuanya itu dengan Kristus yang dikenal dan dikasihi
oleh orang-orang Efesus! Dia merupakan penjelmaan dari kekudusan dan kesucian.
Dia tidak mengenal dosa, Dia tidak melakukan dosa, tidak ada dosa dalam diri-Nya.
4:21 Kata ‘karena’ [TL, KSLIT; TB] kamu telah mendengar tentang Dia dan
menerima pengajaran di dalam Dia tidak bermaksud untuk menimbulkan
keragu-raguan tentang pertobatan orang Efesus. ‘If’ di sini digunakan dalam arti
logika untuk menegaskan bahwa mereka semua yang telah mendengar Kristus dan
menerima pengajaran di dalam Dia telah mengenal Dia sebagai hakikat dari
kekudusan dan kesalehan. Telah mendengar Kristus berarti telah mendengar Dia
dengan iman –telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat. Ungkapan,
menerima pengajaran di dalam Dia, menyatakan pengajaran yang telah diterima
orang Efesus saat mereka hidup dalam persekutuan dengan Dia setelah pertobatan
mereka. Blaikie mengatakan: “Semua kebenaran mendapatkan corak yang berbeda
dan karakter yang berbeda ketika hubungan pribadi dengan Yesus terjalin. Kebenaran
tanpa Pribadi Yesus tidak cukup berkuasa.”30
Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Dia tidak hanya mengajarkan
kebenaran; Dia Sendiri adalah inkarnasi dari kebenaran (Yoh. 14:6). Nama Yesus
membawa kita kembali kepada kehidupan-Nya di atas muka bumi, karena itulah
nama-Nya dalam Inkarnasi. Dalam kehidupan-Nya sebagai manusia yang tak
bercacat, kita melihat suatu kehidupan yang sangat berlawanan dengan kehidupan
orang-orang yang tidak mengenal Tuhan seperti yang baru saja digambarkan Paulus.
4:22 Dalam sekolah Kristus kita belajar bahwa pada saat kita bertobat, kita
menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya
yang menyesatkan. Manusia lama adalah siapa dia sebelum bertobat, yaitu siapa
dia sebagai anak Adam. Manusia lama menemui kebinasaannya karena memberi diri
kepada nafsu jahat yang menyesatkan, yang nampak menyenangkan dan
memberi harapan ketika dinanti-nantikan, namun saat dilihat kembali sebenarnya
sangatlah menjijikkan dan mengecewakan. Dalam kaitannya dengan posisinya
dalam Kristus, manusia lama orang percaya telah disalibkan dan dikuburkan
bersama-sama Kristus. Dalam prakteknya, orang percaya harus menganggapnya
sudah mati. Di sini Paulus menekankan segi posisi dari kebenaran ini –kita telah
menanggalkan manusia lama sekali dan untuk selamanya.
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4:23 Pelajaran kedua yang dipelajari orang Efesus di kaki Yesus adalah bahwa
mereka sedang dibaharui di dalam roh dan pikiran. Hal ini menyatakan
perubahan total dalam pikiran mereka, perubahan dari kenajisan jiwa kepada
kekudusan. Roh Tuhan mempengaruhi proses berpikir agar dapat berpikir dari sudut
pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang orang yang belum diselamatkan.
4:24 Pelajaran ketiga adalah bahwa mereka telah mengenakan manusia baru
sekali dan untuk selamanya. Manusia baru adalah siapa dia di dalam Kristus. Inilah
ciptaan baru, di mana yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang (2Kor.
5:17). Manusia jenis baru ini adalah menurut kehendak Tuhan, yaitu
diciptakan dalam gambar-Nya. Dan manusia baru ini mewujudkan diri dalam
kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kebenaran berarti sikap
perilaku yang benar terhadap orang lain. Kekudusan adalah “kesalehan terhadap
Tuhan, yang menempatkan Dia pada tempat-Nya.” 31
4:25 Karena mereka telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan
manusia baru di dalam Kristus, mereka seharusnya menunjukkan perubahan besar
dalam kehidupan sehari-hari.
Pertama-tama mereka dapat melakukannya dengan membuang dusta dan
mengenakan kebenaran. Dusta di sini berarti segala macam ketidakjujuran, baik
menyembunyikan kebenaran, melebih-lebihkan, menipu, tidak menepati janji,
mengkhianati kepercayaan orang, kepura-puraan, atau menggelapkan pajak. Ucapan
orang percaya harus dapat dipercayai. Ya harus berarti ya, dan tidak harus berarti
tidak. Kehidupan orang percaya dapat tercemar jika dia memalsukan kebenaran.
Kebenaran adalah hutang kita pada semua orang. Namun, ketika Paulus
menyebut yang lain, yang dimaksudkannya adalah saudara seiman pada khususnya.
Hal ini jelas dari alasan yang diberikan: karena kita adalah sesama anggota (Rm.
12:5; 1Kor. 12:12-27). Sangatlah tidak masuk akal bagi orang Kristen untuk berdusta
terhadap saudara seimannya, karena hal ini sama saja dengan syaraf yang
memberikan berita yang salah kepada otak, atau mata mendustai anggota tubuh
yang lain saat ada bahaya mengancam.
4:26 Pokok kedua bagi pembaharuan praktis dalam hidup kita adalah hal-hal
yang berhubungan dengan amarah yang berdosa dan amarah yang benar. Ada
saatnya di mana orang percaya dapat menjadi marah dengan amarah yang benar,
misalnya, ketika karakter Tuhan diragukan. Dalam hal ini sudah seharusnya timbul
amarah: menjadi marah. Kemarahan atas kejahatan dapat menjadi hal yang benar.
Tetapi ada saatnya di mana kemarahan adalah suatu dosa. Kemarahan yang
disebabkan oleh karena rasa iri, cemburu, sebal, dendam atau benci tidak
diperbolehkan. Aristotle, seorang filsaphat Yunani, mengatakan, “Setiap orang dapat
menjadi marah –hal yang mudah; tetapi menjadi marah pada orang yang tepat,
dengan tingkat kemarahan yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk tujuan yang
tepat dan dengan cara yang tepat –hal yang tidak mudah.”
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Jika orang percaya menjadi marah dengan cara yang salah, dia harus mengakuinya dan segera meninggalkannya. Pengakuan harus dilakukan kepada Tuhan dan
kepada orang yang menjadi korban. Kejengkelan dan kemarahan tidak boleh
dipupuk atau disayang-sayang. Janganlah matahari terbenam sebelum padam
amarahmu. Segala sesuatu yang dapat merusak hubungan dengan Tuhan dan
dengan saudara seiman harus segera dibereskan.
4:27 Dosa amarah yang tidak diakui memberi kesempatan pada Iblis untuk
mencengkeram kita. Iblis dapat dengan mudah menemukan kesempatan semacam ini
tanpa kita perlu membantunya. Oleh karenanya, kita tidak boleh membiarkan
kebencian, kemarahan, kedengkian, atau nafsu dalam kehidupan kita. Dosa semacam
ini mencoreng kesaksian Kristiani, menjadi batu sandungan bagi orang yang belum
diselamatkan, dan membahayakan diri kita baik secara rohani maupun jasmani.
4:28 Sekarang Paulus menaruh perhatian pada pola perilaku yang berlawanan,
yaitu mencuri dan berbagi. Manusia lama mencuri, manusia baru berbagi. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru! Kenyataan bahwa Paulus mengatakan
‘Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi’ yang ditujukan kepada orang
percaya menepis semua pemikiran bahwa orang Kristen sudah menjadi sempurna
tanpa dosa.
Mereka masih memiliki sifat-sifat lama yang jahat dan mementingkan diri sendiri
yang harus dianggap sudah mati dalam pengalaman hidup sehari-hari. Mencuri
dapat dilakukan dalam segala bentuk –dari pencurian besar hingga hutang yang
tidak dibayar, memberitakan Kristus pada saat jam kerja, menjiplak karya orang lain,
menggunakan ukuran yang salah, dan memalsukan jumlah pengeluaran. Larangan
untuk mencuri ini bukanlah suatu hal yang baru. Hukum Musa melarang pencurian
(Kel. 20:15). Yang dikatakan selanjutnya memberikan warna Kekristenan pada ayat
ini. Kita tidak hanya harus berhenti mencuri, malahan kita harus bekerja keras
dengan melakukan pekerjaan yang baik supaya kita dapat berbagi dengan mereka
yang kurang beruntung. Kasih karunia, bukan hukum, merupakan kuasa kekudusan.
Hanya kuasa kasih karunia-lah yang dapat mengubah seorang pencuri menjadi
seorang dermawan.
Hal ini merupakan suatu pemikiran yang radikal dan revolusioner. Biasanya
orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya sendiri. Ketika
pendapatan bertambah, standar hidup juga meningkat. Segala sesuatu dalam hidup
hanyalah berkisar sekitar diri sendiri. Ayat ini memberi pandangan terhormat bagi
pekerjaan sekuler. Pekerjaan merupakan alat untuk menghidupi keluarga pada
tingkat sedang, tetapi juga untuk meringankan beban orang yang berkekurangan,
secara rohani dan duniawi, di rumah dan di luar. Dan betapa banyak orang yang
berkekurangan!
4:29 Rasul Paulus beralih ke masalah perkataan, dan membandingkan perkataan
yang tidak bernilai dan perkataan yang membangun. Perkataan yang kotor berarti
perkataan yang tidak senonoh baik secara terang-terangan maupun dengan kiasan;
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termasuk di dalamnya adalah lelucon tak sopan, kata-kata yang tidak senonoh, dan
cerita-cerita kotor. Namun kemungkinan besar yang dimaksudkan di sini adalah arti
lebih luas, yaitu segala bentuk percakapan yang sia-sia, kosong dan tidak berarti. Di
ayat 5:4 Paulus membahas perkataan kotor dan sembrono; di sini Paulus mengajak
kita untuk meninggalkan perkataan yang sia-sia dan menggantikannya dengan
perkataan yang membangun. Perkataan orang Kristen harus:
Membangun. Perkataan orang Kristen harus dapat membangun orang yang
mendengarnya.
Tepat. Perkataan orang Kristen harus sesuai dengan waktunya.
Ramah. Perkataan orang Kristen membuat mereka yang mendengarnya
beroleh kasih karunia.
4:30 Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan, yang telah
memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jika ayat ini dihubungkan
dengan ayat sebelumnya, maka yang dimaksudkan adalah bahwa ucapan yang siasia mendukakan Roh Kudus. Ayat ini dapat juga dihubungkan dengan ayat 25-28
untuk menunjukkan bahwa dusta, amarah yang berdosa, dan mencuri juga mendukakan Roh Kudus. Atau dalam pengertian yang lebih luas, kita harus berhenti
melakukan segala sesuatu dan semua hal yang mendukakan Roh Kudus.
Tiga alasan yang besar diberikan di sini:
1. Dia adalah Roh Kudus. Semua yang tidak kudus tidak menyukakan Dia.
2. Dia adalah Roh Kudus Tuhan, salah satu Pribadi dari Tuhan
Tritunggal.
3. Kita telah dimeteraikan oleh-Nya menjelang hari penyelamatan.
Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, meterai berbicara mengenai
kepemilikan dan keamanan. Dia adalah meterai yang menjamin kita
hingga Kristus kembali bagi kita dan keselamatan kita menjadi
sempurna. Cukup menarik untuk diperhatikan bahwa Paulus di sini
menggunakan keamaan dalam kekekalan sebagai salah satu alasan bagi
kita untuk tidak berbuat dosa.
Kenyataan bahwa Dia dapat didukakan menyatakan bahwa Dia adalah satu Pribadi,
bukan sekedar pengaruh. Hal ini juga berarti bahwa Dia mengasihi kita, karena
hanya orang yang mengasihi dapat didukakan. Pelayanan favorit Roh Kudus adalah
memuliakan Kristus dan mengubah orang percaya menjadi serupa dengan Dia (2Kor.
3:18). Saat orang Kristen berbuat dosa, Roh harus mengalihkan pelayanan-Nya ke
pelayanan pemulihan. Dia berduka melihat kemajuan orang Kristen terhambat oleh
dosa. Oleh sebab itu Dia harus membawa orang Kristen pada pertobatan dan
pengakuan dosa.
4:31 Segala macam dosa kemarahan dan lidah harus dibuang. Rasul Paulus
menyebutkan beberapa dari antaranya. Meskipun sulit membedakan satu dengan
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yang lainnya, secara umum maknanya cukup jelas:
Kepahitan –marah membara, kebencian, tidak mau mengampuni, perasaan yang
keras.
Kegeraman –luapan amarah, emosi yang meluap-luap.
Kemarahan –hardikan, percekcokan, cacian.
Pertengkaran –teriak kemarahan, berteriak-teriak terhadap lawan.
Pertikaian –kata-kata yang menghina, fitnah, ucapan yang menyakiti.
Fitnah –mengharapkan hal buruk terjadi pada orang lain, dendam, kelicikan.
4:32 Dosa-dosa kemarahan tadi harus dihentikan, tetapi kekosongan yang terjadi
harus diisi dengan menanamkan sifat seperti Kristus. Tadi adalah kejahatan yang
berasal dari kedagingan kita; berikut ini adalah kebajikan yang berasal dari Tuhan:
Ramah –perhatian pada kesejahteraan orang lain tanpa ada motif yang
tersembunyi, dan kerinduan untuk menolong orang bahkan dengan membayar
harga.
Kasih mesra –perhatian yang simpatik, penuh kasih dan belas kasihan pada
orang lain, dan kesediaan untuk ikut menanggung beban mereka.
Pengampunan –kesiapan untuk mengampuni kesalahan orang lain, untuk
mengampuni kesalahan terhadap diri sendiri, dan untuk tidak memikirkan
pembalasan.
Teladan paling besar Orang yang mengampuni adalah Tuhan sendiri. Dasar
pengampunan-Nya adalah karya Kristus di atas kayu salib. Dan kita adalah makhluk
yang tidak layak menerima pengampunan ini. Tuhan tidak dapat mengampuni dosa
tanpa ada penebusan. Karena kasih Dia memberi Penebus yang menjadi tuntutan
keadilan-Nya. Di dalam Kristus, yaitu, di dalam Pribadi dan Karya-Nya, Tuhan
mendapati dasar untuk mengampuni kita.
Karena Tuhan telah mengampuni kita saat kita berhutang ‘faktur jutaan miliar
Rupiah’ kita seharusnya juga mengampuni orang lain yang berhutang ‘beberapa
Rupiah’ pada kita (Mat. 18:23-28).
Begitu ada orang berbuat kesalahan terhadapku, aku harus segera
memaafkannya. Dengan demikian jiwaku menjadi merdeka. Jika aku
menyimpan kesalahannya, aku berdosa terhadap Tuhan dan terhadap dia
dan membahayakan pengampunan Tuhan atasku. Tidak peduli apakah
dia bertobat, meminta maaf atau tidak, tidak ada bedanya bagiku. Aku
sudah langsung memaafkannya. Dia harus berhadapan dengan Tuhan
untuk kesalahan yang dia lakukan; tetapi itu masalah dia dan masalah
Tuhan dan bukan masalahku kecuali aku harus menolongnya seperti
yang dikatakan dalam Matius 18:15. Namun berhasil atau tidak, dan
sebelum aku melakukannya, aku harus mengampuninya.32
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5:1 Pengampunan Tuhan di pasal 4, ayat 32 menjadi dasar nasihat Paulus di sini.
Keterkaitannya adalah sebagai berikut: Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni
engkau. Sekarang jadilah penurut-penurut Tuhan dalam saling mengampuni.
Motivasi khusus ditambahkan dalam kata-kata, seperti anak-anak yang kekasih.
Dalam kehidupan normal, anak-anak memiliki keserupaan dengan keluarganya, dan
seharusnya berusaha menjunjung tinggi nama keluarga. Dalam kehidupan rohani,
kita seharusnya menjadi perwujudan Tuhan di dunia ini dan berusaha untuk hidup
dalam kehormatan sebagai anak-anak-Nya yang terkasih.
5:2 Cara lain agar kita dapat menyerupai Tuhan adalah dengan hidup di dalam
kasih. Selanjutnya ayat ini menjelaskan bahwa hidup di dalam kasih berarti
memberi diri kita bagi orang lain. Itulah yang Kristus, Teladan kita yang sempurna,
telah lakukan. Luar biasa! Dia mengasihi kita. Bukti dari kasih-Nya adalah Dia telah
memberi Diri-Nya bagi kita dengan kematian-Nya di Golgota.
Pemberian Kristus ini digambarkan sebagai persembahan dan korban yang
harum bagi Tuhan. Persembahan adalah apapun yang diberikan kepada Tuhan;
korban di sini termasuk elemen tambahan dari kematian. Dia adalah persembahan
(korban bakaran) yang sesungguhnya, Dia yang menyerahkan diri sepenuhnya
untuk melakukan kehendak Tuhan, hingga kematian-Nya di atas kayu salib.
Korban-Nya dikatakan sebagai korban yang harum bagi Tuhan. “Dalam kasih
yang tak terukur, yang berani membayar harga, bagi mereka yang tidak layak untuk
menerimanya, terdapat suatu pemandangan yang memenuhi sorga dengan bau-bauan
yang harum dan hati Tuhan dengan sukacita.”
Tuan Yesus menyukakan Tuhan dengan pengorbanan-Nya bagi orang lain. Yang
dapat dipelajari di sini adalah bahwa kita juga dapat menyukakan Tuhan dengan
memberi diri bagi orang lain.
Orang lain, Ya Tuhan, orang lain!
Biarlah ini menjadi motoku;
Tolonglah aku untuk hidup bagi orang lain
Supaya aku dapat hidup seperti Engkau.
Charles D. Meigs

