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500 TAHUN REFORMASI 

 
Terhitung sampai tgl 31 Oktober 2017, reformasi yang 

dilancarkan Martin Luther, genap berusia 500th. Pada 500th 

silam Luther tersentak oleh instruksi Paus saat itu kepada 

imam-imam untuk mengadakan doa pengampunan dosa bagi 

penyumbang dana dalam jumlah tertentu, dan kemudian 

diberikan surat tanda jumlah sumbangan serta telah diadakan 

doa pengampunan dosanya. Inilah yang disebut SURAT 

PENGAMPUNAN DOSA (Indulgensia). 

 

Luther memakukan 95 dalil protesnya di pintu gereja 

Wittenberg, Jerman. Dan langsung menimbulkan kepanikan di 

kalangan umat Katolik saat itu. Sebenarnya banyak orang 

pernah protes seperti Luther tetapi mereka semua berakhir 

dibakar Hidup-hidup. Mengapakah Luther bisa selamat, bahkan 

berhasil? Jawabannya karena satu tahun sebelumnya, the 1516, 

Desiderius Erasmus sudah menerbitkan kitab PB dalam bahasa 

Yunani, dan telah dijual kepada rakyat. Sehingga ketika Luther 

protes, rakyat bisa memeriksa dalil Luther sambil dicocokan 

pada Alkitab yang di tangan mereka, dan membela Luther. Hal 

inilah yang tidak ada pada saat pemrotes-pemrotes terhadulu. 

 

Kaum Anabaptis yang tersembunyi karena akan ditangkap 

serta dibakar hidup-hidup oleh Katolik tersentak oleh tindakan 

Luther, dan berpikir bahwa mereka dapat teman, bahwa 

akhirnya ada juga orang yang sadar bahwa Katolik sudah sesat 

dari Alkitab.  Tindakan Luther yang terlalu cepat menikah 

dimanfaatkan oleh Katolik untuk menjelekanya bahwa Luther 

protes hanya karena dia kepingin menikah. 

 

Namun sesungguhnya di pihak teman-teman Luther tidak ada 

satu orang pun yang meragukan imannya dan keseriusan 

sikapnya terhadap kebenaran. Luther tidak tercatat 

mempergunakan kekerasan, melainkan selalu mengedepankan 

kemampuan intelektualnya sebagai seorang Doktor Kitab Suci 

untuk berdebat. Bahwa Katolik ingin menghabisi nyawanya 

tentu bukan rahasia lagi. Luther pikir dia tidak akan selamat 

jika dia tidak meminta perlindungan raja Jerman. Dan inilah 

sesungguhnya di mata kaum Anabaptis dilihat sebagai sebuah 

tindakan MUNDUR dari kebenaran, yaitu penyatuan agama 

dan negara.  

 

Karena penyatuan gereja dengan negara, menyebabkan konsep 

semua anggota gereja adalah warga negara dan semua warga 

negara adalah anggota gereja. Tindakan membaptis bayi 

terpaksa dilakukan karena setiap warga negara harus juga 

anggota gereja. Iblis berdiri di sudut ruangan tersenyum 

menyaksikan gereja hasil reformasi kembali mempraktikan 

tindakan yang amat salah ini. Inilah biang dari kesesatan 

gereja, dan yang menyebabkan gereja semakin sesat seturut 

perjalanan waktu. 

 

Apakah keperluan seorang bayi dibaptis? Tidak ada keperluan 

jika doktrin keselamatan betul-betul dipahami dengan benar. 

Justru jika mereka berargumentasi bahwa diperlukan baptisan 

untuk masuk Sorga, maka akan menjadi bukti doktrin 

keselamatan (Soteriology) mereka sudah menyimpang. 

 

Mengapa baptisan bayi jadi biang penyesatan? Karena bayi 

yang tidak tahu apa-apa dijadikan Kristen dan anggota jemaat. 

Dia akan bertumbuh besar dan kemudian jadi pengurus gereja 

bahkan pemimpin gereja TANPA BERTOBAT DAN 

BERIMAN DENGAN BENAR. Dan dengan keadaan ini 
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melalui waktu yang berjalan akan mengarahkan gereja ke 

bawah, dan makin terbenam. Hasil akhirnya adalah pemimpin 

gereja yang tidak lahir baru, dan sudah pasti tidak cinta 

kebenaran. 

 

Iblis yang berdiri di sudut mengamati dengan tersenyum, tahu 

bahwa dengan satu kesalahan yang sangat strategis ini, 

reformasi mereka suatu hari akan balik arah, maka gereja-

gereja akan masuk kembali ke pangkuan Katolik. Dan sekarang 

kita tahu bahwa protesnya kaum pengikut Luther terhadap 

Katolik gaungnya semakin redup menghilang. Protestan sedang 

menyiapkan diri untuk menggabungkan diri kembali ke 

Katolik. 

 

John Calvin dan Zwingli mungkin, sekali lagi mungkin, 

melihat peluang bisa menjadi penguasa kota, juga melancarkan 

protes. Akhirnya Calvin menguasai kota Geneva dan Zwingli 

menguasai kota Zurich. Semua orang yang tidak setuju dengan 

doktrin mereka diusir dari kota. Zwingli tercatat membunuh 

banyak orang, bahkan murid-muridnya yang membangkang, 

dia tenggelamkan mereka di sungai Limnat. Calvin membakar 

hidup-hidup Servetus yang mengritik doktrinnya. Lucunya, 

pengikut Calvin selalu menuduh orang yang mengatakan 

Calvin membunuh Servetus sebagai pemfitnah. Mereka 

dicecokki bahwa yang membunuh itu pemerintah, bukan 

Calvin. Tetapi Servetus bukan dibakar hidup-hidup karena 

bunuh orang, rampok rumah orang, atau curi ayam. Servetus 

dibakar HANYA karena dia mengritik doktrin Calvin. Bahkan 

ketika dia ditahan dalam penjara Calvin beberapa kali datang 

membujuknya, kalau dia menyatakan berubah pikiran maka dia 

akan diampuni. Bukankah ini membuktikan bahwa kekuasaan 

ada di tangan Calvin? 

 

Saya tidak meragukan pertobatan dan iman Martin Luther, 

walau saat itu dia bikin kesalahan besar yaitu menggabungkan 

gerejanya dengan pemerintah Jerman. Luther lebih percaya 

pada perlindungan raja daripada Tuhan. Dia tidak tahu bahwa 

kesalahannya berakibat fatal bagi masa depan gerejanya, 

karena dengan baptisan bayi gerejanya semakin hari akan 

semakin jauh dari kebenaran. 

 

Sedangkan John Calvin dan Ulrich Zwingli, saya 

MERAGUKAN pertobatan dan iman mereka. Kok bisa ya 

menghukum mati orang yang memprotes doktrin kita dengan 

dibakar dan ditenggelamkan ke dalam sungai?  Kita 

menyaksikan orang ISIS menyembelih orang-orang yang 

tertangkap dengan menggerek leher mereka, kita menghela 

napas. Bagaimana kalau itu dilakukan oleh pemimpin gereja, 

bahkan pemimpin reformasi? 

 

Luther hidupnya hampir tidak ada cacat, dan pengajarannya 

juga berpusat pada iman, dengan Sola Fide, Sola Gracia, Sola 

Scriptura. Kesalahan terbesar Luther ialah menggabungkan 

gereja dengan pemerintahan dunia, seharusnya berikan pada 

kaisar apa yang jadi hak kaisar dan pada Tuhan yang jadi hak 

Tuhan. Gara-gara penggabungan gereja dengan negara maka 

menghasilkan baptisan bayi.  

 

Secara theologi Calvin dan Zwingli jauh lebih buruk. Theologi 

predestinasi Calvin sesungguhnya bukan theologi melainkan 

filsafat. Thelogi ini, yang mengajarkan dekrit atau ketetapan 

Allah atas segala sesuatu, bahkan juga termasuk segala yang 

buruk bahkan dosa, sangat amat destruktif. Adam jatuh ke 

dalam dosa karena Allah yang tetapkan, dan ketika Adam jatuh 

Allah menyukainya, tidak ada ayat rujukannya sama sekali. 

Theologi ini menuntun orang berayun ke posisi atheis sebab 
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tidak masuk akal ada Allah yang begitu jahat yang merancang 

segala kejahatan yang terjadi di muka bumi. Perang dunia 

kedua yang menelan korban sekitar 100 juta jiwa kalau 

dirancang Allah, maka Allah orang Calvin itu sakit jiwa. Kalau 

tindakan Hitler membunuh sekitar 5 jt orang Yahudi dengan 

memasukkan mereka ke ruang gas, adalah Tuhan yang jahat, 

Tuhan itu jangan dipercayai bahkan jangan dijadikan sahabat, 

karena kita mendidik anak kita untuk tidak berteman dengan 

orang jahat.  

 

Saya melihat, minta maaf karena tidak bermaksud mencemooh 

siapapun, bahwa reformasi yang dimulai oleh Luther dihadang 

oleh Calvin dan Zwingli. Theologi predestinasi Calvin hampir 

menyebabkan William Carey tidak jadi pergi ke India.  John 

Ryland seorang Calvinis Baptis melarang Carey pergi 

menginjili orang India karena konsepnya Tuhan yang 

menetapkan orang masuk Sorga, John Collett Ryland is said to 

have retorted: "Young man, sit down; when God pleases to 

convert the heathen, he will do it without your aid and mine." 

 (https://en.m.wikipedia.org/wiki/William_Carey_(missionary).

  Sekalipun Baptis terpengaruh juga oleh Calvinisme, namun 

untung tidak terlalu parah, sehingga Carey tidak menghiraukan 

Ryland, ia tetap berangkat ke India.  

 

Reformasi diperingati sudah 500th., maknanya? Apakah hasil 

reformasi semakin benar sesuai Alkitab? Pertanyaan besar 

yang patut direnungkan ialah apakah HAL-HAL YANG 

TIDAK TERPROTES OLEH PARA REFORMATOR 

BARANI DIPROTES oleh pengikut mereka? Atau APAKAH 

HAL YANG BELUM DIREFORMASI OLEH PARA 

REFORMATOR BERANI DIREFORMASI oleh pengikut 

mereka?  APAKAH THEOLOGI YANG SALAH DARI 

REFORMATOR BERANI DIPERBAIKI oleh pengikut 

mereka? Tidak perlu banyak, hapus baptis bayi, bukannya 

membela baptisan bayi dengan argumentasi yang dicari-cari. 

Tuhan kiranya menerangi hati.  

 

 

Menulis dengan penuh tanggung jawab, 

 

Dr. Suhento Liauw 

www.graphe-ministry.org 

Maranatha! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/William_Carey_(missionary)
http://www.graphe-ministry.org/
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 11 Kesalahan Mendasar AJARAN CALVINISME 
 

oleh: Dr. David W. Cloud dalam buku The Calvinism Debate 

 

1. CALVINISME mengubah Teologi menjadi FILSAFAT 

2. SISTEM CALVINISME mencoba untuk mendamaikan 

HAL YANG TIDAK DAPAT didamaikan DI DUNIA INI. 

3. Ajaran CALVINISME bertentangan dengan AJARAN 

Mendasar FIRMAN Tuhan. 

4. CALVINISME menafsirkan Alkitab dengan TEOLOGI 

DARIPADA DENGAN melihat KONTEKS. 

5. CALVINISME salah menyatakan APA yang NON-

Calvinis PERCAYA. 

6. CALVINISME merancukan GEREJA DENGAN 

ISRAEL dan Pemilihan bangsa/nasional dengan PRIBADI 

(Roma 9 : 9-24). 

7. CALVINISME pergi kembali ke “BAPA-BAPA 

GEREJA” sebagai dukungan otoritas kuat daripada 

mendasarkan pada PERJANJIAN BARU, Para RASUL 

dan NABI. 

8. CALVINISME TIDAK BISA MENJELASKAN 

PERINGATAN KRISTUS DAN Penghakiman-Nya. 

9. CALVINISME TIDAK BISA MENJELASKAN Rasul 

Paulus. 

10. CALVINISME TIDAK BISA MENJELASKAN 

KITAB IBRANI. 

11. CALVINISME TIDAK BISA MENJELASKAN DOA. 

 

 

Calvinisme adalah teologi yang dikembangkan oleh John 

Calvin (1509-1564) pada abad keenam belas. Dia 

menghadirkan teologi ini dalam bukunya Institutes Agama 

Kristen (Institutes of Christian Religion), yang kemudian 

menjadi landasan Teologi Presbyterian dan Reformed. Hal ini 

juga disebut teologi TULIP. Calvin sendiri tidak menggunakan 

istilah TULIP untuk menggambarkan teologinya, tetapi ini 

akurat, meskipun disederhanakan, representasi dari 

pandangannya, dan setiap titik standar teologi TULIP dapat 

ditemukan di Institutes-nya Calvin. 

 

Teologi Calvinis diringkas menjadi lima poin selama 

perdebatan ajaran Jacobus Arminius (1560-1609) . Arminius 

belajar di bawah Theodore Beza, penerus Calvin di Jenewa, 

namun ia menolak Calvinisme dan mengajar teologi non-

Calvinis di Belanda. Pengikut Arminius menyusun  ajarannya 

dalam lima poin berikut dan mulai mendistribusikan teologi ini 

di antara gereja-gereja Belanda pada tahun 1610: (1) 

Kehendak bebas, atau kemampuan manusia, (2) Pemilihan 

Bersyarat, (3) Penebusan Universal, atau General 

Atonement, (4) Anugerah Yang Bisa diTolak, dan (5) Iman 

Yang Dapat Berubah (Insecure Faith). Poin-poin ini ditolak 

pada Sinode negara-gereja Dort di Belanda pada 1618-1619 

(dihadiri juga oleh perwakilan dari Prancis, Jerman, Swiss, dan 

Inggris), dan Sinode ini merumuskan “lima poin Calvinisme” 

resistensi terhadap Arminianisme. Pengikut Arminius 

kemudian dikeluarkan dari gereja-gereja mereka dan dianiaya 

oleh saudara-saudara Calvinis mereka. 

 

Pada akhir abad ke-18, lima poin Calvinisme disusun ulang 

dengan akronim TULIP sehingga gampang diingat. 

 

Sebuah Ringkasan Teologi TULIP 
 

Total Depravity : Manusia benar-benar korup dan mati dalam 

https://dedewijaya.wordpress.com/2015/05/25/11-kesalahan-mendasar-ajaran-calvinisme/
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dosa sehingga dia bahkan tidak bisa menanggapi Injil kecuali 

Allah berdaulat memungkinkan dia, yang hanya terjadi jika ia 

adalah salah satu dari orang-orang pilihan. Tuhan tidak hanya 

harus mengaktifkan pendosa yang mati tapi harus berdaulat 

meregenerasi (melahirbarukan) dia dan memberinya karunia 

iman. Dalam kata-kata dari Westminster Confession, Total 

Depravity didefinisikan sebagai berikut: “Manusia, dengan 

jatuh ke dalam keadaan dosa, telah sepenuhnya kehilangan 

semua kemampuan kehendak untuk setiap hal rohani yang baik 

menyertai keselamatan; sehingga sebagai manusia duniawi 

menjadi sama sekali menolak dari baik itu, dan mati di dalam 

dosa, tidak mampu, dengan kekuatannya sendiri, untuk 

mengubah dirinya sendiri, atau untuk mempersiapkan diri 

tambahan lagi.” 

 

Doktrin Calvinis Total Depravity tidak hanya berarti bahwa 

orang berdosa tidak memiliki kebenaran sendiri atau bahwa 

hatinya telah rusak. Ini berarti juga bahwa kehendak-Nya 

dalam perbudakan dosa dengan cara sedemikian rupa sehingga 

ia tidak dapat percaya Injil. Selanjutnya, itu berarti bahwa dia 

karena itu harus dilahirkan kembali sebelum ia bisa 

percaya. Arthur Pink menyatakan doktrin ini sebagai berikut: 

“Iman bukanlah penyebab kelahiran baru, tetapi konsekuensi 

dari itu. Ini seharusnya tidak perlu diperdebatkan. ... Iman 

adalah anugerah spiritual, buah dari alam spiritual, dan karena 

belum lahir secara rohani mati - 'mati karena pelanggaran-

pelanggaran dan dosa-dosa' – lalu diikuti bahwa iman dari 

mereka adalah mustahil, untuk orang yang sudah mati tidak 

dapat percaya apapun ”( The Sovereignty of God, p. 73). 

 

Unconditional Election : Tuhan tanpa syarat dan “berdaulat” 

memilih siapa yang akan diselamatkan dan pemilihan ini tidak 

ada hubungannya dengan apa pun yang orang berdosa lakukan, 

termasuk menjalankan iman Injil. Pertimbangkan kata-kata dari 

Westminster Confession: “Dengan keputusan Allah, untuk 

manifestasi dari kemuliaan-Nya, beberapa orang dan malaikat 

yang ditakdirkan kepada kehidupan abadi dan lain-lain 

ditahbiskan sebelumnya untuk kematian abadi. Ini malaikat dan 

manusia, sehingga predestinated dan ditahbiskan sebelumnya, 

secara khusus dan unchangeably dirancang; dan jumlah mereka 

begitu yakin dan pasti bahwa hal itu tidak dapat meningkat atau 

berkurang. ... Sisa umat manusia, Allah berkenan, menurut 

nasihat terduga kehendak sendiri, dimana ia extendeth atau 

withholdeth belas kasihan karena ia kehendaki, untuk 

kemuliaan kekuasaan yang berdaulat Nya atas makhluk-Nya, 

lewat, Dan untuk menahbiskan mereka untuk menghina dan 

murka atas dosa mereka, untuk memuji keadilan-Nya yang 

mulia” John Calvin menyatakan doktrin pemilihan tanpa 

syarat kata-kata ini: “Predestinasi kita sebut dekrit Allah, 

dimana Dia telah ditentukan dalam diri-Nya, apa yang Dia 

harus menjadi setiap individu umat manusia. Karena mereka 

tidak semua diciptakan dengan takdir yang sama: tapi hidup 

kekal ditahbiskan sebelumnya untuk beberapa, dan hukuman 

kekal bagi orang lain”(Institutio, Buku III, bab 21). Calvin 

menekankan keyakinannya pada reprobasi berdaulat sebagai 

berikut: “[Allah] mencurahkan untuk kerusakan yang ia 

menyenangkan ... mereka predestinated untuk kematian kekal 

tanpa cela dari mereka sendiri, hanya dengan kedaulatan-

Nya. ... ia memerintahkan segala sesuatu dengan nasihat dan 

SK-nya sedemikian rupa, bahwa beberapa orang dilahirkan 

setia dari rahim sampai mati tertentu, yang namanya oleh 

dimuliakan di kehancuran mereka. ... Allah memilih siapa ia 

akan seperti anak-anaknya ... sementara ia menolak dan 

menolak sebagian yang lain”( Institutio , Buku III, chap. 23). 

 

L imited Atonement (Penebusan Terbatas) : Kematian Kristus 
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itu hanya untuk mereka yang Allah telah berdaulat 

terpilih. Calvin mengecam tawaran universal Injil. “Ketika 

muncul bahwa ketika doktrin keselamatan ditawarkan kepada 

semua untuk kepentingan mujarab mereka, itu adalah prostitusi 

korup yang yang dinyatakan disediakan terutama untuk anak-

anak gereja” ( Institutes, Buku III, chap. 22) 

 . 

Irresistible Grace (Anugerah Yang Tidak Dapat diTolak) : 

panggilan Allah untuk umat pilihan adalah mujarab dan tidak 

dapat ditahan. Orang berdosa mati berdaulat ulang dan 

diberikan “Bahwa beberapa, dalam waktu, telah iman diberikan 

kepada mereka oleh Tuhan, dan lain-lain telah tidak diberikan, 

hasil dari keputusan abadinya“karunia iman.”; untuk 'dikenal 

kepada Allah semua karya-karyanya dari awal,' dll (Kis 15:18;. 

Ef 1:11). Menurut yang keputusan dia anggun melembutkan 

hati umat pilihan, namun keras, dan ia membungkuk mereka 

untuk percaya; tetapi non-terpilih dia pergi, dalam 

penilaiannya, untuk kesesatan mereka sendiri dan kekerasan” 

(Ringkasan berasal dari Sinode Dordrecht). Pengakuan Iman 

Westminster menambahkan berikut: “Panggilan mujarab Ini 

adalah Anugerah gratis dan khusus Allah saja, tidak dari apa-

apa diramalkan dalam manusia, yang sama sekali di dalamnya 

pasif, sampai, yang dipercepat dan diperbaharui oleh Roh 

Kudus, ia demikian diaktifkan untuk menjawab panggilan 

ini, dan merangkul anugerah yang ditawarkan dan 

disampaikan di dalamnya. Lainnya, tidak dipilih, meskipun 

mereka dapat disebut oleh pelayanan Firman, dan mungkin 

memiliki beberapa operasi umum dari Roh, namun mereka 

tidak pernah benar-benar datang kepada Kristus, dan karena 

itu tidak dapat disimpan ...” 

 

Perseverance of the Saints (Ketekunan dari Orang-orang 

Kudus) : Mereka yang berdaulat terpilih dan regenerasi akan 

terus dalam iman. “Orang-orang yang Allah telah diterima di 

Tercinta, dan dikuduskan oleh Roh-Nya, tidak akan pernah 

benar-benar atau akhirnya jatuh jauh dari keadaan Anugerah, 

tapi pasti akan bertahan sampai akhir; dan meskipun mereka 

mungkin jatuh kelalaian dan godaan, ke dalam dosa, dimana 

mereka bersedih hati Roh, merusak Anugerah dan kenyamanan 

mereka, membawa cela tentang Gereja, dan penilaian 

sementara pada diri mereka sendiri, namun mereka wajib 

diperbaharui lagi pertobatan, dan disimpan oleh kuasa Allah 

melalui iman diselamatkan”(Abstrak Prinsip, 1858). 

 

BEBERAPA POIN Pendahuluan 

 

1. Saya telah mempelajari CALVINISME DARI “MULUT 

KUDA.” Dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang 

tepat dari Calvinisme, saya telah mempelajari tulisan-tulisan 

banyak Calvinis berpengaruh, baik kontemporer dan masa 

lalu. Saya telah meneliti Calvinisme berkali-kali selama 32 

tahun sejak saya diselamatkan. Pertama kali tak lama setelah 

saya bertobat, ketika saya masih di Bible College, dan 

Calvinisme adalah salah satu dari banyak topik yang keras 

dibahas oleh siswa. Saya belum pernah mendengar tentang 

Calvinisme sebelum itu dan saya tidak tahu apa-pikir, jadi saya 

membaca Arthur Pink Kedaulatan Allah dan beberapa judul 

lain pada subjek dengan keinginan untuk memahami dan untuk 

mengetahui apakah itu kitab suci atau tidak. Beberapa siswa 

menjadi Calvinis. 

 

Pada tahun 2000 saya diundang untuk berkhotbah di sebuah 

konferensi tentang Calvinisme di Heritage Baptist University 

di Greenwood, Indiana, yang kemudian diadakan pada bulan 

April 2001. Konferensi ini menentang Calvinisme; dan saya 

setuju untuk berbicara, karena saya telah di simpati dengan 
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posisi seperti sejak saya pertama kali meneliti subjek dalam 

Bible College. Sebelum saya mengumpulkan pesan untuk 

konferensi, meskipun, saya ingin memeriksa kembali 

Calvinisme dengan cara yang lebih menyeluruh. Saya 

menghubungi Dr. Peter Masters di London, Inggris, dan 

mendiskusikan subjek Calvinisme dengan dia. Saya 

mengatakan kepadanya bahwa aku mengasihi dan 

menghormatinya dalam Kristus dan saya juga mengasihi dan 

menghormati pendahulunya, Charles Spurgeon, meskipun saya 

tidak setuju dengan salah satu dari mereka dalam hal 

Calvinisme (atau pada beberapa masalah, sebenarnya). Saya 

mengatakan kepada Dr. Master bahwa saya ingin dia 

memberitahu saya buku apa yang ia akan rekomendasikan 

sehingga saya benar bisa mengerti apa yang ia percaya pada 

subjek (mengetahui bahwa ada banyak jenis Calvinisme). Saya 

tidak ingin menggambarkan apa-apa. Antara lain, Dr. Masters 

rekomendasikan yang perlu saya baca Calvin Institutes of the 

Christian Religion dan Iain Murray Spurgeon vs Hyper-

Calvinis, dan saya lakukan.  

 

Dalam beberapa tahun terakhir saya telah kembali kembali 

menyelidiki Calvinisme dari kedua belah pihak. Saya membaca 

Buku Dave Hunt  “What Love is This? ” Dan ‘A Calvinist’s 

Honest Doubts Resolved by Reason and God’s Amazing Grace’. 

Saya baca ‘Calvinism Debate : Five Points, Two Views’ oleh 

Dave Hunt dan James White. Dengan serius aku membaca 

kembali Arthur Pink “The Sovereignty of 

God” serta “Pengakuan Iman Westminster.” Saya juga telah 

mempelajari sekitar 100 halaman dari bahan yang diterbitkan 

dalam membela Calvinisme oleh Far Eastern Bible College 

(FEBC) di Singapura. Ini adalah sekolah Alkitab Presbyterian.  

 

Sejauh yang saya ketahui, saya telah mempelajari materi ini 

dengan satu-satunya keinginan untuk mengetahui kebenaran 

dan dengan kemauan untuk mengikuti kebenaran di mana pun 

itu mengarah. 

 

Jadi, sementara saya belum membaca setiap buku tentang 

subjek ini yang bisa direkomendasikan oleh pembaca saya, 

saya telah membuat usaha yang cukup untuk memahami 

Calvinisme secara benar dan jangan sampai keliru 

menggambarkan hal itu (meskipun saya telah belajar bahwa 

non-Calvinis akan selalu dicap keliru). 

