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AKHIRNYA MERDEKA 

Jika anda mempunyai Alkitab, dan saya harap demikian, saya mengundang anda untuk bersama saya 

membuka Galatia 3. Galatia 3 merupakan salah satu teks yang paling rumit dalam seluruh tulisan 

Paulus dalam Perjanjian Baru. Ada satu ayat dalam bagian ini, Galatia 3:20, yang menurut seorang 

penafsir, “Terdapat 300 tafsiran yang berbeda untuk satu ayat ini.” Mungkin anda akan berpikir 

bahwa kita akan melihat ke-300 tafsiran tersebut, dan ini baru satu ayat saja. 

Minggu ini menjadi waktu yang memberi tantangan, dan saya pikir pagi ini juga akan memberi 

tantangan bagi kita. Menurut saya teks seperti ini dalam arti tertentu akan menguji kita. Ini untuk 

memastikan apakah kita datang ke dalam Firman hanya untuk mencari sesuatu yang mudah, 

sederhana, dan menghibur. “Berikan saja kepada saya satu prinsip untuk diikuti supaya saya dapat 
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meneruskan hidup saya.” Itulah mentalitas yang ada pada kita ketika kita datang ke dalam Firman. 

Lalu apa yang terjadi bilamana Firman tidak memberi kepada kita apa yang sederhana dan 

menghibur itu seperti, “Ini merupakan sesuatu yang prakatis?” Walaupun ada penjabaran-

penjabaran praktis di sini, namun tujuan teks ini ialah memberikan satu gambaran tentang Kristus. 

Dan teks-teks seperti ini memeriksa hati kita untuk memastikan bahwa Kristus adalah cukup. Dan 

kita ingin mendalami kebenaran-kebenaran teologis yang kaya dalam teks seperti Galatia 3, karena 

kita benar-benar ingin melihat Kristus, kita ingin mengenal Kristus. 

Dan ketika kita melakukan itu, kita akan menemukan bahwa itu tidak sia-sia. Cara saya melihat teks 

ini pada hari ini dapat saya gambarkan bukan sebagai satu maraton, melainkan sebagai satu 

pendakian, dan kita akan cukup bekerja untuk mencapi satu puncak untuk melihat satu 

pemandangan indah di sana. Lalu kita akan mendaki puncak yang kedua yang lebih tinggi di mana 

akan ada satu pemandangan yang indah lagi. 

Namun tujuan kita ialah mencapai puncak yang ketiga, yang dapat dikatakan sebagai Mount Everest, 

dan saya berjanji bahwa ketika anda tiba di sana, itu akan menjadi salah satu saat di mana anda 

berada di puncak dan melihat ke sekeliling anda, dan anda berkata, “Benar, itulah sebabnya saya 

mengabiskan waktu sebanyak itu untuk mendaki.” Jadi, apa anda siap untuk mendaki? Mari kita 

mulai. 

Kita akan membaca Galatia 3, mulai ayat 1 sampai ayat 25. Anda mungkin akan berpikir, “Saya tidak 

mengerti apa yang dikatakan, saya tidak yakin bagaimana maksudnya.” Namun anda perlu tetap 

mengikutinya dan kita akan melihat Firman ini menjadi hidup pada pagi ini, dalam cara yang saya 

harap akan membawa transformasi dalam diri kita, bahkan mungkin mentransformasikan hidup kita 

untuk selamannya. 

Paulus menulis, “Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? 

Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya 

ini yang hendak kuketahui dari kamu: Apakah kamu telah menerima Roh karena melakukan 

hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah kamu sebodoh itu? Kamu 

telah mulai dengan Roh, apakah sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah 

semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia! “ 

“Jadi, bagaimana sekarang, apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan 

berlimpah-limpah dan melakukan mukjizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu 

melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Dengan cara itu 

jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya 
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sebagai kebenaran. Jadi, kamu lihat bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman, mereka itulah 

anak-anak Abraham. Dan Kitab Suci, yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan 

orang-orang bukan Yahudi berdasarkan iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada 

Abraham: ‘Olehmu segala bangsa akan diberkati.’”  

“Jadi, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham 

yang beriman itu. Karena semua orang, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, berada di 

bawah kutuk. Sebab ada tertulis: ‘Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu 

yang tertulis dalam kitab hukum Taurat.’ Lagi pula, jelaslah, tidak ada orang yang dibenarkan di 

hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena: ‘Orang yang benar akan hidup oleh 

iman.’ Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya, akan 

hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi 

kutuk karena kita, sebab ada tertulis: ‘Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!’ Yesus 

Kristus telah melakukan hal ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-

bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu.”  

“Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang 

telah disahkan, sekalipun dibuat oleh manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh 

seorang pun. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya. 

Tidak dikatakan ‘kepada keturunan-keturunannya’ seolah-olah yang dimaksudkan adalah 

banyak orang, tetapi hanya satu orang ‘dan kepada keturunanmu’, yaitu Kristus. Maksudku 

ialah: Janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, 

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

Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, itu tidak lagi berasal dari 

janji; tetapi justru berdasarkan janjilah Allah telah memberikan anugerah-Nya kepada 

Abraham.”  

“Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan karena pelanggaran-

pelanggaran -- sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu -- dan disampaikan 

dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang 

pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau 

demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab 

andaikata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang 

kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi Kitab Suci telah mengurung segala sesuatu di 

bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan 
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kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan 

hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah 

penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Sekarang 

iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun.” 

Tiga puncak – puncak yang pertama berkaitan dengan Abraham. Puncak yang kedua berkaitan 

dengan Musa, dan puncak yang ketiga, Mount Everest dari teks ini berkaitan dengan Kristus, dan kita 

akan melihat bagaimana yang satu dibangun atas yang lain dan akhirnya membawa kita kepada 

Kristus. 

Sekarang mari kita mulai dengan puncak yang pertama, perjanjian Allah dengan Abraham. Janji Allah 

ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya iman. Janji Allah ini menunjukkan kepada kita 

pentingnya iman. Ini adalah puncak gunung yang pertama.  

Tentu anda masih ingat bahwa Paulus menulis surat ini kepada satu jemaat di mana terdapat 

beberapa guru palsu, yang disebut kelompok Judaizer, yang berpandangan, “Anda dapat percaya 

kepada Kristus, namun anda harus juga disunat, anda harus menaati ketentuan Yahudi ini atau 

peraturan Yahudi itu agar dapat diselamatkan.” Jadi mereka menambah syarat-syarat untuk 

keselamatan. Dan yang terjadi ialah – sebagaimana yang telah kita lihat minggu yang lalu tentang 

Galatia 2, yang merupakan kunci untuk memahami bagian berikutnya dalam surat Galatia -- Paulus 

memperkenalkan doktrin pembenaran oleh iman semata-mata. Ia memperkenalkannya pada akhir 

pasal 2, lalu ia mulai mempertahankannya dalam pasal 3 dan 4. Jadi pada dasarnya Paulus tidak 

mengemukakan hal yang baru. Ia mengulangi apa yang ia sebelumnya telah kembangkan, tetapi ia 

menyampaikannya untuk menanggapi apa yang diajarkan oleh kelompok Judaizer, guru-guru palsu 

itu. 

Jadi yang Paulus lakukan ialah ia kembali ke Abraham, dan berkata, “Baik, kalian berbicara tentang 

sunat. Mari kita kembali ke saat ketika sunat ini mulai dipraktekkan oleh Abraham, dan mari kita 

melihat bagaimana ia dibenarkan.” Lalu Paulus mulai berbicara tentang janji Allah kepada Abraham 

yang diterima melalui iman. Lihat ayat 6, “Perhatikan Abraham,” kata Paulus, “Ia percaya kepada 

Allah dan Alalh memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.” Dari mana Paulus mengutip ayat 

ini? Dari Perjanjian Lama, Kejadian 15. Lalu apa yang dikatakan kemudian? Lihat ayat 8, “Dan Kitab 

Suci, yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi 

berdasarkan iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham: ‘Olehmu segala 

bangsa akan diberkati’." Dari mana Paulus mengutipnya? Kejadian 12:3. 
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Jadi mari kita kembali ke Kejadian 12. Apa yang Paulus lakukan dalam Galatia 3 ialah bahwa ia 

menunjukkan tentang keharusan adanya iman. Ia mulai dengan Galatia 3. Sambil anda mencari 

Kejadian 12, saya akan menunjukkan apa yang Paulus lakukan. Ia mulai dengan memberikan 

enam pertanyaan beruntun kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada dasarnya ia mengatakan, 

“Apakah kamu menerima semua yang kamu miliki oleh karena melakukan perbuatan Taurat, oleh 

karena ketaatanmu, ataukah oleh iman?” Paulus ingin menekankan sesuatu; ini adalah pertanyaan-

pertanyaan retoris, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa semuanya oleh iman, dan karena itu 

ia kembali ke Abraham dan berkata, “Lihatlah Abraham.” Dan yang Paulus lakukan ialah bahwa ia 

membangun gambaran yang terlihat di seluruh Perjanjian Baru, yaitu bahwa setiap orang yang 

menjadi bagian dari umat Allah berada dalam garis Abraham. Umat Allah dalam Perjanjian Lama 

dimulai dari Abraham Ia adalah bapa bangsa Israel, dan hal ini diteruskan dalam gereja lokal dan 

perjanjian yang baru bahwa kita adalah anak-anak Abraham. 