5:3 Di ayat 3 dan 4 Rasul Paulus membahas kembali dosa seksual dan dengan tegas
meminta orang kudus untuk memisahkan diri darinya. Pertama dia menyebutkan
beberapa bentuk dosa seksual.
Percabulan. Pada ayat yang sama, di mana pun kata ini dijumpai bersama
dengan kata perzinahan, maka kata percabulan berarti hubungan gelap di antara
orang-orang yang belum menikah. Namun kata ini tidak dibedakan dari kata
perzinahan, seperti pada ayat ini; kemungkinan besar percabulan berarti semua
bentuk perbuatan asusila. (Kata ‘pornografi’, secara harfiah, berarti ‘tulisan-pelacur,’
dihubungkan dengan kata yang diterjemahkan percabulan.)
Kecemaran. Kata ini dapat juga berarti perbuatan asusila, tetapi termasuk di
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dalamnya gambar-gambar porno, buku-buku porno dan segala bentuk media lainnya
yang membawa orang pada pikiran atau perbuatan-perbuatan asusila.
Keserakahan. Sedangkan kita biasanya mengartikan kata ini sebagai kecintaan
pada uang, di sini kata ini mengandung arti nafsu sensual –keinginan yang tidak
dapat dipuaskan untuk memuaskan nafsu seksnya di luar ikatan pernikahan. (lihat
Kel. 20:17: “Jangan mengingini . . . isteri . . . sesamamu.”)
Semuanya ini disebut sajapun jangan di antara orang Kristen. Sudah jelas
bahwa perbuatan ini jangan sekali-kali disebut sebagai hal yang sudah dilakukan
oleh orang percaya. Perbuatan ini tidak boleh diperbincangkan sedemikian rupa
sehingga tidak lagi dianggap sebagai perbuatan yang memalukan dan tercela.
Membicarakan hal-hal ini sebagai bahan obrolan ringan, memberi alasan untuk
membenarkannya, atau membicarakannya secara intim menyimpan suatu bahaya.
Paulus menegaskan, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Orang
percaya sudah dipisahkan dari kejahatan yang ada di dunia. Sekarang mereka harus
hidup terpisah dari segala nafsu jahat, baik dalam perbuatan maupun dalam
perkataan.
5:4 Ucapan mereka harus bersih dari segala bentuk:
Perkatan yang kotor. Termasuk di sini ceritera kotor, lelucon porno dan segala
bentuk kenajisan seperti ini.
Perkataan yang kosong. Yang dimaksudkan adalah kata-kata kosong yang
hanya pantas pada orang yang bodoh. Termasuk di dalamnya bahasa yang tidak
senonoh.
Perkataan yang sembrono. Yang dimaksudkan adalah lelucon dengan arti
tersembunyi. Membicarakan sesuatu, membuat lelucon atasnya, menjadikannya
bahan pembicaraan secara terus-menerus sama saja dengan meracuni pikiran kita
dengannya dan pada akhirnya akan mendorong kita untuk melakukannya.
Membuat dosa sebagai bahan lelucon adalah berbahaya. Daripada menggunakan
lidah kita untuk mengucapkan kata-kata yang tidak berarti, lebih baik kita mulai
menanamkan kebiasaan untuk menaikkan ucapan syukur pada Tuhan untuk semua
berkat dan rahmat-Nya. Hal ini menyenangkan Tuhan, dapat menjadi teladan bagi
orang lain, dan menguntungkan diri sendiri.
5:5 Tidak ada keragu-raguan lagi tentang sikap Tuhan terhadap orang-orang
yang asusila. Mereka tidak mendapat bagian di dalam Kerajaan Kristus dan
Tuhan. Sikap Tuhan ini bertentangan dengan sikap dunia yang menganggap
pelanggar seks sebagai orang yang sakit dan membutuhkan perawatan kejiwaan.
Manusia mengatakan imoralitas sebagai penyakit; Tuhan memanggilnya dosa.
Manusia memaafkannya; Tuhan mengutuknya. Manusia mengatakan analisa
psikologis sebagai jawaban atas masalah ini; Tuhan mengatakan kelahiran baru
adalah jawabannya.
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Tiga macam orang berdosa disebutkan di sini, jenis orang yang sama yang
terdapat di ayat 3:
1. orang sundal,
2. orang cemar, dan
3. orang serakah.
Di sini ditambahkan bahwa orang serakah ini adalah penyembah berhala. Satu
alasan mengapa dia dikatakan sebagai penyembah berhala adalah karena dia
memiliki pemikiran yang salah tentang Tuhan: bagi dia Tuhan adalah Dia yang
membenarkan nafsu kebendaan, jika tidak, dia tidak akan berani melakukannya.
Alasan lain mengapa keserakahan dianggap sebagai penyembahan berhala adalah
karena keserakahan ini menempatkan kehendak manusia di atas kehendak Tuhan.
Alasan ketiga adalah karena keserakahan ini membawa orang pada penyembahan
makhluk ciptaan bukan Sang Pencipta (Rm. 1:25).
Ketika Paulus mengatakan bahwa orang-orang seperti ini tidak mendapat
bagian di dalam Kerajaan, memang itulah yang dimaksudkannya. Orang yang
hidupnya diwarnai dosa-dosa ini adalah orang yang terhilang, berada dalam dosa
mereka, dan hidupnya menuju kebinasaan.
Pada masa sekarang ini mereka tidak hidup dalam Kerajaan yang tidak nampak;
ketika Kristus kembali sebagai Raja mereka juga tidak akan masuk ke dalam
Kerajaan; mereka tidak akan dapat masuk ke dalam Kerajaan kekal di sorga untuk
selamanya. Paulus tidak berkata bahwa meskipun mereka hidup dalam Kerajaan,
mereka adalah orang yang akan kehilangan upah pada Hari Penghakiman Kristus.
Yang dibicarakan di sini adalah keselamatan, bukan upah.
Mungkin mereka mengaku dirinya Kristen, tetapi hidupnya membuktikan bahwa
mereka belum pernah diselamatkan. Tentu saja mereka dapat diselamatkan dengan
pertobatan dan iman pada Tuan Yesus. Namun jika mereka memang sudah bertobat,
mereka tidak akan melakukan dosa-dosa ini lagi.
Perhatikan bahwa keilahian Kristus dinyatakan secara tidak langsung dalam
ungkapan Kerajaan Kristus dan Tuhan. Kristus disejajarkan dengan Tuhan Bapa
sebagai Penguasa dalam Kerajaan.
5:6 Banyak orang di dunia ini bersikap semakin toleran terhadap dosa seksual
ini. Mereka mengatakan bahwa pemuasan keinginan tubuh perlu dan
menguntungkan, dan pengekangan akan merusak kepribadian seseorang. Mereka
mengatakan bahwa moral hanyalah masalah budaya di mana seseorang hidup, dan
bahwa karena seks “sebelum menikah,” “di luar pernikahan,” dan “sesama jenis”
(yang dikutuk Tuhan sebagai percabulan, perzinaan, dan perbuatan seksual yang
tidak wajar) diterima dalam budaya kita, maka perbuatan-perbuatan ini seharusnya
dianggap sah secara hukum. Yang mengejutkan, sebagian orang yang secara aktif
menyatakan persetujuan mereka akan hal ini adalah mereka yang memegang posisi