 

2. Kaum Baptis HARUS MENGHADAPI ISU 

CALVINISME. Ini adalah subjek memecah belah, tetapi harus 

dihadapi karena menyentuh beberapa poin yang paling penting 

dari kebenaran Alkitab dan mempengaruhi bagaimana orang 

Kristen memandang Injil dan orang yang sangat Allah. Sangat 

menarik untuk mengamati bahwa ada memiliki divisi selalu 

berada di antara Baptis pada isu Calvinisme. Baptis awal di 

Inggris dibagi ke dalam Baptis Umum dan Baptis khusus, 

mengacu pada bagaimana mereka memandang penebusan 

Kristus, apakah itu untuk semua manusia (umum) atau hanya 

untuk orang-orang pilihan (khususnya). Adam Taylor History 

of the General Baptists of England (1818) berkaitan dengan 

sejarah Baptis non-Calvinis di Inggris, dan ada sejumlah besar 

dari mereka. Setahu saya, Taylor adalah satu-satunya abad 

ke-19 Inggris Baptist sejarawan yang bukan Calvinis.Sudah 

pasti bahwa sebagian besar sejarah Baptis yang ditulis oleh 

Calvinis dan mereka biasanya mengabaikan dan kadang-

kadang melaporkan secara keliru sejarah dan keyakinan dari 

Baptis non-Calvinis. Jadilah bahwa mungkin, kenyataannya 

tetap bahwa Baptis selalu dibagi pada masalah ini dan tidak 

bijaksana untuk menarik kembali dari berurusan dengan 

hari ini, meskipun divisi tentu hasilnya. 
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3. BEBERAPA HAL menghambat PENGINJILAN 

ALKITABIAH LEBIH DARI CALVINISME. Ini hampir 

membunuh semangat penginjilan dari gereja-gereja Baptis di 

Inggris pada abad ke-18 dan juga ke-19. Di antara Calvinis, 

penginjilan dilakukan terlepas dari Calvinisme, bukan karena 

itu. Sejarawan Baptist Thomas Armitage menulis: “Permintaan 

William Carey tentang Kewajiban Orang Kristen untuk 

menggunakan sarana buku Conversion of the Heathen yang 

diterbitkan pada tahun 1792, namun menemukan sedikit 

pembaca dan hanya menghasilkan sedikit efek. Untuk sebagian 

besar Baptis pandangannya yang visioner dan bahkan liar, 

dalam konflik terbuka dengan kedaulatan Allah. Pada 

pertemuan para menteri, di mana Ryland senior yang 

memimpin, Carey mengusulkan bahwa pada pertemuan 

berikutnya mereka membahas kewajiban untuk menyebarkan 

Injil di antara orang kafir. ... Ryland, terkejut. 

 

Hal-hal yang tidak jauh lebih baik ketika Spurgeon mengambil 

penggembalaan pertamanya pada 1854. Situasi ini dijelaskan 

dalam Spurgeon vs. the Hyper Calvinists oleh Iain 

Murray. Banyak Calvinis menentang Spurgeon dan mencela 

luas, undangan tanpa pandang bulu-nya untuk orang-orang 

berdosa untuk datang kepada Kristus. Sebagai contoh, salah 

satu publikasi Calvinis memperingatkan pada hari Spurgeon, 

“... memberitakan bahwa itu adalah tugas manusia untuk 

percaya dengan penuh percaya diri di dalam Kristus adalah 

ABSURD” (Earthen Vessel , 1857). 

 

4. PENTING UNTUK MEMAHAMI BAHWA 

CALVINISME ADALAH TEOLOGI YANG BELUM 

MANTAP.  

Kaum Calvinis terbagi secara serius di antara mereka dan 

selalu ada. Ada Supralapsarianisme vs Sublapsarianisme vs 

Infralapsarianisme. "Orang-orang Supralapsarian berpendapat 

bahwa Tuhan telah menetapkan jatuhnya Adam; Orang-orang 

Sublapsarian, bahwa dia mengizinkannya "(McClintock & 

Strong). Kaum Calvinis di Sinode Dort terbagi dalam banyak 

isu, termasuk lapsarianisme. Calvinist Swiss yang menulis 

Formula Konsensus Helvet pada tahun 1675 bertentangan 

dengan Calvinis Prancis di Sekolah Saumur. Ada Calvinis yang 

Ketat dan Calvinis Moderat, Hyper dan non-Hyper (berbeda 

terutama pada reprobasi dan tingkat penebusan dan apakah 

Tuhan mencintai semua orang), 5 poin, 4 poin, 3 poin, 2 poin. 

Di Amerika Calvinis dibagi menjadi Sekolah Tua dan Sekolah 

Baru. Seperti yang telah kita lihat, Calvinis Inggris terbagi 

dalam abad ke-19. 

Kapan pun, oleh karena itu, seseorang mencoba untuk 

menyatakan teologi TULIP dan kemudian membantahnya, ada 

Calvinis yang akan berdebat dengan Anda bahwa Anda salah 

mengartikan Calvinisme. Bukannya Anda salah mengartikan 

Calvinisme. Anda mungkin mengutip secara langsung dari 

berbagai Calvinis atau bahkan dari Calvin sendiri. Masalahnya 

adalah bahwa Anda salah mengartikan Calvinisme MEREKA! 

Ada Calvin Calvinist dan Andrew Fuller Calvinists dan Arthur 

W. Pink Calvinists and Presbyterian Calvinists and Baptist 

Calvinis dan banyak Calvinis lainnya. Banyak Calvinis tidak 

pernah membaca Institut Agama Kristen Calvin untuk diri 

mereka sendiri. Mereka hanya mengikuti seseorang yang 

mengikuti seseorang yang diduga mengikuti Calvin (yang, 

dengan pengakuannya sendiri, mengikuti Agustinus). 

Calvinists percaya bahwa mereka memiliki hak untuk menolak 

atau memodifikasi beberapa bagian atau kesimpulan Calvin. 
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Saya setuju dengan mereka 100%, dan saya katakan lebih jauh 

lagi, bahwa kita juga berhak menolak keseluruhannya jika kita 

yakin bahwa itu tidak didukung oleh Kitab Suci! 

5. TIDAK BIJAKSANA UNTUK MENGIKUTI JOHN 

CALVIN; DIA DITEMUKAN TIDAK ALKITABIAH dalam 

Hal Mendasar IMAN KRISTEN.  

Calvin tidak pernah memberikan kesaksian tentang kelahiran 

baru; Sebaliknya dia mengidentifikasi dengan baptisan bayi 

Katoliknya. Perhatikan kutipan berikut dari Institutes-nya: 

"Pada waktu apa pun kita dibaptis, kita dicuci dan dimurnikan 

satu kali untuk keseluruhan kehidupan" (Institutes, IV). 

"Dengan baptisan kita masuk ke dalam tubuh Kristus ... bayi 

harus dibaptiskan ... anak-anak orang Kristen, karena mereka 

segera menerima kelahiran mereka yang diterima oleh Allah 

sebagai ahli waris dari perjanjian, juga harus diakui dalam 

baptisan" (Institut, IV). 

Calvin jahat terhadap musuh-musuhnya, bertindak lebih seperti 

serigala melahap daripada seekor domba yang tidak berbahaya. 

Sejarawan William Jones mengamati bahwa "ciri popery yang 

paling membenci menaati Calvin melalui kehidupan, semangat 

penganiayaan." Perhatikan bagaimana dia menggambarkan 

lawan-lawan teologisnya: "... semua kotoran dan kejahatan itu 

... anjing gila yang memuntahkan kotoran mereka melawan 

keagungan Tuhan dan ingin menyesatkan semua agama. 

Haruskah mereka terhindar? "(16 Oktober 1555). Calvin 

membenci orang Anabaptis, meski mereka lebih dekat dengan 

pola Kitab Suci untuk gereja Perjanjian Baru daripada dia. Dia 

memanggil mereka "antek Setan." Empat orang yang tidak 

setuju dengan Calvin tentang siapa yang harus dirawat di 

Perjamuan Tuhan dipenggal, diincar, dan bagian tubuh mereka 

tergantung di lokasi-lokasi strategis di Jenewa sebagai 

peringatan kepada orang lain. Dia membakar Michael Servetus 

(karena menolak baptisan bayi dan karena menolak keilahian 

Kristus). Calvin menulis tentang Servetus, "Seseorang 

seharusnya tidak puas dengan hanya membunuh orang seperti 

itu, tapi harus membakarnya dengan kejam." 

6. ALLAH TIDAK MEMERLUKAN ORANG-ORANGNYA 

UNTUK MEMILIH CALVINISME DAN ARMINIANISME! 

Saya yakin bahwa John Calvin telah menyebabkan perpecahan 

yang hebat dan tidak perlu di antara umat Allah karena 

dogmatisasi filsafatnya tentang kedaulatan dan pemilihan 

Allah. Jika pria dibiarkan hanya untuk mempercayai 

pernyataan Alkitab sendiri tentang masalah ini dan jika pria 

tidak dipaksa untuk memutuskan antara teologi buatan manusia 

yang disebut "Calvinisme" dan "Arminianisme," dunia Kristen 

akan jauh lebih baik dan banyak buatan dan tidak perlu. divisi 

tidak akan menghasilkan. 

 

Alkitab mengatakan "membuktikan segala sesuatu; peganglah 

apa yang baik "(1 Tesalonika 5:21). Alkitab itu sendiri adalah 

ujian kebenaran, bukan teologi sistematis seseorang. Saya 

memiliki hak dan tanggung jawab untuk menguji setiap teologi 

oleh Alkitab, dan saya bebas di hadapan Tuhan untuk menolak 

bagian darinya atau semua itu. Saya tidak perlu membuat 

pilihan antara teologi manusia. Saya dapat berdiri secara ketat 

dan eksklusif atas Alkitab itu sendiri, otoritas SOLE untuk 

iman dan praktik. Banyak Calvinis tidak akan membiarkan hal 

itu terjadi. James White, penulis "Kebenaran tentang 
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Kontroversi Alkitab King James" dan "The Potter's Freedom" 

dan beberapa buku lainnya, menulis kepada saya sekitar tahun 

1999 dan menantang saya untuk melakukan debat publik. Dia 

mendesak saya untuk "membela Arminianisme." Itu adalah 

gagasan aneh, karena saya tidak mengikuti Arminianisme dan 

saya tidak peduli dengan Arminianisme. 

 

Saya telah mempelajari teologi James Arminius beberapa dan 

saya menemukan kesalahan dalam itu hanya karena saya telah 

menemukan kesalahan dalam teologi John Calvin. Meskipun 

saya percaya bahwa Arminius lebih dekat dengan kebenaran 

dari Calvin, ini tidak berarti bahwa saya punya niat untuk 

“membela Arminianisme.” Putih memiliki ide yang sangat 

khas di antara Calvinis bahwa jika seorang pria tidak Calvinis, 

dia pasti suatu Arminian. 

 

Ide ini sebenarnya dimulai dengan Calvin. Ia memperlakukan 

orang-orang yang tidak setuju dengan posisinya pada 

pemilihan sebagai musuh Allah dan Injil dan tidak akan 

mengakui bahwa pria bisa menolak Calvinisme dan masih 

percaya Firman Tuhan! Dari waktu itu saya diselamatkan oleh 

kasih karunia Allah yang luar biasa dan bebas 32 tahun yang 

lalu sampai hari ini, saya ingin memahami kehendak dan 

menjadi hamba yang setia Yesus Kristus melalui diawetkan 

Firman Allah, Alkitab. Seperti terbaik yang saya tahu 

bagaimana, saya telah membuat bahwa otoritas tunggal 

saya. Saya menikmati teologi sistematis; Saya telah mengajar 

kursus dalam doktrin Alkitab dalam sebuah perguruan tinggi 

Alkitab baru yang membantu mendirikan di Asia Selatan dan 

telah menerbitkan sebuah buku tentang Alkitab Doktrin atau 

Theology, tapi saya menguji semua dari berbagai teologi 

dengan Kitab Suci saja, dan saya tidak pernah setuju 

sepenuhnya dengan setiap manusia yang sistematis teologi. 

 

Saya memuji Tuhan bahwa saya tidak memiliki kewajiban ilahi 

untuk mengikuti baik Calvinisme atau Arminianisme.  

 

BEBERAPA KESALAHAN MENDASAR CALVINISME 

 

1. CALVINISME Mengubah Teologi menjadi FILSAFAT 

 

Calvinisme melampaui pernyataan Alkitab dalam upaya untuk 

sistematisasi rahasia Allah. John Calvin adalah seorang filsuf 

dengan pelatihan; nya Institutes sangat filosofis. Ini pertama 

kali ditulis ketika Calvin masih muda dan hanya baru 

dikonversi ke Protestan, ketika pikirannya masih penuh dengan 

filosofi bahwa ia telah dipelajari sebagai seorang imam 

Katolik. 

 

Teologi yang benar hanya percaya dan benar menafsirkan 

Alkitab, tetapi Allah memperingatkan terhadap filsafat dan 

tentang meninggalkan kesederhanaan Kristus (Kol 2: 8; 2 Kor 

11:3). 

  

Filsafat adalah dengan menggunakan akal manusia dan logika 

dalam upaya untuk datang ke kebenaran selain dari wahyu 

ilahi.Dalam kasus Calvinisme, masalahnya adalah bahwa ia 

melampaui laporan yang sebenarnya dari Kitab Suci dan 

menciptakan doktrin oleh nalar manusia. 

 

Misalnya, Arthur Pink menyatakan, “Jika kemudian Allah telah 

ditahbiskan sebelumnya pun datang untuk lulus maka Dia pasti 

menetapkan bahwa sejumlah besar manusia harus melewati 

keluar dari dunia ini yang belum disimpan untuk menderita 

selamanya di Lautan Api. Mengakui premis umum, tidak 

kesimpulan tertentu yang tak terelakkan?” (Hlm. 84). 
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Jawabannya adalah bahwa premis Pink adalah salah dan 

begitu, oleh karena itu, kesimpulan. Untuk mengatakan bahwa 

Allah telah ditahbiskan sebelumnya pun datang untuk lulus 

adalah untuk melampaui apa yang Alkitab ajarkan. Alkitab 

mengatakan Ia “yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut 

keputusan kehendak-Nya” (Ef. 1:11), tapi itu tidak sama 

dengan benar-benar menentukannya segalanya. Dan untuk 

membangun platform yang rusak ini dengan menyatakan 

bahwa Tuhan pasti menetapkan bahwa sejumlah besar manusia 

harus melewati keluar dari dunia ini yang belum diselamatkan 

adalah untuk memungkinkan logika manusia untuk 

menganggap tempat wahyu ilahi. 

 

Sekali lagi, Pink mengatakan, “Sekarang jika Tuhan 

menghendaki keselamatan mereka, akan Dia tidak telah 

dipercayakan mereka sarana keselamatan? Akan Dia tidak 

memberi mereka semua hal yang diperlukan untuk tujuan 

itu? Tapi itu adalah suatu hal yang tak terbantahkan dari fakta 

bahwa Dia tidak” (hal. 83). 

 

Ini semua nalar manusia. Tapi apa firman Firman Tuhan? Ia 

mengatakan bahwa Allah melakukan akan keselamatan semua: 

(1 Yoh 2: 2) (1 Tim 3:5-6, 2 Pet 3:9) dan tidak memberikan 

untuk itu, tetapi Dia juga memberikan manusia pilihan untuk 

percaya atau tidak percaya (Yoh. 3:16). 

 

Berikut ini adalah contoh lain dari pendekatan filosofis 

Calvinisme. Pink mengatakan, “Sekarang semua akan 

mengakui bahwa dari dunia dijadikan Allah tentu  kedepan-

tahu dan kedepan-melihat siapa yang akan dan siapa yang tidak 

menerima Kristus sebagai Juruselamat mereka, oleh karena itu 

dalam memberikan kesejahteraan dan melahirkan orang-orang 

Dia tahu akan menolak Kristus, dia selalu menciptakan mereka 

kepada kebinasaan” (82 p.). 

 

Kewenangan untuk pernyataan ini tidak pengajaran yang jelas 

dari Kitab Suci tetapi penalaran manusia penulis. Pink 

membingungkan prapengetahuan dengan forewilling. Orang 

tua memberi anak-anaknya banyak pilihan dan kebebasan yang 

lebih besar saat mereka tumbuh dewasa dan dia tahu bahwa 

mereka akan membuat kesalahan dan dia tahu konsekuensi dari 

kesalahan-kesalahan sebelumnya, tapi ketika anak-anak 

berbuat salah yang bukan untuk mengatakan bahwa orang tua 

forewilled itu. 

 

Dalam konteks ini, penting untuk mengamati bahwa 

Calvinisme tidak sederhana; sangat rumit. James White sering 

membuat klaim bahwa Dave Hunt, yang telah diperdebatkan 

dia di cetak pada hal ini, tidak mengerti Calvinisme, meskipun 

ia kecerdasan akal dan telah mempelajari masalah ini rajin. Ini 

menyoroti kompleksitas dan sifat filosofis Calvinisme. Itu 

menghasilkan mentalitas elitis. Pertimbangkan beberapa istilah 

yang James White menggunakan dalam debat dengan Dave 

Hunt: compatibalism, monergisme dibandingkan sinergisme, 

pemilihan kasih karunia vs anugerah yang tidak bisa ditolak, 

panggilan efektif vs panggilan umum, penebusan efektif vs 

penebusan hipotetis, libertarian kehendak bebas vs perbudakan 

kehendak. Calvinis lainnya berbicara tentang kasih karunia 

obyektif dan kasih karunia subjektif, kemampuan alami dan 

kemampuan moral, menengahi vs imputasi langsung dari dosa 

Adam, 

 

Saya percaya bahwa Calvinisme lebih mirip dengan filosofi 

dari suara teologi Alkitab dan yang telah meninggalkan 

kesederhanaan dalam Kristus.  
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2. SISTEM Calvinisme mencoba untuk mendamaikan HAL 

YANG TIDAK DAPAT didamaikan DI DUNIA INI. 

 

Pertimbangkan Kisah 13:48 dan Kisah Para Rasul 13:46 

 

Ayat 48 adalah hewan peliharaan ayat Calvinis: “Mendengar 

itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan 

mereka memuliakan firman Tuhan; dan semua orang yang 

ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, menjadi percaya.”  

 

Calvinis mengatakan, “Lihat, di sini adalah pernyataan jelas 

bahwa mereka yang percaya adalah mereka yang berdaulat 

ditahbiskan untuk percaya.” Masalahnya adalah bahwa kata 

“kedaulatan” ditambahkan ke apa ayat ini sebenarnya 

menyatakan dan doktrin Calvinis dibaca ke dalam ayat untuk 

membuatnya mengatakan, “... sebanyak yang berdaulat dan 

sewenang-wenang dipilih percaya.” Setiap kemungkinan 

bahwa pengetahuan Allah bisa memungkinkan untuk 

pelaksanaan kehendak manusia seluruhnya diskon, tetapi tidak 

ada dalam ayat itu sendiri membutuhkan seperti interpretasi.  

 

Juga, dalam ayat 46 kita melihat cerita yang berbeda. “Lalu 

Paulus dan Barnabas wax berani, dan mengatakan, itu perlu 

bahwa firman Allah harus pertama telah berbicara kepada 

Anda: tapi melihat kamu meletakkannya dari Anda, dan 

menilai sendiri tidak layak hidup yang kekal, lo, kita beralih ke 

bangsa-bangsa lain .” 

 

Di sini kita melihat bahwa keselamatan dikaitkan dengan 

respon manusia terhadap Injil. Menurut pengajaran yang jelas 

dari ayat ini, orang-orang Yahudi tidak pergi ke neraka karena 

mereka bukan bagian dari orang-orang pilihan atau karena 

mereka berdaulat terpilih untuk reprobasi, tetapi hanya karena 

mereka menolak untuk percaya. Mereka reprobated 

sendiri. Paulus mengatakan kepada mereka bahwa Allah ingin 

memberi mereka hidup yang kekal dan mereka menolaknya. 

 

Pertimbangkan John 6:37 dan John 06:40 

 

Sekali lagi, Yoh 6:37 adalah favorit Calvinis teks 

bukti. “Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang 

kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan 

Kubuang..” 

 

Calvinis menemukan doktrin tentang Pemilihan Berdaulat dan 

Ditolak Anugerah di sini. Masalahnya adalah bahwa jika “tak 

tertahankan kasih karunia” yang diajarkan dalam bagian ini, itu 

adalah untuk semua orang yang percaya pada Kristus dan 

bukan hanya untuk beberapa khusus yang berdaulat pra-terpilih 

untuk diselamatkan. 

 

Ayat ini tidak mengatakan bahwa Allah telah berdaulat pra-

dipilih hanya beberapa untuk keselamatan dan bahwa itu 

adalah mereka yang pra-dipilih yang diberikan kepada 

Kristus. Satu harus membaca semua itu ke dalam ayat 

tersebut. Ini hanya mengatakan bahwa semua yang Bapa 

memberikan akan datang kepada Kristus. Pertanyaannya 

adalah: “Siapakah yang Bapa berikan kepada Yesus?” 

 

Pertanyaan itu dijawab dengan jelas dalam bagian ini hanya 

tiga ayat kemudian: “Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu 

supaya setiap orang, yang melihat Anak dan yang percaya 

kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku 

membangkitkannya pada akhir zaman.”(Yoh. 6:40). (Tentu 

saja Calvinis berpendapat bahwa hanya orang-orang pilihan 
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yang bisa “melihat Anak,” tetapi kita harus membaca bahwa 

dalam ayat tersebut.) 

 

Dalam ayat 40 kita melihat bahwa kedaulatan Allah adalah 

bahwa setiap orang berdosa yang percaya pada Kristus akan 

diselamatkan. Berikut kehendak kedaulatan Allah adalah untuk 

memungkinkan orang-orang pilihan dalam keselamatan, dan 

banyak sekali ayat lain setuju. 

 

Pertimbangkan Yohanes 6:44 dan Yohanes 12:32 

 

Yohanes 6:44 adalah bukti teks Calvinis lain. “Tidak ada 

seorangpun yang dapat datang kepada-Ku, jikalau ia tidak 

ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan 

Kubangkitkan pada akhir zaman.” 

 

Calvinis menemukan pemilihan berdaulat dan anugerah yang 

tak tertahankan di sini. 

  

Namun Yohanes 12:32 mengatakan, “dan Aku, apabila Aku 

ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang 

kepada-Ku.” 

  

Di sini kita melihat bahwa Yesus menarik semua orang. 

  

Bagaimana bisa hal-hal yang tampaknya bertentangan 

didamaikan? Calvinisme tidak memiliki jawabannya, karena 

solusi yang diusulkan yang mengabaikan atau tikungan terlalu 

banyak Kitab Suci yang jelas. 

 

 

Saya tidak percaya hal-hal ini dapat benar didamaikan di dunia 

ini. Kami hanya harus membiarkan mereka berdiri dan tidak 

mencoba untuk memaksa mereka ke dalam sistem teologis 

sempurna terbentuk. Allah benar-benar memilih dan manusia 

yang benar-benar memilih. Tuhan memilih dan belum setiap 

orang didorong untuk disimpan dan setiap 

orang dapat diselamatkan.Tuhan memilih dan belum mengutus 

Anak-Nya untuk mati bagi seluruh dunia. Tuhan memilih 

namun tidak ingin ada orang berdosa binasa. 

 

Semua sama-sama benar dan Alkitab, jadi biarkan mereka 

semua berdiri dan tidak mencoba untuk mendamaikan bahwa 

yang Alkitab itu sendiri tidak mendamaikan dan yang karena 

itu tidak dapat didamaikan ke dalam suatu paket teologis rapi 

di dunia ini. 

 

3. Ajaran CALVINISME bertentangan dengan AJARAN 

Mendasar FIRMAN Tuhan.  

 

ALKITAB VS. Calvinis DOKTRIN Bahwa IMAN ADALAH 

USAHA 

 

Calvinisme mengatakan bahwa kasih karunia berarti manusia 

tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak percaya, karena jika 

tidak kasih karunia tidak akan kasih karunia dan orang berdosa 

akan memiliki sesuatu untuk membanggakan.  

 

Pertama-tama, ini adalah alkitabiah, karena Alkitab dengan 

jelas mengatakan iman dan percaya tidak bekerja.  

 

“Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu 

bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah: itu bukan hasil 

pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri”(Efesus 

2: 8-9). 
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Hal ini tidak iman itu adalah karunia Allah; itu adalah bahwa 

keselamatan adalah hadiah. Keselamatan adalah karena kasih 

karunia tapi MELALUI iman. Iman adalah “tangan yang 

menjangkau dan menerima pemberian Allah.” Iman bukanlah 

sebuah karya. 

 

“Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, 

maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan 

Allah. Sebab apakah dikatakan nas Kitab Suci? "Lalu 

percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan 

memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Kalau 

ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai 

hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang 

tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan 

orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi 

kebenaran.”(Rom 4:2-5).  

 

----------------------------------------------- 

 

 

Di sini kita melihat dengan jelas bahwa iman adalah kebalikan 

dari karya. Oleh karena itu untuk mengharuskan orang berdosa 

percaya Injil tidak membutuhkan orang berdosa untuk 

melakukan semacam karya untuk keselamatan. 

 

Selanjutnya, doktrin ini bahwa iman adalah Usaha adalah tidak 

masuk akal. Keselamatan disamakan dalam Alkitab dengan 

menerima hadiah. Hal ini juga dapat disamakan dengan 

menerima pengampunan dan mengambil pelampung. Jika 

seseorang membeli hadiah yang mahal bagi saya dan saya 

menerimanya, apakah saya punya sesuatu untuk 

membanggakan? Jika saya di penjara hukuman mati untuk 

kejahatan saya dan gubernur untungnya menawarkan saya 

pengampunan dan saya menerimanya, saya telah melakukan 

sesuatu yang saya bisa membanggakan? Jika saya tenggelam di 

laut dan perahu menarik bersama dan menawarkan untuk 

menyelamatkan saya dan saya memungkinkan mereka untuk 

melakukan itu, saya telah demikian memiliki beberapa bagian 

dalam keselamatan saya dari tenggelam? Apakah saya telah 

melakukan sesuatu yang saya bisa membanggakan? Tentu saja 

tidak! Ketika orang berdosa mendengar bahwa Kristus 

mengasihi dia dan mati untuk dia dan bangkit dari kematian 

dan menawarkan dia keselamatan kekal dan orang berdosa 

dengan sukacita menerima bahwa keselamatan yang besar, 

 

ALKITAB VS. Doktrin Calvinis Bahwa LAHIR BARU 

mendahului IMAN 

 

Arthur Pink menyatakan doktrin ini sebagai berikut: “Iman 

bukanlah penyebab kelahiran baru, tetapi konsekuensi dari 

itu. Ini seharusnya tidak perlu berdebat. ... Iman adalah 

anugerah spiritual, buah dari alam spiritual, dan karena belum 

lahir secara rohani mati - 'mati karena pelanggaran-pelanggaran 

dan dosa-dosa' - maka berikut bahwa iman dari mereka adalah 

mustahil, untuk orang yang sudah mati tidak percaya apa 

pun. 'Jadi mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin 

berkenan kepada Allah' (Roma 8: 8.) - tetapi mereka bisa jika 

hal itu mungkin untuk daging untuk percaya. ... Bahwa 

pekerjaan Roh Kudus mendahului kami percaya adalah tegas 

didirikan oleh 2 Tes. 02:13 - 'Allah telah dari awal memilih 

kamu untuk keselamatan melalui pengudusan Roh dan 

keyakinan dari kebenaran.' Perhatikan bahwa 'pengudusan Roh' 

datang sebelum dan memungkinkan 'kepercayaan 

kebenaran'”(hal. 73). 
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Bagian penting tentang Kelahiran Baru adalah Yoh 3. Dalam 

ayat 1-8 Yesus mengajar Nikodemus bahwa ia harus dilahirkan 

kembali atau ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah. Dalam ayat 

9, Nikodemus bertanya Yesus bagaimana ini bisa. Dalam ayat 

10-21, Yesus menjawab pertanyaan ini dan menjelaskan 

bagaimana seorang pria dilahirkan kembali, dan jawabannya 

adalah bahwa ia dilahirkan kembali dengan percaya (Yoh 3: 

14-16).! Ini adalah persis apa yang Calvinis mengatakan orang 

berdosa tidak bisa lakukan. Bagaimana orang mati bisa 

percaya, dia alasan? Nah, jika kita akan mengambil “orang 

mati” analogi harfiah, orang mati tidak dapat berbuat dosa 

baik. Ketika Alkitab mengatakan orang berdosa mati karena 

pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa itu berarti bahwa ia 

terpisah dari kehidupan ilahi Allah karena dosa. Untuk 

mengambil analogi ini melampaui ajaran yang sebenarnya dari 

Alkitab dan untuk memberikan arti lain, 

 

Efesus 1:13 juga memberikan urutan keselamatan. “Dalam 

yang kamu juga dipercaya, setelah itu kamu mendengar firman 

kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu: di antaranya juga setelah 

itu kamu percaya, kamu disegel dengan Roh suci janji.” 