Ada satu lagu yang yang kami nyanyikan sebagai anak-anak ketika saya masih bertumbuh semasa 

kecil dalam gereja, “Bapa Abraham mempunyai banyak anak,” dengan gerakan-gerakan tertentu. 

Kita semua adalah anak-anak Abraham. Itulah yang Paulus kembangkan dalam teks ini. Jadi Paulus 

berkata, “Mari kita kembali ke Abraham dan melihat bagaimana Abraham menerima janji Allah.” 

Perhatikan Kejadian 12:1, dan dengarkan apa yang Allah katakan kepada Abraham, “Tuhan 

berfirman kepada Abraham, ‘Tinggalkan negerimu, bangsamu, dan rumah bapamu, dan pergilah ke 

tempat yang akan Kutunjukkan kepadamu’.” Sekarang dengarkan bunyi janji itu dalam ayat 2, “Aku 

akan membuat kamu menjadi satu bangsa yang besar, dan Aku akan memberkatimu. Aku akan 

menjadikan namamu besar, dan kamu akan menjadi berkat. Aku akan memberkati mereka yang 

memberkati engkau, dan mengutuki mereka yang mengutuki engkau, dan semua bangsa di bumi 

akan diberkati melalui engkau.” Ini adalah satu janji yang luar biasa yang diberikan Allah kepada 

Abraham. Abraham tidak melakukan sesuatu pun untuk menerimanya. Dari apa yang kita tahu, 

Abraham adalah seorang dari bangsa kafir yang tidak mencari Allah. Ini diprakarsai oleh Allah. 

Inilah bagian pertama dari perjanjian dengan Abraham yang saya ingin tekankan di sini. Oleh 

anugerah semata-mata, Allah memberkati umatNya – tidak didasarkan pada apa yang Abraham telah 

lakukan, melainkan pada prakarsa dan anugerah Allah, Allah membuat perjanjian ini dengan 

Abraham. Ini bukanlah Abraham yang pergi mengadakan perjanjian dengan Allah, ini adalah Allah 

yang mendatangi Abraham dan membuat perjanjian dengannya. Hal ini terlihat makin jelas dalam 

Kejadian 15. Perhatikan Kejadian 15. Apa yang terjadi ialah bahwa Allah baru saja mengatakan 

dalam Kejadian 12, “Semua bangsa di bumi akan diberkati melalui engkau, Abraham.” Namun 

masalah satu-satunya ialah bahwa Abraham tidak mempunyai seorang anak laki-laki. Ia tidak 
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mempunyai seorang pewaris dalam keluarganya. Bagaimana mungkin ia akan mempunyai seorang 

penerus yang akan memberkati semua bangsa pada waktu ia bahkan tidak memiliki seorang anak 

laki-laki dari istrinya Sarah? 

Dengarkan apa yang dikatakan dalam Kejadian 15:1, “Setelah itu, Firman Allah datang kepada 

Abraham dalam satu penglihatan. ‘Jangan takut, Abram, Akulah perisaimu, upahmu sangat besar.’ 

Abram menjawab: ‘Ya Tuhan ALLAH, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku 

akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, 

orang Damsyik itu.’ Lagi kata Abram: ‘Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga 

seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku.’ etapi datanglah firman TUHAN kepadanya, 

demikian: "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang 

akan menjadi ahli warismu." Lalu TUHAN membawa Abram ke luar serta berfirman: ‘Coba lihat 

ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya.’ Maka firman-Nya 

kepadanya: ‘Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu’.” 

Dari bagian inilah Paulus mengutip dalam Galatia 3, “Abram percaya akan Allah dan Ia 

memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.” Kita akan mendalami hal ini, tentang apa 

yang terjadi dan bagaimana Abraham menerima janji itu. Oleh anugerah saja Allah memberkati 

umatNya, dan anugerah itu dinyatakan dalam janji-janji yang radikal. Kita melihat ini di 

sepanjang kehidupan Abraham, dan ini terbukti dalam peristiwa ini. Allah berkata kepada 

Abraham, “Engkau akan memperoleh keturunan sebanyak bintang di langit, tidak terhitung 

jumlahnya,” namun saat itu Abraham belum mempunyai seorang putra. Bukan hanya Abraham 

tidak memiliki seorang putra, melainkan juga ia sudah berumur 99 tahun pada saat itu dan istrinya 

Sarah berumur 90 tahun. Kelihatannya keadaaan mereka tidak memberi pengharapan. Bahkan 

ketika Sarah diberitahu bahwa ia akan mempunyai anak, ia tertawa karena hal itu. 

Namun itulah gambaran yang kita lihat di sini. Ini bukanlah Abraham dan Sarah yang melakukan 

sesuatu, ini adalah apa yang Allah lakukan oleh anugerahNya, janji-janji yang radikal oleh 

anugerahNya. Bahkan jika anda membaca Kejadian 15 dan melihat apa yang terjadi pada hari itu, di 

mana ketika anda masuk ke dalam satu perjanjian dengan seseorang, anda melakukan sesuatu yang 

kelihatannya aneh bagi kita pada masa kini, namun merupakan bagian dari gambaran tentang 

kurban dalam Perjanjian Lama. Yang anda lakukan ialah mengambil binatang kurban lalu memotong 

menjadi bagian-bagian, lalu menempatkan sebagiannya di satu sisi dan yang lainya di sisi yang lain, 

di mana bagian-bagian itu saling berhadapan dan terdapat celah di antaranya. 
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Dan yang terjadi ialah bahwa kedua pihak yang sedang memasuki perjanjian satu dengan yang lain, 

satu sumpah satu dengan yang lain, akan berjalan bersama di celah tersebut, yang melambangkan 

sumpah, bahwa perjanjian itu sekarang berlaku. 

Itulah yang terjadi dalam Kejadian 15. Dikatakan dalam ayat 9, “Firman TUHAN kepadanya: 

‘Ambillah bagi-Ku seekor lembu betina berumur tiga tahun, seekor kambing betina berumur 

tiga tahun, seekor domba jantan berumur tiga tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak 

burung merpati.’ Diambilnyalah semuanya itu bagi TUHAN, dipotong dua, lalu diletakkannya 

bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua.” 

Lalu dikatakan dalam ayat 12, “Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan 

nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan.” Lalu Tuhan mulai berbicara 

kepadanya dan memberikan kepadanya janji-janji berkat. Lalu dikatakan lagi dalam ayat 17, 

“Ketika matahari telah terbenam, dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang 

berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari 

itulah TUHAN mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman ….” 

Inilah caranya Allah memberikan gambaran simbolis dengan berjalan melewati potongan-

potongan tersebut, namun apa yang Abraham lakukan ketika Allah berjalan melewati itu? Ia 

sedang tertidur, ia tidak berjalan melewati potongan-potongan itu. Dapat dikatakan bahwa ini 

merupakan satu perjanjian unilateral atau perjanjian sepihak. Dalam hal ini Allah berkata, 

“Berdasarkan anugerahKu, Aku memprakarsai satu perjanjian dengan engkau, dan walaupun 

engkau tidak melakukan apa pun dalam hal ini, engkau akan menerima berkatKu.” 

Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Abraham dapat menerima berkat Allah? 

Jawabannya membawa kepada bagian kedua dari perjanjian Allah dengan Abraham. Oleh 

anugerah semata-mata Allah memberkati umatNya; melalui iman semata-mata umat Allah 

menerima berkatNya. Melalui iman – oleh anugerah melalui iman. Inilah yang Paulus sedang 

bicarakan. 

Inilah caranya Abraham menerima berkat Allah – bukan karena ia berhak menerimanya atau 

karena jasanya. Ia menerimanya. Ia percaya akan apa yang didengarnya. Abraham tidak 

melakukan apa pun. Sebaliknya ia percaya akan sesuatu. Lebih tepat, ia percaya akan Seseorang, 

ia percaya akan Allah. Dan itulah yang dikatakan dalam Kejadian 15:6 yang dikutip dalam 

Galatia 3, “Abraham percaya akan Allah, dan Allah memperhitungkan kepadanya sebagai 

kebenaran.” Di sini kita melihat gambaran yang sama dengan yang kita bicarakan pada minggu 

yang lalu, tentang kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Kebenaran di hadapan 
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Allah diperhitungkan kepada Abraham berdasarkan apa yang ia percayai, bukan pada apa yang 

ia lakukan. 