Surat kepada Jemaat di Efesus

83

penting dalam gereja. Oleh karenanya, orang-orang awam yang tadinya selalu
berpikir bahwa percabulan adalah dosa, sekarang mulai berpikir bahwa sikap seperti
itu adalah ketinggalan zaman.
Orang Kristen seharusnya tidak tertipu oleh orang-orang ini. Karena hal-hal
yang demikian mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Di
Bilangan 25:1-9 kita dapat melihat sikap Tuhan terhadap dosa percabulan dan
perzinahan: dua puluh empat ribu orang Israel mati karena mereka telah berbuat
dosa dengan perempuan-perempuan Moab. Sikap Tuhan terhadap homoseksual
dapat dilihat ketika Sodom dan Gomorah dihancurkan dengan hujan api dari sorga
(Kej. 19:24,28).
Namun, murka Tuhan tidak hanya ditunjukkan dalam tindakan penghukuman
yang supranatural seperti ini. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa seks
juga mengalami penghakiman Tuhan dengan cara lain. Ada akibat fisik, seperti
penyakit kelamin dan AIDS. Ada juga kelainan emosi dan jiwa karena rasa bersalah
yang muncul. Ada perubahan dalam kepribadian –orang yang bersifat banci
biasanya akan semakin menjadi-jadi (Rm. 1:27). Dan pada akhirnya akan terjadi
penghukuman dari Tuhan atas orang-orang yang melakukan percabulan dan
perzinahan (Ibr. 13:4). Tidak ada pengampunan bagi orang-orang durhaka –bagi
mereka yang adalah keturunan Adam yang tidak taat dan yang dengan sadar
mengikuti Adam dalam ketidaktaatannya pada Tuhan (Why. 21:8).
5:7 Orang percaya diperingatkan agar tidak ikut ambil bagian dalam perilaku
yang bejat ini. Jika mereka melakukannya, mereka menghina nama Kristus,
menghancurkan hidup orang lain, menghancurkan kesaksiannya sendiri, dan
mengundang bencana atas dirinya.
5:8 Untuk menekankan pentingnya apa yang dikatakan di ayat 7, di sini Rasul
Paulus secara ringkas dan tajam membahas hal kegelapan dan terang (ayat 8-14).
Orang-orang Efesus dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang mereka adalah
terang di dalam Tuhan. Paulus tidak mengatakan bahwa mereka di dalam
kegelapan, tetapi dahulu mereka sendiri merupakan personifikasi dari kegelapan.
Dan sekarang oleh karena persatuan dengan Kristus, mereka menjadi terang. Dia
adalah terang; mereka di dalam Dia; jadi sekarang mereka adalah terang di dalam
Tuhan. Oleh karenanya, keadaan mereka harus sesuai dengan posisi mereka.
Mereka harus hidup sebagai anak-anak terang.
5:9 Bagian ini menjelaskan macam buah yang dihasilkan oleh mereka yang
hidup dalam terang.
Buah Roh Kudus34 terdiri dari kebaikan, keadilan dan kebenaran.
Kebaikan merupakan istilah yang mencakup seluruh kebaikan moral. Keadilan
berarti integritas dalam segala urusan dengan Tuhan dan manusia. Kebenaran
adalah kejujuran, keadilan dan realitas. Dengan menyatukan semuanya ini kita akan
memperoleh terang hidup yang dipenuhi Kristus yang memancar dalam kegelapan.