Pertama berdosa percaya dan kemudian ia menerima Roh 

Kudus. 

 

Urutan keselamatan dibuat jelas dalam Kisah Para Rasul 16: 

30-31 dalam konversi kepala penjara Filipi. “Dan membawa 

mereka keluar, dan mengatakan, Tuan-tuan, apa yang harus 

saya lakukan untuk diselamatkan? Dan mereka berkata, 

Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan 

selamat, dan rumah-Mu.”Perhatikan bahwa kepala penjara itu 

tidak dilahirkan lagi ketika ia bertanya apa yang harus ia 

lakukan untuk diselamatkan, dan Paul menjawab bahwa ia 

harus percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Jelas Paulus tahu 

bahwa orang itu bisa melakukan hal itu dan bahwa dengan 

percaya ia akan dilahirkan kembali. 

Urutan keselamatan juga dibuat jelas dalam Ef. 2: 8-9 - “Sebab 

karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan 

hasil usahamu, tetapi pemberian Allah: itu bukan hasil 

pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri “Iman 

adalah cara dimana kita diselamatkan;. itu adalah tangan yang 

menjangkau untuk menerima Hadiah Allah. 

 

Apa, kemudian, apakah 2 Tes. 2:13 berarti, ketika ia 

mengatakan kita dipilih untuk keselamatan “melalui 

pengudusan Roh dan keyakinan dari kebenaran”? Dalam terang 

ayat-ayat sebelumnya, jelas bahwa ayat ini tidak menyatakan 

urutan yang tepat dari hal-hal. Kita telah belajar bahwa 

keyakinan kebenaran mendahului kelahiran baru. Pada saat 

yang sama, dari sudut pandang Allah pengudusan Roh dan 

keyakinan dari kebenaran terjadi secara bersamaan. Meskipun 

kita diselamatkan melalui iman, iman yang dilaksanakan dalam 

konteks Roh Allah mencerahkan dan menggambar dan 

menghukum dan akhirnya regenerasi dan pengudusan. Oleh 

karena itu akan manusia tidak mungkin untuk memisahkan 

“kepercayaan kebenaran” dari “pengudusan Roh.” 

 

ALKITAB VS. Calvinis DOKTRIN Kerusakan total Manusia 

 

Alkitab mengajarkan bahwa manusia secara moral korup (Yer 

17:. 9; Rom 3:. 10-18) dan mati karena pelanggaran-

pelanggaran dan dosa-dosa (. Ef 2: 1) dan buta secara rohani (1 

Korintus 2:14.), Tetapi tempat mengajarkan bahwa manusia 

tidak bisa menanggapi Injil. Ketika saya telah menantang 

Calvinis untuk memberikan saya dengan bahkan satu ayat yang 

mengatakan manusia sudah mati karena pelanggaran-
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pelanggaran dan dosa-dosa dalam cara bahwa ia bahkan tidak 

percaya Injil, mereka tidak pernah disediakan ayat 

tersebut. Satu menyarankan Efesus 2, tapi tak melakukan 

Efesus 2 mengajarkan hal seperti itu. Kita harus membaca 

ajaran Calvinis dari “kerusakan total” ke dalam Kitab Suci. 

 

Alkitab mengajarkan, bukan, bahwa Allah memungkinkan 

manusia untuk merespon, memberi mereka cahaya (Yoh 1: 9). 

(. Yoh 16: 8), menggambar mereka (. Yoh 00:32), memvonis 

mereka, memanggil mereka melalui Injil ( Mk 16:. 15-16; 2 

Tesalonika 2:14), dan memerintahkan mereka untuk bertobat 

(Kisah Para Rasul 17:30) dan percaya pada Kristus (Kis 

16:31)..  

 

ALKITAB VS. Calvinis AJARAN Anugerah Yang Tak Bisa 

Ditolak 

 

PERTIMBANGKAN KAIN . Kejadian 4: 6-7 - “Dan 

berfirmanlah TUHAN kepada Kain, Mengapa engkau 

gusar? dan mengapa wajah-Mu jatuh? Jika engkau doest baik, 

engkau engkau tidak akan diterima? dan jika engkau tidak 

berbuat baik, dosa sudah mengintip di pintu. Dan kepadamu 

akan menjadi keinginannya, dan aturan engkau di atasnya.” 

 

Tuhan berbicara kepada Kain dan mendesak dia untuk tidak 

bertindak atas kemarahan cemburu yang membakar di dalam 

hatinya, namun Cain menolak kehendak Allah dan membunuh 

adiknya. Allah memberikan Kain pilihan yang jelas. Tidak ada 

petunjuk di bagian ini yang akan membuat kita menyimpulkan 

bahwa Allah telah ditentukan sebelumnya bahwa Kain menjadi 

terkutuk. 

 

PERTIMBANGKAN DUNIA SEBELUM BANJIR . Kejadian 6: 

3 - “Dan TUHAN berkata, Roh-Ku tidak akan selama-lamanya 

manusia, untuk itu ia juga adalah daging. Tetapi umurnya akan 

seratus dua puluh tahun” 

 

Tuhan berusaha dengan laki-laki sebelum banjir dan harus Nuh 

berkhotbah kepada mereka selama 120 tahun sementara 

bahtera sedang dibangun, tetapi mereka menolak Allah dan 

menolak peringatannya.  

 

PERTIMBANGKAN ISRAEL DARI DULU. ROM. 10:21 - 

“Tetapi untuk Israel Ia berkata, sepanjang hari aku telah 

mengulurkan tangan kepada seorang yang tidak taat dan 

gainsaying orang.” 

 

Kita melihat bahwa Allah ingin menyelamatkan Israel dan 

terus mengulurkan tangan untuk mereka, tapi keselamatan 

Allah itu ditentang dan ditolak.  

 

PERTIMBANGKAN ISRAEL DARI HARI 

KRISTUS. Mat. 23:37 - “Yerusalem, Yerusalem, engkau yang 

membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu mereka yang 

dikirim kepadamu, seberapa sering Aku rindu mengumpulkan 

anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan 

anaknya di bawah sayapnya, dan kamu akan tidak!”John 

5:40‘Dan kamu tidak akan datang kepada saya, supaya kamu 

memiliki hidup.’ 

 

Di sini kita melihat bahwa kehendak kedaulatan Anak Allah, 

yang diinginkan untuk menyelamatkan Israel sepanjang sejarah 

dan yang sering mengutus para nabi-Nya kepadanya, ditolak.  

 

PERTIMBANGKAN yang belum diselamatkan HARI KAMI . 2 

Kor. 4: 3-4 - “Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, 
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maka ia tertutup untuk mereka yang hilang: Dalam siapa ilah 

zaman ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak 

percaya, jangan sampai cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus 

, yang adalah gambaran Allah, harus bersinar kepada mereka.” 

 

Di sini kita melihat bahwa orang-orang dibutakan karena 

ketidakpercayaan mereka sendiri dan mereka hilang karena 

mereka menolak Injil. Ini adalah kehendak Allah yang 

berdaulat untuk menyelamatkan setiap orang berdosa (1 Tim 2: 

3-4; 2 Pet 3: 9..), Melainkan orang berdosa bisa menolak-Nya. 

 

PERTIMBANGKAN yang belum diselamatkan selama 

pemerintahan Dajjal. 2 Tes. 2: 10-12 - “Dan dengan semua 

deceivableness ketidakbenaran di dalamnya yang 

binasa; karena mereka tidak menerima dan mengasihi 

kebenaran, bahwa mereka mungkin diselamatkan. Dan untuk 

alasan ini Allah akan kesesatan atas mereka, bahwa mereka 

harus percaya kebohongan:. Bahwa mereka semua mungkin 

terkutuk yang tidak percaya kebenaran, namun memiliki 

kesenangan dengan kelaliman” 

 

Mengapa orang-orang berdosa ini akan binasa? Alasannya 

dinyatakan jelas, dan itu bukan karena mereka tidak di antara 

orang-orang pilihan dan bukan karena mereka berdaulat 

reprobated. Hal ini karena mereka menolak Injil dan menolak 

kebenaran. 

 

ALKITAB VS. Calvinis AJARAN PENEBUSAN 

TERBATAS 

 

 

Allah mengasihi semua orang (Yoh. 3:16).  

Allah telah memerintahkan bahwa Injil harus diberitakan 

kepada setiap orang (Markus 16:15).  

Tuhan ingin kasihanilah semua orang (Rom. 11:32).  

Allah menginginkan untuk mendamaikan semua orang untuk 

diri-Nya (2 Kor. 5:19).  

Janji iman dengan Yesus adalah untuk semua (Gal. 3:22).  

Yesus adalah tebusan bagi semua manusia (1 Tim 2:. 6).  

Yesus merasakan kematian bagi semua orang (Ibr 2: 9)..  

Yesus membeli bahkan guru-guru palsu yang belum disimpan 

(2 Pet 2:. 1).  

Allah menginginkan semua orang diselamatkan (2 Pet 3: 9)..  

Yesus memberikan pendamaian bagi semua orang (1 Yoh 2:. 

2).  

Dosa dari semua manusia diletakkan pada Yesus (Yesaya 53: 

6). 

 

Doktrin Calvinis tentang Penebusan Terbatas bertentangan 

dengan pengajaran yang jelas dari Kitab Suci.  

 

4. CALVINISME menafsirkan Alkitab Dengan TEOLOGI 

DARIPADA DENGAN Melihat KONTEKS. 
 

Doktrin-doktrinnya tidak didukung oleh bahasa sederhana dari 

Alkitab tetapi membaca ke dalam Kitab Suci. Dalam 

interpretasi Alkitab, aturan prinsipnya adalah untuk 

menafsirkan sesuai dengan bahasa sederhana dari teks dan 

sesuai dengan konteks. 

 

Calvinisme memberikan definisi yang telah ditetapkan untuk 

hal teologis bukannya membiarkan konteks untuk 

mendefinisikan mereka.  

 

Kemahakuasaan Tuhan berarti kehendak Allah tidak bisa 

dilawan oleh manusia.  
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Pemilihan berarti manusia tidak memiliki pilihan.  

Kerusakan total berarti manusia tidak mampu untuk 

menanggapi Allah dan bahkan tidak percaya. 

 

Mari kita mempertimbangkan doktrin Total Depravity lebih 

hati-hati. Menurut doktrin manusia ini begitu mati karena 

pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa dalam arti sehingga ia 

bahkan tidak percaya pada Kristus untuk keselamatan, bahwa 

ia tidak dapat membuat pilihan dalam hal keselamatan. Aku 

telah menantang Calvinis untuk memberi saya bahkan satu 

Alkitab yang mengajarkan ini, dan saya telah meneliti buku-

buku oleh Calvinis untuk suatu teks bukti, tetapi sia-sia. Kitab 

Suci mereka mengutip tidak mengajarkan doktrin 

mereka. Mereka mengutip, misalnya, Ef. 1: 1-4, tetapi bagian 

yang mengatakan apa-apa tentang orang berdosa tidak bisa 

percaya.  

 

Ia mengatakan orang berdosa mati karena pelanggaran-

pelanggaran dan dosa, berjalan sesuai dengan jalan dunia ini, 

menurut pangeran kekuatan udara, adalah anak durhaka, dan 

oleh alam anak murka. Tapi itu tidak sama dengan doktrin 

Calvinis dari kerusakan total yang melampaui kata-kata yang 

sebenarnya dari Kitab Suci dan menambahkan bisnis tentang 

orang berdosa tidak bisa percaya. Mereka juga mengutip 

Kejadian 6: 5 dan Yer. 17: 9 dan Isa. 64: 6-7 dan Rom. 3: 10-

18, tapi sekali lagi tidak ada dalam ayat ini tentang doktrin 

Calvinis bahwa orang berdosa tidak dapat percaya, bahwa ia 

tidak bisa latihan kehendak-Nya dalam menerima atau menolak 

keselamatan. Setelah mengutip Kitab Suci disebutkan 

sebelumnya, Jeffrey Khoo dari Far Eastern Bible College 

menyimpulkan: “kebebasan manusia pilihan telah hangus sejak 

Kejatuhan. ... Alkitab mengajarkan ketidakmampuan manusia 

dan kerusakan total”( 10-18, tapi sekali lagi tidak ada dalam 

ayat ini tentang doktrin Calvinis bahwa orang berdosa tidak 

dapat percaya, bahwa ia tidak bisa latihan kehendak-Nya dalam 

menerima atau menolak keselamatan.Setelah mengutip Kitab 

Suci disebutkan sebelumnya, Jeffrey Khoo dari Far Eastern 

Bible College menyimpulkan: “kebebasan manusia pilihan 

telah hangus sejak Kejatuhan. ... Alkitab mengajarkan 

ketidakmampuan manusia dan kerusakan total”( 10-18, tapi 

sekali lagi tidak ada dalam ayat ini tentang doktrin Calvinis 

bahwa orang berdosa tidak dapat percaya, bahwa ia tidak bisa 

latihan kehendak-Nya dalam menerima atau menolak 

keselamatan. Setelah mengutip Kitab Suci disebutkan 

sebelumnya, Jeffrey Khoo dari Far Eastern Bible College 

menyimpulkan: “kebebasan manusia pilihan telah hangus sejak 

Kejatuhan. ... Alkitab mengajarkan ketidakmampuan manusia 

dan kerusakan total”(Arminianisme Diperiksa, p. 4).  

 

Ya, Alkitab jelas mengajarkan bahwa manusia benar-benar 

rusak dalam karena itu berdosa yang korup dan tidak ada yang 

baik dalam dirinya yang akan menjamin atau yang bisa 

memperoleh keselamatan, namun Calvinisme melampaui ini 

dan menambahkan sentuhan unik yang tidak didukung oleh 

Alkitab. 

 

Pertimbangkan doktrin Penebusan Terbatas, bahwa Kristus 

telah mati hanya untuk menyelamatkan orang-orang pilihan 

dan bahwa Dia tidak mati untuk non-terpilih. “Dia meninggal 

dalam rangka untuk mendapatkan dan mengamankan 

keselamatan umat pilihan saja. ... penebusan terbatas atau 

tertentu dalam desain dan niat.” Khoo mengutip Agustinus, 

yang mengatakan bahwa kematian Kristus adalah‘cukup untuk 

semua, efisien untuk orang pilihan.’ Dengan kata lain, 

meskipun Kristus entah bagaimana membuatnya mungkin bagi 
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semua orang berdosa yang akan disimpan di usia ini, hanya 

orang-orang pilihan sebenarnya dapat diselamatkan, karena 

hanya mereka secara efektif ditarik dan regenerasi. Tidak ada 

satu Kitab Suci untuk mendukung doktrin ini.Khoo mengutip 

Mat 1:21, yang mengatakan Yesus akan “menyelamatkan 

umat-Nya dari dosa mereka,” tapi ini tidak mengatakan bahwa 

Yesus mati untuk orang pilihan saja. “Umat-Nya” di sini 

merujuk kepada orang-orang Yahudi, dan kita tahu bahwa 

Yesus tidak mati hanya untuk orang-orang Yahudi. Calvinis 

mengutip Ef. 05:25, bahwa Kristus telah mengasihi jemaat dan 

telah menyerahkan diri untuk itu, tapi ini tidak mengatakan 

bahwa Kristus mati hanya untuk orang pilihan. Bahwa Kristus 

menyerahkan diri-Nya bagi gereja bukan untuk mengatakan 

bahwa Kristus menyerahkan diri-Nya HANYA untuk gereja 

atau sentuhan Calvinis seperti lainnya. Calvinis mengutip John 

6: 38-39, di mana Kristus berkata, “Dan ini adalah kehendak 

Bapa yang mengutus Aku, bahwa dari semua yang telah Dia 

berikan kepada-Ku Aku harus kehilangan apa-apa, tetapi harus 

mendirikannya lagi di hari terakhir. ”Sekali lagi, ini tidak 

mendukung doktrin Calvinis dari Penebusan Terbatas. Bahkan, 

ia mengatakan apa-apa pun tentang sejauh mana 

penebusan. Bahwa Kristus menyerahkan diri-Nya bagi gereja 

bukan untuk mengatakan bahwa Kristus menyerahkan diri-Nya 

HANYA untuk gereja atau sentuhan Calvinis seperti 

lainnya. Calvinis mengutip John 6: 38-39, di mana Kristus 

berkata, “Dan ini adalah kehendak Bapa yang mengutus Aku, 

bahwa dari semua yang telah Dia berikan kepada-Ku Aku 

harus kehilangan apa-apa, tetapi harus mendirikannya lagi di 

hari terakhir. ”Sekali lagi, ini tidak mendukung doktrin 

Calvinis dari Penebusan Terbatas. Bahkan, ia mengatakan apa-

apa pun tentang sejauh mana penebusan. Bahwa Kristus 

menyerahkan diri-Nya bagi gereja bukan untuk mengatakan 

bahwa Kristus menyerahkan diri-Nya HANYA untuk gereja 

atau sentuhan Calvinis seperti lainnya. Calvinis mengutip John 

6: 38-39, di mana Kristus berkata, “Dan ini adalah kehendak 

Bapa yang mengutus Aku, bahwa dari semua yang telah Dia 

berikan kepada-Ku Aku harus kehilangan apa-apa, tetapi harus 

mendirikannya lagi di hari terakhir. ”Sekali lagi, ini tidak 

mendukung doktrin Calvinis dari Penebusan Terbatas. Bahkan, 

ia mengatakan apa-apa pun tentang sejauh mana penebusan. 

 

Calvinis harus mendukung doktrinnya, setiap titik itu, dari 

Kitab Suci ditafsirkan dengan baik oleh arti yang jelas dari 

kata-kata dan dengan konteks. Ini dia tidak bisa 

melakukan. Jika ia tidak diperbolehkan untuk membaca 

ajarannya ke dalam Alkitab, dia tidak mampu mendukung 

doktrinnya dari Alkitab. 

 

5. CALVINISME salah menyatakan APA yang NON-

Calvinis PERCAYA. 

 

Ada banyak argumen strawman bahwa Calvinis erects dan 

kekalahan, tapi dengan mengalahkan mereka ia hanya 

dikalahkan bagian dari imajinasi sendiri.  

 

Calvinis mengklaim, misalnya, bahwa non-Calvinis tidak 

percaya pada kedaulatan Tuhan. Saya tidak dapat berbicara 

untuk orang lain, tetapi tertentu non-Calvinis ini percaya 

kedaulatan Allah. Allah adalah Allah dan Dia dapat melakukan 

apapun yang Dia kehendaki kapanpun Dia 

kehendaki. Sebagaimana seorang pernah mengatakan, “Apapun 

Alkitab mengatakan, saya percaya; Alkitab mengatakan ikan 

paus menelan Yunus, dan saya percaya itu; dan jika Alkitab 

mengatakan bahwa Yunus ditelan ikan paus, saya akan percaya 

bahwa.”Jika Alkitab mengajarkan bahwa Allah berdaulat 

memilih beberapa orang berdosa masuk surga dan berdaulat 
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memilih sisanya untuk pergi ke neraka atau bahwa Dia 

memilih hanya beberapa untuk diselamatkan dan 

memungkinkan sisanya untuk dihancurkan, saya akan percaya, 

karena saya percaya Allah adalah Allah dan manusia tidak bisa 

mengatakan Tuhan apa yang benar atau salah. Tetapi Alkitab 

mengungkapkan, lebih tepatnya, bahwa Allah berdaulat 

menciptakan manusia dengan kehendak dan bahwa orang 

berdosa masih bisa latihan kehendak yang dalam menerima 

atau menolak Kristus. Ini tidak mengurangi kedaulatan satu 

Allah sedikitpun . 

 

Mereka mengklaim, lebih lanjut, bahwa non-Calvinis percaya 

manusia diselamatkan oleh kehendaknya sendiri. Saya tidak 

dapat berbicara untuk orang lain, tapi ini non-Calvinis tidak 

percaya bahwa. Tidak ada orang berdosa percaya kecuali Allah 

memungkinkan dia untuk melakukannya. Alkitab dengan jelas 

menyatakan bahwa Yesus menerangi (Yoh 1: 9). Dan menarik 

(. Yoh 00:37) setiap orang. Manusia tidak diselamatkan oleh 

kehendak-Nya; ia diselamatkan oleh kasih karunia Allah dalam 

Kristus dan karena darah Kristus. Yoh. 1: 12-13 tidak 

meninggalkan keraguan tentang hal ini. “ Tetapi semua orang 

yang menerima-Nya, diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-

anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya: 

Yang lahir, bukan dari darah atau dari kehendak daging, 

bukan pula dari manusia, melainkan dari Allah .”ayat 12 

mengatakan sebanyak menerima Yesus dan percaya pada 

nama-Nya dilahirkan kembali, namun ayat 13 mengatakan 

keselamatan ini dengan iman bukanlah“kehendak daging, 

 

Mereka mengklaim bahwa non-Calvinis tidak percaya bahwa 

keselamatan adalah 100% Allah, bahwa dengan mengatakan 

bahwa orang berdosa percaya pada Kristus adalah untuk 

mengatakan bahwa “ia memberikan kontribusi untuk 

keselamatannya” dan “dengan demikian, karya keselamatan 

tidak benar-benar Allah” (Jeffrey Khoo, Arminianisme 

Diperiksa , Far Eastern Bible College, Singapura, p. 2). Arthur 

Pink mengatakan bahwa jika orang berdosa bisa menghasilkan 

atau menolak Kristus, “maka orang Kristen akan memiliki 

dasar untuk membual dan self-memuliakan atas nya kerjasama 

dengan Roh ...” (hlm. 128). Sekali lagi, sementara saya tidak 

dapat berbicara untuk orang lain, ini non-Calvinis paling pasti 

percaya bahwa keselamatan adalah 100% Allah. Allahlah yang 

menerangi (Yoh 1: 9)., Narapidana (Yoh 16: 7-8)., Menarik 

(Yoh 00:32.), Dan menyimpan. Man tidak apa-apa tapi 

menerima hadiah dan yang tidak bekerja dan bukan sesuatu 

yang membanggakan! Seperti dengan keselamatan,sehingga 

dengan kehidupan Kristen, itu semua dari Allah dan manusia 

tidak ada membanggakan. “Sebab Allah yang bekerja di dalam 

kamu baik kemauan dan melakukan kerelaan-Nya” (Flp 

2:13.); dan, “Aku telah disalibkan dengan Kristus: namun aku 

hidup; namun bukan aku melainkan Kristus hidup di dalam 

aku: dan (02:20 Gal.) kehidupan yang kuhidupi sekarang di 

dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang 

telah mengasihi aku dan menyerahkan diriNya untuk 

aku”. Keselamatan adalah semua Kristus, dari awal sampai 

akhir. Ide ini bahwa menerima hadiah meninggalkan penerima 

dalam posisi untuk membanggakan konyol. Penerima dari 

Priceless Hadiah tidak membanggakan dirinya sendiri tapi dari 

Pemberi. Orang yang diselamatkan dari laut dan lolos dari 

kematian tertentu tidak membual tentang apa yang dia lakukan 

untuk dirinya sendiri tapi tentang apa penyelamat lakukan, 

 

Mereka mengatakan bahwa pengajaran manusia yang percaya 

pada atau menolak Kristus berarti bahwa seseorang percaya 

bahwa orang berdosa tidak benar-benar rusak dan bahwa 

manusia adalah “agen moral yang bebas.” Arthur Pink 
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mengatakan ini dalam bab tentang “Kedaulatan Allah dan 

Kehendak Manusia .”Dia menyajikan banyak strawmen di 

bagian ini. Dia mengatakan, “Apakah itu terletak dalam 

provinsi kehendak manusia untuk menerima atau menolak 

Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat?... Jawaban atas 

pertanyaan ini mendefinisikan konsepsi kita tentang kejatuhan 

manusia. ... Manusia adalah makhluk rasional dan (138 p.) 

Seperti yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab 

kepada Allah, tetapi menegaskan bahwa ia adalah agen moral 

yang bebas untuk menyangkal bahwa ia benar-benar rusak 

...”. Saya pasti tidak percaya bahwa orang berdosa adalah 

“agen moral yang bebas,” dan saya percaya bahwa manusia 

adalah benar-benar tanpa kebenaran di hadapan Allah, mati 

karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa, dll Aku hanya 

setuju dengan apa yang Alkitab katakan tentang orang percaya 

Injil.Alkitab mengatakan bahwa “setiap orang yang percaya 

kepada-Nya tidak binasa” (Yoh. 3:16). Yang mengajarkan saya 

bahwa orang berdosa percaya pada Kristus, tetapi untuk 

melampaui konsep sederhana ini dan mengklaim bahwa posisi 

tersebut adalah untuk menolak kejatuhan manusia atau untuk 

membuat dia menjadi “agen moral yang bebas” adalah omong 

kosong. Roma 3: 10-18 dan Ef. 2: 1-4 adalah bagian kunci 

Perjanjian Baru pada kebobrokan orang berdosa, tapi bagian 

tidak menyebutkan kehendak manusia atau apakah ia bisa atau 

tidak percaya pada Kristus untuk keselamatan. Hal yang sama 

berlaku untuk setiap bagian dalam Alkitab yang berhubungan 

dengan kebejatan manusia dalam Adam, seperti Kej 6: 

4; Mzm. 51: 5; 58: 3; Prov. 22:15; Ecc.9: 3; Yes 64: 6; Yer. 17: 

9; dan Mat. 15: 9. Sekali lagi, Calvinis membaca teologinya 

sendiri ke dalam ayat-ayat ini. Alkitab mengatakan bahwa 

“setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa” (Yoh. 