Abraham percaya akan Allah. Ini yang dibicarakan dalam Roma 4. Dikatakan, “Imannya tidak 

menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah mati, karena usianya telah 

kira-kira seratus tahun, dan bahwa rahim Sara telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia 

tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan 

Allah, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia 

janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.” Itu sebabnya 

Allah memperhitungkan hal itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Diperhitungkan kepadanya 

sebagai kebenaran – kebenaran Allah, diperhitungkan kepadanya karena ia percaya bahwa Allah 

mampu menggenapi apa yang sudah dijanjikanNya, melalui iman semata-mata. Dan inilah yang 

Paulus bicarakan tentang kelompok Judaizer ini. Ia berkata, “Ya, Abraham disunat, namun kapan ia 

disunat?” Sesudah ia dibenarkan ataukah sebelumnya?” Ia disunat setelah ia dibenarkan. Baru dalam 

Kejadian 17 Abraham disunat. Itulah yang dibicarakan dalam Roma 4, yang merupakan semacam 

tafsiran tentang Galatia 3, bahkan tentang seluruh surat Galatia. Tetapi Paulus mengatakan, “Bukan 

setelah Abraham disunat, melainkan sebelum ia disunat.” Ia telah lebih dahulu dibenarkan oleh 

iman, bukan didasarkan pada apa yang ia telah lakukan, melainkan pada apa yang Allah telah 

lakukan dalam hidupnya, sepenuhnya didasarkan pada anugerah, oleh anugerah melaui iman. 

Dan inilah gambaran yang Paulus jelaskan. Ia kemudian bahkan mengutip Habakuk 2:14 dalam 

Galatia 3 yang mengatakan, “Orang benar akan hidup oleh iman.” Orang benar hidup oleh iman. 

Inilah ayat yang telah menjungkirbalikkan Martin Luther. Ia hidup pada satu masa, kika anda dapat 

membayangkannya, ketika Paus duduk di salah satu gereja di Roma, yang memmpunyai tangga-

tangga yang dianggap suci, tinggi dan panjang yang menuju ke depan gedung gereja itu, di mana 

Paus menjual surat pengampunan dosa. Gereja mengatakan kepada orang-orang, “Jika anda 

membayar sejumlah uang dan menaiki tangga-tangga ini dan berlutut di setiap anak tangga, dan 

anda mencium tangga-tangga itu, dan anda berdoa, dan melakukan semua itu dan tiba di puncak 

tangga, maka dosa-dosa anda akan diampuni. Dosa anda diampuni atau anda dapat melakukannya 

bagi orang lain.” Yang mereka buat ialah mencari dana melalui aturan seperti itu. 

Lalu Luther berangkat ke Roma dan ia melihat peristiwa ini, dan ia ikut melakukannya. Banyak 

orang berusaha melakukannya, karena inilah yang dikatakan oleh gereja tentang apa yang anda 

harus lakukan akar dapat dibenarkan oleh Allah. Jadi Luther menemukan dirinya sedang mendaki 

tangga-tangga itu. Dan menurut Luther, sebagaimana yang dikatakan oleh anaknya, pada saat itulah 

ia teringat akan Habakuk 2:14, “Orang benar akan hidup oleh iman.” Bukan dengan mendaki tangga-
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tangga untuk mendapat jalan kepada Allah. Jadi Luther segera berhenti dari apa yang ia sedang 

lakukan dan kembali ke Wittenberg dan lahirlah Reformasi Protestan. Orang benar akan hidup oleh 

iman. Hanya oleh anugerah Allah memberkati umatNya. Hanya oleh iman umat Allah menerima 

berkatNya. Di sinilah muncul pertanyaan, “Baik, jika semua yang kita harus lakukan hanyalah 

percaya akan Allah untuk memperoleh kebenaranNya yang diperhitungkan kepada kita, tanpa 

melakukan apa pun, lalu bagaimana dengan cara kita hidup? Bukankah itu akan membawa kepada 

satu kehidupan yang bebas di mana orang melakukan apa yang mereka inginkan?” 

Alkitab mengajarkan bahwa bukanlah demikian. Mereka yang tahu bahwa mereka telah 

diselamatkan oleh anugerah semata-mata melalui iman secara radikal hidup berbeda dengan dunia 

ini, karena mereka menyadari bahwa mereka bukan hanya diselamatkan oleh iman, melainkan juga 

mereka hidup oleh iman. Iman diekspresikan dalam ketaatan yang radikal. Pikirkan tentang 

Abraham – hanya Abraham. Ia dibenarkan oleh iman. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu ia 

disunat. Setelah itu – bahkan kembali ke Kejadian 12, sebelum ia disunat, Allah memberikan 

kepadanya janji ini, dan apa yang ia lakukan? Ia mengemasi barang-barangnya dan berkata, “Tuhan, 

saya akan pergi ke mana pun Engkau memimpin saya.” Dan ia meninggalkan keluarganya dan 

semuanya yang ia kenal di belakangnya. Berbicara tentang radikal, menjual semua milik anda – 

Abraham meninggalkan semua di belakang. Ia berangkat menuju tempat yang asing di mana ia hidup 

dalam kemah. Ia mengandalkan Allah untuk menuntunnya dalam setiap langkahnya. Ini adalah 

hidup secara radikal oleh iman. 

Lihat Kejadian 22. Apa yang terjadi di sana? Abraham akhirnya mempunyai seorang putra yang telah 

dijanjikan oleh Allah, yaitu Isak. Apa yang Allah perintahkan kepada Abraham? “Abraham, Aku ingin 

agar engkau mengambil anakmu,” lalu apa? “Bunuhlah dia dan persembahkanlah anakmu Isak, anak 

yang telah Kujanjikan kepadamu dan yang sekarang telah diberikan kepadamu, Aku inginj agar 

engkau menyembelihnya.” Apa yang Abraham lakukan? Ia melakukannya – atau hampir 

melakukannya sampai Allah menghentikannya. Abraham membawa putranya ke suatu gunung dan 

memegang pisau di atas tubuh putranya. Ini bukannya seseorang yang baru saja dibenarkan dalam 

Kejadian 12 dan 15. Ini adalah seseorang yang hidup oleh iman dalam Kejadian 22, dan itulah hidup 

oleh iman secara radikal. 

Dengarkan Kejadian 22:15 ketika Tuhan menghentikannya, “Lalu seorang malaekat Tuhan 

memanggil Abraham dari langit dan berkata, ‘Aku bersumpah demi diri-Ku sendiri -- demikianlah 

firman TUHAN --: Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk 

menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku, 
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maka Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat 

banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut’.” Dapatkah anda melihat di sini 

sesuatu yang agak janggal yang membuat kita berpikir? Karena kita sudah berbicara selama ini 

tentang bagaimana hanya oleh anugerah melalui iman kita dibenarkan, dan Allah berkata kepada 

Abraham, “Karena engkau telah melakukan ini, karena engkau telah taat, maka Aku akan 

memberkati engkau.” Bukankah sepertinya bertentangan? Apakah ini berarti  bahwa sekarang 

Abraham memperoleh berkat Allah karena ia telah melakukan sesuatu? 

Jawabannya ialah, “Sama sekali tidak.” Sebaliknya, Abraham hidup oleh iman. Gambarannya adalah 

sama. Ia telah menerima janji dari Allah, maka ia harus mengandalkan Allah. Ia percaya akan Allah, 

dan hidupnya merupakan wujud dari iman seperti itu. Ini bukan berusaha meraih keselamatan, ini 

adalah hidup oleh iman. Inilah gambaran yang sepenuhnya kita kihat dalam Ibrani 11. Anda melihat 

semua tokoh iman, pahlawan iman, yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Perhatikan Ibrani 11:33 

dan selanjutnya, “yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan 

kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api 

yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, 

telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara 

asing. Wanita-wanita telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, oleh karena 

kebangkitan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima 

pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan 

didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari dengan batu, digergaji, 

dibunuh dengan pedang; mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit 

kambing sambil menderita kekurangan, kesengsaraan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi 

mereka.” 

Orang yang hidup oleh anugerah melalui iman secara radikal menjalani hidup yang berbeda dengan 

dunia ini – hidup yang sepenuhnya berbeda. Mengapa? Karena mereka percaya akan Allah, mereka 

tahu bahwa mereka tidak perlu melekat pada hal-hal yang kita genggam dalam dunia ini, karena 

mereka tahu bahwa Allah adalah baik. Dan mereka tahu bahwa Allah saja yang memuaskan mereka 

sepenuhnya. Dan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini tidak lagi berharga bagi mereka., 

karena Allah adalah yang berharga bagi mereka, dan mereka merindukan Allah, dan mereka percaya 

akan Allah. Mereka percaya bahwa Ia cukup bagi mereka, jadi mereka tidak berkata, “Saya telah 

memperoleh anugerah melaui iman, jadi saya dapat berkecimpung dalam dosa dan dalam hal-hal 

yang menurut dunia ini nikmat dan hidup menurut kehendak saya.” Tidak, itu bukanlah hidup oleh 

anugerah melalui iman. Orang yang hidup seperti itu tahu sedikit sekali tentang anugerah dan 
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tentang iman. Alasan mengapa kita tidak menjalani hidup yang radikal sebagaimana yang 

diceritakan dalam Ibrani 11 ialah karena kita kekurangan iman. Kita harus percaya akan Allah, 

percaya bahwa Ia adalah baik, dan adalah layak untuk mempertaruhkan segala sesuatu bagiNya. 