84

Surat kepada Jemaat di Efesus

5:10 Mereka yang hidup dalam terang tidak hanya menghasilkan buah seperti
yang dicatat di ayat sebelumnya, mereka juga mendapat apa yang berkenan
kepada Tuhan. Mereka menguji setiap pikiran, kata-kata dan tindakan. Bagaimana
menurut Tuhan? Bagaimana pandangan Tuhan mengenai hal ini? Setiap segi
kehidupan perlu diuji – percakapan, standar kehidupan, baju, buku, bisnis,
kesenangan, mebel, persahabatan, liburan, olahraga, dsb.
5:11 Orang percaya tidak boleh turut mengambil bagian dalam perbuatanperbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, baik itu keikutsertaan
kita maupun sikap kita yang menunjukkan toleransi atau penerimaan. Dalam
kaitannya dengan Tuhan dan manusia perbuatan-perbuatan kegelapan tidak
berbuahkan apa-apa. Keadaan tidak berbuah inilah yang mendorong Paulus untuk
bertanya kepada orang-orang Kristen di Roma, “Dan buah apakah yang kamu petik
dari padanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena
kesudahan semuanya itu ialah kematian.” (Rm. 6:21).
Lagipula, perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan kegelapan:
perbuatan-perbuatan ini adalah milik dunia yang temaram, tirai yang tertutup,
dengan pintu terkunci, dengan ruang-ruang rahasia. Perbuatan-perbuatan manusia
yang jahat menunjukkan bahwa secara alami mereka lebih suka kegelapan dan
menolak terang, justru oleh karena perbuatan mereka jahat. (Yoh. 3:19).
Orang percaya tidak hanya dipanggil untuk berhenti melakukan perbuatanperbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi juga dipanggil
untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan itu. Dengan dua cara orang percaya
melakukannya: pertama, dengan hidup dalam kekudusan, dan kedua, dengan
teguran yang dikatakan dengan tuntunan Roh Kudus.
5:12 Di sini Paulus menjelaskan mengapa orang Kristen tidak boleh ikut ambil
bagian dalam perbuatan dosa dan harus menegornya. Dosa yang diperbuat orang di
tempat-tempat tersembunyi begitu menjijikkan sehingga memalukan bahkan untuk
menyebutkan saja pun, apalagi melakukannya. Semua bentuk dosa yang
diciptakan manusia begitu jahat sehingga dengan menceritakannya saja pikiran
mereka yang mendengarkannya akan tercemari. Maka orang Kristen tidak
diperkenankan sekali pun untuk membicarakannya.
5:13 Terang menjadikan semua yang ada dalam kegelapan nampak. Jadi,
kehidupan orang Kristen yang kudus menjadikan kehidupan orang berdosa nampak.
Dan kata-kata tegoran yang tepat juga dapat mengungkapkan sifat-sifat asli dari
dosa.
Misalnya, ketika Tuhan kita menegor kemunafikan orang-orang Farisi –
sebelumnya para murid tidak melihat bahwa perbuatan mereka adalah
suatu hal yang jahat, tetapi ketika Kristus melemparkan terang
kebenaran pada mereka, karakter mereka yang sesungguhnya menjadi
nampak– mereka nampak dan masih nampak menjijikkan.35
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Bagian selanjutnya dari ayat 13 ini lebih baik dibaca: karena semua yang dijadikan
nampak adalah terang.36 Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa saat orang
Kristen melayani sebagai terang, orang lain dibawa kepada terang. Orang berdosa
akan diubahkan menjadi anak-anak terang oleh pelayanan tegoran terang.
Tentu saja, aturan ini bukannya tanpa pengecualian. Tidak semua orang yang
dibawa kepada terang menjadi orang Kristen. Tetapi prinsip umum dunia roh
menyatakan bahwa terang memiliki cara untuk menghasilkan terang yang lain. Kita
dapat menemukan ilustrasi yang menggambarkan prinsip ini di 1Petrus 3:1, di mana
isteri-isteri yang percaya diajarkan untuk memenangkan suami mereka yang belum
percaya kepada Kristus dengan memberikan teladan dalam kehidupan mereka:
“Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada
di antara mereka yang tidak taat kepada Firman, mereka juga tanpa perkataan
dimenangkan oleh kelakuan isterinya.” Dengan demikian terang isteri-isteri Kristen
menang atas kegelapan suami mereka yang belum percaya, dan selanjutnya mereka
ini akan menjadi terang.
5:14 Kehidupan orang percaya harus senantiasa memberitakan firman, harus
senantiasa menerangi kegelapan di sekelilingnya, harus senantiasa mengulurkan
tangan mengundang orang yang belum percaya:
“Bangunlah, hai kamu yang tertidur,
Bangkitlah dari antara orang mati,
Dan Kristus akan bercahaya atas kamu.”
Inilah suara terang kepada mereka yang tidur dalam kegelapan dan terbaring dalam
kematian rohani. Terang memanggil mereka untuk datang kepada terang dan hidup.
Jika mereka meresponi undangan ini, Kristus akan bercahaya atas mereka.
5:15 Di tujuh ayat selanjutnya, Paulus membandingkan langkah-langkah bodoh
dan perilaku bijak dengan nasihat-nasihat dan larangan-larangan. Yang pertama
adalah nasihat umum bagi para pembacanya agar hidup janganlah seperti orang
bebal, tetapi seperti orang arif. Seperti yang disebutkan sebelumnya, hidup,
adalah salah satu kata kunci dalam Surat Efesus: kata ini disebutkan sebanyak tujuh
kali untuk menggambarkan: “seluruh kegiatan dalam kehidupan seseorang.” Yang
dimaksudkan dengan Perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup
adalah hidup sepadan dengan posisi kita sebagai anak-Putera Tuhan. Hidup sebagai
orang bebal berarti turun dari posisi yang tinggi ini dan hidup selayaknya manusia
dunia.
5:16 Kehidupan yang arif mendorong kita untuk menggunakan waktu atau
kesempatan yang ada. Setiap hari ada kesempatan baru dengan potensi yang tak
terbatas. Pergunakanlah waktu berarti hidup yang diwarnai kekudusan,
perbuatan-perbuatan penuh belas kasih, dan kata-kata yang menghibur. Yang patut
mendapat perhatian serius adalah karakter jahat dari hari-hari yang kita jalani.
Hari-hari jahat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menunggu selama-
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lamanya, hari kasih karunia akan segera berakhir, kesempatan untuk menyembah,
menjadi saksi, dan melayani di atas muka bumi ini akan berakhir untuk selamanya.
5:17 Jadi janganlah kita bodoh, tetapi usahakanlah supaya kita mengerti
kehendak Tuhan. Hal ini sangatlah penting. Karena begitu banyaknya kejahatan
dan singkatnya waktu, kita dapat saja tergoda untuk menggunakan waktu kita
dengan secara sembrono melakukan hal-hal menurut kehendak kita sendiri. Tetapi
ini semua sia-sia belaka dan hanya membuang-buang tenaga. Yang penting adalah
mencari kehendak Tuhan bagi kita setiap hari dan melakukannya. Inilah satusatunya cara yang efektif dan efisien. Memang, sangatlah besar kemungkinan bagi
kita untuk melakukan pelayanan Kristiani menurut pemikiran kita sendiri dan
kekuatan kita sendiri, dan sama sekali di luar kehendak Tuhan. Tindakan yang
bijak adalah mengenal kehendak Tuhan bagi setiap kita dan menaatinya dengan
sungguh-sungguh.
5:18 Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur
menimbulkan hawa nafsu. Bagi orang yang hidup dalam budaya Amerika Utara,
mungkin perintah ini sangat mengejutkan dan tidak perlu, karena di antara banyak
orang Kristen minum anggur sama sekali dilarang. Tetapi perlu diingat bahwa
Alkitab ditulis bagi orang percaya dengan pelbagai latar belakang budaya, dan
anggur merupakan minuman yang umum diminum di banyak negara. Firman Tuhan
tidak melarang kita minum anggur, tetapi Firman Tuhan melarang kita menyalahgunakannya. Minum anggur untuk pengobatan dianjurkan dalam Firman Tuhan
(Ams. 31:6; 1Tim. 5:23). Tuan Yesus menggunakan anggur sebagai minuman dalam
pernikahan di Kana Galilea (Yoh. 2:1-11).
Tetapi minuman anggur telah disalahgunakan dalam situasi berikut dan
kemudian dilarang untuk diminum:
1. Jika diminum secara berlebihan (Ams. 23:29-35).
2. Jika membentuk kebiasaan (1Kor. 6:12b)
3. Jika menjadi batu sandungan bagi saudara yang lemah (Rm. 14:13; 1Kor. 8:9).
4. Jika menodai kesaksian seorang Kristen di tengah-tengah masyarakat dan
dengan demikian tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan (1Kor. 10:31).
5. Jika ada keragu-raguan dalam pikiran seseorang Kristen tentangnya (Rm.
14:23).
Paulus memberikan alternatif lain dari mabuk oleh anggur yaitu penuh dengan
Roh. Keterkaitan di antara keduanya mungkin mengejutkan kita pada awalnya,
tetapi saat kita membandingkan keduanya, kita dapat memahami mengapa Rasul
Paulus menghubungkan keduanya seperti ini.
Pertama, di antara keduanya terdapat beberapa persamaan:
1. Dalam kedua kondisi ini, orang yang bersangkutan tidak berada di bawah
penguasaannya sendiri. Yang satunya berada di bawah penguasaan alkohol
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yang lain di bawah penguasaan Roh.
2. Dalam kedua kondisi ini, orang yang bersangkutan mempunyai perasaan
yang meluap-luap. Pada Hari Pentakosta, perasaan yang meluap-luap oleh
karena Roh disalah mengerti sebagai akibat dari minum anggur (Kis. 2:13).
3. Dalam kedua kondisi ini, hidup orang yang bersangkutan terpengaruh –dalam
kasus mabuk karena anggur, kehidupan jasmaninya dan dalam kasus penuh
dengan Roh, kehidupan moralitasnya.
Akan tetapi, dalam dua hal keduanya menunjukkan perbedaan yang amat besar:
1. Dalam kasus mabuk oleh anggur, ada hawa nafsu dan tindakan-tindakan yang
menyimpang. Kepenuhan Roh tidak menimbulkan hal-hal ini.
2. Dalam kasus mabuk oleh anggur, penguasaan diri tidak ada lagi. Tetapi buah
Roh adalah penguasaan diri (Gal. 5:23). Orang percaya yang penuh dengan
Roh tidak pernah berada di luar dirinya sendiri sehingga kehilangan kontrol
atas tindakan-tindakannya; roh seorang nabi tunduk pada sang nabi (1Kor.
14:32).
Sesuai dengan Firman Tuhan, terkadang kepenuhan Roh ditampilkan sebagai suatu
pemberian Tuhan. Sebagai contoh, Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus
sejak di kandungan ibunya (Luk. 1:15). Dalam kasus ini, orang tersebut menerima
Roh Kudus tanpa ada prasyarat tertentu yang harus dipenuhinya. Kepenuhan Roh
Kudus ini bukanlah hasil dari doa atau pekerjaan baik. Di sini di Efesus 5:18 orang
percaya diberi perintah untuk penuh dengan Roh. Dengan demikian orang ini
perlu melakukan suatu tindakan tertentu. Dia harus memenuhi syarat-syarat
tertentu. Kepenuhan Roh ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan sebagai hasil
dari ketaatan.
Untuk itulah kepenuhan Roh ini harus dibedakan dari pelayanan-pelayanan Roh
lainnya. Kepenuhan Roh ini tidak sama dengan fungsi-fungsi berikut:
1. Baptisan Roh Kudus. Ini adalah karya Roh Kudus yang membawa orang
percaya menjadi bagian dari tubuh Kristus (1Kor. 12:13).
2. Penyertaan. Dalam pelayanan ini Sang Penghibur berdiam dalam tubuh
orang Kristen dan memberinya kekuatan untuk hidup dalam kekudusan,
penyembahan dan pelayanan (Yoh. 14:16).
3. Pengurapan. Roh Sendiri adalah pengurapan yang mengajar anak-Putera
Tuhan tentang segala sesuatu (1Yoh. 2:27).
4. Jaminan dan meterai. Kita sudah melihat bahwa Roh Kudus adalah jaminan
bagian orang kudus, dan sebagai meterai Dia menjamin orang kudus untuk
menerima bagiannya. (Ef. 1:13,14).
Inilah pelayanan Roh Kudus yang digenapi dalam diri seseorang pada saat dia
menerima keselamatan. Setiap orang yang ada di dalam Kristus pasti menerima
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baptisan, penyertaan, pengurapan, jaminan dan meterai.
Tetapi kepenuhan berbeda. Kepenuhan bukanlah pengalaman di masa krisis yang
hanya terjadi sekali dalam kehidupan orang percaya; tetapi merupakan suatu proses
yang berkelanjutan. Secara harfiah terjemahan perintah ini adalah “hendaklah kamu
terus-menerus dipenuhi dengan Roh.” Kepenuhan ini mungkin saja berawal sebagai
suatu pengalaman di masa krisis, akan tetapi kepenuhan ini harus berkelanjutan.
Kepenuhan hari ini tidak berlaku buat esok hari. Dan tentu saja kepenuhan Roh
merupakan suatu keadaan yang sangat diinginkan. Malahan, kepenuhan Roh
merupakan kondisi ideal bagi orang percaya di atas muka bumi ini. Dengan
demikian Roh Kudus melakukan kehendak-Nya dengan senang dalam kehidupan
orang percaya, dan oleh karenanya, orang percaya melakukan peranannya dalam
rencana Tuhan pada saat itu.
Lalu, bagaimana orang percaya dapat penuh dengan Roh? Di sini, dalam kitab
Efesus, Rasul Paulus tidak memberitahukannya kepada kita; dia hanya memberikan
perintah agar kita penuh. Tetapi di bagian lain dari Firman Tuhan, kita tahu bahwa
agar kita penuh dengan Roh kita harus:
1. Mengaku dan meninggalkan semua dosa dalam kehidupan kita (1Yoh. 1:5-9).
Roh Kudus memang tidak akan dapat berkarya dengan leluasa dalam hidup
orang yang penuh dosa.
2. Berserah diri sepenuhnya pada Tuhan (Rm. 12:1,2). Hal ini berarti
menyerahkan kehendak kita, kepandaian kita, tubuh kita, waktu kita, talenta
kita, dan harta kita. Setiap bagian dalam kehidupan kita harus terbuka untuk
Dia kuasai.
3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita
(Kol. 3:16). Hal ini berarti membaca firman-Nya, mempelajarinya, dan
menaatinya. Ketika perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di
antara kita, maka akibat yang terjadi (Kol. 3:16) sama dengan akibat yang
terjadi dari kepenuhan Roh (Ef. 5:19).
4. Yang terakhir, keakuan kita harus dibuang (Gal. 2:20). Agar dapat diisi dengan
minuman yang baru, cangkir harus dikosongkan dari isinya yang lama.
Supaya penuh dengan Dia, pertama-tama kita harus mengosongkan diri kita
sendiri.
Sama seperti Anda telah meninggalkan seluruh beban dosa Anda, dan bersandar
pada karya Kristus yang sempurna, tinggalkan juga seluruh beban hidup dan
pelayanan Anda, dan bersandar pada pekerjaan Roh Kudus dalam diri Anda.
Serahkan diri Anda setiap pagi, untuk dipimpin Roh Kudus dan berjalan dengan
memuji dan merasa lega, biarkan Dia memimpin Anda dan mengatur hari Anda.
Tanamkan kebiasaan ini sepanjang hari, dengan penuh sukacita bergantung padaNya dan menaati-Nya, berharap pada-Nya untuk memimpin, menerangi, menegor,
mengajar, memakai, dan mengerjakan dalam diri Anda dan bersama Anda sesuai
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yang dikehendaki-Nya.
Yakinlah bahwa Dia memang bekerja, sepenuhnya tanpa dipengaruhi perasaan
atau penglihatan Anda. Biarlah kita percaya dan menaati Roh Kudus sebagai
Penguasa hidup kita, dan berhenti menanggung beban usaha kita dalam mengatur
diri kita sendiri; dengan demikian buah Roh akan nampak dalam kita sesuai
kehendak-Nya bagi kemuliaan Tuhan.
Apakah seseorang tahu kalau dirinya penuh dengan Roh? Sebenarnya, semakin
kita dekat pada Tuhan, kita menjadi semakin sadar akan ketidak layakan dan
keadaan kita yang berdosa (Yes. 6:1-5). Di dalam hadirat-Nya, tidak ada yang dapat
kita banggakan dari diri kita (Luk. 5:8). Kita tidak merasa lebih rohani dari orang
lain, sama sekali tidak ada perasaan bahwa kita “telah mencapai sesuatu.” Orang
percaya yang penuh Roh dipenuhi oleh Kristus bukan dirinya sendiri.
Pada saat yang bersamaan, dia mungkin menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja
di dalam dan melalui hidupnya. Dia melihat banyak hal yang terjadi secara
supranatural. Keadaan secara ajaib berjalan dengan baik. Banyak orang dijamah
Tuhan. Kejadian-kejadian berjalan sesuai dengan agenda Tuhan. Bahkan kekuatan
alam berada di pihaknya; semuanya nampak terikat pada roda kereta Tuhan. Dia
melihat ini semua; dia menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam dan melalui
dia; namun dia merasa tidak ada hubungannya dengan ini semua dalam pengertian
dia merasa tidak layak menerima pujian. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia tahu
bahwa ini semua karena Tuhan.
5:19 Sekarang Rasul Paulus mencatat empat hal yang dihasilkan dari penuh
dengan Roh. Pertama, orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus berkata-kata
seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian
rohani. Batin yang dipenuhi Roh Tuhan akan membuat mulut berkata-kata tentang
Tuhan, dan membuka hati untuk berbagi dengan yang lain. Sementara beberapa
orang melihat ketiga hal ini sebagai bagian-bagian dari Kitab Mazmur, kami
memahami mazmur sebagai tulisan yang diilhamkan kepada Daud, Asaf dan yang
lainnya. Kidung puji-pujian adalah nyanyian yang tidak diilhamkan yang secara
langsung ditujukan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nyanyian rohani
adalah komposisi lagu-lagu lainnya dengan tema rohani, meskipun tidak ditujukan
kepada Tuhan secara langsung.
Bukti kedua dari kepenuhan Roh ini adalah sukacita dan pujian bagi Tuhan:
bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Hidup yang
dipenuhi Roh Kudus layaknya mata air, yang melimpah dengan sukacita (Kis. 13:52).
Zakharia adalah ilustrasi yang pas: ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia memuji
Tuhan dengan segenap hati (Luk. 1:67-79).
5:20 Bukti ketiga adalah ucapan syukur: ucaplah syukur senantiasa atas
segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Tuhan dan
Bapa kita. Di mana Roh Kudus bertakhta, ada ucapan syukur kepada Tuhan, ada
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penghargaan yang mendalam dan ungkapan spontan atasnya. Hal ini tidak terjadi
sesekali, tetapi terus-menerus. Tidak hanya untuk hal-hal yang menyenangkan,
tetapi untuk segala hal. Semua orang dapat bersyukur atas sinar matahari; tetapi
diperlukan kuasa Roh Kudus untuk dapat bersyukur atas badai kehidupan.
Cara tercepat dan pasti menuju kebahagiaan adalah sebagai berikut:
Pastikan untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan untuk semua yang
terjadi padamu. Karena dapat dipastikan bahwa semua yang nampak
sebagai sebuah bencana, jika engkau mengucap syukur dan memuji
Tuhan untuknya, engkau mengubahnya menjadi berkat.
Sekiranya engkau dapat melakukan mujizat, hal itu tidak dapat melebihi
yang dapat engkau lakukan bagi dirimu melalui roh yang penuh dengan
syukur ini: karena tidak diperlukan kata-kata dan karena pengucapan
syukur ini mengubah semua yang disentuhnya menjadi kebahagiaan.
(pilihan).
5:21 Ujian keempat dari kepenuhan Roh adalah rendahkanlah dirimu seorang
kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Erdman menasihatkan:
Ungkapan ini sering diabaikan. . . . Ungkapan ini menyatakan ujian
spiritualitas yang sangat jarang dilakukan orang Kristen. . . . Banyak
orang merasa bahwa teriakan haleluya dan nyanyian sukacita dan katakata pujian dalam “bahasa-bahasa yang tidak dikenal” adalah bukti
“penuh dengan Roh.” Semuanya ini mungkin adalah kebohongan dan
kesesatan dan tak ada artinya. Merendahkan diri kepada saudara seiman,
sikap yang bersahaja, kerendahan hati, keengganan untuk bertengkar,
panjang sabar, kelemah-lembutan –semuanya ini adalah bukti nyata dari
kuasa Roh. . . . Merendahkan diri seorang kepada yang lain harus
dilakukan “di dalam takut akan Kristus,” yaitu dengan menghormati Dia
yang dikenal sebagai Tuhan dan Penguasa atas segalanya.37
Dengan demikian inilah keempat hasil dari kepenuhan Roh. Akan tetapi masih ada
paling tidak empat lagi:
1. Keberanian mengutuk dosa (Kis. 13:9-12), dan bersaksi bagi Tuhan (Kis. 4:812,31; 13:52–14:3).
2. Kuasa untuk melayani (Kis. 1:8; 6:3,8; 11:24).
3. Kemurahan hati, tidak mementingkan diri sendiri (Kis. 4:31,32).
4. Meninggikan Kristus (Kis. 9:17,20), dan Tuhan (Kis. 2:4,11; 10:44,46).
Kita harus sungguh-sungguh merindukan kepenuhan Roh, tetapi hanya untuk
kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita sendiri.
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Permohonan untuk Menjaga Kekudusan dalam Rumah
Tangga Kristiani (5:22– 6:9)