3:16). Yang mengajarkan saya bahwa orang berdosa percaya 

pada Kristus, tetapi untuk melampaui konsep sederhana ini dan 

mengklaim bahwa posisi tersebut adalah untuk menolak 

kejatuhan manusia atau untuk membuat dia menjadi “agen 

moral yang bebas” adalah omong kosong. Roma 3: 10-18 dan 

Ef. 2: 1-4 adalah bagian kunci Perjanjian Baru pada 

kebobrokan orang berdosa, tapi bagian tidak menyebutkan 

kehendak manusia atau apakah ia bisa atau tidak percaya pada 

Kristus untuk keselamatan. Hal yang sama berlaku untuk setiap 

bagian dalam Alkitab yang berhubungan dengan kebejatan 

manusia dalam Adam, seperti Kej 6: 4; Mzm. 51: 5; 58: 

3; Prov. 22:15; Ecc.9: 3; Yes 64: 6; Yer. 17: 9; dan Mat. 15: 9.  

 

Sekali lagi, Calvinis membaca teologinya sendiri ke dalam 

ayat-ayat ini. Alkitab mengatakan bahwa “setiap orang yang 

percaya kepada-Nya tidak binasa” (Yoh. 3:16). Yang 

mengajarkan saya bahwa orang berdosa percaya pada Kristus, 

tetapi untuk melampaui konsep sederhana ini dan mengklaim 

bahwa posisi tersebut adalah untuk menolak kejatuhan manusia 

atau untuk membuat dia menjadi “agen moral yang bebas” 

adalah omong kosong. Roma 3: 10-18 dan Ef. 2: 1-4 adalah 

bagian kunci Perjanjian Baru pada kebobrokan orang berdosa, 

tapi bagian tidak menyebutkan kehendak manusia atau apakah 

ia bisa atau tidak percaya pada Kristus untuk keselamatan. Hal 

yang sama berlaku untuk setiap bagian dalam Alkitab yang 

berhubungan dengan kebejatan manusia dalam Adam, seperti 

Kej 6: 4; Mzm. 51: 5; 58: 3; Prov. 22:15; Ecc.9: 3; Yes 64: 

6; Yer. 17: 9; dan Mat. 15: 9. Sekali lagi, Calvinis membaca 

teologinya sendiri ke dalam ayat-ayat ini. tapi untuk 

melampaui konsep sederhana ini dan mengklaim bahwa posisi 

tersebut adalah untuk menyangkal kebejatan manusia atau 

untuk membuat dia menjadi “agen moral yang bebas” adalah 

omong kosong. Roma 3: 10-18 dan Ef. 2: 1-4 adalah bagian 

kunci Perjanjian Baru pada kebobrokan orang berdosa, tapi 
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bagian tidak menyebutkan kehendak manusia atau apakah ia 

bisa atau tidak percaya pada Kristus untuk keselamatan.  

 

Hal yang sama berlaku untuk setiap bagian dalam Alkitab yang 

berhubungan dengan kebejatan manusia dalam Adam, seperti 

Kej 6: 4; Mzm. 51: 5; 58: 3; Prov. 22:15; Pkh. 9: 3; Yes 64: 

6; Yer. 17: 9; dan Mat.15: 9. Sekali lagi, Calvinis membaca 

teologinya sendiri ke dalam ayat-ayat ini. tetapi untuk 

melampaui konsep sederhana ini dan mengklaim bahwa posisi 

tersebut adalah untuk menolak kejatuhan manusia atau untuk 

membuat dia menjadi “agen moral yang bebas” adalah omong 

kosong. Roma 3: 10-18 dan Ef. 2: 1-4 adalah bagian kunci 

Perjanjian Baru pada kebobrokan orang berdosa, tapi bagian 

tidak menyebutkan kehendak manusia atau apakah ia bisa atau 

tidak percaya pada Kristus untuk keselamatan. Hal yang sama 

berlaku untuk setiap bagian dalam Alkitab yang berhubungan 

dengan kebejatan manusia dalam Adam, seperti Kej 6: 

4; Mzm. 51:5; 58: 3; Ams 22:15; Pkh 9: 3; Yes. 64: 6; Yer. 17: 

9; dan Mat. 15: 9. Sekali lagi, Calvinis membaca teologinya 

sendiri ke dalam ayat-ayat ini. tapi bagian tidak menyebutkan 

kehendak manusia atau apakah ia bisa atau tidak percaya pada 

Kristus untuk keselamatan. Hal yang sama berlaku untuk setiap 

bagian dalam Alkitab yang berhubungan dengan kebejatan 

manusia dalam Adam, seperti Kej 6: 4; Mzm. 51: 5; 58: 

3; Prov. 22:15; Ecc. 9: 3; Yes 64: 6; Yer. 17: 9; dan Mat. 15: 

9. Sekali lagi, Calvinis membaca teologinya sendiri ke dalam 

ayat-ayat ini. tapi bagian tidak menyebutkan kehendak manusia 

atau apakah ia bisa atau tidak percaya pada Kristus untuk 

keselamatan. Hal yang sama berlaku untuk setiap bagian dalam 

Alkitab yang berhubungan dengan kebejatan manusia dalam 

Adam, seperti Kej 6: 4; Mzm. 51: 5; 58: 3; Prov. 22:15; Pkh 9: 

3; Yes 64: 6; Yer. 17: 9; dan Mat. 15: 9. Sekali lagi, Calvinis 

membaca teologinya sendiri ke dalam ayat-ayat ini. 

 

Pink dan lainnya Calvinis bahkan menyamakan posisi non-

Calvinis tentang apa yang disebut “kehendak bebas” untuk 

yang Gereja Katolik Roma. Kutipan Pink dari Dewan Trent, 

yang mengatakan, “Jika salah satu harus menegaskan, bahwa 

manusia bebas kehendak, pindah dan gembira oleh Allah, 

tidak, dengan menyetujui, bekerja sama dengan Tuhan, 

penggerak dan exciter, sehingga untuk mempersiapkan dan 

membuang sendiri untuk pencapaian pembenaran; jika apalagi 

orang akan berkata, bahwa kehendak manusia tidak bisa 

menolak memenuhi, jika itu menyenangkan; tetapi itu adalah 

unactive, dan hanya pasif;membiarkan satu seperti terkutuk 

“Pink kemudian menyimpulkan:“. Dengan demikian, mereka 

yang saat ini bersikeras pada bebas kehendak manusia duniawi 

percaya tepat apa Roma mengajarkan pada subjek! ... Katolik 

Roma dan Arminian berjalan bergandengan tangan 

...”(Kedaulatan Tuhan , p. 139). Ini adalah fitnah dalam 

ekstrem. Gereja Katolik Roma percaya bahwa manusia tidak 

sama sekali tidak benar di negara bagiannya jatuh dan bahwa ia 

benar-benar dapat bekerja sama dengan Allah dalam 

pembenaran, bahwa keselamatan adalah oleh iman ditambah 

perbuatan dan sakramen bukan hanya karena iman. The non-

Calvinis tidak percaya hal seperti ini. Dia hanya percaya 

Alkitab ketika mengatakan bahwa “setiap orang yang percaya 

kepada-Nya tidak binasa” (Yoh. 3:16) dan dia tidak mencoba 

membengkokkan Alkitab tersebut agar sesuai dengan cetakan 

TULIP. 

 

Hanya ada beberapa contoh bagaimana Calvinis cenderung 

salah mengutarakan dan menggambarkan apa yang non-

Calvinis percaya. 

 

6. CALVINISME merancukan GEREJA DENGAN 
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ISRAEL dan Pemilihan bangsa/nasional dengan PRIBADI 

(Roma 9 : 9-24). 

Argumen utama John Calvin untuk pemilihan tanpa syarat dan 

penolakan didasarkan pada hubungan Allah dengan Israel. Hal 

ini dijelaskan dalam Calvin Institutes , Buku III, Bab 21, 

“Eternal Election.” 

 

Roma 9: 9-24 

 

9. Sebab firman ini mengandung janji: "Pada waktu seperti 

inilah Aku akan datang dan Sara akan mempunyai seorang 

anak laki-laki." 

10. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka 

yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa 

leluhur kita. 

11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum 

melakukan yang baik atau yang jahat, --supaya rencana Allah 

tentang pemilihan-Nya diteguhkan, bukan berdasarkan 

perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan-Nya-- 

12. dikatakan kepada Ribka: "Anak yang tua akan menjadi 

hamba anak yang muda," 

13. seperti ada tertulis: "Aku mengasihi Yakub, tetapi 

membenci Esau." 

14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah 

Allah tidak adil? Mustahil! 

15. Sebab Ia berfirman kepada Musa: "Aku akan menaruh 

belas kasihan kepada siapa Aku mau menaruh belas kasihan 

dan Aku akan bermurah hati kepada siapa Aku mau bermurah 

hati." 

16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau 

usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. 

17. Sebab Kitab Suci berkata kepada Firaun: "Itulah sebabnya 

Aku membangkitkan engkau, yaitu supaya Aku 

memperlihatkan kuasa-Ku di dalam engkau, dan supaya nama-

Ku dimasyhurkan di seluruh bumi." 

18. Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya dan Ia menegarkan hati siapa yang 

dikehendaki-Nya. 

19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku: "Jika demikian, 

apa lagi yang masih disalahkan-Nya? Sebab siapa yang 

menentang kehendak-Nya?" 

20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah 

Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang 

membentuknya: "Mengapakah engkau membentuk aku 

demikian?" 

21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah 

liatnya, untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda 

untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain 

untuk dipakai guna tujuan yang biasa? 

22. Jadi, kalau untuk menunjukkan murka-Nya dan 

menyatakan kuasa-Nya, Allah menaruh kesabaran yang besar 

terhadap benda-benda kemurkaan-Nya, yang telah disiapkan 

untuk kebinasaan-- 

23. justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaan-Nya atas 

benda-benda belas kasihan-Nya yang telah dipersiapkan-Nya 

untuk kemuliaan, 

24. yaitu kita, yang telah dipanggil-Nya bukan hanya dari 

antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, 
 

Ini adalah ayat bukti favorit yang Calvinis bingung untuk 

pemilihan berdaulat. Apakah Roma 9 mengajarkan bahwa 

Allah sewenang-wenang atau berdaulat memilih beberapa 

orang berdosa untuk diselamatkan dan sisanya akan 

hilang? Mari kita pertimbangkan delapan fakta penting tentang 

bagian ini: 

http://alkitab.me/Roma/9/9
http://alkitab.me/Roma/9/9
http://alkitab.me/Roma/9/10
http://alkitab.me/Roma/9/11
http://alkitab.me/Roma/9/12
http://alkitab.me/Roma/9/13
http://alkitab.me/Roma/9/14
http://alkitab.me/Roma/9/15
http://alkitab.me/Roma/9/16
http://alkitab.me/Roma/9/17
http://alkitab.me/Roma/9/18
http://alkitab.me/Roma/9/19
http://alkitab.me/Roma/9/20
http://alkitab.me/Roma/9/21
http://alkitab.me/Roma/9/22
http://alkitab.me/Roma/9/23
http://alkitab.me/Roma/9/24
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(1) Contoh dari Esau dan Yakub tidak mengacu pada pemilihan 

yang berkaitan dengan keselamatan pribadi tetapi untuk 

pemilihan yang berkaitan dengan negara-negara dalam 

program Allah secara keseluruhan . Ayat 12 menjelaskan hal 

ini. “Dikatakan kepadanya, tua harus melayani lebih muda.” 

Janji Allah untuk Rebecca adalah tentang anak sulung 

melayani lebih muda, bukan tentang keselamatan pribadi 

mereka. Esau bisa gotten disimpan. Dia bisa percaya pada 

Tuhan dan telah di Aula Iman dalam Ibrani 11. Bagian ini tidak 

mengajarkan bahwa Esau itu berdaulat ditakdirkan untuk 

menjadi terkutuk. Ini mengajarkan bahwa Allah berdaulat 

memilih garis keturunan Kristus. 

 

(2) Adapun Firaun, penting untuk memahami bahwa ia pertama 

kali mengeraskan hatinya sendiri. “Tapi ketika Firaun melihat 

bahwa ada jeda, ia mengeraskan hatinya, dan tidak 

mendengarkan mereka; seperti yang telah difirmankan 

TUHAN”(Kel. 8:15).Ini bukan kasus “reprobasi berdaulat.” 

Alkitab mengajarkan bahwa selalu kehendak Allah bagi orang-

orang untuk melayani-Nya, tetapi ketika mereka menolak Dia 

Dia menolak mereka dan hakim mereka dan membuat contoh 

dari mereka. Bandingkan 2 Tes.2: 10-12 - “Dan dengan semua 

deceivableness ketidakbenaran di dalamnya yang 

binasa; Karena mereka tidak menerima KASIH 

KEBENARAN, BAHWA MEREKA MUNGKIN 

DISELAMATKAN. Dan untuk alasan ini Allah akan kesesatan 

atas mereka, bahwa mereka harus percaya kebohongan: 

BAHWA MEREKA SEMUA MUNGKIN terkutuk WHO 

PERCAYA TIDAK KEBENARAN, namun memiliki 

kesenangan dengan kelaliman. ”Orang-orang berdosa ini akan 

dikutuk tapi bukan karena mereka tidak berdaulat terpilih dan 

bukan karena mereka terkutuk berdaulat tetapi karena 

keputusan pribadi mereka dalam hal kebenaran.Kata-kata tidak 

bisa lebih jelas. Tuhan memang membuat contoh Firaun, tetapi 

untuk melampaui apa yang Alkitab dan mengklaim bahwa 

Allah memilih untuk membuat Firaun untuk tujuan reprobating 

dia adalah kesalahan besar dan untuk memfitnah nama Allah 

yang penuh kasih. 

 

(3) Rm. 9: 22-23 tidak mengatakan bahwa Allah berdaulat 

cocok beberapa orang berdosa kepada kebinasaan dan beberapa 

ke dalam kemuliaan . Ungkapan “bejana kemurkaan dipasang 

ke kehancuran” memungkinkan untuk suara 

varian; menurut PC Study Bible , hal itu dapat menjadi pasif 

dan menengah di Yunani; tengah berarti untuk menyesuaikan 

diri. Dalam suara tengah subjek bertindak dalam hubungannya 

dengan dia / dirinya sendiri. Pertimbangkan catatan ini dari 

Vincent Studi Kata: “tidak dilengkapi OLEH ALLAH UNTUK 

DESTRUCTION, tetapi dalam arti kata sifat, siap, matang 

untuk kehancuran, participle yang menunjukkan keadaan saat 

ini terbentuk sebelumnya, NAMUN MEMBERIKAN NO 

PETUNJUK CARA IT SUDAH TERBENTUK. Bahwa objek 

murka akhir memiliki sendiri tangan dalam masalah ini dapat 

dilihat dari 1 Tes. 2: 15-16. ”Dengan membiarkan Alkitab 

berbicara untuk dirinya sendiri melalui arti yang jelas dari kata-

kata dan dengan membandingkan Alkitab dengan Alkitab kita 

melihat bahwa orang berdosa cocok dirinya untuk dihancurkan 

oleh penolakannya terhadap kebenaran.Bahkan mereka yang 

belum pernah mendengar Injil, memiliki terang penciptaan dan 

hati nurani dan bertanggung jawab untuk merespon cahaya 

yang mereka miliki bahwa mereka mungkin diberikan lebih 

banyak cahaya (Kisah Para Rasul 17: 26-27). 

 

(4) Rm. 9: 23-24 tidak berarti bahwa Allah memanggil hanya 

sekelompok orang-orang pilihan pra-dipilih tertentu untuk 
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keselamatan . “Dan bahwa ia mungkin untuk menyatakan 

kekayaan kemuliaan-Nya atas benda-benda belas kasihan, yang 

ia afore siap kepada kemuliaan, bahkan kami, yang ia telah 

disebut, bukan dari orang-orang Yahudi saja, tetapi juga dari 

bangsa-bangsa lain.” Kita harus membaca bahwa ke dalam 

bahasa ayat-ayat. Calvinis mengklaim bahwa ayat 24 mengacu 

pada “mujarab panggilan,” yang merupakan istilah yang 

menggambarkan “panggilan tak tertahankan umat pilihan,” tapi 

ini menambah Firman Allah, yang merupakan kesalahan 

besar. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah telah 

memanggil semua yang akan datang kepada Kristus. Allah 

memanggil melalui Injil (2 Tes. 2:14) dan Injil harus 

diberitakan kepada segala makhluk (Mrk. 16:15). Allah 

memanggil “barangsiapa akan” (Rom 10:13;. Why. 

22:17). Allah memanggil setiap orang yang percaya pada 

Kristus. 

 

(5) keselamatan Allah bahkan orang Yahudi itu bukan soal 

pemilihan “berdaulat” namun berdasarkan iman individu dalam 

Firman-Nya. “Tapi Israel, yang diikuti setelah hukum 

kebenaran, hantu tidak mencapai hukum kebenaran. Oleh 

karena? Karena mereka dicari bukan karena iman, tetapi 

seolah-olah oleh hukum Taurat. Mereka tersandung pada 

stumblingstone itu; seperti yang tertulis, Lihatlah, Aku 

berbaring di Sion sebuah stumblingstone dan rock pelanggaran: 

dan setiap orang yang percaya pada dirinya tidak akan 

malu”(Rom 9:31-33). 

 

(6) Roma 10 tidak meninggalkan keraguan tentang hal ini; janji 

keselamatan membuktikan bahwa tidak sewenang-wenang atau 

“berdaulat” pilihan Allah (Rom 10:. 8-13). Perhatikan kata-

kata “barangsiapa” dan “semua.” Apakah Allah orang-orang 

berdosa mock dengan menjanjikan mereka keselamatan jika 

mereka percaya kepada Kristus dan kemudian hanya 

memungkinkan orang-orang yang berdaulat terpilih untuk 

benar-benar menjalankan iman seperti itu? 

 

(7) kedaulatan Allah tidak berarti bahwa kehendak-Nya selalu 

dilakukan pada manusia. “Tapi ke Israel Ia berkata, sepanjang 

hari aku telah mengulurkan tangan kepada seorang yang tidak 

taat dan gainsaying orang” (Rom. 10:21). Lihat juga 

Matt. 23:37: “Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh 

nabi-nabi dan melempari dengan batu mereka yang dikirim 

kepadamu, seberapa sering Aku rindu mengumpulkan anak-

anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di 

bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau ”Allah telah 

menciptakan manusia menurut gambar-Nya. Manusia bukan 

robot. Dia bisa latihan kehendaknya mengatakan tidak kepada 

Allah, dan manusia telah mengatakan tidak kepada Allah dan 

telah menolak Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Jika 

kedaulatan Allah berarti bahwa kehendak-Nya selalu 

dilakukan, dunia ini akan tidak masuk akal! Ini adalah 

kehendak Tuhan, misalnya, untuk setiap orang percaya untuk 

“Kuduslah kamu; sebab Aku kudus” (1 Pet. 1:16), 

 

(8) membutakan Allah Israel itu bukan soal pemilihan 

berdaulat tapi itu karena mereka pertama mengeraskan hati 

mereka sendiri.Pertimbangkan Yeh. 12: 2; Tikar. 13:15 dan 

Kisah Para Rasul 28: 25-27: 

 

Yehezkiel 12: 2 - “Hai anak manusia, engkau dwellest di 

tengah-tengah kaum pemberontak, yang memiliki mata untuk 

melihat, dan melihat tidak; mereka memiliki telinga untuk 

mendengar, dan tidak mendengar, karena mereka adalah kaum 

pemberontak “. 
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Yehezkiel mengatakan penyebab kebutaan Israel adalah 

pemberontakan sendiri. 

Matius 13:15 - “Untuk jantung bangsa ini telah menebal, dan 

telinganya berat mendengar, dan MATA MEREKA MEREKA 

TELAH DITUTUP; supaya jangan mereka melihat dengan 

mata mereka, dan mendengar dengan telinganya dan mengerti 

dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga Aku menyembuhkan 

mereka.” 

 

Matius mengatakan Israel menutup matanya sendiri dan itulah 

alasan mereka tidak dikonversi. Tidak ada penolakan berdaulat 

di sini. 

 

Kisah Para Rasul 28: 25-27 - “Dan ketika mereka tidak setuju 

di antara mereka sendiri, mereka berangkat, setelah itu Paulus 

telah berbicara satu kata, Nah berfirman Roh Kudus oleh 

Yesaya nabi kepada leluhur kita, Mengatakan, Pergilah kepada 

bangsa ini, dan mengatakan , mendengar kamu akan 

mendengar, dan tidak mengerti; dan melihat kamu akan 

melihat, dan tidak melihat: Untuk jantung orang ini menebal, 

dan telinganya berat mendengar, dan MATA MEREKA 

MEMILIKI MEREKA DITUTUP;supaya mereka melihat 

dengan mata mereka, dan mendengar dengan telinganya, dan 

mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga Aku 

menyembuhkan mereka.” 

 

Sekali lagi, Kisah Para Rasul mengatakan Israel menutup 

matanya sendiri agar ia dikonversi. Tidak ada dukungan untuk 

Calvinis doktrin penolakan berdaulat di sini. 

 

7. CALVINISME pergi kembali ke “BAPA-BAPA 

GEREJA” sebagai dukungan otoritas kuat daripada 

mendasarkan pada PERJANJIAN BARU, Para RASUL 

dan NABI. 

Calvin bebas mengakui bahwa kekuasaannya adalah 

Agustinus. Pertimbangkan kutipan berikut: 

 

“Jika saya cenderung untuk mengkompilasi volume 

keseluruhan dari Agustinus, aku bisa dengan mudah 

menunjukkan pembaca saya, bahwa saya tidak perlu kata-kata 

tetapi Nya” ( Institutes , Buku III, chap. 22) 

 

“Biarkan jawaban Agustinus bagi saya ...” (Ibid.)  

 

“[Agustinus adalah salah satu] kami mengutip paling sering 

sebagai yang terbaik dan paling setia saksi semua kuno” 

( Institutes , Book IV, chap. 14) 

 

“Agustinus begitu sepenuhnya dengan saya, bahwa jika saya 

ingin menulis pengakuan iman saya, saya bisa melakukannya 

... dari tulisan-tulisannya” (Calvin, “A Treatise on Abadi 

Predestinasi Allah,” trans. By Henry Cole, Calvin Calvinisme , 

Grandville, MI:. Reformed Gratis Publishing, 1987, p 38; 

dikutip dalam Laurence Vance, Sisi lain Calvinisme , 1999, hal 

38).. 

 

SIAPAKAH AGUSTINUS ? Dia begitu tercemar dengan 

ajaran sesat bahwa Gereja Katolik Roma telah mengklaim 

dirinya sebagai salah satu dari “dokter.” 

 

Agustinus adalah seorang penganiaya dan ayah dari doktrin 

penganiayaan di Gereja Katolik. Sejarawan Neander 

mengamati bahwa ajaran Agustinus “berisi kuman dari seluruh 

sistem despotisme spiritual, intoleransi, dan penganiayaan, 

bahkan sampai ke pengadilan Inkuisisi.” Dia menghasut 
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penganiayaan pahit terhadap Donatis percaya Alkitab yang 

berjuang untuk mempertahankan gereja-gereja murni setelah 

iman apostolik. 

 

Agustinus adalah Bapak Amilenialisme, menafsirkan nubuatan 

Alkitab secara alegoris; mengajarkan bahwa Gereja Katolik 

adalah Kerajaan Allah. 

 

Agustinus mengajarkan bahwa Maria tidak melakukan dosa.  

 

Agustinus percaya di api penyucian.  

 

Agustinus adalah salah satu dari bapak ajaran sesat tentang 

baptisan bayi, mengklaim bahwa bayi yang tidak dibaptis 

hilang, dan memanggil semua orang yang menolak baptisan 

bayi “kafir” dan “terkutuk.”  

 

Agustinus ditinggikan tradisi gereja di atas Alkitab dan 

berkata, “Aku tidak harus percaya Injil kecuali aku 

dipindahkan untuk melakukannya oleh otoritas Gereja 

Katolik.”  

 

8. CALVINISME TIDAK BISA MENJELASKAN 

PERINGATAN KRISTUS DAN Penghakiman-Nya. 
 

Berulang kali, Kristus memperingatkan orang-orang berdosa 

itu kecuali mereka bertobat dan percaya pada-Nya mereka akan 

binasa (misalnya, Luk 13:3, 5; Yoh 8:24). Kristus juga 

mengeluarkan keputusan atas orang berdosa karena mereka 

tidak percaya. 

 

Lukas 10: 12-16 - “Tetapi Aku berkata kepadamu, bahwa itu 

akan menjadi lebih ditoleransi pada hari itu Sodom, dari pada 

kota itu. Celakalah engkau Khorazim! celakalah kamu, 

Betsaida! Karena jika mujizat yang telah dilakukan di Tirus 

dan Sidon, yang telah dilakukan di dalam kamu, mereka 

memiliki besar sementara lalu bertobat, duduk di kain kabung 

dan abu. Tapi akan lebih Tirus dan Sidon di penghakiman, 

daripada Anda. Dan engkau Kapernaum, yang seni dinaikkan 

sampai ke langit, engkau akan dorong ke neraka. Orang yang 

mendengar Anda mendengarkan Aku; dan dia yang 

memandang hina Anda memandang hina saya; dan dia yang 

memandang hina saya memandang hina Dia yang mengutus 

Aku.” 

 

Mengingat definisi Calvinisme tentang pemilihan berdaulat dan 

gambar tak tertahankan dan regenerasi umat pilihan, peringatan 

dan penilaian Kristus tidak masuk akal. Mengapa Dia akan 

memperingatkan orang-orang berdosa untuk bertobat dan 

percaya atau binasa dan menjatuhkan hukuman berat atas 

orang-orang berdosa karena tidak percaya jika Dia tahu bahwa 

hanya mereka yang berdaulat terpilih dapat melakukan hal 

seperti itu? 

 

Calvinis telah membuat upaya menyedihkan untuk menjawab 

ini, tapi dalam perkiraan saya fakta peringatan Kristus 

sederhana dan jelas membantah doktrin mereka. 

 

9. CALVINISME TIDAK BISA MENJELASKAN Rasul 

Paulus. 

 

Paulus berusaha untuk memenangkan lebih. “Karena jika aku 

bebas dari semua orang, belum memiliki aku membuat diriku 

hamba kepada semua, supaya aku memenangkan lebih” (1 Kor. 