Mempertaruhkan hidup kita – bahwa Ia demikian baik. 

Dan bilamana kita percaya akan Allah, itulah hidup yang mengalir dari iman. Ada satu ilustrasi. John 

Bunyan menulis satu buku yang berjudul Perjalanan Seorang Musafir, yang merupakan salah satu 

buku yang paling banyak dibaca dalam sejarah Kekristenan. Ketika Bunyan masih berumur sekitar 

20-an tahun, ia adalah seorang anggota gereja, dan dari semua segi ia bukanlah seorang Kristen.  Ia 

bergumul dan bergulat dengan keselamatannya, berjuang memperoleh kemenangan atas dosa dan 

damai dengan Allah yang ia rindukan. Dan ia bekerja – ia berusaha, dan sebagaimana banyak orang 

dalam gereja, ia mencoba untuk menjadi benar di hadapan Allah – berusaha, berusaha, dan 

berusaha. 

Ia berkata bahwa ia sudah tiba pada satu titik, dan ia menulis, “Pada suatu hari ketika saya sedang 

melewati satu ladang, kalimat ini menyentuh jiwa saya, ‘Kebenaranmu ada di surga.’ Dan saya 

berpikir dengan semua yang saya lihat, dengan mata jiwa saya, Yesus Kristus di sebelah kanan Allah. 

‘Di sanalah,” saya berkata, ‘kebenaranku,’ sehingga di manapun saya berada, atau apa pun yang saya 

lakukan, Allah tidak dapat mengatakan kepadaku, ‘Ia kekurangan kebenaran,’ karena semuanya 

sudah adil di hadapanNya’. Tambahan pula, saya melihat bahwa bukanlah keadaan hati saya yang 

baik yang membuat kebenaranku lebih baik, juga bukan keadaan hatiku yang jahat yang mebuat 

kebenaranku lebih buruk. Karena kebenaranku adalah Yesus Kristus sendiri. Saya menatap ke langit 

dan berkata, ‘Ia adalah kebenaranku, saya tidak perlu bekerja, juga tidak perlu berusaha membuat 

diriku benar. Ia adalah kebenaranku, Ia ada di hadapan Allah demi saya.” Bunyan berkata, “Sekarang 

rantai yang mengikatku sungguh terlepas dari kakiku. Saya terlepas dari penderitaan dan 

kesukaranku, pencobaan-pencobaanku lenyap, dan saya pulang ke rumah dengan bersukacita atas 

anugerah dan kasih Allah.” Pengalaman tersebut menyadarkan Bunyan, keselamatan 

menyadarkannya. Ia kini tahu oleh anugerah melalui iman, melalui kebenaran Kristus, dan tidak ada 

apa pun yang ia harus lakukan. 

Apakah kita mengetahui ini? Apakah kita melihat Kristus di surga sebagai kebenaran kita, yang 

merupakan satu-satunya cara bagi kita untuk berdiri di hadapan Allah? Itu sebabnya, sebagaimana 

yang dikatakan oleh Bunyan, kitab tafsiran surat Galtia yang ditulis oleh Luther menjadi buku yang 

paling berharga bagi Bunyan setelah Alkitab. Bunyan memahami gambaran tentang hidup oleh iman, 

dibenarkan oleh iman. Jadi apa yang ia lakukan dalam hidupnya? Ia hidup untuk memberitakan Injil. 
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Dan kemudian pada suatu waktu pemerintah berkata, “Jika kamu terus memberitakan Injil, kamu 

akan dijebloskan ke penjara.” Ini tidak dapat membungkamkan John Bunyan, ia terus memberitakan 

Injil. Dan Ia dijebloskan ke penjara. Ia mempunyai seorang istri dan empat anak, salah satunya buta. 

Istrinya sedang hamil. Ketika dalam penjara, istrinya mulai mengalami komplikasi dalam 

kandungannya. Mereka berkata, “Bunyan, jika kamu berhenti memberitakan Injil, kami akan 

membebaskan kamu.” Bunyan menjawab, “Saya tidak dapat berhenti memberitakan Injil.” Istrinya 

lalu mengalami kekuguran. 

Dalam waktu 12 tahun kemudian, Bunyan tetap dipenjarakan – bukan karena ia berusaha 

memperoleh keselamatan, melainkan karena ia percaya akan Allah. Dan ini disertai dengan hidup 

oleh iman yang ditunjukkan dalam dirinya. Ia memahami anugerah. Seluruh riwayat hidupnya yang 

dibukukan diberi judul Anugerah Melimpah Bagi Orang Yang Paling Berdosa. Dan ia memahami 

iman. Dengarkan apa ia tulis dari penjara. Ia menulis, “Memang saya sedang dalam penjara.” Ia juga 

menulis buku Perjalanan Seorang Musafir dari penjara. “Saya sekarang dalam tubuh  sedang 

dipenjarakan, namun pikiranku merdeka untuk belajar tentang Kristus, dan bagaimana Ia baik 

terhadapku. Karena walaupun manusia membelenggu manusia lahiriahku dalam jeruji besi, namun 

oleh iman kepada Kristus saya mampu terbang tinggi melewati bintang-bintang. Rantai mereka 

tidak dapat memadamkan rohku, juga tidak dapat melepaskan Allah dari saya. Iman dan 

pengharapanku tidak dapat mereka padamkan, dan aku akan menjadi lebih tinggi daripada mereka.” 

Kiranya Allah memberikan kepada kita iman seperti itu. Kiranya Allah memberikan kepada kita 

iman yang tidak mampu dikalahkan oleh materialisme dalam dunia ini, karena kita mengetahui 

bahwa Allah adalah baik, bukannya harta. Kiranya Allah memberikan kepada kita iman yang tidak 

mampu dikalahkan oleh dosa dalam dunia ini, karena kita mengetahui bahwa Allah sendiri yang 

memuaskan kita, bukannya dosa dan kenikmatan yang menggoda kita untuk kembali kedalamnya. 

Tidak, Ia adalah baik. Kita percaya akan Allah, kita percaya bahwa Ia adalah baik. Kiranya Allah 

menolong kita untuk memahami keselamatan oleh anugerah semata-mata, melalui iman semata-

mata, yang membawa keapda ketaatan yang radikal kepada Kristus. Kiranya Allah menolong kita 

untuk menyatukan bersama hal-hal ini. Galatia 5 dan 6 dapat secara khusus menolong 

mempersatukan hal-hal ini, namun kita perlu dilepaskan dari satu Kekristenan yang mengatakan, 

“Saya menerima anugerah,” namun berkecimpung dalam perkara-perkara dunia ini. Itu bukan 

anugerah, dan itu bukan iman, dan inilah intinya. 

Jadi inilah gambarannya. Puncak gunung yang pertama – Abraham menerima berkat Allah, oleh 

anugerah semata-mata, melalui iman semata-mata. Sekarang kita turun gunung kembali dan 

mendaki ke puncak yang kedua – Musa. Perjanjian Allah dengan Musa. Sekarang kita perlu 
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memahami satu kebenaran yang merupakan kunci sebelum kita melihat perjanjian dengan Musa.  

Apa yang diajarkan oleh kelompok Judaizer dalam Galatia 3 ialah, “Baik, Abraham seorang tokoh 

iman. Kami mennyadari hal itu, namun kemudian Allah memberikan satu perjanjian dengan Musa 

yang mencakup di dalamnya Taurat.” Jadi kelompok Judaizer ini mengatakan, “Allah dulu berurusan 

dengan umatNya berdasarkan anugerah melalui iman, namun sekarang Ia telah memberikan Taurat, 

jadi sekarang dengan Musa, Ia mengatakan apa yang yang harus kita lakukan.” 

Jadi mereka mengatakan bahwa apa yang terjadi melalui Musa meniadakan apa yang terjadi melalui 

Abraham, sehingga membalikkan gambaran yang ada. Tetapi kita perlu menyadari akan kebenaran 

kunci di sini bahwa perjanjian Allah dengan Musa tidak bertentangan dengan perjanjianNya dengan 

Abraham. Ini mempunyai makna yang penting. Perjanjian Allah dengan Musa tidak bertentangan 

dengan perjanjianNya dengan Abraham. Sebaliknya, perjanjian Allah dengan Musa melengkapi 

perjanjianNya dengan Abraham. Ini amat penting karena kita akan melihat beberapa kontras antara 

apa yang terjadi melalui Musa dengan yang terjadi melalui Abraham. Namun kita perlu menyadari 

bahwa Allah tidak bertentangan dengan diriNya sendiri. Inilah yang Paulus bicarakan dalam Galatia 

3:15,16 dan 17. Ia berkata, “Perjanjian melalui Musa tidak membatalkan apa yang sudah terjadi 

melalui Abraham. Keduanya saling melengkapi.” 