5:22 Meskipun kita memulai bagian yang baru di sini, keterkaitannya dengan ayat
sebelumnya masih ada. Di ayat sebelumnya Paulus mencatat merendahkan diri
seorang terhadap yang lain sebagai salah satu hasil kepenuhan Roh. Di bagian ini,
dari 5:22 hingga 6:9, dia menulis tiga hal yang spesifik dalam kehidupan rumah
tangga Kristen di mana merendahkan diri merupakan kehendak Tuhan:
Isteri harus tunduk [tunduklah/rendahkanlah ditulis dengan akar kata yang sama
‘submit,’ yang berarti menundukkan diri] kepada suaminya sendiri.
Anak-anak harus tunduk kepada orang tua mereka.
Hamba-hamba (budak-budak) harus tunduk kepada tuan mereka.
Kenyataan bahwa semua orang percaya adalah satu di dalam Kristus Yesus bukan
berarti ikatan hubungan secara duniawi tidak ada lagi. Kita masih harus
menghormati bermacam-macam otoritas dan pemerintahan yang telah ditetapkan
Tuhan. Setiap masyarakat yang madani berdiri di atas dua pilar –otoritas dan
penundukkan diri. Harus ada pihak yang memegang otoritas dan pihak yang tunduk
pada yang memiliki otoritas.
Prinsip ini begitu mendasar sehingga dalam tatanan Tritunggal-pun kita juga
menemukannya: “Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu . . . Kepala
dari Kristus ialah Tuhan.” (1Kor. 11:3). Tuhan menetapkan pemerintah-pemerintah
manusia. Tidak peduli betapa kejamnya sebuah pemerintahan, bagi Tuhan hal ini
lebih baik daripada tidak ada pemerintahan sama sekali, dan kita harus menaatinya
sebisa mungkin sejauh kita tidak menyangkali atau tidak menaati Tuhan. Jika tidak
ada pemerintahan maka akan terjadi anarki, dan tidak ada masyarakat yang dapat
hidup di bawah anarki.
Demikian pula halnya dalam rumah tangga. Harus ada kepala, dan harus ada
penundukkan diri kepada sang kepala. Tuhan telah menetapkan laki-laki untuk
menjadi kepala. Dia menyatakannya dengan menciptakan laki-laki terlebih dahulu,
kemudian baru menciptakan perempuan untuk laki-laki. Dengan demikian, dalam
urutan dan tujuan penciptaan, Tuhan menempatkan laki-laki sebagai pemegang
otoritas dan wanita sebagai pihak yang menundukkan diri pada otoritas tersebut.
Menundukkan diri bukan berarti menempati posisi yang lebih rendah. Tuan
Yesus menundukkan diri pada Tuhan Bapa, tetapi Dia tidak lebih rendah daripada
Dia. Perempuan juga tidak lebih rendah daripada laki-laki. Dalam banyak hal dia
dapat saja lebih mampu –dalam kesetiaan, dalam bersimpati, dalam kerajinan, dan
dalam kesabaran yang heroik. Namun isteri diperintahkan untuk tunduk kepada
suaminya seperti kepada Tuhan. Dengan tunduk pada otoritas suaminya, seorang
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isteri tunduk pada otoritas Tuhan. Hal ini dengan sendirinya seharusnya
menghilangkan semua keengganan atau pemberontakan.
Sejarah banyak mencatat kekacauan yang terjadi karena ketidaktaatan pada
tatanan Tuhan. Dengan merebut posisi kepala, dan bertindak sebagai kepala, Hawa
membawa dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, dengan segala macam bencana
sebagai akibatnya. Pada jaman modern ini, banyak terdapat aliran-aliran yang
didirikan oleh kaum wanita yang ingin merebut posisi otoritas yang tidak pernah
ditetapkan oleh Tuhan bagi mereka. Wanita yang meninggalkan tatanan Tuhan ini
dapat menghancurkan gereja, pernikahan dan keluarga.
Di lain pihak, tidak ada yang lebih menarik daripada seorang wanita yang
melakukan peranannya sebagaimana yang Tuhan tetapkan. Gambaran lengkap
mengenai wanita seperti ini terdapat di Amsal 31 –suatu penghormatan bagi isteri
dan ibu yang menyenangkan hati Tuhan.
5:23 Alasan mengapa isteri harus tunduk adalah karena suami adalah
kepalanya. Posisi suami dalam hubungannya dengan isterinya sama dengan posisi
Kristus dalam hubungannya dengan jemaat. Kristus adalah kepala jemaat;
Dialah yang menyelamatkan tubuh. (Kata ‘yang menyelamatkan’ (atau:
Juruselamat’) di sini memiliki arti yang sama dengan kata Pelindung / Penjaga /
Pemelihara’). Jadi suami adalah kepala isteri, dan dia adalah juga pelindungnya.
Sebagai kepala dia mengasihi, memimpin, dan menuntun; sebagai pelindung dia
memenuhi kebutuhannya, melindungi dan memperhatikannya.
Kita semua tahu bahwa pada jaman sekarang orang akan bereaksi secara negatif
terhadap ajaran ini. Orang menuduh Paulus sebagai bujangan yang keras kepala,
laki-laki yang mementingkan kejantanan, anti perempuan. Atau, mereka
mengatakan bahwa pandangan Paulus ini hanya merefleksikan keadaan sosial di
jaman itu, yang tidak lagi berlaku sekarang. Pernyataan seperti ini, tentu saja,
merupakan serangan telak terhadap pengilhaman Firman Tuhan. Kata-kata di ayat
ini bukanlah kata-kata Paulus saja; kata-kata ini adalah kata-kata Tuhan. Dengan
menolaknya berarti kita menolak Tuhan dan mengundang bencana dan kesusahan.
5:24 Tidak ada yang dapat meninggikan peranan wanita lebih daripada membandingkannya dengan peranan jemaat sebagai pengantin Kristus. Penundukkan
diri jemaat adalah pola yang harus diikuti oleh para isteri. Dia harus tunduk . . .
dalam segala sesuatu –yaitu, segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Seorang
isteri tidak diminta untuk menaati suaminya jika sang suami memintanya untuk
berkompromi dalam kesetiaannya kepada Tuan Yesus. Tetapi dalam semua bentuk
hubungan yang normal dalam hidup ini, dia harus tunduk pada suaminya, meskipun
dia bukan orang percaya.
5:25 Kalau petunjuk tadi hanya untuk isteri, kalau selanjutnya sama sekali tidak
ada petunjuk untuk suami, maka pernyataan ini akan menjadi tidak adil dan
berpihak. Tetapi perhatikan betapa indah keseimbangan kebenaran Firman Tuhan
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ini, dan standar yang diminta dari suami. Para suami tidak diminta untuk
mengontrol penundukan diri isteri; mereka diminta untuk mengasihi isterinya
sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat.
Benar sekali, tidak ada seorang isteri pun yang berkeberatan untuk tunduk pada
suami yang sangat mengasihinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Seseorang
menulis tentang seorang laki-laki yang takut tidak menyukakan Tuhan karena
terlalu mengasihi isterinya. Seorang pekerja Kristiani bertanya apakah dia mengasihi
isterinya lebih daripada Kristus mengasihi jemaat-Nya. Laki-laki itu menjawab tidak.
“Hanya jika engkau bertindak lebih dari itu, maka itu berarti engkau terlalu mengasihi
isterimu,” kata pekerja itu. Kasih Kristus kepada jemaat dinyatakan dalam tiga hal
dari masa lampau hingga masa kini dan masa yang akan datang. Pada masa lampau
Dia menunjukkan kasihnya kepada jemaat dengan menyerahkan diri-Nya
baginya. Hal ini menyatakan pengorbanan-Nya di atas kayu salib. Di sana Dia telah
membayar harga yang sangat mahal untuk menebus seorang Pengantin bagi diriNya. Dalam satu sisi, sama seperti Hawa diambil dari tulang rusuk Adam, jemaat
diciptakan dari lambung Sang Juruselamat yang terluka.
5:26 Pada saat ini kasih-Nya kepada jemaat ditunjukkan dalam karya
pengudusan-Nya: untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya
dengan memandikannya dengan air dan firman. Menguduskan berarti
memisahkan. Sehubungan dengan posisinya jemaat sudah dikuduskan; sementara
dalam prakteknya jemaat dikuduskan dari hari ke hari. Jemaat melewati proses
persiapan moral dan rohani, mirip dengan perawatan kecantikan yang harus dijalani
Ester selama satu tahun sebelum dia dapat menghadap Raja Ahasyweros (Est. 2:1216). Proses pengudusan jemaat ini dilakukan dengan memandikannya dengan air
dan firman. Dengan kata-kata yang lebih sederhana dapat dikatakan di sini bahwa
hidup orang percaya disucikan saat mereka mendengar perkataan Kristus dan
menaatinya.
Jadi, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Kamu memang sudah bersih
karena firman yang telah Kukatakan kepadamu” (Yoh. 15:3). Dan Dia
menghubungkan pengudusan dengan firman dalam doa-Nya sebagai Imam Besar:
“Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran” (Yoh. 17:17).
Sama seperti darah Kristus yang menyucikan segala dosa dan akibatnya sekali dan
untuk selamanya, firman Tuhan menyucikan dari kenajisan dan kecemaran secara
terus menerus. Ayat ini mengajarkan bahwa pada saat ini jemaat sedang dimandikan,
bukan dengan air, tetapi dengan firman Tuhan yang menyucikan.
5:27 Di masa lampau, kasih Kristus diwujudkan dalam penebusan kita. Di masa
kini, kasih Kristus ini terlihat dalam pengudusan kita. Di masa yang akan datang,
kasih Kristus akan dinyatakan dalam pemuliaan kita. Dia sendiri akan
menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat
atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak
bercela. Saat itu jemaat akan mencapai puncak keindahan dan kesempurnaan.
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Coba pikirkan– saat mata Yang Maha Tahu melihat kita pada akhirnya,
Dia tidak akan mendapati apapun, tidak satu jerawat atau tahi lalat
sekalipun, pada wajah manusia di mata kekudusan-Nya yang tanpa cela.
Luar biasa!38
Tidak ada tanda-tanda ketuaan, tak bercacat; tidak ada yang
menyukakan-Nya kecuali datangnya masa muda yang tanpa akhir,
kesegaran kasih yang tidak pernah habis, yang tidak pernah lapuk.
Jemaat akan menjadi kudus dan tak bercacat saat itu. Setelah semua yang
kita ketahui dari sejarah gereja, rasanya aneh membaca hal ini, kalau
saja kita tidak tahu betapa luar biasanya Tuhan mempertahankan
kemenangan-Nya atas dosa dan kejahatan.39
5:28 Setelah membahas betapa luar biasanya kasih Kristus kepada jemaat, sekarang
Paulus kembali mengingatkan para suami akan pola yang harus mereka teladani:
demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya
sendiri. Untuk dapat meneladani kasih Kristus, mereka harus mengasihi isteri
mereka layaknya tubuhnya sendiri.
Dalam bahasa Yunani, kata ‘sendiri’ tercatat sebanyak enam kali dalam ayat 2233. Penekanan kata ‘sendiri’ di sini mengingatkan kita bahwa monogami adalah
kehendak Tuhan bagi umat-Nya. Meskipun Dia mengijinkan terjadinya poligami di
Perjanjian Lama, Dia tidak pernah menyetujuinya.
Menarik untuk diperhatikan bagaimana Paulus menggambarkan kedekatan
hubungan suami isteri ini. Dia mengatakan bahwa dengan mengasihi isterinya
berarti seorang suami mengasihi tubuhnya sendiri (ayat 28a); dirinya sendiri (ayat
28b,33); dan ‘tubuhnya sendiri’ (ayat 29). Karena pernikahan merupakan penyatuan
sejati dari dua orang, dan keduanya menjadi satu tubuh, seorang pria yang
mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri, dalam arti yang sesungguhnya.
5:29 Manusia terlahir dengan naluri untuk memelihara tubuhnya sendiri. Dia
memberinya makan, mengenakan pakaian pada tubuhnya, dan memandikannya; dia
melindungi tubuhnya dari rasa sakit, rasa tidak nyaman, dan bahaya. Keselamatan
tubuhnya tergantung pada pemeliharaan yang dilakukannya. Kepedulian semacam
ini merupakan gambaran yang samar akan kepedulian Kristus terhadap jemaat.
5:30 Karena kita adalah anggota tubuh-Nya. Anugerah Tuhan itu begitu luar
biasa! Anugerah Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa dan neraka, tetapi
juga membawa kita kepada Kristus sebagai anggota tubuh-Nya yang supranatural.
Betapa dalam yang dikatakan ayat ini mengenai kasih-Nya bagi kita: Dia mengasihi
kita sebagai Tubuh-Nya Sendiri. Betapa baik asuhan-Nya: Dia memberi makan,
menguduskan, dan mendidik kita. Betapa kuat jaminan-Nya: Dia tidak akan tinggal
di sorga tanpa anggota tubuh-Nya. Kita dipersatukan dengan Dia dan berbagi
hidup. Apa yang dirasakan anggota akan dirasakan Sang Kepala juga.
5:31 Di sini Paulus mengutip Kejadian 2:24 yang menyatakan konsep awal Tuhan
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mengenai hubungan pernikahan. Pertama-tama, hubungan seorang pria dengan
orang tuanya digantikan oleh loyalitas yang lebih tinggi, yaitu kepada isterinya.
Agar dapat memenuhi tujuan yang tinggi dari hubungan pernikahan ini, seorang
pria harus meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan isterinya. Yang kedua,
suami dan isteri menjadi satu daging: ada kesatuan sejati antara keduanya. Jika
kita benar-benar memperhatikan kedua hal ini, maka semua masalah dengan
keluarga suami atau isteri serta perselisihan dalam pernikahan tidak akan terjadi.
5:32 Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan
Kristus dan jemaat. Di sini Paulus membawa pembahasan hubungan pernikahan
ini kepada puncaknya atau klimaksnya dengan menyatakan kebenaran yang indah,
yang tidak diketahui hingga saat ini, yaitu seperti isteri bagi suaminya, demikian
pula jemaat bagi Kristus.
Ketika Paulus mengatakan bahwa rahasia ini besar, dia tidak bermaksud
mengatakan bahwa rahasia ini sangat misterius. Dia bermaksud mengatakan bahwa
implikasi dari kebenaran ini sangatlah besar. Rahasia ini merupakan rencana indah
yang Tuhan sembunyikan di masa lampau, namun yang sekarang dinyatakan.
Rencana ini adalah memanggil dari antara bangsa-bangsa suatu umat untuk
menjadi Tubuh dan Pengantin Anak-Nya yang mulia. Hubungan antara Kristus dan
jemaat merupakan antitipe yang sempurna dari hubungan pernikahan.
Satu Roh bersama Tuhan:
Yesus, yang dimuliakan,
Meninggikan jemaat yang untuknya Dia mencucurkan darah,
Tubuh-Nya dan pengantin-Nya.
Mary Bowley Peters