09:19). Bagaimana saya bisa menang lebih banyak jika jumlah 

umat pilihan telah diselesaikan dari kekekalan? 
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Tujuan Paulus adalah untuk “menyelamatkan beberapa.” 

“Untuk yang lemah menjadi aku lemah, supaya aku 

memenangkan orang yang lemah: Saya membuat semua hal 

untuk semua orang, bahwa saya mungkin dengan segala cara 

menghemat (1 Kor 9:22). Bukankah pemilihan yang disimpan 

sudah terjamin tanpa bantuan Paulus? Bagaimana mungkin 

sesuatu yang ia lakukan dalam hidup dan pelayanannya 

memiliki mempengaruhi pada orang-orang pilihan? 

 

Paulus dikorbankan sehingga pria akan diselamatkan. “Bahkan 

saat aku menyenangkan semua orang dalam segala hal, bukan 

untuk kepentingan saya sendiri, tapi keuntungan banyak, 

bahwa mereka dapat diselamatkan” (1 Kor. 10:33). Jika 

pemilihan yang berdaulat telah ditentukan dan tak tertahankan, 

pernyataan Paulus tidak masuk akal. 

 

Paulus membujuk manusia. “Tahu apa artinya takut akan 

Tuhan, kami berusaha meyakinkan orang; tapi kami dibuat 

nyata bagi Allah;dan saya percaya juga yang dinyatakan di 

dalam hati nurani Anda”(2 Kor. 5:11). Jika Paulus adalah 

Calvinis, ia akan tahu bahwa orang-orang pilihan tidak perlu 

membujuk dan non-terpilih tidak dapat dibujuk! 

 

Paulus bersedia untuk pergi ke neraka untuk orang-orang 

Yahudi yang belum diselamatkan. “Karena aku bisa berharap 

bahwa diriku terkutuk dari Kristus untuk saudara-saudara saya, 

sanak saya menurut daging” (Rom 9:. 3). Bagaimana mungkin 

seorang manusia biasa lebih peduli nasib orang yang belum 

diselamatkan dari Allah? Kami yakin bahwa jeritan hati Paulus 

di sini hanya cermin dari jeritan hati Allah sendiri untuk semua 

orang berdosa hilang. 

 

10. CALVINISME TIDAK BISA MENJELASKAN  

KITAB  IBRANI. 

 

Kitab Ibrani membantah Calvinis atau TULIP doktrin tanpa 

syarat dan “berdaulat” pemilihan dan Anugerah tak 

tertahankan, bahwa Allah berdaulat dan sewenang-wenang 

memilih siapa yang akan diselamatkan dan tak tertahankan dan 

benar-benar menarik mereka sehingga di satu sisi adalah 

mustahil untuk non-terpilih untuk diselamatkan dan di sisi lain 

tidak mungkin bagi umat pilihan tidak diselamatkan. Jika ini 

benar, Roh Kudus tidak akan memberikan peringatan 

mengerikan tersebut dan desakan untuk mengaku percaya 

tentang kemungkinan kemurtadan, karena jika mereka terpilih 

mereka tidak mungkin binasa dan jika mereka tidak terpilih, 

tidak ada yang bisa mereka lakukan akan mengubah 

status. Perhatikan, misalnya, ayat-ayat berikut: 

 

Pertimbangkan Ibrani 2: 3: “Bagaimana kita akan melarikan 

diri, jika kita mengabaikan keselamatan yang besar; yang pada 

pertama mulai diucapkan oleh Tuhan, dan dikonfirmasi kepada 

kita oleh mereka yang mendengarnya.” 

 

Nasihat ini tidak masuk akal dalam terang doktrin 

Calvinis. Jika pemilihan adalah sebagai Calvinis mengajarkan, 

bagaimana bisa terpilih mengabaikan keselamatan dan 

bagaimana bisa non-terpilih melakukan apa pun selain 

mengabaikan keselamatan? 

 

Pertimbangkan Ibrani 3: 12-14: “Waspadalah, saudara-saudara, 

jangan sampai ada di salah satu dari Anda hati yang jahat 

ketidakpercayaan, di berangkat dari Allah yang hidup. Tapi 

nasihat menasihati setiap hari, sementara itu disebut Sampai 
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hari;jangan ada di antara kalian akan mengeras melalui tipu 

daya dosa. Untuk kita diberi bagian dari Kristus, jika kita 

memegang awal keyakinan kita stedfast sampai akhir.” 

 

Jika orang-orang pilihan yang telah ditentukan “berdaulat” dan 

jika pemilihan tidak ada sama sekali hubungannya dengan 

orang berdosa dirinya sendiri dan jika ia tak tertahankan 

ditarik, apa yang bisa nasihat ini mungkin berarti? Bagaimana 

bisa berdaulat sebuah terpilih, tak tertahankan ditarik percaya 

berangkat dari Allah, dan bagaimana non-terpilih bisa 

melakukan apa pun selain berangkat dari Tuhan? 

 

Pertimbangkan Ibrani 4: 9-11: “Demikianlah lagi tinggal 

sisanya untuk umat Allah. Karena dia yang masuk ke dalam 

perhentian-Nya, ia juga beroleh berhenti dari karya-karyanya 

sendiri, seperti Allah lakukan dari-Nya. Itu baiklah kita 

berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan 

seorangpun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan.” 

 

Bagaimana mungkin nasihat ini mungkin berlaku untuk TULIP 

pemilihan jenis? Ini ayat-ayat mengatakan sisa keselamatan 

adalah sesuatu yang setiap orang harus berusaha untuk masuk 

ke dalam dan semua didesak untuk melakukannya, tetapi 

doktrin pemilihan “berdaulat” mengajarkan kita bahwa mereka 

yang terpilih untuk beristirahat Allah yang telah ditentukan 

semata-mata oleh Allah dan mereka tidak memiliki pilihan 

dalam hal ini dan pasti akan masuk ke dalam perhentian itu. 

 

Pertimbangkan Ibrani 6: 4-6: “Sebab tidak mungkin bagi 

mereka yang dulunya tercerahkan, dan telah mencicipi karunia 

surgawi, dan diberi bagian dari Roh Kudus, dan telah 

merasakan firman Allah yang baik, dan kekuasaan dunia yang 

akan datang, jika mereka akan murtad, untuk memperbaharui 

lagi pertobatan; sebab mereka menyalibkan untuk diri mereka 

lagi Anak Allah, dan menempatkan dia di muka umum.” 

 

Jika teologi TULIP benar, mengapa nasihat itu? Bagaimana 

bisa orang-orang pilihan jatuh jauh? Dan bagaimana bisa tidak 

terpilih melakukan apa-apa tapi jatuh jauh? 

 

Pertimbangkan Ibrani 10: 26-29: “Sebab jika kita berbuat dosa 

dengan sengaja setelah itu kita telah menerima pengetahuan 

tentang kebenaran, ada lagi tinggal tidak lebih korban saja 

karena dosa, tetapi takut tertentu mencari penghakiman dan 

kemarahan berapi-api, yang akan melahap musuh . Dia yang 

menolak hukum Musa mati tanpa belas kasihan atas keterangan 

dua atau tiga orang saksi: Betapa hukuman banyak yang harus 

dijatuhkan, kamu kira, akan ia dianggap layak, yang 

menginjak-injak Anak Allah, yang menganggap najis darah 

perjanjian, yangtelah ia dikuduskan, suatu hal yang tidak 

kudus, dan dialah yang melakukan menghina Roh kasih 

karunia?” 

 

Sekali lagi, jika teologi TULIP benar, mengapa nasihat tersebut 

diberikan kepada mengaku percaya? Jika mereka berdaulat 

terpilih, mereka pasti akan bertahan dan jika mereka tidak 

mereka pasti tidak akan. Menurut doktrin Calvinis, itu tidak 

ada hubungannya dengan mereka atau apa yang mereka 

lakukan. 

 

Jika pemilihan adalah “berdaulat” dan “tanpa syarat” dalam arti 

Calvinis dan percaya tidak memiliki pilihan apapun dalam hal 

keselamatan, ayat-ayat ini tidak masuk akal.  

 

Jika, di sisi lain, pemilihan melibatkan unsur ramalan (. 1 Pet 1: 

2) dan melibatkan pilihan pribadi pada bagian dari orang 
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berdosa ( “setiap orang yang percaya,” Yoh 3:15, 16; 00:46;. 

Kisah para Rasul 10:43; Rom 9:33; 10:11; 1 Yohanes 5:. 1; 

Wahyu 22:17; dll), desakan dan peringatan dalam Ibrani masuk 

akal. Karena jika hal ini benar, dan kita tahu bahwa itu adalah 

karena Alkitab di mana-mana mengajar, maka orang berdosa, 

yang diberikan cahaya dari Kristus (Yoh 1: 9). Dan ditarik oleh 

Kristus (Yoh 00:32.) Dan dinyatakan bersalah dan diterangi 

oleh Roh Kudus (Yoh 16: 8). dapat, karena pemberdayaan ilahi 

anggun ini, baik percaya pada Kristus atau tidak dan juga 

mungkin bagi orang berdosa untuk datang dekat dengan 

keselamatan tanpa benar-benar memilikinya. 

 

 

11. CALVINISME TIDAK BISA MENJELASKAN DOA. 

 

Arthur Pink mengatakan, “kehendak Allah adalah kekal, dan 

tidak dapat diubah oleh cryings kami” ( Kedaulatan Tuhan , p. 

173). 

 

Bahkan, kehendak Allah dapat diubah oleh doa-doa kita.  

 

Doa tidak pernah bisa menuntut bahwa Tuhan melakukan 

sesuatu. Doa tidak menuntut tetapi meminta. Doa harus selalu 

“oleh kehendak Allah” (Rom. 1:10). 'Jika kita meminta sesuatu 

menurut kehendak-Nya Ia mengabulkan doa kita”(1 Yoh. 

5:14). Tapi itu bukan untuk mengatakan bahwa doa hanyalah 

respon robot dengan yang Allah telah abadi yang telah 

ditentukan. Allah telah memberikan manusia tanggung jawab 

untuk berdoa dan berjanji diri untuk menjawab, selama doa 

sesuai dengan kehendak-Nya.Itu berarti bahwa terserah kepada 

manusia apakah untuk berdoa atau tidak berdoa, berapa banyak 

doa, dan bagaimana dengan sungguh-sungguh. Dan doa-doa 

mengubah sesuatu dalam hal-hal dunia! 

 

Doa bahkan dapat mengubah pikiran Allah. Pertimbangkan 

adegan menakjubkan berikut yang terjadi di Gunung Sinai: 

“Dan TUHAN berkata kepada Musa, saya telah melihat orang-

orang ini, dan, lihatlah, itu adalah orang degil: SEKARANG 

OLEH KARENA ITU LET ME ALONE, BAHWA SAYA 

MURKA MAY WAX HOT MELAWAN MEREKA, DAN 

YANG SAYA DAPAT MENGKONSUMSI MEREKA: DAN 

AKU AKAN MEMBUAT DARI eNGKAU A BANGSA 

bESAR. Dan Musa memohon TUHAN, Allahnya, dan berkata, 

TUHAN, mengapa Maha lilin murka-Mu panas terhadap 

orang-orang-Mu, yang telah engkau dibawa keluar dari tanah 

Mesir dengan kekuatan besar, dan dengan tangan yang 

kuat? Karenanya harus orang Mesir berbicara, dan berkata, 

Untuk kenakalan dia membawa mereka keluar, untuk 

membunuh mereka di pegunungan, dan untuk 

mengkonsumsinya dari muka bumi? Berpaling dari murka-Mu 

sengit, dan bertobat dari kejahatan ini terhadap orang-orang-

Mu.Ingat Abraham, Ishak dan Israel, hamba-Mu, kepada siapa 

engkau swarest dengan diri-Mu sendiri, dan saidst kepada 

mereka, saya akan memperbanyak benih Anda sebagai bintang 

di langit, dan semua tanah ini yang saya telah berbicara dari 

kemauan Aku berikan kepadamu benih Anda, dan mereka akan 

mewarisinya selama-lamanya. DAN TUHAN bertobat dari 

EVIL YANG DIA PIKIR LAKUKAN BAGI UMAT-

NYA”(Kel 32:. 9-14). 

 

Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa Dia akan 

mengkonsumsi Israel dan membuat bangsa yang besar dari 

Musa, tetapi Musa memohon kepada-Nya dan Alkitab berkata 

bahwa Tuhan bertobat. Dimana hal ini cocok menjadi 

penekanan Calvinisme pada Allah mutlak kedaulatan? Di sini 



34 

 

kita melihat Allah berinteraksi dengan manusia dan pikiran 

secara harfiah yang diubah oleh permintaan manusia. 

 

Seseorang akan meminta pada saat ini sekitar Bilangan 23:19, 

yang mengatakan, “Allah bukanlah manusia, sehingga Ia 

berdusta;tidak anak manusia, bahwa ia harus bertobat: telah 

Dia katakan, dan akan ia tidak melakukannya? atau dahulu 

sudah diucapkan, dan akan dia tidak membuatnya baik?” 

 

Tidak ada kontradiksi antara Bil. 23:19 dan Ex. 32:14. Dalam 

Nomor 23 Bileam berbicara tentang rencana kekal Allah bagi 

Israel, dan bahwa Dia tidak akan bertobat. “Untuk hadiah dan 

memanggil Allah tidak menyesali” (Rom. 11:29). Tapi dalam 

konteks rencana Allah secara keseluruhan untuk usia, Dia tidak 

bertobat atau berubah pikiran-Nya dalam kaitannya dengan 

tindakan manusia dalam banyak cara, dan itu adalah misteri 

doa. 

 

Bagaimana 1 Sam. 15:29, yang mengatakan, “Dan juga 

Kekuatan Israel tidak akan berbohong atau bertobat: karena ia 

bukan manusia, bahwa ia harus bertobat”? Pernyataan ini 

dibuat oleh Samuel setelah Allah telah menolak Saul dan 

memilih Daud sebagai raja baru. Saul memohon dengan 

Samuel berubah pikiran tentang keputusan itu, dan Samuel 

menjawab bahwa keputusan Allah dalam hal-hal tersebut tidak 

dapat diubah. 

 

Ada saat-saat di mana pikiran Allah dapat diubah dan ada saat-

saat itu tidak bisa. Pada satu titik, Allah mengatakan dua dari 

para nabi tidak untuk berdoa bagi Israel (Yer 07:16; Yeh 14:.. 

4), tapi itu setelah Israel sudah terlalu jauh dalam 

pemberontakan dan Allah telah bertekad untuk menghakimi 

mereka. Setelah waktu lain, doa, seperti yang dari Musa dalam 

Keluaran 32, melaju kembali murka Allah dan memberi Israel 

lebih banyak waktu. 

 

Baik Bil. 23:19 atau 1 Sam. 15:29 perubahan fakta bahwa 

Allah bertobat dari rencana-Nya untuk menghancurkan Israel 

dalam Keluaran 32 dalam menanggapi syafaat yang sungguh-

sungguh Musa. 

 

Faktanya adalah bahwa manusia adalah ciptaan yang 

menakjubkan. Dia dibuat dalam gambar Allah, dan dia bukan 

robot atau boneka. Tuhan masih Allah, tetapi Allah telah 

menetapkan bahwa manusia memiliki kehendak dan bisa 

mengatakan ya atau tidak kepada-Nya. Pria bahkan dapat 

mengubah pikiran Allah melalui permohonan sungguh-

sungguh! Itulah kekuatan menakjubkan dari doa. 

 

Pertimbangkan adegan doa lain dalam Kitab Suci. Dalam 

Yesaya 38 kita membaca bahwa Raja Hizkia sakit sampai mati 

dan Tuhan mengatakan kepada nabi Yesaya untuk pergi 

kepadanya dan berkata, “Set rumah-Mu agar: karena engkau 

akan mati, dan tidak hidup” (Yes 38:. 1). Hizkia memalingkan 

mukanya ke dinding dan menangis dan “berdoa kepada 

Tuhan.” Alkitab mengatakan bahwa setelah ini, Allah 

mengutus Yesaya kembali kepada raja untuk mengatakan, 

“demikian kata TUHAN, Allah Daud, bapa-Mu, aku telah 

mendengar doa-Mu, aku telah melihat air matamu: lihatlah, 

saya akan menambahkan kepada hari-Mu lima belas 

tahun”(Yes 38: 5). 

 

Menanggapi doa yang sungguh-sungguh Allah memberinya 

orang ini 15 tahun lagi dari kehidupan di bumi. Doa mengubah 

hal-hal! 
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“Apa yang mengambil kekuatan yang lebih besar 

(kemahakuasaan): untuk membuat makhluk yang tidak 

memiliki kemampuan untuk memilih - yang pion hanya di 

papan catur kosmik Allah - atau untuk membuat makhluk yang 

memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak 

keselamatan Allah? Saya serahkan, yang terakhir. ... Apakah 

Tuhan yang ditahbiskan keberadaan makhluk abadi tanpa 

membuat ketentuan bagi mereka untuk melarikan diri siksaan 

kekal menjadi makhluk kejam? Tuhan macam apa akan 

memanggil manusia untuk 'percaya dan diselamatkan' ketika 

Dia tahu mereka tidak bisa [dan] apa hubungan yang ada antara 

Allah dan orang-orang yang tidak pernah memilih-Nya - tetapi 

'tertahankan' disebut ...? Untuk alasan ini dan lainnya saya 

mempertanyakan gagasan bahwa individu pemilihan tanpa 

syarat dan lima poin Calvinisme terbaik mencerminkan sifat-

sifat Allah. Tuhan yang berdaulat menawarkan keselamatan 

kepada semua melalui-Nya terpilih Juruselamat mencerminkan 

kekuasaan dan cinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APA ITU HYPER-CALVINISME? 
 

David Cloud 

 

Hyper-Calvinisme adalah label bahwa beberapa Calvinis telah 

menempatkan pada Calvinis lainnya. Misalnya, dalam “Hyper-

Calvinisme Diperiksa” Jeffrey Khoo, yang merupakan 

Presbyterian Calvinis dan pembela gigih iman dan Teks 

Yunani Diterima dan King James Bible dan seorang pria 

bahwa saya memiliki menjunjung tinggi, analisis posisi “hiper” 

bahwa ia label dia mengatakan: 

 

“Calvinisme adalah bahwa sistem doktrin yang berasal dari 

teolog besar Prancis - John Calvin. ... Lalu apakah Hyper-

Calvinisme? Awalan 'hiper' (Gk: hiper) berarti 'di atas' atau 

'luar'. Hyper-Calvinisme adalah bentuk twisted Calvinisme 

yang melampaui apa yang sesuai dengan Kitab Suci 

mengajarkan Calvin.” 

 

Dr Khoo menghadirkan dua karakteristik Hyper-Calvinisme: 

“(1) penolakan anugerah umum, dan (2) penolakan tawaran 

gratis dari Injil.”  

 

Umum Anugerah vs Saving Grace, Derajat Cinta 

 

Khoo mengklaim bahwa Calvin mengajarkan bahwa ada kedua 

anugerah umum dan anugrah, dan bahwa kegagalan untuk 

membedakan antara keduanya adalah tanda dari Hyper-

Calvinisme. Anugrah adalah “Roh Kudus regeneratif bekerja 

pada orang berdosa melalui Injil,” sedangkan anugerah umum 

adalah “penganugerahan menguntungkan Allah atas semua 

umat manusia dari hal-hal yang diperlukan untuk keberadaan 

ciptaan di bumi dosa-melanda ini.” 
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Khoo mengatakan bahwa Hyper-Calvinis menolak doktrin 

anugerah umum dan menurut mereka, Allah membenci semua 

non-terpilih dan segala sesuatu bekerja menuju kehancuran 

mereka, sedangkan John Calvin mengajarkan bahwa Allah 

tidak membenci non-terpilih dan bahwa ini adalah jelas karena 

Dia menganugerahkan kepada mereka “anugerah umum.”  

 

Calvin mengajarkan bahwa tidak hanya Allah melimpahkan 

anugerah umum pada terkutuk itu, Dia juga mengasihi mereka 

untuk beberapa derajat. Expositing pada Mark 10:21, yang 

mengatakan Yesus mengasihi orang muda yang kaya, Calvin 

mengatakan: “... Allah mengasihi semua makhluk-Nya tanpa 

kecuali. Oleh karena itu penting untuk membedakan derajat 

cinta. ... kadang-kadang Tuhan dikatakan untuk mencintai 

orang-orang yang tidak Ia menyetujui atau membenarkan.” 

 

Apa yang kita katakan tentang ini? Jika saya non-terpilih, saya 

akan bertanya-tanya seperti apa kasih karunia telah diberikan 

Allah saya dan apa jenis cinta Allah telah anugerahkan kepada 

saya, melihat bahwa tidak mungkin bagi saya untuk 

diselamatkan dan melarikan diri neraka! “Kasih karunia 

umum” dan tingkat cinta mungkin terdengar menyenangkan 

untuk telinga teolog Calvinis, tetapi itu tidak akan 

mendapatkan “terkutuk” ke surga. 

 

Penawaran gratis dari Injil 

 

Khoo mengatakan bahwa tanda kedua Hyper-Calvinisme 

adalah untuk menolak doktrin bahwa Injil harus diberitakan 

kepada semua orang tanpa pandang bulu dan bahwa Allah 

sungguh-sungguh mengundang semua orang, yang terpilih dan 

yang terkutuk, untuk pertobatan dan keselamatan dalam 

Kristus; sedangkan Calvin Calvinis percaya hal-hal ini. 

 

Khoo mengutip komentar John Calvin pada Yohanes 3:16 dan 

ayat-ayat yang sama untuk membuktikan bahwa ia percaya 

bahwa Allah “mengundang tanpa pandang bulu semua untuk 

berbagi dalam hidup” dan “menunjukkan Dia adalah 

menguntungkan untuk seluruh dunia ketika Dia menyebut 

semua tanpa pengecualian iman Kristus ”dan‘tidak ada orang 

yang dikecualikan dari berseru kepada Allah’ dan ‘gerbang 

keselamatan diatur terbuka untuk semua.’  

 

Ketika membaca kutipan ini, orang berpikir sejenak bahwa 

mungkin Calvin benar-benar percaya bahwa semua orang dapat 

diselamatkan melalui Injil, tapi ini tidak sama sekali apa yang 

ia maksudkan! Sambil mengatakan bahwa Injil secara universal 

ditawarkan dari satu sisi mulutnya, Calvin diberikan aspek 

universal dari Injil berarti dalam arti praktis dengan ajarannya 

tentang pemilihan berdaulat, karena mereka adalah satu-

satunya yang diambil efektif dan ulang dan diberikan “hadiah 

dari iman.” 

 

Calvin melanjutkan dengan mengatakan: “Allah tidak bekerja 

secara efektif pada semua pria, tapi hanya jika Roh bersinar di 

dalam hati kita sebagai guru dalam. ... Injil memang 

ditawarkan kepada semua untuk keselamatan mereka, 

kekuatannya tidak universal nyata.”Mengomentari 2 Petrus 3: 

9, Calvin mengajukan pertanyaan penting berikut:“Jika dapat 

ditanyakan di sini, jika Tuhan tidak ingin ada binasa, mengapa 

begitu banyak pada kenyataannya binasa?”Orang percaya non-

Calvinis Alkitab akan menjawab bahwa begitu banyak binasa 

karena Allah telah menetapkan bahwa manusia tidak menjadi 

robot tetapi bahwa ia akan diberi pilihan dalam hal Injil. Tapi 
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John Calvin harus jatuh kembali pada ajarannya tentang 

pemilihan berdaulat: “Jawaban saya adalah bahwa tidak 

disebutkan di sini dari keputusan rahasia Allah dimana orang 

jahat ditakdirkan untuk kehancuran mereka sendiri ... ALLAH 

mengacungkan tangan-Nya UNTUK SEMUA SAMA . 

 

Desiderative vs yang bersifat dekrit Will 

 

Menurut Khoo, masalah Hyper-Calvinis dalam tidak bisa 

“melihat bagaimana Tuhan dapat bersedia untuk menyimpan 

semua ketika Dia telah menghendaki bahwa hanya umat 

pilihan akan diselamatkan” diselesaikan dengan solusi 

sederhana pemahaman bahwa Allah memiliki baik “yg bersifat 

dekrit” dan “Desiderative” (dari “keinginan”) akan kehendak 

yang bersifat dekrit Allah adalah pemilihan-Nya yang 

berdaulat dari beberapa orang-orang berdosa untuk 

keselamatan kekal, sedangkan kehendak Desiderative Nya 

adalah perhatian umum Nya bagi semua orang 

berdosa. Menurut ide Desiderative yang bersifat dekrit vs, 

keselamatan ditawarkan kepada semua umat manusia, tetapi 

hanya diberikan kepada orang-orang pilihan.Dalam kata-kata 

Agustinus, kematian Kristus adalah “cukup untuk semua, 

efisien untuk terpilih.” 

 

Teman saya, jika Anda berpikir ini adalah semacam “omong 

kosong” atau “gobbly gook,” Anda tidak sendirian!  

 

Hyper-Calvinis akan membuka toko dan menawarkan hadiah 

Keselamatan hanya untuk orang-orang pilihan, sedangkan 

“Calvin Calvinis” akan membuka toko dan menawarkan hadiah 

Keselamatan bagi siapa saja akan tetapi hanya memberikannya 

kepada umat pilihan!  

 

Apakah Anda melihat perbedaan yang signifikan antara kedua 

pandangan? 

 

Tampaknya kepada saya bahwa Calvin percaya bahwa Tuhan 

memainkan lelucon yang kejam pada non-terpilih atau 

“bajingan itu,” ia menyebut mereka. Dia “tulus” mengundang 

“barangsiapa akan” datang dan percaya pada Kristus dan 

diselamatkan, tapi ia tahu bahwa hanya orang-orang pilihan 

bisa melakukan semua itu. Dengan demikian, non-terpilih 

dapat melakukan apa-apa sehubungan dengan “Penawaran 

universal keselamatan tetapi untuk mengkonfirmasi 

ketidakpercayaan dan kondisi yang terkutuk itu.  

 

Dalam perkiraan saya, Hyper-Calvinisme vs Calvin Calvinisme 

lebih dari permainan semantik dari apa pun. The “Calvin 

Calvinis” ingin berpikir bahwa ia percaya apa 1 Timotius 2 dan 

2 Petrus 3 mengatakan tentang Insya Allah bahwa semua orang 

diselamatkan, tetapi ketika posisinya dianalisis dengan hati-

hati, ia percaya ada hal seperti itu dalam arti praktis. Orang-

orang pilihan masih berdaulat memilih, satu-satunya orang-

orang berdosa yang dapat disimpan, dan bajingan yang masih 

terkutuk berdaulat, tidak dapat diselamatkan dan kekal terkunci 

dari surga. Sebenarnya Hyper-Calvinis lebih konsisten dengan 

lima poin Calvinisme dan dengan posisi Calvinis kedaulatan 

ilahi dalam mengajar bahwa Allah tidak benar-benar mencintai 

non-terpilih dan bahwa Dia tidak memiliki kepentingan dalam 

keselamatan mereka. 