Dengan pemahaman ini, marilah kita mendaki ke puncak gunung yang kedua. Perjanjian Allah 

dengan Musa, dan inilah kebenaran yang menonjol di sini. Bersama dengan Abraham, janji Allah 

menunjukkan pentingnya iman. Bersama Musa, TauratNya menunjukkan kesia-siaan daging. Ini 

merupakan satu kalimat yang bermakna; biarkan saya sedikit menjelaskannya. Taurat Allah 

menunjukkan kesia-siaan kedagingan kita. Apa yang Paulus lakukan dalam Galatia 3 ialah bahwa ia 

berulang-ulang menyinggung tentang Taurat. Sewaktu-waltu kalau Taurat disebut dalam Perjanjian 

Baru , maka yang dimaksudkan ialah seluruh Perjanjian Lama. Sewaktu-waktu yang dimaksudkan 

ialah hanya Kesepuluh Hukum. Bahkan sewaktu-waktu yang dimaksudkan hanyalah kehendak Allah, 

atau otoritas Allah. Namun kebanyakan dari penggunaan kata “hukum” yang Paulus gunakan, 

khususnya dalam Galatia 3, mengacu kepada perintah-perintah dan tuntutan-tuntutan yang 

diberikan kepada Musa dalam kitab Keluaran, yang kita lihat dalam kitab Imamat, Bilangan, dan 

Ulangan. Seluruh gambaran dalam Perjanjian Lama, itulah hukum yang Paulus maksudkan. 

Dan ini adalah penting karena bilamana kita melihat Galatia 3 berbicara tentang hukum, yang 

dibicarakan bukan hanya Firman Allah secara umum, yaitu seluruh gambaran ini. Yang dimaksudkan 

ialah perjanjian yang Allah buat dengan umatNya pada zaman Musa, yang akan menuntun mereka 

sepanjang Perjanjian Lama. Tapi saya ingin menekankan bahwa tentu terdapat beberapa implikasi 
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tentang bagaimana kita memahami Firman Allah berdasarkan bagaimana kita memahami Taurat. 

Namun kita tidak boleh lupa bahwa Paulus secara khusus sedang berbicara tentang apa yang Allah 

berikan kepada Musa, dan Taurat yang Ia berikan kepada mereka. 

Paulus mulai membicarakan hal ini dalam Galatia 3:10 sampai ke ayat 25. Ia mulai berbicara tentang 

apa yang tidak dapat dilakukan oleh Taurat – “Taurat tidak dapat mendatangkan hidup.” Paulus 

berkata, “Taurat tidak dapat mendatangkan keselamatan, Taurat tidak dapat memberikan 

pembenaran, Taurat tidak dapat mendatangkan kedua hal itu. Lalu Paulus tiba di ayat 19 yang 

merupakan satu ayat kunci. Dikatakan dalam ayat 19, “Kalau begitu apa tujuan Taurat?” Jika Taurat 

tidak dapat mendatangkan hidup, dan tidak dapat mendatangkan pembenaran, mengapa kita 

mempunyai Taurat, apa tujuan Taurat?” Paulus menjawab, “Maksud Taurat ialah menunjukkan 

kesia-siaan dari kedagingan kita.” Apa yang saya maksudkan dan apa yang Paulus maksudkan dalam 

surat Galatia ketika ia menyebut “daging” ialah natur dosa kita, itulah daging. Itulah bagian dalam 

diri kita yang tidak memliliki Kristus, yang tidak menginginkan Kristus. Itulah ketika kita belum 

datang untuk beriman kepada Kristus, di mana kita didominasi, dikontrol oleh daging, natur dosa 

kita. 

Dalam tingkatan praktis, itu adalah bagian dalam diri kita yang berkata, “Saya yang berkuasa atas 

hidup saya.  Saya yang menentukan, dan saya tahu apa yang terbaik. Dan tidak seorang pun yang 

perlu memberitahu saya apa yang harus saya lakukan.Saya tahu bagaimana membawa hasil yang 

terbaik. Saya tahu apa yang saya paling nikmati. Saya tidak akan berdiri di hadapan hakim untuk 

mempertanggungjawabkan cara saya menjalani hidup saya, karena itu jangan coba memberitahukan 

apa yang harus saya lakukan.” Ini sama dengan Hawa di taman Eden yang berkata, “Saya akan 

makan buah yang saya inginkan.” Dan itu adalah setiap kita, setiap kita dalam ruangan ini, yang 

berkata, “Saya akan melakukan apa yang ingin saya lakukan, dan sayalah yang akan menentukan, 

sayalah akan menjadi otoritas atas hidup saya.” Itulah gambaran tentang daging. Dan kita akan 

melihat kemudian dalam surat Galatia tentang bagaimana keinginan daging berperang melawan 

keinginan Roh dalam diri orang percaya. 

Namun gambaran yang Paulus bicarakan di sini ialah tentang bagaimana Taurat menunjukkan 

kepada kita ketidakmampuan kita. kelemahan kita, kesia-siaan daging dalam beberapa cara yang 

berbeda. Pertama, Taurat menunjukkan kepada kita bahwa kita telah melanggar perintah-

perintahnya. Kita telah melanggar hukum Allah. Inilah yang dikatakan dalam Galatia 3:10.  Menurut 

Galatia 3:10, kita semua telah melakukan pelanggaran, setiap kita yang ada dalam ruangan ini telah 

melanggar hukum Allah. “Semua orang yang melakukan perbuatan Taurat berada di bawah kutuk 

Taurat,” kata Paulus, “karena telah tertulis, ‘’terkutuklah setiap orang yang tidak melakukan apa 
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yang tertulis dalam kitab Taurat’.” Yang Paulus lakukan ialah bahwa ia mengutip dari Ulangan 27, 

“Barang siapa yang tidak mengikuti setiap perintah  yang tertulis dalam Taurat, terkutuklah ia.” 

Taurat menuntut ketaatan yang sempurna. Itu sebabnya Yesus pada akhir Khotbah di Bukit, di mana 

Yesus berbicara tentang hukum Perjanjian Lama, Ia berkata, “Hendaklah kamu menjadi sempurna 

sama seperti Bapamu di surga sempurna adanya.” Itulah ukurannya – kesempurnaan. Dan kita telah 

melanggar hukum Allah. Taurat memperhadapkan kita dengan fakta bahwa kita tidak mampu 

menaatinya dengan sempurna. Tidak seorang pun dari antara kita dalam ruangan ini. Jadi yang 

Taurat lakukan ialah beberapa hal yang berbeda. Pertama, Taurat menyingkapkan dosa kita. Taurat 

menyingkapkan dosa kita, membawa dosa yang ada di dalam hati kita ke dalam terang. 

Ada banyak hal yang dapat kita jabarkan di sini. Jika kita melihat Roma 3, 4, dan 5, bahkan dalam 

pasal 6 dan 7, maka yang dilakukan oleh Taurat ialah memperhadapkan kita dengan perintah-

perintah Allah, dan membawa hati kita yang berdosa yang berada di bawah permukaan dalam setiap 

kehidupan kita, dan membawanya sampai ke inti kehidupan kita. Hal ini dapat diilustrasikan dalam 

kehidupan anak-anak. Seorang anak mempunyai hati dan keinginan untuk mengatakan, “Saya akan 

melakukan apa pun yang saya inginkan.” Dan keyakinanya tetap ada sampai datangnya perintah, dan 

sang ayah mengatakan kepada anaknya, “Caleb, jangan lakukan itu.” Ia menoleh dan menjawab 

dengan perkataan yang seharusya tidak boleh diucapkannya – salah satu perkataan favorit mereka, 

“Tidak, tidak, saya tidak mau mendengarkan ayah, saya akan melakukan apa yang saya inginkan.” 

Dan ia melakukannya. Sekarang, hati seperti itu yang berkata, “Saya yang pegang kendali,” dapat 

dikatakan mati. Anda tidak melihatnya sampai perintah itu datang, bukan? Ketika perintah itu 

diberikan, dosa muncul ke dalam kehidupan, pemberontakan muncul ke dalam kehidupan, dan anda 

melihatnya. Hati yang berdosa disingkapkan, “Tidak, saya yang pegang kendali,” dan di situlah sang 

ayah mengatakan, “Tidak, tidak, kamu bukannya yang pegang kendali.” 

Itulah gambarannya di sini, itulah yang terjadi. Hukum Allah memperhadapkan setiap hati kita 

dengan perintah-perintah Allah, dan kita menentangnya. Kita melakukan hal-hal menurut keinginan 

kita, dan Taurat menyingkapkan dosa kita. Bukan hanya Taurat menyingkapkan dosa kita, 

melainkan juga Taurat  sebenarnya meningkatkan dosa kita, membuat dosa itu menjadi lebih buruk. 