5:33 Ayat terakhir ini merupakan ringkasan dari apa yang telah dikatakan Rasul
Paulus kepada suami dan isteri. Bagi para suami inilah nasihat diberikan: bagi kamu
masing-masing, tanpa terkecuali, kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri.
Yang dimaksudkan bukan sekedar seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, tetapi
supaya engkau menyadari bahwa dia dan engkau adalah satu. Bagi para isteri katakatanya adalah sebagai berikut: hendaklah senantiasa menghormati dan menaati
suamimu. Sekarang coba renungkan sebentar! Apakah yang akan terjadi jika
nasihat ini diikuti oleh semua orang Kristen pada masa sekarang ini? Jawabannya
sudah jelas. Tidak akan ada lagi perselisihan, tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi
perceraian. Rumah kita akan semakin terasa seperti sorga.
6:1 Di pasal 5 kita belajar bahwa salah satu dampak dari kepenuhan Roh adalah
penundukkan diri satu terhadap yang lain. Kita melihat, misalnya, seorang isteri
yang penuh Roh tunduk pada suaminya. Di sini kita belajar bahwa anak-anak yang
penuh Roh mau tunduk pada otoritas orang tuanya. Tugas seorang anak yang paling
mendasar adalah menaati orang tuanya di dalam Tuhan. Tidak peduli apakah
anaknya yang Kristen, ataukah orang tuanya yang Kristen.
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Hubungan orang tua-anak ditetapkan bagi setiap orang, bukan hanya bagi orang
percaya. Perintah taatilah . . . di dalam Tuhan berarti, pertama, bahwa anak-anak
harus taat dengan sikap seperti menaati Tuhan: ketaatan mereka harus seperti
kepada Tuhan. Kedua, yang dimaksudkan adalah bahwa mereka harus taat dalam
semua perkara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika orang tua meminta mereka
untuk berbuat dosa, mereka tidak perlu menaatinya. Dalam kasus seperti ini, mereka
harus menolak dengan sopan dan bersedia menerima akibat dari penolakan ini
dengan kerendahan hati dan tanpa perlawanan. Namun, dalam hal-hal lainnya
mereka harus taat.
Ada empat alasan mengapa mereka harus taat. Pertama, karena haruslah
demikian. Hal ini merupakan prinsip dasar yang ada dalam kehidupan keluarga,
bahwa mereka yang belum dewasa, impulsif dan belum berpengalaman, harus
menundukkan diri pada otoritas orang tuanya, yang lebih tua dan lebih bijaksana.
6:2 Alasan kedua adalah bahwa hal ini sesuai dengan Firman Tuhan. Di sini
Paulus mengutip Keluaran 20:12: Hormatilah ayahmu dan ibumu (Ul. 5:16).
Perintah hormatilah orang tuamu merupakan perintah yang pertama dari Sepuluh
Perintah Tuhan dengan diikuti janji akan berkat Tuhan. Perintah ini meminta semua
anak untuk menghormati, mengasihi dan menaati orang tua mereka.
6:3 Alasan ketiga adalah untuk kebaikan anak-anak: supaya kamu berbahagia.
Coba pikirkan apa yang terjadi pada seorang anak yang tidak pernah didisiplin dan
yang tidak pernah diberi petunjuk oleh orang tuanya! Dia pasti akan menjadi anak
yang menderita dan tidak disukai orang.
Alasan keempat adalah bahwa ketaatan mendatangkan umur panjang: dan
panjang umurmu di bumi. Di Perjanjian Lama, seorang anak Yahudi yang menaati
orang tuanya memang menikmati umur panjang. Di jaman Injil ini, peraturan ini
tidak berlaku tanpa perkecualian. Ketaatan pada orang tua tidak selalu dikaitkan
dengan umur panjang. Seorang anak yang taat dapat saja mati pada usia muda.
Tetapi pada umumnya hidup yang diwarnai disiplin dan ketaatan adalah baik bagi
kesehatan dan umur panjang, dan hidup yang penuh pemberontakan dan semaumaunya sering berakhir dengan cepat.
6:4 Petunjuk bagi anak-anak diimbangi dengan petunjuk bagi bapa-bapa.
Mereka tidak boleh membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak mereka
dengan tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal, kekasaran yang tidak selayaknya,
dan dengan omelan-omelan yang terus menerus. Sebaliknya, anak-anak harus
dibesarkan di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ajaran di sini berarti disiplin dan
teguran, baik secara lisan maupun dengan hukuman badani. Nasihat berarti
peringatan dan teguran. Mendidik anak haruslah di dalam Tuhan, yaitu orang tua
yang bertindak sebagai wakil Tuhan seharusnya mendidik anak-anak mereka sesuai
dengan kehendak Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam Firman Tuhan.
Orang tua yang berusaha untuk menundukkan ego dalam diri anaknya,
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bekerja bersama-sama dengan Tuhan dalam memperbaharui dan
menyelamatkan jiwa. Orang tua yang membiarkannya, melakukan
pekerjaan Iblis, menjadikan agama tidak berguna, keselamatan sebagai
sesuatu yang tidak dapat dicapai dan melakukan semua yang
mendatangkan kutuk bagi jiwa dan tubuh anak untuk selama-lamanya. 40
6:5 Lingkup ketiga dan yang terakhir dari hal penundukkan diri dalam rumah tangga
Kristen adalah dalam kaitannya dengan hamba kepada tuannya. Kata-kata yang
dipakai Paulus di sini adalah hamba-hamba atau budak, tetapi prinsip yang
diberikan berlaku bagi pelayan atau semua pegawai.
Kewajiban pegawai yang paling utama adalah taatilah tuan yang di dunia.
Ungkapan, tuan yang di dunia, mengingatkan kita bahwa sang tuan memiliki
kewenangan secara fisik dan kejiwaan dalam kaitannya dengan pekerjaan, tetapi dia
tidak berhak atas hal-hal yang bersifat rohani atau memerintah hati nurani seorang
hamba.
Kedua, hamba harus penuh rasa hormat. Takut dan gentar bukan berarti penuh
ketakutan, tetapi rasa hormat dan takut menyakiti Tuhan dan tuannya.
Ketiga, pelayanan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan dengan tulus
hati. Kita harus bekerja enam puluh menit untuk setiap jam kita dibayar.
Selanjutnya, kita harus bekerja seperti . . . kepada Kristus. Kata-kata ini
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara yang sekuler dan yang suci. Semua
yang kita lakukan harus dilakukan bagi Kristus –dengan pemikiran untuk
menyenangkan dan menghormati Dia dan untuk membawa orang lain kepada-Nya.
Pekerjaan yang paling biasa atau yang paling rendah menjadi mulia jika dilakukan
bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan pekerjaan mencuci piring sekalipun! Itulah sebabnya
para isteri Kristen memiliki moto ini di atas bak cuci piring mereka: “Pelayanan ilahi
dilakukan di sini tiga kali sehari.”
6:6 Kita harus rajin senantiasa, bukan saja ketika sang bos melihat, tetapi sadar
bahwa Tuan kita senantiasa melihat. Memang sudah menjadi kecenderungan
manusia untuk berlambat-lambat jika bos tidak ada, tetapi perilaku seperti ini
merupakan suatu bentuk kecurangan. Bagaimana orang Kristen bekerja tidak boleh
dipengaruhi oleh keberadaan atasannya. Seorang pelanggan pernah meminta kepada
pegawai bagian penjualan yang adalah orang Kristen untuk memberinya lebih dari
apa yang sudah dibayarkan, dan meyakinkan dia bahwa bosnya sedang tidak
memperhatikan. Orang Kristen ini menjawab: “Tuanku selalu melihat!” Sebagai
hamba Kristus, kita semua harus dengan segenap hati melakukan kehendak
Tuhan, yaitu dengan kerinduan untuk menyenangkan Dia. Erdman berkata:
Pekerjaan kasar diberi tempat yang sangat terhormat dengan
memperhatikan hal-hal ini. Tugas seorang hamba yang paling rendah
bisa menjadi terhormat apabila dilakukan sedemikian rupa untuk
mendapat pujian dari Tuhan, yaitu dilakukan untuk menyenangkan
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Kristus, dengan kebaikan hati, dan dengan kesiap-sediaan dan
semangat.41
6:7 Kemudian, kita juga harus melayani dengan rela. Bukan dengan pura-pura
senang sambil darah meluap dengan dendam, tetapi dengan penuh ketulusan dan
sukacita. Meskipun bos kita tidak menyenangkan, sangat menuntut dan kejam, kita
masih dapat bekerja seperti melayani Tuhan dan bukan manusia. Sikap perilaku
supranatural seperti inilah yang dapat dengan lantang berbicara kepada dunia di
mana kita hidup.
6:8 Keuntungan yang diperoleh jika kita melakukan segala sesuatu seperti
melayani Kristus adalah kepastian bahwa Dia akan memberi upah untuk setiap
pekerjaan baik yang dilakukan. Baik hamba, maupun orang merdeka, tidak ada
bedanya. Tuhan memperhatikan setiap pekerjaan, menyenangkan atau tidak, yang
dilakukan bagi Dia, dan Dia akan memberi upah kepada setiap pekerja.
Sebelum beralih dari pembahasan mengenai hamba ini, ada beberapa komentar
yang perlu dicatat di sini:
1. Perjanjian Baru tidak mengutuk perbudakan sebagai institusi. Malahan,
Perjanjian Baru menggambarkan orang percaya sebagai hamba Kristus
(ayat 6). Akan tetapi penyalah-gunaan atau kejahatan dalam perbudakan
terhapuskan ketika Injil diberitakan –terutama dengan reformasi moral.
2. Perjanjian Baru lebih banyak berbicara kepada hamba daripada kepada raja.
Lihatlah kenyataan bahwa tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang
berpengaruh atau terpandang yang dipanggil (1Kor. 1:26). Kemungkinan
besar orang Kristen banyak ditemukan di antara orang-orang dengan status
sosial dan ekonomi yang rendah. Penekanan pada hamba ini juga menunjukkan bahwa pelayan yang paling rendah sekalipun dapat memperoleh berkat
terbaik dalam Kekristenan.
3. Petunjuk ini terbukti efektif sebagaimana dapat kita lihat di masa Kekristenan
mula-mula, di mana budak Kristen mempunyai nilai jual yang lebih tinggi
dibandingkan mereka yang bukan Kristen. Seharusnya demikian pula pada
masa kini, bagi para bos pegawai Kristen lebih berharga daripada mereka
yang belum pernah memperoleh kasih karunia Tuhan.
6:9 Tuan-tuan juga seharusnya dituntun oleh prinsip yang demikian juga. Mereka
seharusnya adil, baik dan jujur. Mereka terlebih harus berhati-hati untuk tidak
menggunakan kata-kata yang menyakitkan dan yang bernada ancaman. Jika
mereka melakukan disiplin semacam ini, mereka akan terhindar dari tindakantindakan fisik yang menyakitkan terhadap pelayannya. Dan mereka harus ingat
bahwa mereka juga mempunyai tuan, yaitu Tuhan yang ada di sorga, sama dengan
Tuhan yang dipunyai para pegawainya. Perbedaan-perbedaan duniawi tidak berarti
di hadapan Tuhan. Baik tuan maupun hamba harus memberikan pertanggung
jawaban kepada Tuhan suatu hari kelak.
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Nasihat Mengenai Peperangan Rohani (6:10-20)