 

“Calvin Calvinis” tidak lebih setia kepada Alkitab dari Hyper-

Calvinis. Kedua memutar Alkitab agar sesuai teologi mereka 

dan membaca teologi mereka ke dalam kata-kata yang jelas 

dari Kitab. 
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Saya TIDAK MENGOBATI sama SEMUA Calvinis 

 

Hal ini penting untuk memahami bahwa ada berbagai macam 

doktrin dan praktek antara Calvinis, dan dengan tidak berarti 

saya menganggap seorang pria untuk menjadi musuh 

kebenaran hanya karena ia menerima beberapa teologi 

Calvinis. Buku Spurgeon vs Hyper Calvinis: The Battle for 

Injil Khotbah oleh Iain Murray (Edinburgh, Banner of Truth 

Trust, 1995) melakukan pekerjaan yang sangat baik 

menjelaskan beberapa perbedaan antara Calvinis. Ada 

memenangkan jiwa Calvinis, Calvinis dengan penginjilan besar 

dan semangat misioner; dan ada Calvinis yang mengutuk hal-

hal ini. Beberapa menafsirkan Calvinisme sedemikian rupa 

bahwa mereka tidak percaya dalam menawarkan keselamatan 

atau memberitakan Injil kepada semua orang berdosa; mereka 

bahkan tidak percaya bahwa Allah mengasihi semua 

orang. Menurut definisi Murray, ini adalah “hiper Calvinis.” 

 

Charles Spurgeon menolak untuk mencoba untuk 

mendamaikan setiap kontradiksi tampak dalam Alkitab, dan ia 

cukup bijaksana untuk mengetahui bahwa dia tidak bisa 

memahami setiap misteri Tuhan. Dia berkata: 

 

“Bahwa Allah menakdirkan, dan manusia yang bertanggung 

jawab, dua hal yang sedikit bisa melihat. Mereka diyakini tidak 

konsisten dan kontradiktif;tetapi mereka tidak. Itu hanya 

kesalahan dari penghakiman kita yang lemah. Dua kebenaran 

tidak dapat bertentangan satu sama lain. Jika, maka, saya 

menemukan mengajar di satu tempat yang semuanya kedepan-

ditahbiskan, itu benar; dan jika saya menemukan di tempat lain 

bahwa manusia bertanggung jawab untuk semua tindakannya, 

itu benar; dan itu adalah kebodohan saya yang membuat saya 

membayangkan bahwa dua kebenaran pernah dapat 

bertentangan satu sama lain. Kedua kebenaran, saya tidak 

percaya, dapat pernah dilas menjadi satu pada setiap anvil 

manusia, tapi satu mereka akan berada dalam kekekalan: 

mereka adalah dua garis yang begitu hampir paralel, bahwa 

pikiran yang akan mengejar mereka terjauh, tidak akan pernah 

menemukan bahwa mereka berkumpul; tetapi mereka bertemu, 

dan mereka akan bertemu di suatu tempat dalam kekekalan, 

 

Spurgeon memperingatkan tentang menciptakan teologi yang 

berusaha untuk mendamaikan setiap kesulitan Alkitab: 

 

“Pria yang tdk ingin memiliki sebuah keyakinan diri yang 

konsisten, sebuah keyakinan yang akan menempatkan 

bersama-sama dan membentuk persegi seperti teka-teki Cina, - 

yang sangat tepat untuk mempersempit jiwa mereka. Mereka 

yang hanya akan percaya apa yang mereka dapat mendamaikan 

tentu akan kafir jauh dari wahyu ilahi. Mereka yang menerima 

dengan iman apa pun yang mereka temukan di dalam Alkitab 

akan menerima dua hal, dua puluh hal, ay, atau dua puluh ribu 

hal, meskipun mereka tidak dapat membangun sebuah teori 

yang menyelaraskan mereka semua” (CH 

Spurgeon,‘Faith,’Pedang dan Trowel , 1872). 

 

Dalam hal ini, Charles Spurgeon adalah Calvinis tapi ia jauh 

lebih dari Calvinis; dia adalah seorang biblisis. Telah dikatakan 

dari Spurgeon, bahwa jika Anda ditusuk dia, bahkan darahnya 

“bibline.” Dia mencintai teologi dan belajar teologi dengan 

sungguh-sungguh, tapi intinya adalah bahwa ia beriman seperti 

anak kecil dalam segala Alkitab mengatakan. 

 

Dan sementara Spurgeon adalah seorang Calvinis, ia pada saat 

yang sama seorang penginjil besar dan percaya dalam 
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menawarkan Injil kepada semua orang dan mendesak semua 

orang diselamatkan. Spurgeon percaya bahwa lebih orang-

orang berdosa bisa diselamatkan jika injil diberitakan kepada 

mereka, dan dia tidak mencoba untuk mendamaikan pandangan 

tersebut dengan pemilihan Allah. Dia percaya tanggung 

jawabnya adalah untuk memberitakan Injil kepada banyak 

orang berdosa mungkin. Dia percaya bahwa alat-alat seperti 

doa bisa mengakibatkan panen yang lebih besar dari jiwa. Dia 

memiliki pertemuan doa sebelum layanan berkhotbah dan 

setiap hari Senin malam dan pada kesempatan lain. Kadang-

kadang ketika Auditorium Metropolitan Tabernacle penuh, 

kelompok akan tetap berada di ruang doa lantai bawah dan 

berdoa selama khotbah (per e-mail dari Ibu Hannah Wyncoll, 

Asisten Administrasi, Metropolitan Tabernacle, 2 Juni 

2000). Spurgeon mencintai memenangkan jiwa dan 

mengajarkan orang untuk menjadi pemenang jiwa. Bukunya 

yang terkenal The Soul Winner masih di cetak. Ada beberapa 

gereja Spurgeon yang “membuat pekerjaan khusus mereka 

untuk 'menonton untuk jiwa-jiwa' berjamaah besar kita, dan 

untuk mencari untuk membawa ke keputusan segera orang-

orang yang tampaknya terkesan di bawah pemberitaan 

Firman. [Bro.Cloud: Perhatikan kata 'keputusan' dalam 

deskripsi Spurgeon pemenang jiwa ini] Salah satu saudara telah 

menerima untuk dirinya sendiri judul anjing berburu saya, 

karena dia selalu siap untuk mengambil burung terluka. Satu 

Senin malam, pada doa-pertemuan, ia duduk di dekat saya pada 

platform; sekaligus aku merindukannya, dan saat aku 

melihatnya tepat di ujung bangunan. Setelah pertemuan itu, 

saya bertanya mengapa dia pergi begitu tiba-tiba, dan ia 

mengatakan bahwa gas hanya bersinar di wajah seorang 

wanita di jemaat, dan dia tampak sangat sedih bahwa ia 

berjalan bulat, dan duduk di dekatnya, dalam kesiapan untuk 

berbicara dengan dia tentang Juruselamat setelah 

layanan”(CH Spurgeon, The Full Harvest , p. 76).Jadi kita 

melihat bahwa Charles Spurgeon adalah seorang pria yang 

sangat bersemangat untuk memenangkan jiwa, dan Calvinisme 

dan keyakinannya tentang kedaulatan Allah tidak bijaksana 

terhalang itu. 

 

Di sisi lain, banyak Calvinis hari yang menentang Spurgeon 

keras dari mimbar mereka dan di majalah mereka dan mencela 

praktek pemberian undangan untuk orang-orang berdosa untuk 

datang kepada Kristus. (Dia tidak memiliki orang-orang benar-

benar datang ke depan selama kebaktian di gereja seperti yang 

biasa dilakukan hari ini, tapi ia mengundang mereka untuk 

datang kepada Kristus semua sama, dan ia percaya bahwa 

orang berdosa disimpan di setiap kursi di auditorium besar 

Metropolitan Tabernacle tentang hari itu.) 

 

Misalnya, satu kertas Calvinis populer hari Spurgeon 

adalah Vessel Earthen. Dalam salah satu masalah di 1857, 

dengan berani menyatakan bahwa “memberitakan bahwa itu 

adalah tugas manusia untuk percaya savingly dalam Kristus 

adalah Absurd.” Nah, itu persis apa yang Spurgeon berkhotbah, 

sehingga ke banyak Calvinis besar pada zamannya, Spurgeon 

adalah sesama masuk akal! 

 

Hal ini mengingatkan kita bahwa ada berbagai jenis Calvinis 

dan tidak bijaksana untuk benjolan mereka semua ke dalam 

cetakan yang sama.  

 

Saya memiliki hak istimewa untuk mengetahui, dan 

berkomunikasi pada jarak dengan, banyak jiwa yang saleh 

memenangkan Calvinis. Meskipun aku dalam perselisihan 

yang kuat dengan orang-orang seperti pada subjek teologi 

Calvinis, saya tidak menganggap mereka musuh. 
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Pada saat yang sama, saya percaya bahwa perbedaan-

perbedaan kita dalam teologi cukup untuk melarang kita untuk 

melayani bersama-sama atau menjadi anggota bersama-sama 

dari gereja yang sama besar. 

 

 

WASPADALAH TERHADAP BAHAYA LAIN: QUICK 

PRAYERISM 
 

Bahaya yang setidaknya sebagai merusak penginjilan sebagai 

Calvinisme adalah “Mudah Believism” atau “Cepat Prayerism” 

yang begitu umum di kalangan Baptis fundamental dan banyak 

kelompok lainnya. Saya lebih suka menyebutnya “Paham Doa 

Cepat” daripada “Paham Mudah Percaya” karena kenyataannya 

adalah bahwa keselamatan adalah dengan percaya (Yohanes 

3:16) dan tidak sulit. Mereka yang berlatih Paham Doa Cepat 

dicirikan sebagai berikut: 

 

(1) Mereka cepat untuk “memimpin orang-orang kepada 

Kristus” bahkan ketika presentasi Injil telah dangkal dan tidak 

cukup. Perhatikan pernyataan berikut pada “Apa Salvation?” 

Dari Gereja Saddleback digembalakan oleh Rick Warren dari 

Purpose Driven ketenaran Gereja: “sifat taat kami telah kekal 

memisahkan kita dari Pencipta kita. Tidak peduli seberapa 

keras kita berusaha, kita tidak pernah bisa mendapatkan 

perjalanan kembali ke hadirat Allah. Satu-satunya harapan 

adalah untuk mempercayai Yesus sebagai ketentuan Allah bagi 

ketidaktaatan kita.”Pernyataan ini sangat dangkal dan tidak 

cukup bahwa sulit untuk mengetahui di mana untuk memulai, 

tapi sebentar, keselamatan jauh lebih dari yang samar-samar, 

keputusan tidak terdefinisi“untuk mempercayai Yesus sebagai . 

penyediaan Allah bagi ketidaktaatan kita”Tidak ada lagi 

kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus, meskipun ini 

adalah bagaimana Paulus didefinisikan Injil dalam 1 Korintus 

15: 1-4. Tidak disebutkan dari darah. Tidak disebutkan 

pertobatan. The Saddleback parafrase Injil ada Injil sama 

sekali, dan untuk memimpin seseorang dalam doa orang 

berdosa ketika ini semua “Injil” mereka mengerti adalah 

kejahatan dan aib untuk penyebab Kristus.Kedangkalan dari 

jenis penginjilan adalah mengapa saya bisa duduk di sebelah 

seorang anggota gereja di Saddleback tahun lalu dan memiliki 

dia memberitahu saya bahwa dia selalu menjadi Kristen. Ini 

sebagai tanggapan atas pertanyaan saya, “Kapan Anda 

dilahirkan kembali?” Kedangkalan dari jenis penginjilan 

adalah mengapa saya bisa duduk di sebelah seorang anggota 

gereja di Saddleback tahun lalu dan memiliki dia memberitahu 

saya bahwa dia selalu menjadi Kristen. Ini sebagai tanggapan 

atas pertanyaan saya, “Kapan Anda dilahirkan 

kembali?” Kedangkalan dari jenis penginjilan adalah 

mengapa saya bisa duduk di sebelah seorang anggota gereja 

di Saddleback tahun lalu dan memiliki dia memberitahu saya 

bahwa dia selalu menjadi Kristen. Ini sebagai tanggapan atas 

pertanyaan saya, “Kapan Anda dilahirkan kembali?” 

 

(2) Mereka cepat untuk memimpin orang-orang dalam doa 

bahkan ketika tidak ada bukti dari keyakinan atau regenerasi , 

berbeda dengan Rasul Paulus yang, seperti Yohanes 

Pembaptis, diperlukan bukti pertobatan. “Tapi shewed pertama 

kepada mereka dari Damaskus, dan di Yerusalem, dan seluruh 

pantai dari Yudea, dan kemudian kepada bangsa-bangsa, 

bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, dan 

melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan” (Kisah 

Para Rasul 26:20). 

 

(3) Mereka cepat untuk mengabaikan pertobatan atau 
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mendefinisikan kembali pertobatan untuk tidak ada 

hubungannya dengan dosa atau perubahan hidup. Rencana 

memenangkan jiwa khas bahkan tidak mengisyaratkan 

pertobatan, bahwa ada akan menjadi perubahan arah, 

pengajuan kepada Allah. 

 

Banyak yang menolak definisi tradisional pertobatan sebagai 

“perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan hidup” dan 

telah pertobatan, sebaliknya, hanya sebagai re-didefinisikan 

“perubahan dari ketidakpercayaan dengan kepercayaan.” Jika 

persentase besar “bertobat” mereka tidak menunjukkan tanda-

tanda perubahan hidup, itu tidak sangat perhatian mereka, 

karena mereka tidak percaya bahwa pertobatan selalu 

menghasilkan perubahan hidup. 

 

(4) Mereka cepat untuk memberikan orang jaminan bahkan 

jika tidak ada bukti keselamatan . Keamanan alkitabiah hanya 

untuk mereka yang benar-benar dilahirkan kembali dan orang-

orang yang seperti akan memberikan bukti yang jelas itu (2 

Kor. 5:17). Untuk memberikan jaminan kepada seseorang, 

terutama orang asing, hanya karena ia telah berdoa doa orang 

berdosa atau telah berjalan menyusuri lorong dan mengaku 

Kristus untuk pekerja gereja sangat berbahaya, karena 

cenderung memberikan harapan palsu kepada banyak orang 

belum lahir. 

 

(5) Mereka cepat untuk menghitung angka terlepas dari 

bagaimana kosong . Mereka yang berlatih Cepat Prayerism 

biasanya melaporkan jumlah besar “salvations” meskipun 

persentase yang signifikan dari profesi mereka tidak 

memberikan bukti keselamatan. Dalam pengalaman saya, tidak 

jarang bahwa 90% dari profesi diproduksi di bawah 

kementerian tersebut sia-sia.Hal ini tidak jujur untuk 

memberikan laporan tersebut. Ini adalah salah satu hal untuk 

mengatakan bahwa “20 orang berdoa untuk menerima Kristus 

di penjara tadi malam” atau “500 orang berdoa doa orang 

berdosa melalui pelayanan gereja kami tahun lalu.” Hal ini 

sangat hal lain untuk mengatakan “20 laki-laki diselamatkan di 

penjara tadi malam”atau“500 orang diselamatkan melalui 

pelayanan gereja kami tahun lalu. 

 

KESIMPULAN 
Kesimpulannya, saya tidak mengatakan bahwa ada bentuk 

Calvinisme yang Alkitab dan bahwa hanya beberapa jenis 

Calvinisme yang lebih ekstrim yang Alkitabiah. Spurgeon 

mengatakan bahwa kita perlu kembali ke Calvinisme dari John 

Calvin. Seperti aku menghormati Charles Haddon Spurgeon 

(mengetahui juga, bahwa ia hanyalah seorang manusia), saya 

harus setuju dengan itu prajurit tua besar dalam hal ini. Saya 

mengatakan kita perlu pergi jauh di luar itu. Calvin sendiri 

kembali sejauh Agustinus, tapi itu juga, hampir tidak cukup 

jauh. Bahkan, tergantung pada Agustinus sangat dipercaya 

adalah salah satu kepala kesalahan Calvin.Kita tidak perlu 

kembali ke Calvin atau Agustinus. Kita harus pergi semua jalan 

kembali ke “iman sekali disampaikan kepada orang-orang 

kudus” seperti yang sempurna dan cukup dicatat dalam Kitab 

Suci! 

 

Seluruh artikel ini dapat ditemukan di link berikut – 

 http://www.wayoflife.org/fbns/calvinismdebate.html 

Untuk lebih lanjut tentang subjek ini lihat berikut: 

Sanggahan Dave Hunt tentang Calvinisme -

 http://www.wayoflife.org/fbns/davehunt-calvinrefutation.html 

 

“Unta Calvin” - http://www.wayoflife.org/fbns/calvins-

camels.html 

http://www.wayoflife.org/fbns/calvinismdebate.html
http://www.wayoflife.org/fbns/davehunt-calvinrefutation.html
http://www.wayoflife.org/fbns/calvins-camels.html
http://www.wayoflife.org/fbns/calvins-camels.html
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AYAT-AYAT BUKTI CALVINIS DITELAAH 

 

15 Februari 2006 (David Cloud, Fundamental Baptist 

Information Service, PO Box 610368, Port Huron, MI 48061, 

866-295-4143, fbns@wayoflife.org) – 

 

Dalam laporan ini kami menganalisis ayat-ayat bukti utama 

yang digunakan untuk mendukung doktrin TULIP 

Calvinisme: Total Depravity (Kerusakan Total), 

Unconditional Election (Pemilihan Tanpa Syarat), Limited 

Atonement (Penebusan Terbatas), Irresistible Grace 

(Anugerah yang tidak dapat ditolak), dan Perseverance of 

the saints (Ketekunan Orang Kudus). Kami telah 

memutuskan untuk tidak setuju dengan poin terakhir teologi 

TULIP karena didefinisikan dalam beberapa cara yang berbeda 

dan karena jika itu berarti hanya bahwa Orang yang 

diselamatkan tidak bisa terhilang, maka kami setuju dengan itu. 

(Dalam hal ini Dr. David Cloud percaya doktrin OSAS = One 

Saved, Always Save – Kristen Alkitabiah tidak percaya OSAS 

– tambahan dari Dede Wijaya) 

 

Saya tahu dari pengalaman bahwa seorang pria yang kukuh 

berkomitmen untuk Teologi “kasih karunia berdaulat” tidak 

akan menerima interpretasi saya dari ayat-ayat berikut. Saya 

telah berdialog dengan banyak Calvinis yang berkomitmen dan 

saya telah belajar bahwa mereka memiliki jawaban untuk 

segala sesuatu dan mereka selalu, selalu, selalu mengeluhkan 

bahwa non-Calvinis tidak mengerti/memahami 

Calvinisme. Seseorang dapat belajar Calvinisme secara 

mendalam, bahkan bisa membaca Institutes of Religion Calvin 

dan bisa mengutip langsung dari tulisan-tulisan mereka sendiri, 

tetapi jika salah satu seperti tetap non-Calvinis ia akan selalu 

diisi dengan kesalahpahaman dan kekeliruan Calvinisme. 

Saya menulis artikel ini untuk banyak orang percaya saat ini 

yang baru sedang mempelajari Calvinisme. Hal ini terjadi 

secara luas di kalangan Baptis fundamental. Banyak gereja 

yang didirikan sebagai sidang jemaat non-Calvinis dan yang 

memiliki pernyataan doktrinal non-Calvinis sedang disusupi 

oleh dan dalam beberapa kasus diambil alih oleh Calvinis. 

Permintaan saya hanya adalah bahwa pembaca Kristen melatih 

hak yang diberikan Tuhan untuk “interpretasi pribadi.” Itu 

berarti bahwa orang percaya memiliki berdiamnya Roh Kudus 

sebagai Tuntunan spiritual dan dia bisa tahu yang sebenarnya. 

“Namun kamu, urapan yang telah kamu terima dari Dia, itu 

tetap tinggal di dalam kamu, dan kamu tidak mempunyai 

kebutuhan agar seseorang mengajari kamu, sebaliknya, 

sebagaimana urapan yang sama mengajari kamu tentang segala 

sesuatu dan itu adalah benar bahkan bukanlah dusta, maka 

sebagaimana Dia telah mengajari kamu, kamu pun akan tetap 

tinggal di dalam Dia.” (1 Yoh. 2:27). Dengan demikian, kita 

harus “Ujilah segala sesuatu, pegang eratlah apa yang 

baik!“(1 Tes. 5:21) dan menyelidiki ” kitab suci setiap hari, 

sekiranya hal-hal itu benar demikian.”(Kisah Para Rasul 

17:11). 

“Jika seseorang bermaksud untuk melakukan kehendak-Nya, 

dia akan mengetahui tentang ajaran itu, apakah hal itu berasal 

dari Allah atau Aku berbicara dari diri-Ku sendiri.” (Yoh. 

7:17). 

 

AYAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG 

CALVINIS: 

 

DEFINISI KEDAULATAN TUHAN 
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Kesalahan mendasar dari Calvinisme adalah untuk menetapkan 

definisi “kedaulatan” ilahi (kata yang tidak muncul dalam 

Alkitab, tetapi yang digunakan mengacu pada kemahakuasaan 

Allah seperti Raja) yang membuat mustahil bagi manusia untuk 

memiliki pilihan dalam keselamatan, meskipun Alkitab 

mengatakan bahwa dia punya, dan kemudian membangun di 

atas fondasi yang salah. 

Arthur Pink memulai bukunya “The Sovereignty of God” 

dengan tiga bab tentang “Kedaulatan Allah.” Setelah mengutip 

ayat-ayat kunci berikut seperti Efesus 1:11, yang mengatakan 

bahwa Allah mengerjakannya segala sesuatu menurut 

keputusan kehendak-Nya sendiri, ia menyimpulkan dengan 

kata-kata: “Tuhan Allah yang maha kuasa memerintah. … 

Tiada dunia bergulir, tiada bintang bersinar, tidak ada badai, 

tidak ada makhluk bergerak, tidak ada tindakan manusia, tidak 

ada tugas dapat terjadi selain dari Allah memunyai tujuan 

kekal”(hal. 46). 

Bahkan, ayat-ayat yang Pink kutip untuk membuktikan 

kesimpulan ini tidaklah hal seperti itu, dan itu adalah apa yang 

anak Allah harus berhati-hati saat memeriksa teologi. 

Penafsiran Alkitab yang tepat membiarkan kata-kata Kitab 

Suci untuk berbicara untuk diri mereka sendiri daripada 

memaksa teologi seseorang ke dalamnya. 

Untuk mengatakan bahwa Tuhan mengesampingkan kehendak 

setan dan orang-orang berdosa sehingga kehendak Ilahi 

menyeluruhNya dan program selalu akhirnya tercapai tidak 

sama dengan mengatakan bahwa setan dan orang-orang 

berdosa tidak punya kehendak efektif dan Tuhan sebenarnya 

menetapkan segala sesuatu yang mereka lakukan. Karena Allah 

membiarkan sesuatu yang jahat dan sesuatu yang bertentangan 

dengan kehendak-Nya dan kemudian bekerja hal yang dalam 

program-Nya secara keseluruhan sepanjang zaman sehingga 

“bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan” 

adalah tidak sama dengan pemaknaan itu. 

Mari kita periksa ayat bukti utama Calvinisme tentang 

“kedaulatan” Tuhan: 
1. Kisah Para Rasul 4:28 “untuk melaksanakan segala sesuatu 

yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan 

kehendakMu.” 

Menurut Kalvinis ayat ini menyimpulkan, bahwa: 

1. Yesus telah ditetapkan untuk dibunuh. 

2. Allah telah menetapkan siapa yang akan membunuh Yesus 

Dalam fakta benar bahwa Yesus telah mereka bunuh, tetapi 

Allah tidak pernah memaksa atau menentukan mereka untuk 

membunuh Yesus Kristus. Itu terjadi karena manusia itu 

sendiri memang akan melakukan hal demikian kepada Yesus. 

Yesus memang harus mati, tetapi tidak harus mereka yang 

menggenapi nubuatan itu. 

Seperti halnya kasus Yudas yang menjual Kristus. Kristus 

berkata, “Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan 

yang ada tertulis tentang Dia, akan tetapi celakalah orang yang 

olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi 

orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan.” Apakah yang 

dimaksud oleh ayat ini? Mengapa Yesus berkata bahwa lebih 

baik dia tidak dilahirkan? Jadi, hal ini sangat jelas 

mengindikasikan adanya tanggung jawab manusia. Logikanya, 

kalau Allah yang telah menentukan, harusnya mereka dapat 

reward karena telah melakukan program Allah? 

2. Efesus 1:11 – “Di dalam Dia juga, kita telah terpilih untuk 

warisan yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan 
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maksud Dia yang mengerjakan segala sesuatu menurut 

rancangan kehendak-Nya” 

Ini adalah ayat yang luar biasa dan memberitahu kita betapa 

besar Allah, tetapi itu tidak mengatakan apa-apa tentang 

apakah Allah telah memberikan manusia kehendak dan sejauh 

mana dia bisa melatih kehendak itu. Ia tidak mengatakan apa-

apa tentang apakah orang berdosa percaya pada Kristus 

terselamatkan. 

Untuk mengatakan bahwa Allah mengerjakannya segala 

sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya sendiri tidak 

bertentangan dengan doktrin bahwa Tuhan menciptakan 

manusia dengan kehendak dan dengan kemampuan untuk 

menanggapi Allah atau menolak Allah. Calvinis ini yang 

menciptakan dugaan “masalah” ini dan kemudian menjawab 

dengan logika sendiri bukan oleh pengajaran yang jelas dari 

Kitab Suci. 

3. Daniel 4:35 – Semua penduduk bumi tidak berarti apa-apa. 

Dia berbuat menurut kehendak-Nya di antara bala tentara surga 

dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup 

merintangi tangan-Nya, atau bertanya kepada-Nya, “Apakah 

yang Engkau lakukan?” 

Pernyataan ini dibuat oleh raja Nebukadnezar setelah ia 

dihukum oleh Allah dan pikirannya telah kembali kepadanya 

dan ia telah bertobat dari kesombongannya. Ayat ini 

menyatakan sesungguhnya bahwa Allah adalah Allah dan Dia 

memerintah akhirnya atas urusan manusia. Ayat ini tidak 

mengatakan apa-apa tentang apakah ya atau tidak manusia 

dapat menerima atau menolak Injil, tentang apakah kasih 

karunia Allah dapat ditolak. Ia tak mengatakan apa-apa tentang 

apakah Tuhan berdaulat memilih beberapa orang untuk 

pemilihan dan beberapa untuk kebinasaan. Bagi seorang 

berdosa yang menolak untuk bertobat ini bukanlah “disebabkan 

tangan Tuhan,” karena program Allah yang kekal tepat 

dikenakan terlepas dari apa yang orang-orang individu lakukan 

ini atau hal-hal lain. 