Itulah yang Paulus katakan dalam Galatia 3:19. Ia berkata, “Taurat ditambahkan oleh karena 

pelanggaran.” Kita tidak punya waktu untuk membahas ayat ini dari segi tata bahasa, namun pada 

dasarnya yang Paulus maksudkan ialah bahwa Taurat menambah pelanggaraan. Hal yang sama 

dikatakannya dalam Roma 5:20, “Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak.” 

Bilamana Taurat menyingkapkan dosa kita, dosa kita dibawa lebih dan lebih lagi ke dalam terang. 

Dan kita menentang Taurat, lalu kita berdosa, lalu timbullah pelanggaran, sebagaimana satu 
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lingkaran spiral, dan hati kita bertambah keras dan lebih keras terhadap Allah. Jika bukan karena 

anugerah, maka keadaan akan terus seperti itu. Allah, terima kasih untuk anugerahMu yang 

menolong saya sehingga tidak terus menentang hukumMu. 

Inilah gambarannya – Taurat meningkatkan dan menyingkapkan dosa kita, dan sebagai akibatnya, 

kita diperhadapkan dengan satu realitas yang kejam, keras, dan mengejutkan. Bukan hanya bahwa 

kita tidak taat – semua kita tidak taat terhadap hukum Allah, tetapi sebagai akibatnya, kita semua 

patut menerima murka Allah. Dan perhatikan baik-baik, mudah sekali bagi kita untuk tidak mau 

berbicara tentang murka dan hukuman Allah. Inilah yang dikatakan oleh Paulus, “Semua orang yang 

melakukan perbuatan Taurat berada di bawah. – apa? Di bawah kutuk, karena telah tertulis, 

‘Terkutuklah setiao orang yang tidak melakukan semua yang tertulis dalam kitab Taurat’.” Kita 

berada di bawah Taurat – terkutuk. Inilah yang diperhadapkan oleh Taurat kepada kita, fakta bahwa 

anda dan saya dikutuk di hadapan Allah. 

Di sinilah perjanjian Allah dengan Musa banyak menolong kita. Masih ingat Abraham? Allah 

memberi janji kepada Abraham, “Aku akan memberkati engkau,” “Aku akan memberkati engkau,” 

“Aku akan memberkati engkau.” Ini satu kabar baik, di mana-mana ada berkat. Lalu anda datang ke 

Musa, dalam Ulangan 27 yang dikutip oleh Paulus di sini, di mana dikatakan,  “Bila kamu tiba di 

tanah yang dijanjikan di seberang sungai Yordan, di mana ada dua sisi gunung di sana, maka separuh 

dari suku-suku Israel akan berdiri di satu sisi dan separuh yang lain berdiri di sisi yang lain, saling 

berhadapan.” Dan Musa berkata, “Inilah yang harus kamu lakukan. Separuh dari kalian akan 

mengucapkan berkat dan separuh lagi akan mengucapkan kutuk.” Bayangkanlah situasi saat itu. 

Ribuan orang berkumpul di kedua sisi gunung. Sebagian mengucapkan berkat, dan sebagian lagi 

berseru, “Terkutuklah setiap orang yang tidak menaati ayah dan ibu.” 

“Terkutuklah.” Dan tahukah anda apa yang dilakukan oleh kelompok yang lain di sisi yang lain? 

Mereka menjawab, “Amin, amin.” Lalu mereka berseru lagi, “Terkutuklah setiap orang yang 

menyesatkan orang yang buta.” “Amin.” “Terkutuklah orang yang melakukan ini. Terkutuklah orang 

yang melakukan itu.” Dan yang lainnya menjawab, “Amin.” 

Dan pada akhir Ulangan 27 anda menemukan ayat ini yang dikutip oleh Paulus, “Terkutuklah setiap 

orang yang tidak melalukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat ini.” “Amin,” itulah 

jawabannya. Berkat dan kutuk silih berganti, berkat dan kutuk. 

Dan itulah gambarannya. Taurat diberikan supaya menunjukkan kepada kita bahwa kita melanggar 

hukum Allah, setiap kita berada di bawah kutuk Taurat. Kita dikutuk. Apa maksudnya? Itu berarti 

kita berdiri di hadapan Allah sebagai orang-orang yang harus dihukum – dihukum di hadapan Allah. 
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Inilah makna seluruh Taurat. Bukanlah hal yang baik untuk berdiri di hadapan Allah yang kudus dan 

diperhadapkan dengan dosa kita. Ini bukanlah hal yang baik, karena kita diperhadapkan dengan 

Taurat, karena Taurat menyingkapkan dosa kita di hadapan Allah yang kudus, dan kita berdiri di 

hadapan Allah yang menentang dosa, Allah yang harus menghukum dosa, yang secara kekal 

membenci dosa, dan kita termasuk di dalamnya. Taurat telah memperhadapkan kita – syukur bahwa 

Taurat meperhadapkan kita dengan hal ini di hadapan Allah. 

Itulah sebabnya Luther mengatakan, “Maksud Taurat yang utama ialah bukan membuat manusia 

lebih baik, melainkan lebih buruk. Maksudnya, untuk menunjukkan kepada manusia dosa mereka, 

bahwa dengan mengetahui Taurat, mereka dapat merendahkan diri, menjadi gentar, terluka, dan 

hancur. Dan ini berarti, mereka dapat didorong untuk mencari anugerah.” Dengan kata lain, maksud 

Luther ialah, “Bilamana Taurat itu bekerja, anda akan berlari mencari perlindungan, karena anda 

tahu anda berada dalam masalah besar.” 

Ayat ini yang mengatakan, “Terkutuklah setiap orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang 

tertulis dalam kita Taurat ini,” tidak boleh dipahami sebagai satu pemberitahuan bahwa akan ada 

ratusan kepala nuklir yang diarahkan langsung ke Amerika Serikat pada saat ini. Apa yang harus kita 

lakukan? Ke mana kita harus pergi? Bagaimana kita menyesuaikan diri dengan hal ini? Ini adalah 

urgen. Kita berada di bawah kutuk, penghukuman di hadapan Allah. Katekismus Kecil Westminster 

bertanya, “Apa yang patut untuk setiap dosa?” Jawabannya ialah, “Setiap dosa patut diganjar dengan 

murka Allah dan kutuk, baik pada masa ini maupun pada masa yang akan dating.” Namun menurut 

anda hal apa yang paling menakutkan dari ayat ini? Tidak dikatakan, “Terkutuklah para ateis, atau 

para agnostis, atau terkutulah orang-orang kafir yang hidup dalam imoralitas.” Yang dikatakan ialah, 

“Terkutuklah orang yang mencoba melanggar hukum Allah.” 

Apa yang dimaksudkannya? Terkutuklah orang yang berusaha membuat Taurat ini menjadi hidup 

dalam hidup mereka, dengan berpikir bahwa itu akan mendatangkan hidup kepada mereka. 

Terkutuklah orang yang – mari kita gunakan terminologi masa kini – yang pergi ke gereja. Yang 

pergi ke gereja – bukan yang tinggal di rumah, tetapi yang pergi ke gereja, atau yang membaca 

Alkitab dan berdoa dan berusaha melakaukan hal-hal yang baik, dan yang berusaha memimpin 

keluarga mereka dan melakukan hal yang benar. Karena pada setiap langkah, dalam setiap usaha – 

tahukah anda apa yang dikatakan oleh Taurat tentang setiap usaha? “Bersalah.” Dikatakan berulang-

ulang kepada setiap kita dalam ruangan ini, “Bersalah,” “Bersalah.” Terus dikatakannya, “Bersalah.” 

Anda berusaha lagi lebih keras hari berikutnya. “Bersalah.” Minggu depannya anda berusaha lebih 

keras lagi, “Bersalah, tetap bersalah.” Apakah itu membuat anda putus asa? Itulah maknanya. Jika hal 

ini tidak membuat kita merasa seperti itu, itu berarti kita belum memahami maknanya. Itulah yang 
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dilakukan oleh Taurat. Taurat mengatakan, “Berhentilah berusaha, karena anda tidak akan mungkin 

memperbaikinya.” Mengapa? Karena anda tidak mampu. Taurat tidak diberikan supaya anda 

memperbaiki kehidupan anda. Taurat diberikan untuk menunjukkan kepada anda bahwa anda telah 

melanggarnya, dan sebagai akibatnya anda berada di bawah kutuk dalam penghukuman Allah. 

Itulah maksud Taurat yang Paulus tekankan di sini. Sekarang pertanyaannya, “Mengapa Paulus 

menyampaikannya kepada kita?” Alasannya dapat kita lihat dalam Galatia 3:22-24. Dengarkan ini, 

“Tetapi Kitab Suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa” – kekuasaan dosa. 