6:10 Paulus sudah akan mengakhiri suratnya ini. Kepada semua keluarga Tuhan,
Paulus memberikan nasihat yang menggugah mereka selaku prajurit Kristus. Setiap
Putera Tuhan yang sejati segera mengerti bahwa hidup Kekristenan merupakan
suatu peperangan. Iblis dan sekutunya telah berketetapan untuk menghalangi dan
menghentikan pekerjaan Kristus dan mengalahkan setiap prajurit Kristus. Semakin
sungguh-sungguh seseorang melayani Tuhan, semakin besar serangan yang
dilancarkan Iblis: Iblis tidak mau membuang-buang senjatanya untuk menyerang
orang-orang Kristen KTP saja.
Dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak sebanding dengan
kekuatan Iblis. Jadi, perintah persiapan pertama adalah agar kita senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Prajurit
Tuhan yang terbaik adalah mereka yang sadar akan kelemahannya dan ketidakmampuannya, dan yang sepenuhnya bergantung pada-Nya. “Dan apa yang lemah
bagi dunia, dipilih Tuhan untuk meniadakan apa yang berarti.” (1Kor. 1:27b).
Kelemahan kita membawa kita kepada kekuatan kuasa-Nya.
6:11 Perintah kedua berhubungan dengan kebutuhan akan senjata. Orang
percaya harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan supaya dapat
bertahan melawan tipu muslihat Iblis. Kita perlu diperlengkapi sepenuhnya;
satu atau dua potong baju pelindung tidaklah cukup. Tidak boleh ada yang
ketinggalan, kita harus mengenakan semua perlengkapan yang Tuhan sediakan
untuk menjaga kita. Iblis mempunyai banyak tipu muslihat –patah semangat,
frustrasi, bingung, kejatuhan moral, dan kesalahan dalam hal doktrin. Dia tahu
kelemahan kita yang paling besar dan itu menjadi targetnya. Jika dia tidak dapat
menjatuhkan kita dengan satu cara, dia akan mencoba cara yang lain.
6:12 Peperangan ini bukanlah masalah perjuangan melawan ahli filsafat dunia,
pendeta-pendeta yang licik, sekte-sekte yang menolak Kristus, ataupun
pemerintahan kafir. Peperangan ini adalah melawan kekuatan-kekuatan di udara,
melawan batalyon malaikat pengikut Iblis, melawan roh-roh jahat yang memiliki
kekuatan besar. Meskipun kita tidak dapat melihat semuanya ini, mereka senantiasa
ada di sekeliling kita. Mereka memang tidak dapat merasuki orang percaya, tetapi
mereka dapat mengganggu dan menekan orang percaya.
Orang Kristen tidak boleh terlalu disibukkan secara tidak wajar dengan masalahmasalah yang berkaitan dengan setan; orang Kristen juga seharusnya tidak hidup
dalam ketakutan akan setan-setan.
Dengan perlengkapan baju pelindung Tuhan, orang Kristen mempunyai semua
yang diperlukan untuk melawan musuh-musuhnya. Rasul Paulus menyebut malaikat
yang telah jatuh ini sebagai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa,
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penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Kita
tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk membedakan semuanya ini;
mungkin mereka ini adalah penguasa dunia roh dengan tingkatan yang berbedabeda, seperti presiden, gubernur, walikota, dan bupati, jika kita berbicara mengenai
jabatan-jabatan manusia.
6:13 Ketika Paulus menulis, dia mungkin sedang dijaga oleh prajurit Romawi
yang memakai baju pelindung lengkap. Paulus sangat cepat dalam mengambil
pelajaran rohani dari perkara sehari-hari, dan dia langsung mengaplikasikannya: kita
dikelilingi oleh musuh-musuh yang hebat; kita harus mengambil seluruh
perlengkapan senjata Tuhan [KSILT: ‘selengkap senjata’], supaya kita dapat
mengadakan perlawanan ketika pertikaian ini sampai pada puncaknya, dan masih
didapati tetap berdiri saat asap pertempuran sudah lenyap.
Yang dimaksudkan dengan hari yang jahat itu mungkin adalah setiap saat
ketika musuh datang menyerang kita seperti air bah. Tampaknya serangan Iblis
terjadi seperti gelombang, yang datang dan pergi. Bahkan ketika Tuan Yesus dicobai
di padang gurun, sesudah itu Iblis meninggalkan Dia untuk sementara waktu (Luk.
4:13).
6:14 Perlengkapan pertama yang disebutkan ialah tali kebenaran. Tentu saja
kita harus setia dalam memegang kebenaran Firman Tuhan, tetapi perlu juga agar
kebenaran memegang kita. Kita harus mempraktekkannya dalam kehidupan seharihari. Ketika kita menguji segala sesuatu dengan kebenaran, kita akan mendapati
kekuatan dan perlindungan dalam peperangan kita.
Perlengkapan kedua adalah berbajuzirahkan keadilan. Setiap orang percaya
telah dikenakan kebenaran Tuhan (2Kor. 5:21), tetapi dia juga harus mewujudkan
integritas dan kejujuran dalam kehidupan pribadinya. Seseorang pernah berkata,
“Kalau seseorang hidup dalam kebenaran praktis, dia tidak dapat dijatuhkan. Katakata tidak dapat menghindarkannya dari tuduhan, tetapi kehidupan yang baik
dapat.” Jika nurani kita bersih dari dosa terhadap Tuhan dan manusia, iblis tidak
memiliki sebuah target untuk menyerang kita. Daud berbajuzirahkan keadilan
[secara kiasan] di Mazmur 7:4-6. Tuan Yesus juga mengenakannya setiap saat (Yes.
59:17).
6:15 Seorang prajurit harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan
Injil damai sejahtera. Hal ini menyatakan kesiapan untuk pergi dengan membawa
Injil damai sejahtera, dan dengan demikian melakukan penyerangan ke daerah
musuh. Ketika kita bersantai di dalam tenda kita, kita sedang berada dalam bahaya
yang mematikan. Kita dapat merasa aman hanya jika kita mengikuti jejak kaki
Juruselamat di gunung-gunung, memberitakan kabar baik dan menyiarkan damai
sejahtera (Yes. 52:7; Rm. 10:15).
Ambilllah kakiku dan jadikan kakiku
Berlari cepat dan indah bagi Engkau

(Frances Ridley Havergal)
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6:16 Selain itu, seorang prajurit harus mempergunakan perisai iman supaya ketika
panah api dari si jahat dilepaskan ke arahnya, panah itu akan mengenai perisai
dan tidak melukainya. Iman di sini adalah keyakinan yang teguh pada Tuhan dan
Firman-Nya. Ketika pencobaan membakar, ketika keadaan menjadi buruk, ketika
keragu-raguan menyerang, ketika kapal karam mengancam, iman memandang ke
atas dan berkata, “Aku mempercayai Tuhan.”
6:17 Ketopong yang disediakan Tuhan adalah keselamatan (Yes. 59:17). Tidak
peduli seberapa panas peperangan itu, orang Kristen tidak akan berkecil hati, karena
dia tahu kemenangan sudah di tangan. Keyakinan akan memperoleh kemenangan
akhirnya menjadikannya tidak mudah menyerah atau mundur. “Jika Tuhan di pihak
kita, siapakah yang akan melawan kita?” (Rm. 8:31).
Yang terakhir, seorang prajurit mengangkat pedang Roh, yaitu firman Tuhan.
Kita dapat mengambil contoh Tuhan kita sendiri yang menggunakan pedang ini
ketika Dia menghadapi Iblis. Tiga kali Dia mengutip firman Tuhan –bukan mengutip
dengan sembarangan, tetapi mengutip ayat-ayat yang tepat yang diberikan oleh Roh
Kudus pada saat itu (Luk. 4:1-13). Firman Tuhan di sini bukan berarti seluruh isi
Firman Tuhan, tetapi bagian-bagian tertentu dari Firman Tuhan yang sesuai dengan
situasi tertentu.
Tuhan memberikan semua perlindungan yang kita perlukan. Kita harus
memastikan bahwa kita ‘serius’ dengan hidup kita bersama Tuhan,
bahwa kita hidup benar dengan Tuhan dan dengan sesama, bahwa kita
membawa damai ke mana pun kita pergi, bahwa kita mengangkat perisai
iman secara bersama-sama untuk menghancurkan panah api dari si
jahat, bahwa kita menjaga pikiran kita dari ketakutan dan kecemasan
yang mudah menyerang, dan bahwa kita menggunakan firman Tuhan
dengan tujuan baik oleh kuasa Roh. Ingatlah bahwa Yesus berhasil
mengalahkan musuh-Nya di padang belantara dengan tusukan firman
Tuhan secara berulang-ulang.43
6:18 Doa tidak disebutkan sebagai bagian dari perlengkapan senjata; tetapi kami
tidaklah melebih-lebihkan kepentingan doa dengan mengatakan bahwa doa adalah
atmosfir di mana seorang prajurit harus hidup dan bernapas. Doa adalah semangat
yang di dalamnya dia harus mengenakan perlengkapan baju perlindungan dan
menghadapi sang musuh. Doa harus dilakukan secara terus-menerus, bukan sekalisekali; menjadi suatu kebiasaan, bukan suatu tindakan khusus. Juga, seorang prajurit
harus melakukan segala macam doa: umum dan pribadi; direncanakan dan secara
spontan; permohonan dan syafaat; pengakuan dan perendahan diri; pujian dan
ucapan syukur.
Dan doa harus dilakukan di dalam Roh, yaitu, dengan ilham dan pimpinanNya. Doa-doa formal yang diucapkan sekedar hapalan (tanpa memikirkan artinya) –
apa artinya doa-doa semacam ini untuk melawan pasukan neraka? Kita harus
berjaga-jaga di dalam doa kita itu dengan . . . tak putus-putusnya. Kita harus
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mewaspadai kemalasan, pikiran yang melayang ke mana-mana, dan pikiran yang
dipenuhi hal-hal lain. Doa membutuhkan konsentrasi, kepekaan dan ketajaman
rohani. Dan doa harus dilakukan dengan tak putus-putusnya. Kita harus terusmenerus meminta, mencari, mengetuk (Luk. 11:9). Permohonan harus dilakukan
untuk segala orang kudus. Mereka juga terlibat dalam pertempuran ini, dan
membutuhkan dukungan doa dari sesama prajurit.
6:19 Mengenai permintaan pribadi Paulus, juga untuk aku, Blaikie mengatakan:
Perhatikanlah pemikiran yang tidak sesuai dengan keimaman ini! Paulus
tidaklah memiliki cadangan kasih karunia bagi semua orang Efesus,
sebaliknya dia membutuhkan doa-doa mereka supaya, dari satu-satunya
cadangan yang hidup, dia dapat memperoleh kasih karunia yang
dibutuhkan.44
Paulus menulis dari dalam penjara. Namun dia tidak meminta agar mereka mendoakan pembebasannya. Melainkan, dia meminta supaya . . . jika dia membuka
mulut-nya, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian dia
memberitakan rahasia Injil. Inilah kali terakhir Paulus menyebut kata rahasia di
Kitab Efesus. Di sini rahasia dinyatakan sebagai alasan mengapa dia terbelenggu.
Namun dia tidak menyesalinya. Sebaliknya, dia ingin menyebarkannya dengan lebih
lagi.
6:20 Para utusan (duta) biasanya memperoleh kekebalan diplomatik sehingga
mereka tidak dapat ditahan dan dipenjarakan. Akan tetapi manusia lebih dapat
menerima hal-hal lain daripada Injil. Tidak ada perkara lain yang dapat
membangkitkan emosi seperti ini, menimbulkan kebencian dan kecurigaan, dan
memicu terjadinya begitu banyak penganiayaan selain Injil. Maka, Paulus adalah
utusan Kristus (duta) yang dipenjarakan. Eadie menuturkan dengan baik:
Seorang utusan dari Pemerintahan yang paling berkuasa, berdaulat atas
kedutaan yang tak tertandingi dan mendesak, dan memiliki surat
kepercayaan yang otentik, meringkuk dalam tahanan.45
Bagian dari berita Paulus yang memicu timbulnya kebencian dari para agamis
berpandangan sempit ini adalah berita bahwa orang Yahudi yang percaya dan orang
bukan Yahudi yang percaya sekarang membentuk satu komunitas baru, berbagi
kesetaraan, dan mengakui Kristus sebagai kepala.
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Salam yang Pribadi dari Rasul Paulus (6:21-24)