4. Mazmur 115: 3 – “Namun Elohim kami di surga; yang telah 

melakukan segala sesuatu yang berkenan bagi-Nya. 

Kami pasti percaya bahwa Allah melakukan segala sesuatu 

yang berkenan, dan kami memberkati nama-Nya bahwa apa 

yang Ia perkenan selalu benar dan baik. Selanjutnya, Allah 

telah mengungkapkan Maksud-Nya dalam Kitab Suci, dan 

Kitab Suci mengatakan kepada kita bahwa itu adalah 

perkenanan-Nya untuk mengirim Yesus mati sehingga “setiap 

orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa.” 

5. Yesaya 14:27 – “Oleh karena YHWH Tsebaot 

merancangkannya, dan siapa yang dapat membatalkannya? 

Dan tangan-Nya yang teracung, siapakah yang dapat 

menariknya kembali? 

Konteks ayat ini adalah penentuan Allah untuk menghakimi 

bangsa-bangsa. ” Inilah rancangan yang dirancang atas seluruh 

bumi, dan inilah tangan yang terentang atas segala bangsa” 

(ayat 26). Memang, ketika Allah merancangkan sesuatu, 

kehendak-Nya tidak dapat digagalkan. Tapi ayat ini tidak 

mengatakan apa-apa tentang Kedaulatan Pemilihan atau 

Kedaulatan Reprobasi atau Anugerah Tak Dapat Ditolak atau 

salah satu poin dari teologi TULIP. 

6. Kisah Para Rasul 15:18 – “Segala perbuatannya itulah yang 

dikenal oleh Allah sejak dari kekekalan.” 

Ayat ini hanya mengatakan bahwa Allah mengetahui semua 

karya-Nya dan selalu mengenal mereka. Ia tidak mengatakan 

ada satu hal atau yang lain tentang salah satu poin dari TULIP. 

Bahwa Allah mengetahui segala karya-Nya dari awal dunia ini 
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bukan untuk mengatakan bahwa orang-orang yang terdaulat 

terpilih untuk keselamatan atau kebinasaan. Hal ini bukan 

untuk mengatakan bahwa Allah tentukan dulu segala sesuatu 

yang terjadi. 

7. Amsal 16:1 “Manusia menimbang-nimbang dalam hati, 

tetapi jawaban lidah berasal dari Allah” 

Apakah Allah menetapkan segala perkataan manusia? Bila 

demikian Allahkah yang menetapkan manusia berbohong, 

menipu, memfitnah, menyumpah serapah orang lain? Kalau 

demikian Allah adalah sumber perkataan yang kotor dan najis. 

Maka Allah juga yang menetapkan nabi palsu bernubuat dan 

penyangkalan Petrus, Allah yang tetapkan? Apakah Allah 

dalam Alkitab mengajarkan demikian? 

Hati manusia menimbang-nimbang justru membuktikan 

hatinya bebas untuk memikirkan apa yang mau ia omongkan 

atau yang mau ia katakan. Allah yang Mahakudus tidak akan 

mengeluarkan yang najis dan kotor dari dalam diriNya. Ia tidak 

akan menghasut atau mempengaruhi manusia untuk 

mengatakan hal yang tidak benar atau tidak patut. 

8. Amsal 16:4 ”Tuhan membuat segala sesuatu untuk 

tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk 

hari malapetaka.” 

Apakah Allah telah menetapkan manusia yang Ia ciptakan 

sebagian untuk binasa dan sebagian untuk menikmati 

kesenangan di Surga? Ayat ini menyatakan, bahwa Allah 

dalam menciptakan sesuatu memiliki tujuan tersendiri sesuai 

dengan maksud dan rencanaNya, termasuk manusia. Orang 

fasik bukan Allah tentukan, tetapi mereka menjadi fasik karena 

itu yang ada di dalam hati mereka, sehingga Allah sediakan 

hari untuk kebinasaan mereka. Semua diciptakan Allah sama, 

Allah tidak menciptakan penjahat apalagi dosa. 

9. Amsal 16: 9 – “Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, 

tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya.” 

Amsal 16:9 ini juga membuktikan, bahwa manusia bebas 

berfikir apa saja, tetapi Allah dapat mengintervensi atau 

mengubah rancangan manusia itu. Misalnya A mau membunuh 

X, tetapi Allah dapat membelokkan atau membatasi atau 

mencegah pembunuhan itu terjadi. Dengan cara apa? Tuhan 

punya berbagai cara untuk menyelamatkan manusia dari 

rancangan manusia yang tidak bertanggungjawab ataupun dari 

Iblis. 

Ayat ini tidak mendukung Calvinisme, karena mengatakan 

bahwa hati manusia membuat rencana-rencana jalannya. Oleh 

karena itu mengajarkan bahwa manusia memiliki kehendak 

yang dia bisa praktekkan. Fakta bahwa Allah 

mengesampingkan keputusan manusia dan memiliki kata akhir 

dalam segala hal tidak bertentangan dengan doktrin bahwa 

manusia memiliki kehendak dimana ia dapat menerima atau 

menolak hubungan Allah dengan dia. 

10. Amsal 19:21 – Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi 

keputusan Tuhanlah yang terlaksana. 

Amsal 19:21, Ya. Manusia bisa merancang apa saja dalam 

hatinya, tetapi Allah dapat mencegah rancangan manusia, bila 

bertentangan dengan kehendakNya. Hal ini juga membuktikan, 

bahwa manusia memiliki kehendak bebas yang sejati. Dan ini 

bukan TAKDIR. 

Sekali lagi, ayat ini tidak mendukung Calvinisme, karena ayat 

ini menyatakan bahwa manusia menghendaki hal-hal dalam 

hatinya. Fakta bahwa rancangan Allah mengesampingkan 



46 

 

kehendak manusia bukan pembelaan untuk Calvinisme. 

Mereka yang Calvinis menyebut (biasanya secara salah) 

“Arminian” percaya ini, juga. 

11. Amsal 21:1 “Hati raja bagaikan kanal air di tangan YHWH, 

Dia mengalirkannya ke mana saja Dia menghendakinya.” 

Fakta bahwa Tuhan mengarahkan hati raja tidak membuktikan 

doktrin Calvinisme itu predestinasi berdaulat dari segala 

sesuatu juga tidak membuktikan doktrin Calvinisme bahwa 

manusia tidak dapat menerima atau menolak tawaran 

keselamatan Allah. Amsal ini mengajarkan doktrin sederhana 

dan penting bahwa meskipun manusia memiliki kehendak yang 

ia lakukan dalam lingkup kebebasan yang Allah berikan 

kepadanya, Allah lah yang akhirnya menentukan apakah orang 

diperbolehkan untuk bertindak diluar kehendak-Nya atau tidak. 

12. Amsal 21:30 – “Tidak ada hikmat, atau pengertian, ataupun 

nasihat/pertimbangan, menandingi YHWH.” 

Ayat ini berarti bahwa tidak ada pertimbangan utama 

menandingi Tuhan dan bahwa Dia selalu memiliki 

kata/keputusan final Kita tahu dari ayat Kitab Suci lainnya 

bahwa setan dan orang-orang berdosa telah membuat banyak 

pertimbangan melawan Tuhan, tapi pertimbangan itu tidak 

dapat bertahan. Ini tidak mengikuti manusia yang tidak 

memiliki kehendak bahwa ia bisa lakukan baik untuk atau 

melawan Tuhan. Dia pasti bisa lakukan kehendak seperti itu 

dan dia lakukan dan dengan demikian ia menggantung dirinya 

dengan tali sendiri, karena Tuhan selalu memiliki 

kata/keputusan final, dan Dia telah mengatakan bahwa “dia 

yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan; tapi dia yang 

tidak percaya akan dihukum “(Markus 16:16). 

13. Mazmur 33:11 – “Tujuan/Keputusan YHWH akan tetap 

untuk selamanya, rancangan hati-Nya turun-temurun.” 

Bahwa Tujuan/Keputusan Tuhan berdiri selamanya, dan kita 

tahu bahwa hal itu, tidak berarti bahwa Allah tidak bisa 

berdaulat bertekad untuk menciptakan manusia dengan 

kehendak bahwa ia bisa lakukan dan dengan kemampuan 

bahkan untuk sampai pada percaya Tuhan atau tidak percaya 

pada Tuhan. 

14. Yesaya 14:27 – “Oleh karena YHWH Tsebaot 

merancangkannya, dan siapa yang dapat membatalkannya? 

Dan tangan-Nya yang teracung, siapakah yang dapat 

menariknya kembali?” 

Tidak ada yang tujuan Allah dapat dibatalkan, tetapi ini tidak 

berarti bahwa Allah menentukan segala sesuatu yang terjadi, 

bahkan keputusan dan tindakan manusia dan setan. Allah telah 

merancangkan bahwa “setiap orang yang percaya” Yesus 

Kristus “tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” 

Bahwa Allah Yang Mahakuasa telah memberikan orang-orang 

berdosa pilihan dalam hal ini melakukan tidak suatupun untuk 

menggulingkan kedaulatan atau kekuasaan-Nya. 

15. Yesaya 46: 9-10 – “Ingatlah hal-hal yang terdahulu sejak 

lampau, karena Akulah Elohim dan tidak ada Elohim lain, dan 

tidak ada yang seperti Aku, 10 yang menyatakan hal yang 

kemudian, sejak permulaan, dan apa yang belum pernah 

terjadi, sejak lampau, dengan mengatakan: Tujuan-Ku akan 

berdiri tegak, dan Aku akan melakukan semua kehendak-Ku.” 

Tujuan Allah itu akan berdiri dan Dia akan melakukan semua 

kesenangan-Nya bukan untuk mengatakan bahwa “tidak ada 

tindakan manusia, tidak ada peristiwa dapat terjadi selain dari 

tujuan kekal yang Allah punya” (Pink). Karena Allah untuk 
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mengizinkan sesuatu dan akhirnya bekerja, hal yang dalam 

program-Nya secara keseluruhan sepanjang zaman adalah tidak 

sama dengan pemaknaan itu. Tujuan Allah terungkap dalam 

Kitab Suci, dan di sana kita belajar bahwa Allah telah 

memberikan manusia kehendak bahwa ia bisa lakukan untuk 

melawan Allah. Kami melihat ini di Taman Eden, dan dalam 

kasus anak sulungnya Adam dan Hawa, Kain, dan dalam kasus 

dunia sebelum Air Bah, dan dalam kasus Menara Babel, dan 

dalam kasus Israel sebelum kedatangan Kristus, dan dalam 

kasus Israel selama hari-hari Kristus di bumi, dan dalam kasus 

orang-orang berdosa hari ini, dan sepanjang sejarah. 

16. Ratapan 3:38 “Bukankah dari mulut Yang Mahatinggi 

keluar yang buruk dan yang baik?” 

Dalam ayat ini seolah-olah Tuhan adalah sumber yang buruk 

dan yang baik. Ayat ini sama sekali tidak salah karena Allah 

akan mendatangkan hal yang buruk atau hukuman bagi yang 

melanggar kesucian Allah. Dan Allah akan mendatangkan hal 

yang baik atau berkat kepada mereka yang percaya dan 

melakukan perintahNya. Ini adalah konsekuensi dari 

melakukan dan tidak melakukan kehendak Allah. 

Hal ini dapat dibandingkan dengan ayat-ayat dalam Kitab yang 

yang lain. Karena Alkitab tidak akan mengajarkan hal-hal yang 

bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Allah yang Mahakudus 

tidak akan tercemari dengan dosa atau kenajisan. Karena itu, 

tidaklah mungkin Allah menjadi sumber kejahatan sekaligus 

sumber kebaikan. Baik itu adalah sifat Allah, sementara buruk 

itu adalah sikap Allah kepada mereka yang tidak melakukan 

atau mengikuti kehendakNya. 

Hal ini dapat dilihat dalam ayat-ayat sebagai berikut: 

1. Ayub 34:10 “Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal 

budi dengarkanlah aku: Jauhlah dari pada Allah untuk 

melakukan kefasikan dan dari pada Yang Mahakuasa untuk 

berbuat curang” 

 

2. Mazmur 5:5 “Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan 

kepada kefasikan; orang jahat takkan menumpang padaMu” 

 

3. Habakuk 1:13 “MataMu terlalu suci untuk melihat kejahatan 

dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa 

Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan 

Engkau berdiam diri, apabila orang fasik menelan orang yang 

lebih benar dari dia?” 

4. Yeremia 19:5 “mereka telah mendirikan bukit-bukit 

pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka 

sebagai korban bakaran kepada Baal, suatu hal yang tidak 

pernah Aku perintahkan atau Kukatakan dan yang tidak pernah 

timbul dalam hatiKu.” 

Ia adalah TUHAN, Allah yang Maha Suci dan tidak pernah 

timbul sesuatu yang buruk dari dalam diriNya. Kemalangan 

yang manusia alami itu disebabkan oleh dosa manusia itu 

sendiri. Sekali lagi ini adalah konsekuensi dari dosa yang telah 

masuk ke dalam dunia. 

Sumber acuan: 

1. Buku The Calvinism Debate oleh Dr. David Cloud 

2. Beberapa ayat tambahan dari Bahan Kuliah Kalvinisme di 

STT Graphe 

3. Ayat-ayat Alkitab menggunakan terjemahan KSILT (Kitab 

Suci Indonesian Literal Translation) edisi 3 dengan sedikit 

perubahan, Alkitab LAI 

 

AYAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG 

CALVINIS:  

Ajaran KEBEJATAN TOTAL (Belenggu Kehendak) 
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Menurut doktrin Calvinis Total Depravity (Kerusakan Total), 

manusia tidak hanya tidak benar dan mati karena pelanggaran-

pelanggaran dan dosa, dia ini dalam arti sedemikian, ia bahkan 

tidak bisa percaya pada Kristus untuk keselamatan, dalam arti 

itu, sehingga ia tidak bisa membuat pilihan apapun dalam hal 

untuk keselamatan. Bahkan sejak kejatuhan, kehendak manusia 

telah dibelenggu sehingga ia bahkan tidak bisa menanggapi 

tawaran kasih karunia Allah. 

Dalam kata-kata dari Westminster Confession, Total 

Depravity didefinisikan sebagai berikut: “Manusia karena 

jatuh ke dalam keadaan dosa, Dialah yang sepenuhnya 

kehilangan semua kemampuan kehendak untuk setiap hal 

rohani baik yang menyertai keselamatan; sehingga sebagai 

manusia duniawi yang sama sekali menolak dari baik itu, dan 

mati dalam dosa, tidak mampu, dengan kekuatannya sendiri, 

untuk mengubah dirinya, atau untuk mempersiapkan diri 

tambahan lagi. “ 

 

Seperti yang telah kami katakan, doktrin Calvinis Total 

Depravity tidak berakhir hanya dengan manusia dalam kondisi 

benar-benar tidak benar, dengan jatuh dan korup secara natur 

dan hati dan tidak dapat menyelamatkan dirinya dengan 

perbuatan-perbuatannya. Doktrin ini juga melibatkan sesuatu 

yang disebut “Belenggu kehendak (Bondage of the will).” 

Dr Jeffrey Khoo, seorang Presbyterian yang mengepalai Far 

Easter Bible College di Singapura (pembela gigih iman dan 

seorang manusia untuk siapa saya harus menjunjung tinggi 

terlepas dari perbedaan-perbedaan kita), menulis: “kebebasan 

pilihan manusia telah hangus sejak masa kejatuhan … Alkitab 

mengajarkan ketidakmampuan manusia dan kerusakan total 

“(buku Arminianism Examined, p. 4). 

Ketika Dr Khoo berbicara tentang “ketidakmampuan manusia,” 

dia bukan hanya berarti bahwa orang berdosa tidak dapat 

menyelamatkan diri dengan perbuatan, tetapi juga bahwa orang 

berdosa tidak dapat merespon dalam iman tawaran keselamatan 

Allah. 

Aku telah menantang Calvinis untuk memberikan bahkan satu 

ayat Kitab Suci yang mengajarkan ini, dan saya telah 

memeriksa buku Calvinis untuk suatu ayat bukti, tapi sia-sia. 

Seperti yang akan kita lihat, ayat-ayat berikut bahwa mereka 

diajukan sebagai ayat bukti tidak mengajarkan doktrin mereka 

dalam hal kehendak manusia dan ketidakmampuan untuk 

menjalankan iman. 

Kami sepenuhnya setuju bahwa Alkitab mengajarkan bahwa 

manusia benar-benar rusak dalam arti bahwa orang berdosa 

yang korup dan tidak benar dan bahwa tidak ada yang baik 

dalam dirinya yang dapat diterima di hadapan Allah dan bahwa 

tidak mungkin baginya untuk mendapatkan keselamatan 

melalui karya-karyanya sendiri TAPI CALVINISME JAUH 

MELAMPAUI INI DAN MENAMBAHKAN PELINTIRAN 

UNIKNYA SENDIRI YANG TIDAK DIDUKUNG OLEH 

KITAB SUCI, PENDOSA INI TIDAK MAMPU BAHKAN 

UNTUK PERCAYA DAN KEHENDAKNYA BEGITU 

BANYAK dalam BELENGGU dosa yang mana DIA TIDAK 

BISA MENERIMA ATAU MENOLAK INJIL. 

Berikut ini adalah perikop kunci yang digunakan oleh Calvinis 

untuk mendukung doktrin Total Depravity: 

1. Efesus 2: 1-3 – “Dan kamu, yang mati dalam kesalahan-

kesalahan dan dosa-dosa, 2 di dalamnya pada suatu ketika 

kamu berjalan menurut zaman dunia ini, menurut penghulu 

otoritas angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di 

antara anak-anak durhaka; 3 di antara mereka juga, kita semua 
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pada suatu ketika tinggal dalam hasrat-hasrat kedagingan kita 

dengan melakukan keinginan-keinginan daging dan pikiran-

pikiran, bahkan secara alami kita adalah anak-anak kemurkaan, 

seperti mereka yang lain juga.” 

Bagian ini tidak mengatakan apa-apa tentang orang berdosa 

tidak bisa percaya dan tidak tentang kondisi kehendaknya 

dalam kaitannya dengan menerima atau menolak Injil. Ia 

mengatakan orang berdosa mati karena pelanggaran-

pelanggaran dan dosa, berjalan menurut saja dari dunia ini dan 

sesuai dengan penguasa udara, adalah anak durhaka, dan oleh 

natur anak kemurkaan. 

Tapi ini tidak sama dengan doktrin Calvinis dari kerusakan 

total yang melampaui kata-kata yang sebenarnya dari Kitab 

Suci, seperti yang kita temukan dalam bagian penting ini, dan 

menambahkan masalah tentang kehendak orang berdosa dan 

dia tidak bisa percaya. 

2. Yesaya 64: 6-7 – “Namun kami semua menjadi seperti 

orang yang najis dan semua kebenaran kami seperti kain yang 

najis. Dan kami semua layu seperti daun, dan kejahatan kami 

seperti angin mengembus kami. 7 Dan tidak ada seorang pun 

yang memanggil Nama-Mu, yang menyemangati diri untuk 

berpegang pada-Mu. Sebab Engkau telah menyembunyikan 

wajah-Mu dari kami dan telah menyerahkan kami ke dalam 

kuasa kejahatan kami.” 

Sekali lagi, meskipun ayat ini mengajarkan kita bahwa manusia 

yang jatuh tidak memiliki kebenaran yang dapat diterima di 

hadapan Allah dan bahkan dugaan kesalehannya seperti kain 

kotor dihadapan Tuhan Tritunggal, ayat ini tidak mengatakan 

apa-apa tentang kehendak manusia atau kemampuan atau 

ketidakmampuan untuk menanggapi kasih karunia Allah. 

Bahwa tidak ada yang menyerukan nama Tuhan atau 

membangkitkan dirinya untuk berpegang pada Allah tidak 

berarti bahwa orang berdosa tidak dapat menanggapi kasih 

karunia Allah dan tidak berarti bahwa ia tidak bisa percaya 

Injil. Membiarkan dirinya sendiri, orang berdosa tidak mencari 

Tuhan atau memanggil nama-Nya, tetapi orang-orang berdosa 

tidak dibiarkan sendiri. Mereka diberi cahaya (Yoh 1:9), 

Diyakinkan (Yoh 16:8)., Dan ditarik kepada Kristus (Yoh 

12:32.). Allah telah memerintahkan bahwa Injil harus 

diberitakan kepada setiap orang berdosa dan bagi orang-orang 

yang percaya akan diselamatkan (Mrk 16: 15-16)., Dan tidak 

ada dalam Yesaya 64: 6-7 yang mengatakan orang berdosa 

tidak bisa percaya dalam menanggapi karya pencerahan Tuhan, 

keyakinan, dan tarikan. 

3. Roma 3: 10-18 – “sebagaimana yang telah tertulis, “Tidak 

ada yang benar, bahkan seorang pun tidak! 11 Tidak ada 

seorang pun yang memahami, tidak ada seorang pun yang 

mencari Allah. 12 Semua orang telah menyimpang, mereka 

semua menjadi tidak berguna, tidak ada yang berbuat kebaikan, 

bahkan seorang pun tidak! 13 Kerongkongan mereka itu kubur 

yang ternganga, mereka menipu dengan lidahnya, racun ular 

berbisa ada di bibir mereka 14 yang mulutnya penuh kutukan 

dan kepahitan; 15 kaki mereka cepat untuk menumpahkan 

darah; 16 kehancuran dan kesengsaraan ada pada jalan-jalan 

mereka. 17 Dan mereka tidak mengenal jalan damai sejahtera; 

18 takut akan Allah tidak ada di depan mata mereka.” “ 

Bagian ini merupakan kecaman terus terang manusia yang 

jatuh. Dia tidak benar. Dia tidak mengerti atau mencari Allah. 

Dia pergi keluar dari jalan dan menjadi tidak menguntungkan. 

Dia tidak berbuat baik. Mulutnya penuh dengan penipuan dan 

sumpah serapah. Dia tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. 
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Pertimbangkan, meskipun, bahwa bagian ini tidak mengatakan 

apa-apa tentang kehendak manusia atau kemampuan atau 

ketidakmampuan untuk menerima Injil atau untuk menjalankan 

iman. Bahwa tidak ada orang berdosa secara alami mencari 

Allah bukan untuk mengatakan bahwa ia tidak percaya Injil 

ketika ditawarkan kepadanya dalam konteks pencerahan Allah 

(Yoh 1: 9), Keyakinan (Yoh 16: 8)., dan tarikan (Yoh 12:32). 

4. Kejadian 6:5 – “Dan YHWH melihat bahwa kejahatan 

manusia demikian besar di bumi, dan setiap angan-angan 

pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari,” 

Sekali lagi, tidak ada dalam ayat ini tentang kehendak manusia 

dan apakah dia bisa percaya pada Tuhan dan menerima 

tawaran kasih karunia-Nya. 

5. Yeremia 17: 9 – “Hati yang penuh dusta melebihi semua 

yang sulit disembuhkan, siapakah yang dapat mengetahuinya?” 

Ayat ini membahas hati orang berdosa tetapi tidak 

kehendaknya. Ini memberitahu kita jelas bahwa hati orang 

berdosa adalah penipu dan sangat jahat, dan tidak ada yang 

benar dapat memahami manusia hari ini kecuali mereka 

memahami dan percaya ajaran ini; tetapi tidak memberitahu 

kita bahwa orang berdosa tidak percaya Injil. Ia tidak 

mengatakan apa-apa tentang kondisi kehendak orang berdosa 

dalam hal menjalankan iman. 

6. 1 Korintus 2:14 – “Namun manusia jiwani tidak menerima 

hal-hal mengenai Roh Allah, karena kebodohan ada padanya, 

dan dia tidak mampu untuk memahaminya, sebab hal itu diuji 

secara rohaniah.” 

Ayat ini mengajarkan bahwa orang yang belum diselamatkan 

tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah dan tidak 

memiliki kemampuan alami untuk membedakan hal-hal rohani. 

Namun ia mengatakan apa-apa tentang kondisi kehendak orang 

yang belum diselamatkan atau apakah dia percaya Injil atau 

tidak. Untuk mengatakan bahwa orang berdosa tidak alami 

menerima hal-hal dari Roh Allah tidak mengatakan bahwa dia 

tidak bisa. Terlepas dari pencerahan ilahi, keyakinan, dan 

menggambar, tidak ada orang berdosa akan menanggapi Injil, 

namun pencerahan ini, keyakinan, dan menggambar 

diperpanjang untuk setiap orang berdosa (Yoh 1:9; 16: 8; 

12:32). “Itu adalah Terang yang sesungguhnya, yang 

menerangi setiap orang yang datang ke dalam dunia” (Yoh 1: 

9). 

7. 2 Tesalonika 2:13 – “Dan kami, kami wajib senantiasa 

bersyukur kepada Allah mengenai kamu, hai saudara-saudara 

yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah telah memilih kamu 

sejak semula ke dalam keselamatan –dengan pengudusan Roh 

dan dengan iman kebenaran– “ 

Arthur Pink menggunakan ayat ini sebagai bukti untuk doktrin 

Calvinis bahwa kelahiran baru mendahului iman. 

Mengingat ayat-ayat berikut, jelas bahwa 2 Tes. 2:13 tidak 

menyatakan urutan yang tepat dari hal itu. 

Perikop Utama tentang kelahiran baru adalah Yohanes 3. 

Dalam ayat 1-8 Yesus memerintahkan Nikodemus bahwa ia 

harus dilahirkan kembali atau ia tidak dapat melihat Kerajaan 

Allah. Dalam ayat 9, Nikodemus bertanya Yesus bagaimana ini 

bisa. Dalam ayat 10-21, Yesus menjawab pertanyaan ini dan 

menjelaskan bagaimana seorang manusia dilahirkan kembali, 

dan jawabannya adalah bahwa ia dilahirkan kembali 

dengan percaya (Yoh 3:14-16)! Ini adalah persis apa yang 

Calvinis katakan orang berdosa tidak bisa lakukan. Bagaimana 

bisa orang mati percaya, dia beralasan? Nah, jika kita akan 

mengambil “orang mati” secara analogi harfiah, orang mati 

tidak dapat berbuat dosa juga. Seorang manusia mati, jika 
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diambil secara harfiah, tidak dapat menolak Injil lebih dari 

yang ia dapat menerima Injil, tetapi Calvinis mengklaim bahwa 

sementara orang berdosa mati BISA menolak Injil tetapi ia 

tidak dapat menerimanya. Ketika Alkitab mengatakan orang 

berdosa mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa 

itu berarti bahwa ia dipisahkan dari kehidupan ilahi Allah 

karena dosa. Untuk mengambil analogi ini melampaui 

ajaran yang sebenarnya dari Alkitab dan untuk 

memberikan arti lain, seperti untuk alasan bahwa karena 

orang berdosa mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-

dosa dia pasti tidak mampu percaya, adalah bergerak dari 

kebenaran menuju pada ajaran sesat. 
 