Lalu dalam ayat 23 dikatakan, “Sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan 

hukum Taurat.” Inilah gambarannya. Firman Allah mengatakan bahwa kita berada di bawah 

pengawalan Taurat. Taurat menyingkapkan dosa kita pada setiap saat, dan Taurat 

meningkatkan dosa kita, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lakukan. Kita dikungkung, 

dibelenggu di hadapan Allah. Kita tidak dapat keluar, kita berada di bawah kutukNya dan 

penghukumanNya. Kita tidak dapat melakukan apa pun. Makin keras kita berusaha, makin 

menjadi lebih buruk. Dan Paulus berkata, “Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah 

pengawalan Taurat, dikurung sampai iman itu dinyatakan.” Jadi Taurat ditempatkan sebagai 

penuntun yang memimpin kita kepada – siapa? Kristus, supaya kita dibenarkan oleh iman. 

Jadi inilah gambarannya. Di sini kita dibelenggu dalam dosa kita, dalam ketidakmampuan untuk 

menaati Allah atau menjadi benar di hadapan Allah berdasarkan apa yang kita lakukan. Dan kita 

dikutuk, dihukum dalam dosa kita, dan di sinilah Kristus berdiri, dan Ia sepenuhnya benar. Ia tidak 

mempunyai dosa apa pun. Ia adalah anak domba tanpa noda dan tanpa cela. Ia benar di hadapan 

Allah. Hanya Dia yang benar. Ia maju dan berkata, “Aku akan menanggung kutukanmu, dan Aku akan 

menanggung hukuman bagi kamu.” 

Sekarang kita hampir mendekati Mount Everest. Puncak pertama – perjanjian Allah dengan 

Abraham, keharusan adanya iman – hanya oleh iman. Puncak kedua, perjanjian Allah dengan Musa, 

kesia-siaan daging kita. Puncak ketiga – puncak tertinggi – Mount Everest dalam Galatia 3, perjanjian 

Allah melalui Kristus, Anak Allah, yang menunjukkan kepada kita tentang harga yang dibayar untuk 

kemerdekaan kita. Seluruh makna Taurat adalah untuk membawa kita untuk berhadapan dengan 

Kristus dan berkata, “Kami membutuhkan Engkau untuk menyelamatkan kami. Kami membutuhkan 

Engkau untuk melepaskan kami dari rantai dosa ini yang ada dalam diri kami, rantai yang sedang 

membelenggu kami sepenuhnya yang akan membelenggu kami untuk selamanya jika Engkau tidak 

menyelamatkan kami.” 

Itulah gambarannya, dan yang ketiga ini menyatukan kedua perjanjian tersebut ke dalam satu 

realitas yang mulia. Yang terjadi ialah bahwa Yesus menggenapi Taurat Musa. Di sinilah seluruh 
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Perjanjian Lama mencapai tujuannya – semuanya. Semua peraturan seremonial, semua ritual  dan 

kurban, semua hal yang berbeda ini. Surat Ibrani mengatakan, “Semua itu hanyalah bayangan yang 

menunjuk kepada satu substansi, dan substansi itu adalah Kristus.” Roma 10:4 mengatakan, “Kristus 

adalah akhir atau kegenapan Taurat.” Dalam Matius 5 Yesus mengatakan, “Aku datang bukan untuk 

meniadakan Taurat melainkan untuk menggenapinya.” Yesus menggenapi Taurat Musa. 

Bagaimana Ia melakukannya? Pertama, Ia menaati hukum Allah bagi kita. Ia hidup dengan benar – 

benar oleh iman, benar secara sempurna. Tidak ada seorang pun dalam Alkitab, tidak ada seorang 

peimimpin agama dalam sejarah dunia yang dapat mengklaim kebenaran di hadapan Allah 

berdasarkan jasa mereka sendiri. Tidak ada seorang pun – anda tidak dapat menyebut nama seorang 

pun dalam sejarah dunia ini yang dapat menjadi benar di hadapan Allah berdasarkan jasa mereka – 

hanya Kristus. 

Ia menaati hukum Allah bagi kita, tetapi bukan hanya bahwa Ia menaati hukum Allah. Bahkan 

setelah ia menaati hukum Allah, Ia menanggung murka Allah di tempat kita.Ia menanggung murka 

Allah di tempat kita. Galatia 3:13 mengatakan, “Ia telah menebus kita. Kristus menebus kita dari 

kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita.” Kedua kata itu, “bagi kita,” merupakan dua kata 

yang terindah dalam seluruh Perjanjian Baru. “Bagi kita,” bagi anda. Bukan hanya bagi orang di 

samping anda, atau di depan anda, atau di belakang anda. Anda sendiri, anda berdiri sebagai orang 

yang terkutuk dan dihukum di hadapan Allah dalam dosa anda, dan Kristus menanggung kutuk itu 

bagi anda. Ia mencurahkan darahNya bagi anda. Ia mati bagi anda. Ia memberikan hidupNya bagi 

anda. Ia menanggung murka Allah terhadap dosa anda pada diriNya demi anda. Ia melakukannya 

bagi anda. Inilah gambarannya. 

Ia menebus kita. Ini adalah satu kata yang Paulus gunakan – ini adalah satu kata yang digunakan 

pada masa itu untuk menjelaskan bagaimana anda membayar harga untuk membeli seorang budak 

agar budak itu dimerdekakan. Membayar harga – Yesus menanggung kutuk itu pada diriNya untuk  

memerdekakan anda. Ia menanggung murka Allah di tempat kita. Apa yang harus kita perbuat untuk 

itu? Seorang penggubah lagu mengatakan, “Tidak ada apa pun yang aku bawa dalam tanganku, 

hanya ke salib aku datang, datang kepadaMu untuk diberi pakaian, dengan tidak berdaya menatap 

Engkau untuk anugerah. Kepada sumber air aku datang, basuhlah aku , Juruselamatku, supaya 

jangan aku mati.” Itulah yang dilakukan oleh Taurat. Taurat mengatakan, “Anda harus memiliki 

Kristus. Anda membutuhkan Kristus, sangat membutuhkan Kristus. Ia adalah segala sesuatu. Ia telah 

menggenapi Taurat Musa, namun bukan hanya Taurat Musa. Yesus menggenapi janji Allah kepada 

Abraham. 
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Ia adalah benih atau keturunan Abraham. Dikatakan dalam Galatia 3:19, “Taurat ditambahkan 

karena pelanggaran sampai benih yang dijanjikan itu datang.” Siapa yang dimaksudkan dengan 

benih itu? Jika anda melihat kembali ayat 16, dikatakan, “Janji itu diberikan kepada Abraham dan 

kepada benihnya.” Bukan benih-benih – banyak orang, tetapi satu benih, yang berarti satu pribadi 

yang adalah Kristus. Inilah gambarannya – itu sebabnya jika anda melihat Injil Matius, anda melihat 

bahwa Injil itu tidak dimulai dengan cerita natal yang indah yang kita biasanya bacakan setiap tahun. 

Sebaliknya, dimulai dengan kumpulan nama-nama. Apa maksudnya? Siapa yang duduk di sekitar 

pohon natal dan membaca kumpulan nama-nama? Tetapi itulah maknanya – Ia berasal dari garis 

Abraham, dari keturunan Abraham. 

Ia hidup dengan sempurna, dengan benar oleh iman, dalam garis keturunan Abraham. Ia 

menggenapi janji yang diberikan dalam Kejadian 12. MelaluiNya semua bangsa di bumi akan 

diberkati. Dan karena kematianNya, kebangkitanNya dari kuburan, maka semua bangsa, orang-

orang di Birmingham, Alabama, dapat diperhitungkan kebenaran mereka di hadapan Allah, Oleh 

karena Dia kita menrima berkat Allah. Kristus menggenapi janji kepada Abraham. Semua dalam 

Abraham menunjuk kepada Kristus. Dalam Yohanes 8:56 Yesus berbicara kepada sekelompok 

pemimpin Yahudi di mana Ia mengatakan, “Abraham melihat hariKu dan ia bersukacita karenanya.” 

Ini merupakan satu pernyataan yang berani. “Abraham memandang ke depan, kepadaKu,” dan itulah 

gambaran keseluruhannya. Di sepanjang Perjanjian Lama, bagaimana orang diselamatkan pada 

masa Perjanjian Lama sebelum Kristus? Mereka diselamatkan dengan cara yang sama sebagaimana 

kita, oleh anugerah semata-mata, melalui iman semata-mata. Hanya dalam Kristus semata-mata. 

Mereka memandang ke depan kepada Kristus. Mungkin mereka tidak mengetahui semua akibat dari 

gambaran yang menyeluruh ini. Bagaimana ini diwujudkan, namun mereka memandang kepada 

Kristus dalam cara di mana kita memandang ke belakang kepada Kristus. Itu sebabnya Ibrani 11 

berbicara tentang Musa yang bersedia menanggung penderitaan demi Kristus – menghubungkan 

Musa dengan Kristus. Mereka memandang ke depan kepada janji tentang Kristus. 