6:21,22 Paulus sedang mengutus Tikhikus dari Roma menuju Efesus untuk
mengabarkan kepada orang-orang kudus mengenai keadaannya. Dia memuji
kebaikan Tikhikus sebagai saudara yang kekasih dan pelayan yang setia di
dalam Tuhan. Dalam Perjanjian Baru Tikhikus disebutkan sebanyak lima kali.
Dia adalah salah seorang yang ikut melakukan perjalanan bersama Paulus dari
Yunani ke Asia (Kis. 20:4). Dia adalah utusan Paulus kepada orang-orang Kristen di
Kolose (Kol. 4:7); di Efesus (bandingkan 6:21 dengan 2Tim. 4:12) dan mungkin juga
kepada Titus di Kreta (Tit. 3:21). Kedua misinya pada saat itu adalah untuk
mengabarkan keadaan Paulus di dalam penjara kepada orang-orang kudus, dan
untuk menguatkan hati mereka, mengusir ketakutan yang tidak perlu.
6:23 Di ayat-ayat penutup ini kita melihat ucapan salam yang menjadi sifat
Paulus –damai sejahtera dan kasih. Dengan menggabungkan keduanya, dia
mendoakan semua berkat atas para pembacanya. Juga, dengan menggabungkan katakata yang menjadi ciri orang Yahudi dan orang bukan Yahudi ini, dia mungkin
sedang membuat pernyataan yang terselubung mengenai rahasia Injil untuk kali
terakhir, yaitu orang Yahudi dan orang bukan Yahudi bersatu di dalam Kristus. Di
ayat 23 dia merindukan agar para pembacanya dapat memiliki damai sejahtera dan
kasih dengan iman. Damai sejahtera akan menjagai hati mereka dalam segala
situasi kehidupan.
Kasih akan memampukan mereka menyembah Tuhan dan bekerja sama satu
dengan yang lainnya. Iman akan memampukan mereka menjadi berani untuk
menang dalam peperangan rohani. Semua berkat ini berasal dari Tuhan, Bapa dan
dari Tuan Yesus Kristus, suatu kenyataan yang tidak masuk akal kecuali jika
mereka adalah setara.
6:24 Yang terakhir Paulus terkasih mengharapkan kasih karunia menyertai
semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang
tulus dan tidak dapat binasa. Kasih Kristiani yang sejati sifatnya tetap: kobarannya
mungkin mengecil pada saat-saat tertentu, tetapi tidak pernah padam.
Penjara Romawi sudah lama tidak dihuni oleh tahanan yang terhormat ini. Rasul
besar ini telah menerima upahnya dan bertemu muka dengan muka dengan
Kekasihnya. Tetapi suratnya masih ada bersama kita –masih segar dan hidup seperti
pada hari di mana dia menuliskannya dari dalam hati. Di abad dua puluh [satu] ini,
surat ini masih mengajar kita, memberikan ilham, meyakinkan dan menguatkan.
Mungkin memang tidak ada tulisan di dalam Buku Tuhan yang begitu
mulia dan begitu ajaib: dan oleh sebab itu, betapa mustahil bagi
siapapun, sebagai seorang utusan bahkan dari Tuhan Sendiri, untuk
menunjukkan penghargaan atasnya dalam buku terbatas ini! Saya
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berharap kita dapat mendekatinya, sekedar mencari ajaran-ajaran akan
kekudusan, ajaran yang olehnya kita mungkin dapat hidup dengan lebih
mulia daripada sekarang ini, dan yang olehnya kita dapat dimampukan
untuk memuliakan Tuhan.46
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(Pendahuluan) William G. Moorehead, Outline Studies in Acts and the Epistles, hlm. 214.
(1:3) Lewis Sperry Chafer, The Ephesian Letter, hlm. 74.
(Penjelasan Tambahan) W.G. Blaikie, “Ephesians,” Pulpit Commentary, XLVI:3.
(1:10) John G. Bellett, Brief Notes on the Epistle to the Ephesians, hlm. 6,7.
(1:17) R.W. Dale, The Epistle to the Ephesians; Its Doctrines and Ethics, hlm. 133.
(1:18) Sesuai dengan kebanyakan naskah. Maupun ada naskah yang mencatat hati (kardias,
bentuk tunggal), bukan pengertian (dianoias).
(1:19) F.B. Meyer, Key Words of the Inner Life, hlm. 92.
(1:19) Chafer, Ephesian Letter, hlml. 57.
(1:20) Meyer, Key Words, hlm. 93.
(2:3) Idem, hlm.140.
(2:4) John Eadie, Commentary on the Epistle to the Ephesians, hlm. 141.
(2:5) A.T. Pierson, “The Work of Christ for the Believer,” The Ministry of Keswick, First Series,
hlm.118,119.
(2:7) 1Korintus 13:12 dan 1Yohanes 3:2 sering dipakai untuk membuktikan bahwa kelak di
sorga kita akan menjadi mahatahu. Namun, nas yang pertama hanyalah berurusan dengan
pengenalan satu sama lain di sorga dan yang kedua dengan kesamaan kita dengan Kristus
dalam hal moral dan secara fisik.
(2:18) Eadie, Ephesians, hlm, 187.
(2:21) Blaikie, “Ephesians,” XLVI:68.
(3:1) Ruth Paxson, The Wealth, Walk and Warfare of the Christian, hlm. 57.
(3:4) Blaikie, “Ephesians”, XLVI:104.
(3:8) Idem, XLVI:105,106.
(3:9) Kata Yunani untuk penyelenggaraan atau dispensasi [zaman], sering dengan mudah
disalah artikan sebagai kata fellowship [persekutuan].
(3:16) Jamieson, Fausset, and Brown, Commentary Practical dan Explanatory on the Whole
Bible, VI:408.
(3:17) W. Graham Scroggie, “Paul’s Prison Prayer,” the Ministry of Keswick, Seri Kedua.
(3:18) Meyer, Key Words, hlm. 53,54.
(3:21) George Williams, The Student’s Commentary on the Holy Scriptures, hlm. 925.
(4:2) Walter C. Wright, Ephesians, hlm. 85.
(4:10) F.W. Grant, “Ephesians” The Numerical Bible, Acts to 2 Corinthians, VI:341.
(4:11) “A. G. Sharp” menyatakan bahwa (dalam bahasa Yunani) dua kata benda yang
merujuk pada jabatan, posisi, atau kualitas dihubungkan oleh kata kai (dan), dengan hanya
kata yang pertama disertai dengan artikel definitif, menyatakan orang yang sama. Salah
satu contoh yang tepat adalah “Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus”. Dalam bentuk
jamak, sebagaimana di sini, aturan ini tidak selalu berlaku, meskipun susunannya
mengaitkan dua kata benda (bandingkan “Ahliahli Taurat dan Orang-orang Farisi”, dsb.)
(4:12) Vance Havner, Why Not Just Be Christians, hlm. 63.
(4:15) Blaikie, “Ephesians,” XLVI:150.
(4:19) Wright, Ephesians, hlm.100.
30
(4:21) Blaikie, “Ephesians,” XLVI:151.
(SHI)
(4:32) R.C.H. Lenski, The Interpretation of St. Paul’s Epistles to the Galatians, to the Ephesians,
and to the Philippians, hlm. 588.
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(5:2) Meyer, The Heavenlies, hlm. 25.
(5:9) terang (photos) untuk Roh (Pneumatos).
(5:13) Blaikie, “Ephesians”, XLVI:209.
(5:13) Bishop Ellicot dan Dean Alford lebih menyukai terjemahan ini.
(5:21) Charles R. Erdman, Ephesians, hlm. 106.
(5:27) Pierson, “The Work of Christ,” hlm. 138.
(5:27) Grant, “Ephesians,” VI:350.
(6:4) Dikutib oleh William W. Orr dalam Bible Hints on Rearing Children, hlm. 19.
(6:6) Erdman, Ephesians, hlm.119.
(6:17) Paulus tidak menggunakan kata logos yang terkenal itu, tetapi rhema, kata yang
diungkapkan atau ucapan, di sini berarti ‘kata’ khusus dari Tuhan untuk suatu keperluan
tertentu. Sering logos dan rhema dianggap sama.
(6:17) David Watson, Discipleship, hlm. 183.
(6:19) Blaikie, “Ephesians,” XLVI:260.
(6:20) Eadie, Ephesians, hlm. 480.
(6:24) H.W. Webb-Peploe, “Grace and Peace in Four Pauline Epistles, “The Ministry of
Keswick, First Series, hlm. 69.
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Sastra Hidup Indonesia
Buku-buku yang bisa mengubah hidup Anda.
Disediakan bagi semua warga Indonesia, juga
bagi para pengikut tiap agama dan kepercayaan.
Inilah kesempatan istimewa untuk mempelajari pernyataan-pernyataan
Firman Tuhan yang sejati.
Secara bebas, tanpa biaya, bisa diunduh secara gratis.
Secara tidak diketahui (tanpa nama).
Tertarik? Atau tak percaya?
Kunjungilah situs internet kami pada alamat:
http://www.sastra-hidup.net
Tujuan Sastra Hidup Indonesia adalah memberikan suatu kesempatan yang
istimewa:
• kepada semua warga negara Indonesia,
•

tanpa memandang suku, agama, kepercayaan, atau denominasi.

Kesempatan yang luar biasa itu bermaksud:
• mempelajari pernyataan-pernyataan Firman Tuhan,
•

secara pribadi dan sendiri di rumah atau bersama satu kelompok kecil,

•

dengan cara yang mudah, bebas, tanpa biaya, dan dapat dipercayai.

Sastra Hidup Indonesia sangat menginginkan setiap orang di Indonesia diberi
kesempatan untuk dapat mengetahui pengajaran–pengajaran yang benar tentang
Firman Tuhan yang benar, yaitu:
• arti dan beritanya yang asli, sejati, dan tidak dipalsukan
•

dalam bahasa yang bisa dipahami oleh setiap warga Indonesia.

Sastra Hidup Indonesia ingin menolong dan menyokong seluruh masyarakat
Indonesia dan semua denominasi Kristen yang ingin mencari kebenaran yang
sejati.
• Sastra Hidup Indonesia bukan suatu gereja, denominasi, atau misi.
•

Sastra Hidup Indonesia tidak menerima anggota-anggota.
Dapatkanlah buku-buku ini atau yang lain secara gratis pada situs internet!

www.sastra-hidup.net
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BUKU-BUKU LAIN
Injil yang Sejati
oleh Paul Washer
Di dunia masa kini jarang ada suatu Injil yang benar-benar sejati. Injil Modern telah menjadi
suatu versi yang murahan, yang semakin diputarbalikkan. Injil palsu itu hanya berguna sebagai
pengisi daftar-daftar anggota gereja, tetapi jarang bermanfaat bagi pembangunan Kerajaan
Tuhan. Buku ini menjelaskan Injil sejati yang harus dikembalikan kepada keasliannya, yaitu Injil
yang tidak hanya berkuasa untuk menyelamatkan semua orang yang memeluknya, tetapi juga
yang berkuasa untuk mengubah semua orang yang dipeluknya.

Ikutilah Yesus
oleh William MacDonald
Seri Ikutilah Yesus – Pedoman bagi Murid-murid-Nya ini terdiri atas enam bagian yang berkaitan,
disertai oleh enam buku pelajaran, yaitu:
0. Ikutilah Yesus – Langkah-langkah Pertama
1. Pemuridan Kristen yang Sejati
2. Sifat dan Karakter Orang Kristen yang Sejati
3. Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (A)
4. Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (B)
5. Pelayanan Orang Kristen yang Sejati
Setiap bagian dibangun di atas bagian pelajaran sebelumnya. Sesudah satu buku selesai, Anda dapat melanjutkan pelajaran
pada bagian berikutnya sampai selesai seluruh seri itu. Inilah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang
berlipat ganda.
Masih lebih baik kalau buku-buku seri ini dipelajari bersama seorang Kristen sejati yang bisa bertindak sebagai seorang
mentor dan pelatih Anda, dan yang teladannya bisa diikuti secara praktis.

Kommentar & Penjelasan Perjanjian
Baru
Penafsiran Pasal demi Pasal bagi setiap Orang Percaya
oleh William MacDonald

Seri buku ini menjelaskan arti dan maksud dari dua puluh tujuh kitab di dalam Buku
Firman Tuhan, bagian Perjanjian Baru.
Seri buku ini dimaksudkan bagi mereka yang memiliki hanya sedikit sekali
pengetahuan mengenai Firman Tuhan, tetapi ingin mempelajari kitab-kitab
Perjanjian Baru dengan guna. Seri buku ini menjelaskan dan menafsirkan setiap
buku Perjanjian Baru dengan lengkap dan mudah dipahami, yaitu pasal demi pasal.

Dapatkanlah buku-buku ini atau yang lain secara gratis pada situs internet:
www.sastra-hidup.net

109