Ia menggenapi janji kepada Abraham. Semuanya menunjuk kepada Kristus – semuanya. Hanya oleh 

anugerah Ia memberikan keselamatan kepada kita. Dalam Galatia 3 ini Paulus mengatakan, “Apa 

yang akan kalian lakukan untuk memperoleh keselamatanmu? Dalam terang cerita yang besar dan 

penting bahwa semuanya berpusat pada Kristus, apakah kalian berpikir bahwa melalui sunat kalian 

dapat membawa perbedaan? Tidak, jangan tambahkan apa pun pada karya Kristus. Ia adalah 

kebenaran kalian, percayalah kepadaNya, andalkanlah Dia. Hanya oleh anugerah Ia memberi kepada 

kalian keselamatan.” Ini mempunyai makna yang besar. Hal ini sebenarnya mengejutkan, karena ini 

yang membedakan Kekristenan dari semua agama di dunia, karena Kekristenan bukannya satu 

sistem pengembangan moral yang kita baca dalam Alkitab. Ini bukannya satu cara sistematis untuk 
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menjadikan kehidupan anda menjadi lebih baik, dengan mengikuti prinsip-prinsip ini demi apa yang 

terbaik bagi hidup anda. Ini bukannya tentang bagaimana menjadi lebih bermoral, lebih baik. Makna 

Kekristenan ialah bahwa anda tidak dapat melakukan itu, dan yang anda butuhkan bukannya satu 

hidup yang lebih baik melainkan satu hidup yang baru. 

Kebutuhan anda bukanlah berusaha makin keras dan menjadi lebih baik, dan mengisi lembaran 

formulir tertentu, dan memastikan bahwa anda ada di sana pada hari Minggu, dan memastikan 

bahwa anda mengikuti semua rutinitas, dan memastikan bahwa anda melakukan hal-hal 

sebagaimana seharusnya. Bukan, bebaskanlah diri anda dari hal-hal tersebut – bebaskanlah dir anda 

dari hal-hal tersebut. Jangan mencoba meningkatkan diri anda sendiri, sebaliknya, salibkanlah diri 

anda. Sembelihlah diri anda – itulah yang dikatakan dalam Galatia 2:20, “Tersalib bersama Kristus. 

Bukan lagi aku yang hidup, -- aku sudah mati. Sebaliknya Kristus hidup di dalam aku. Ia adalah 

segala sesuatu, Ia adalah kebenaranku, Ia adalah kesukaanKu, Ia adalah damaiKu, dan Ia adalah 

hidupku.Ia adalah semua bagiku. 

Itulah yang dimaksudkan dengan Kekristenan. Ini bukan berputar di sekitar kita untuk menjadi lebih 

baik, melainkan pada Kristus yang menjadi semuanya – semuanya. Oleh anugerahNya, bukan oleh 

apa yang kita lakukan. Inilah kabar baik. Anda tidak perlu melakukan apa pun untuk membuatnya 

terjadi. Oleh anugerahNya Ia memberikan kepada kita keselamatan, dan itu hanya melalui iman. Di 

sinilah hal itu menjadi indah. Hanya melalui iman kita menerima berkatNya – inilah yang 

dibicarakan dalam Perjanjian Lama, tentang Abraham. Tetapi berkat yang disebut di sini dalam 

Galatia 3 adalah berbeda secara radikal – sangatlah indah. Perhatikan Galatia 3:14, “Ia menebus kita 

agar berkat yang diberikan kepada Abraham dapat diterima oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi.” 

Hampir semua dari kita dalam ruangan ini adalah orang-orang bukan Yahudi, “melalui Yesus Kristus, 

supaya oleh iman kita dapat menerima berkat.” Bukan hanya berkat, melainkan juga “Kita dapat 

menerima janji tentang Roh Kudus.” Oleh anugerah semata-mata Ia memberikan keselamatan 

kepada kita, melalui iman semata-mata, kita menerima RohNya di dalam kita, dan itu mengubah 

segala sesuatu. 

Bukan hanya anda melihat kebenaran Kristus di surga sebagai dasar yang di atasnya anda berdiri di 

hadapan Allah, tetapi juga kebenaran Kristus, Roh Kristus dikaruniakan di dalam hati anda yang 

secara radikal mengubah hidup anda sekarang – bukan dari luar ke dalam, melainkan dari dalam ke 

luar. Surat Galatia akan menunjukkan kepada kita akibat-akibat dari kebenaran ini dalam pasal-

pasal berikutnya, tetapi inilah yang saya ingin kita lakukan. Maksud utama Roh di dalam kita ialah 

untuk memuliakn Kristus, untuk terus mengarahkan hati kita, dan pikiran kita, dan perasaan kita, 

dan kehidupan kita kepada Kristus, yang adalah segala sesuatu bagi kita. Karena itu saya ingin 
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mengundang anda pagi ini – saya telah berdoa untuk saat ini, karena saya tahu bahwa ada orang-

orang seperti John Bunyan dalam ruangan ini – anggota-anggota gereja yang bertahun-tahun telah 

berusaha untuk menjadi lebih baik, bergumul dan bergulat untuk kemenangan atas dosa dan untuk 

damai dengan Allah, namun tidak menemukannya. Anda berusaha lebih keras lagi tahun ini, tahun 

depan, dan tahun depan lagi. Saya ingin mengundang anda untuk berhenti melakukan itu, dan 

membiarkan apa yang pernah terjadi dalam hidup Bunyan terjadi dalam hati anda pada saat ini. 

Lihatlah ke surga dan lihatlah kebenaran Kristus, dan ketahuilah bahwa anda dinyatakan benar 

hanya melalui mengandalkanNya. Bahwa anda benar di hadapan Allah, dan anda memiliki damai 

dengan Allah, hanya melalui mengandalkanNya dan percaya akan Allah, maka itu akan 

diperhitungkannya kepada anda sebagai kebenaran. Betapa suatu kebenaran yang luar biasa dan 

menggugah kita bahwa tepat di sini dalam saat yang kudus ini, bahwa anda dapat percaya akan Allah 

dalam Kristus untuk pertama kalinya, dan untuk pertama kalinya bukan berdasarkan pada apa pun 

yang anda lakukan, atau apa pun yang anda akan lakukan setelah ini, namun kebenaran itu 

diperhitungkan kepada anda. 

Betapa suatu pemahaman yang ajaib, jadi lakukanlah. Lihatlah Dia, percayalah padaNya, dan itu akan 

diperhitungkan kepada anda sebagai kebenaran. Dan anda yang sudah mengenalNya dan tahu 

bahwa Ia adalah kebenaran anda, anda tahu bahwa anda adalah seorang Kristen, saya mengingatkan  

anda, bilamana anda bergumul dengan dosa dalam cara apa pun yang terjadi dalam hidup anda 

dalam ruangan ini, ketahuilah bahwa maksud teks pada hari ini bukanlah untuk memberitahu 

kepada anda untuk pergi dan melakukan dengan lebih baik pada minggu ini daripada minggu yang 

lalu. Maksudnya ialah memberitahukan kpada kita, “Pergilah kepada Kristus, anda tidak dapat 

melakukannya tanpa Dia.” Anda membutuhkanNya. Dia adalah kemenangan anda. Dialah damai 

anda. RohNya diam di dalam anda untuk memberi kemenangan bagi anda. Anda sedang bergumul, 

sedang bergulat dengan keragu-raguan, anda sedang berjalan melalui banyak hal yang tidak dapat 

anda pahami. Jangan mencoba mengatasinya dengan kekuatan sendiri untuk memperbaikinya, “Jika 

saja saya melakukan ini dan ini dan ini – saya hanya membutuhkan waktu untuk berusaha dalam hal 

ini.” Tidak, tundukkanlah wajah dan hati anda di hadapanNya dan katakan, “Saya membutuhkan 

Engkau. Saya membutuhkan Kristus. Dialah segala sesuatu bagi saya, dan semua yang saya butuhkan 

adalah Dia saja.” 

Biarlah kita memusatkan perhatian pikiran kita, perasaan hati kita pada Kristus, mungkin untuk 

pertama kalinya dalam hidup anda, anda melihat Kristus dalam cara ini. Atau mungkin untuk 

pertama kalinya dalam waktu yang lama anda diingatkan akan gambaran tentang Kristus ini. Kita 

diselamatkan hanya oleh anugerah, melalui iman semata-mata, dalam Kristus saja. Ia adalah puncak 
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dan tujuan Kekristenan, dan kita tidak perlu keluar dan berpikir, “Apa yang harus saya lakukan 

dengan lebih baik?” Tujuan Kekristenan ialah supaya kita dapat melihat Kristus dalam seluruh 

kemuliaanNya dan memuji Dia, dan itulah semuanya yang akan kita lakukan. 

Marilah kita memandang kepada Kristus dan marilah kita meninggikanNya sebagai tujuan 

keselamatan kita, sebagai kebenaran kita, kerinduan kita, kepuasan kita, hidup kita, semuanya bagi 

kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang utama. 

 

 

 

 

 

 

 