Efesus 1:13 juga memberikan urutan keselamatan. “Di dalam 

Dia pula, kamu, yang mendengar firman kebenaran, yaitu injil 

keselamatanmu, di dalam Dia pula, karena percaya, kamu telah 

dimeteraikan dengan Roh Kudus dari suatu janji, ” Pertama 

pendosa percaya dan kemudian ia menerima Roh Kudus. 

Urutan keselamatan juga dibuat jelas dalam Kisah Para Rasul 

16:30-31 dalam kasus kepala penjara Filipi. “Dan setelah 

membimbing mereka ke luar, ia berkata, “Hai tuan-tuan, 

apakah yang seharusnya aku perbuat supaya aku dapat 

diselamatkan?” Dan mereka berkata, Percayalah kepada Tuhan 

Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, dan seisi rumahmu.” 

Perhatikan bahwa kepala penjara itu tidak lahir lagi ketika ia 

bertanya apa yang harus ia lakukan untuk diselamatkan, dan 

Paulus menjawab bahwa ia harus percaya pada Tuhan Yesus 

Kristus. Jelas Paulus tahu bahwa orang berdosa yang belum 

diselamatkan bisa melakukan hal itu dan bahwa 

dengan percaya ia akan dilahirkan kembali. 

Urutan keselamatan juga dibuat jelas dalam Efesus 2: 8-9 – 

“Sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman, 

dan hal itu bukanlah dari kamu, itu karunia Allah, 9 bukan dari 

perbuatan, supaya tidak seorang pun dapat bermegah.” 

Di sini kita menemukan bahwa iman adalah cara dimana kita 

diselamatkan;. itu adalah “tangan yang menjangkau untuk 

menerima Karunia Allah.” 

Hal ini jelas dari ayat-ayat sebelumnya bahwa iman 

mendahului dan hasil dalam keselamatan. 

Pada saat yang sama, penting untuk mengamati bahwa dari 

sudut pandang Allah pengudusan Roh dan keyakinan 

kebenaran terjadi secara bersamaan. Meskipun kita 

diselamatkan melalui iman, iman yang dilakukan dalam 

konteks Roh Allah mencerahkan dan menarik dan 

menyakinkan dan akhirnya regenerasi dan pengudusan. Oleh 

karena itu akan menjadi tidak mungkin secara manusia untuk 

memisahkan “percaya kebenaran” dari “pengudusan Roh.” 

Tambahan dari Bahan Kuliah Kalvinisme di STT Graphe: 

8. Yohanes 8:34-35 – “Setiap manusia sudah berbuat dosa dan 

ia adalah hamba dosa dan tetap tinggal dalam dosa, itulah 

sebabnya dia tidak bisa berbuat baik. Akibatnya ada beberapa 

analogi yang mereka pakai dalam hal ini: 

 

* Manusia memiliki sifat dosa, 

* Yeremia 13:23 “dapatkah orang Ethopia mengganti kulitnya 

atau macan tutul mengubah belangnya?” 

* Roma 8: 5-8 Orang yang hidup di dalam daging tidak 

berkenan kepada Allah 

* I Kor 2:14 Manusia tidak mampu mengerti hal-hal yang dari 

Allah. 

* Yoh 6:43-47 Manusia tidak bisa datang dan mendengar 

Allah. 
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* Yoh 8:42 Orang yang tidak dipilih tidak bisa percaya kepada 

Kristus. 

 

* Yoh 8:47 hanya orang yang dipilih saja yang bisa percaya. 

Kalvinis percaya kehendak bebas manusia, tetapi berbeda 

dengan kehendak bebas dalam pengertian umum. Kehendak 

bebas dalam pengertian Kalvinis adalah “manusia bebas hanya 

percaya saja, secara khusus bagi mereka yang sudah dipilih 

dari semula. Konsekuensinya mereka yang tidak percaya, 

hanya bebas menolak Yesus atau mereka bebas untuk tidak 

percaya, tetapi untuk percaya mereka tidak bebas atau tidak 

bisa sama sekali. 

 

Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa manusia hanya bebas 

melakukan yang baik dan setelah manusia jatuh dalam dosa 

manusia hanya bisa melakukan yang jahat atau dosa saja. 

Ada beberapa analogi yang mereka pakai untuk membela 

konsep ini. 

 

* Allah Kudus dan bebas melakukan yang baik saja karena itu 

sudah sifatNya. 

* Manusia yang berdosa bebas melakukan dosa, karena itu 

sudah sifatnya. 

* Manusia bebas menolak Allah, tetapi tidak bebas percaya 

* Adam manusia pertama bebas melakukan yang baik dan 

buruk sebelum ia jatuh ke dalam dosa. Tetapi ia memilih yang 

buruk dan setelah ia jatuh, ia tidak bebas untuk memilih yang 

baik. 

* Adam kedua yaitu Yesus Kristus hanya bisa memilih yang 

baik 

 

Counter untuk ayat-ayat ini: 

Apa itu bobrok total (Total Depravity) menurut Alkitab? 

Apakah orang-orang yang sudah bobrok total selalu melakukan 

hal-hal yang bobrok saja? 

Tidak..! Buktinya ada banyak manusia yang bisa melakukan 

kebaikan atau hal-hal yang baik. Contoh mereka yang tidak 

mengenal Tuhan saja mereka masih bisa, bahkan sering 

melakukan kebaikan supaya mereka bisa masuk Sorga 

(menurut kepercayaan mereka), sekalipun itu tidak mungkin. 

Dapat juga kita lihat manusia tidak saling membunuh atau 

tidak melulu melakukan kejahatan yang secara moral salah. Ini 

menunjukkan bahwa manusia yang belum percaya tidak terus-

menerus dan harus melakukan yang buruk atau yang jahat. 

Contoh dalam Alkitab Matius 7:11 “Jadi jika kamu yang jahat 

tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, 

apalagi Bapamu yang di Sorga.” Ayat ini memberi penjelasan 

yang baik, bahwa orang yang jahat saja menurut kaca mata 

Tuhan masih bisa melakukan perbuatan baik. Ia tidak melulu 

melakukan yang jahat sekalipun ia adalah orang berdosa/bukan 

orang pilihan. 

Bobrok total tidak harus sebobrok-bobroknya atau selalu 

melakukan yang jahat. Roma 2:15 ”Sebab dengan itu mereka 

menunjukkan, bahwa isi hukum taurat ada tertulis dalam hati 

mereka, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling 

membela. Dalam ayat ini memberitahukan bahwa orang yang 

tidak percaya juga memiliki hukum Taurat dalam hati nurani 

mereka dan mereka ini bukan orang pilihan, tetapi ada 

moralitas dalam hidup mereka. Ini merupakan kasih karunia 

kepada manusia tanpa terkecuali baik yang percaya maupun 

yang tidak percaya. 

Hal ini memberitahu kepada kita, bahwa total depravity dalam 

konsep Alkitab berbeda dengan konsep Kalvinisme. Yang jahat 

dalam Alkitab adalah yang sesuatu yang tidak sesuai dengan 
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standar Allah. Manusia bisa saja melakukan sesuatu yang baik 

dan benar tetapi tidak sesuai dengan standart Allah. Ini adalah 

kebenaran yang relatif, tergantung siapa yang menilai. 

Pekerjaan yang baik menurut standard Allah ada dalam Yoh 

6:28-29, yakni Percaya kepada Yesus Kristus yang diutus 

Allah. 

Pandangan Kalvinis lainnya: 

1. Kehendak manusia tidak ada hubungannya dengan 

keselamatan. 

Yoh 1:12-13 “Tetapi semua orang yang menerimaNya 

diberiNya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu 

mereka yang percaya dalam namaNya; orang-orang yang tidak 

diperanakkan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara 

jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah.” 

2. Roma 9:16 “Hal itu tidak bergantung kepada kehendak 

orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah”. 

Dalam konsep Kalvinis, bahwa kelompok orang yang percaya 

akan adanya kehendak bebas manusia untuk percaya dan 

menolak Yesus mengajarkan Sinergisme, atau kerja sama 

antara Allah dan manusia supaya manusia selamat. 

Konsep Total Depravity Kalvinisme bukanlah meninggikan 

Allah, tetapi merendahkan Allah. Karena dalam konsep 

Kalvinis manusia itu tidak bebas, maka konsekuensinya 

manusia itu sama dengan robot. Seolah-olah Allah sedang 

berurusan dengan robot yang harus mengerti dan memuliakan 

Dia. Apakah Allah memberi tanggungjawab moral kepada 

robot? Atau bagaimana mungkin Allah meminta 

pertanggunganjawab dari mayat yang jelas-jelas tidak bisa 

mendengar, merasa dan berkomunikasi. 

Sebenarnya Kalvinis sedang mengajarkan TOTAL 

INABILITY, yakni ketidakmampuan total dari 

manusia. Total Depravity memang diajarkan Alkitab. Roma 

3:10″tidak ada yang benar, seorangpun tidak.” Tetapi Alkitab 

tidak mengajarkan ketidakmampuan total yang Kalvinis 

ajarkan. Mereka sering memanipulasi Pengkotbah 7:20 

“sesungguhnya di Bumi tidak ada orang yang saleh, yang 

berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa.” Ayat ini memang 

benar tidak ada kesalahan di dalamnya. Tetapi kesalehan dan 

perbuatan baik yang Pengkotbah maksud adalah kebenaran 

manusia yang mampu membenarkan dirinya di hadapan Allah 

sehingga ia layak menerima keselamatan atau layak masuk 

Sorga. 

 

Dalam Alkitab banyak referensi yang mana manusia mampu 

melakukan yang baik, bukan hanya bisa melakukan hal yang 

bobrok saja. Hal ini sangat didukung Alkitab dan pengalaman 

hidup manusia sehari-hari. Contoh nyata adalah orang Muslim, 

Budha, Hindu, mereka tidak melakukan pemerkosaan, 

perampokan, pembunuhan, tindakan yang anarkis setiap hari 

atau setiap waktu. Mereka masih melakukan hal-hal yang benar 

dan positif secara manusia. Ini membuktikan, bahwa manusia 

yang bukan pilihan bisa melakukan perbuatan yang baik. Jadi 

manusia itu tidak mati total seperti mayat dalam konsep 

Kalvinis. Bukan berarti manusia tidak bisa berbuat baik. 

Dalam Luk 6:33 “sebab jika kamu berbuat baik kepada orang 

yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang 

berdosapun berbuat demikian.” 

 

Dalam konteks nats ini, Tuhan Yesus membuat perbandingan 

etika orang yang percaya dengan yang tidak. Dan dalam 

pernyataan yang tegas, bahwa orang jahat saja bisa melakukan 

perbuatan yang baik. Mungkin dapat kita ambil contoh seorang 

perampok yang menolong temannya di rumah sakit yang 

sedang sekarat dengan membiayai seluruh pengobatannya. 
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Bukankah ia sedang melakukan tindakan kemanusiaan? Atau 

contoh klasik dalam dunia perfilman pahlawan Robin Hood 

yang merampasi orang-orang kaya dan membagi-bagikan 

hasilnya kepada orang miskin. Bukankah dia menjadi dewa 

penolong di dalam benak orang-orang yang ia tolong? Dan 

dalam ayat ini Tuhan menjelaskan, bahwa orang orang berdosa 

sama dengan orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi 

masih bisa melakukan hal baik, bukan yang bobrok melulu. 

Dalam Matius 7:12 “apa yang kamu kehendaki supaya orang 

perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka” 

dalam ayat ini juga Tuhan sedang berbicara di dapan umum 

yang sebagian besar adalah orang-orang yang tidak percaya, 

bahkan kelak akan menyalibkan Dia. Tuhan menghimbau 

untuk melakukan hal yang baik, agar datang yang baik. Tentu 

Tuhan tidak akan memerintahkan hal demikian jika manusia 

tidak sanggup untuk melaukan hal yang baik. Tentulah Allah 

tidak akan memerintahkan manusia secara umum berbuat baik 

kepada sesama, jikalau hanya orang pilihan saja yang mampu 

melakukan yang baik dan benar. 

Dalam hal ini, Kalvinis salah mengerti ayat-ayat dalam Roma 

3:10 dan Pengkotbah 7:20. Memang manusia tidak dapat 

membenarkan dirinya di hadapan Allah dengan segala 

perbuatan baiknya. Kalvinis sepertinya tidak bisa 

membedakan: 

Ada perbuatan benar 

Ada perbuatan yang membenarkan 

 

Dua hal ini yang Kalvinisme salah pengertian karena pada 

dasarnya perbuatan baik manusia tidak dapat membenarkan 

dirinya di hadapan Allah. 

Efesus 2:1 “Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-

pelanggaran dan dosa-dosamu,”Kolose 2:13 “Kamu juga, 

meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena 

tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-

sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran 

kita.” 

Dalam konsep Kalvinis, bahwa manusia itu sama 

seperti Lazarus yang mati, tidak bisa mendengar suara Tuhan. 

Mereka sering memakai Yoh 8:43 untuk membuktikan bahwa 

manusia berdosa yang tidak dipilih tidak dapat mendengar 

suara Tuhan. Ayat ini sering Kalvinis pakai sebagai ayat kunci 

poin total depravity. Kalvinis menerapkan Mati rohani sama 

dengan mati Jasmani. Dalam pengertian Kalvinis mati berarti 

tidak bisa berbuat apa-apa. 

 

Ini adalah konsep yang salah secara logika, orang yang 

mati rohani seharusnya juga tidak bisa melakukan apa 

yang secara rohani Salah dan Benar. Bukti Alkitab bahwa 

konsep Kalvinis salah adalah dalam Luk 15:24 “Sebab anakku 

ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan 

didapat kembali” Ayat ini membuktikan anak yang secara 

rohani mati, tetapi ia masih dapat melakukan hal atau 

keputusan yang baik untuk kembali kepada bapaknya. Jadi 

definisi mati menurut Kalvinis tidak lengkap dan 

mengakibatkan kesalahan yang sangat membahayakan 

kekristenan. 

 

Roma 6:2 ‘Sekali-kali tidak! Bukankah kita telah mati bagi 

dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? 

Dalam ayat ini orang percaya juga mati. Ayat ini sekaligus 

membuktikan, bahwa manusia masih bisa melakukan dosa, 

sekalipun ia telah mati bagi dosa. Artinya orang yang di dalam 

Kristus juga masih bisa jatuh dalam dosa. Ini sangat 

bertentangan dengan konsep Kalvinis, bahwa orang pilihan 
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hanya bebas percaya dan otomatis hanya bebas berbuat baik. 

Adakah kaum Kalvinis yang merasa diri sudah dipilih hanya 

bebas berbuat baik saja? Dapatkah anda hitung berapa 

pelanggaran yang telah anda perbuat dalam minggu 

ini? Bukankah seharusnya kaum Kalvinis menjadi 

manusia-manusia yang suci, tak bercela karena hanya 

bebas berbuat baik? 

Ini konsep theologia yang dipungut dari luar kebenaran 

Alkitab yang sangat dijunjung tinggi, tetapi sangat tidak 

masuk akal!! 
Dapatkah Kalvinisme mengatakan, bahwa mereka adalah 

kelompok yang menjunjung Allah dan merendahkan manusia 

dengan konsep: 

 

• Manusia tidak bebas berbuat baik 

• Manusia tidak bebas percaya kepada Allah 

• Manusia tidak bisa merespon kepada Allah 

 

Bukankah konsekuensi dari konsep ini, bahwa Allah adalah 

Pribadi yang sangat bodoh: 

1. Memberi perintah untuk memenuhi bumi ini kepada mayat. 

2. Memerintahkan manusia untuk percaya, tetapi jelas-jelas 

manusia itu tidak bisa percaya karena mati secara rohani, tidak 

bisa merespon dantidak bisa percaya. 

3. Meminta pertanggunganjawab kepada manusia yang mati, 

yang tidak bisa berbuat apa-apa. 

 

Bukankah Kalvinisme menempatkan Allah pada posisi yang 

sangat tidak sopan dan sangat menghina Allah karena ternyata 

Allah orang Kristen adalah Allah yang kurang kerjaan yang 

meminta pertanggunganjawab kepada mayat. Dapatkah Anda 

bayangkan bila Tuhan memberi perintah kepada mayat untuk: 

bekerja, beranak cucu, bertobat, percaya dan masih banyak 

lagi. Dan kalau manusia yang seperti mayat itu tidak 

melakukannya, maka Tuhan akan menghukum mayat-mayat 

yang tidak mengikuti atau melaksanakan perintahNya akan 

masuk Neraka. 

Maukah Anda memiliki Allah seperti itu? 

 

Untuk apa semua ayat yang ada dalam Alkitab 

menginstruksikan manusia untuk: 

• Percayalah 

• Bertobatlah 

• Mari kita berperkara 

• Kamu harus mempertanggungjawabkan 

• Marilah datang kepadaKu (Mat 11:28) 

 

Dalam pengertian umum, bebas itu minimal ada dua pilihan. 

Tetapi dalam pengertian Kalvinis bebas itu hanya bebas 

percaya, secara khusus kepada mereka yang sudah Allah pilih 

dari semula (kekekalan). 

Padahal manusia bebas sebebas-bebasnya, tetapi dalam 

pelaksanaanya Allah dapat intervensi. Misalnya seseorang 

yang ingin meledakkan sebuah mall, dia bebas melakukannya, 

tetapi dalam hal ini Allah dapat mengintervensi supaya hal ini 

terjadi atau Allah tidak menginjinkannya. 

Dalam pemahaman Kalvinis, manusia tidak mempunyai 

kehendak bebas yang berhubungan dengan keselamatan dan 

menuduh mereka yang menekankan manusia bisa beriman 

percaya keselamatan karena usaha. Padahal usaha tidak sama 

dengan iman. 

Contoh: kita menerima rumah lengkap dengan segala 

perabotannya. Ketika kita menerimanya kita tidak berjasa(atau 

melakukan suatu usaha) tetapi itu adalah hadiah yang diberikan 
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kepada kita sehingga kita layak untuk menerima kunci atau 

rumah itu. 

Dalam Roma 9:16, bahwa benar kita selamat bukan karena 

usaha, dan perlu diingat percaya itu bukan usaha, tetapi sikap 

iman yang menerima anugrah keselamatan yang telah Allah 

sediakan. Ayat ini bukan dibuat percaya seperti yang diyakini 

oleh Kalvinis. Iman dan Usaha dalam Alkitab itu berbeda. 

 

Dalam konsep Kalvinis iman adalah anugrah yang Allah 

berikan kepada manusia, bukan sesuatu yang timbul dari 

manusia sebagai respon dari pendengaran akan firman Kristus 

(Roma 10:17). 

 

Roma 4:5 “Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun 

percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, 

imannya diperhitungkan menjadi kebenaran.” 

Yang tidak bekerja tetapi yang percaya kepada Dia dihitung 

Allah sebagai Kebenaran. Dalam ayat ini nyata, bahwa percaya 

itu bukan sebuah pekerjaan. Di sinilah salah satu kesalahan 

Kalvinis yang sangat fatal menyamakan Percaya/iman itu sama 

dengan usaha. Hal ini mengakibatkan Allahlah yang 

melakukan segala sesuatunya kepada manusia termasuk 

menaruh iman ke dalam hati manusia agar ia percaya. Bila 

tidak demikian, maka manusia itu tidak akan pernah dan tidak 

mungkin percaya. 

Analogi-analogi yang sering Kalvinis pakai: 

1. Allah Mahakudus, tidak bisa berbuat dosa. Allah hanya bisa 

berbuat yang baik karena memang itu sifatNya. Manusia 

berbuat dosa karena itu memang sifatnya. Maka kesimpulan 

Kalvinis adalah manusia tidak bisa berbuat baik dan tidak bisa 

merespon kepada Allah. 

 

2. Adam pra-dosa bisa berbuat baik dan jahat (bebas), tetapi 

Adam memilih yang jahat. Adam kedua (Yesus) hanya bisa 

berbuat yang baik. Hal ini didukung oleh ayat-ayat: Matius 

7:17-18,”pohon yang baik menghasilkan buah yang baik dan 

sebaliknya. Matius 12:34-35, “orang yang baik mengeluarkan 

yang baik dari perbendaharaanya dan sebaliknya.” 

Ini adalah analogi yang salah. 

 

Adam dan Yesus. Bagaimana dengan orang yang percaya atau 

orang yang dipilih menurut konsep Kalvinis, apakah mengikuti 

Adam atau Kristus? Bila mengikuti Kristus, bagaimana dengan 

kehidupan Kristus. Apakah Ia pernah melakukan dosa atau 

kesalahan? Bila tidak! Maka seharusnya setiap orang pilihan 

tidak akan pernah sekalipun melakukan yang salah atau berbuat 

dosa. Tetapi adakah diantara Kalvinis yang berani mengatakan, 

bahwa ia tidak pernah melakukan kesalahan sekalipun? Ini 

mustahil dan tidak akan ada seorangpun yang lolos dari 

kesalahan. 

Inilah yang menjadi kesimpulan Alkitab mengenai kebobrokan 

manusia: 

Bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan memiliki posisi 

orang berdosa yang hatinya cenderung jahat (bobrok). Tetapi 

kebobrokan manusia ini tidak sampai membawa kepada 

ketidakmampuan total. Kebobrokan manusia masih bisa 

diimbangi dengan Kasih Karunia Allah melalui taurat yang di 

taruh Allah dalam hati manusia secara umum. Hal ini terbukti 

bahwa manusia yang tidak percaya kepada Kristuspun tidak 

dengan sembarangan melakukan hal yang jahat atau tindakan 

moralitas yang bejat. Hati nurani manusia masih hidup yang 

mencegah melakukan sesuatu yang jahat, baik di mata manusia 
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maupun di mata Allah. Misalnya mencuri, memperkosa, 

membunuh, menipu dll. 

 

Bukti manusia itu bisa berbuat baik adalah bukti kasih karunia 

Allah kepada setiap manusia. Kain anak Adam, manusia 

pertama menjadi contoh bahwa manusia memiliki kemampuan 

untuk mengalahkan dosa. Kejadian 4:7 “Apakah mukamu tidak 

akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau 

tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan mata. Ia 

sangat menggoda engkau tetapi, engkau harus berkuasa 

atasnya.” Allah masih memberikan kasih karunia kepada 

manusia untuk melawan dosa. Ini adalah bukti nyata yang 

dilakukan oleh manusia yang tidak percaya kepada Allah. 

Manusia yang tidak percaya kepada Tuhan dapat menimbang 

yang baik dan yang jahat dalam hatinya, ini sering 

disebut Common Grace atau Anugrah Umum. Dalam Yohanes 

16:8-15 Allah memberikan Roh Kudus untuk menginsafkan 

dunia akan dosa. Dunia di sini mengacu kepada seluruh 

manusia yang berada di dunia tanpa terkecuali. Roh Kudus 

tetap bekerja sekalipun Dia tidak masuk ke dalam hati 

seseorang. Roh Kudus hanya mendiami hati orang yang 

percaya kepada Kristus sebagai Juruselamat. 

 

Kebobrokan yang Alkitab ajarkan tidak menghilangkan 

kehendak bebas manusia dan selalu ada pilihan. Kehendak 

bebas yang sejati memiliki minimal (2) dua pilihan. Contoh: 

Yosua 24:15 “Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah 

kepada TUHAN, tetapi pilihlah pada hari ini kepada siapa 

kamu beribadah.” Dalam Roma 6:16 “menyerahkan diri 

menjadi hamba kebenaran.”Ada pilihan bagi manusia yang 

memiliki kehendak bebas. Manusia bebas untuk beribadah 

kepada siapa saja yang ia percayai, dan bebas untuk 

memperhambakan dirinya kepada siapa yang ia kehendaki, 

tanpa Allah pernah paksa. Tetapi dalam kenyataan Allah 

menginginkan manusia itu beribadah kepadaNya, tetapi tidak 

memaksakan kehendakNya. 

Menjadi pertimbangan lainnya adalah perintah Allah kepada 

manusia untuk melakukan perintahNya. Bila Allah 

memberikan perintah kepada manusia membuktikan manusia 

itu mampu untuk melakukannya. Seperti dalam Yesaya 45:22 

“berpalinglah kepadaKu dan berilah dirimu diselamatkan.” 

Matius :28 “marilah kepadaKu yang letih lesu dan berbeban 

berat” Wahyu 22:17 “Barang siapa mau?” bagaimana dengan 

pernyataan-pernyataan Alkitab yang memberikan kepada 

manusia pilihan untuk datang atau tidak dan untuk percaya atau 

tidak. Apakah Allah akan memanggil mereka yang sudah Ia 

tentukan untuk tidak datang? Apakah Allah akan 

memerintahkan manusia untuk percaya sementara Allah itu 

telah menentukan ia tidak percaya? Apakah Allah sedang 

memanggil mayat yang sama sekali tidak dapat merespon, 

tidak dapat mendengar dan tidak dapat bergerak? Mungkinkah 

Allah yang Mahabenar, Maha kasih, Mahakudus akan 

melakukan tindakan yang demikian? Apakah Allah sedang 

mempermainkan manusia supaya bertobat dan percaya 

kepadaNya, tetapi Allah itu sendiri juga telah menentukan 

untuk tidak bertobat dan percaya kepadaNya? 

Sungguh aneh Allah yang ada dalam konsep Kalvinis. Bila 

demikian apakah Kalvinis sedang memposisikan Allah pada 

tempat yang sesungguhnya atau mereka sedang memposisikan 

Allah pada posisi yang sangat rendah sekali? Bila demikian 

mereka sedang menghina Allah dengan mencoba 

mempertentangkan sifat-sifat Allah Maha benar, Maha Kudus, 

Maha Kasih dan Maha Adil. Allah dapat melakukan segala 
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sesuatu asalkan tidak bertentangan dengan sifat-sifatNya. Allah 

tidak mungkin memilih sebagian masuk Surga dan Ia memilih 

sebagian masuk Neraka tanpa syarat. 

Pemilihan masuk Surga yang tanpa syarat sebagai bukti 

kasihNya, maka konsekuensi dari itu Allah juga telah memilih 

sebagian tanpa syarat masuk ke Neraka. Mungkinkah hal ini 

akan Allah lakukan? Bila Ia dapat memilih siapa yang bisa 

masuk Surga tanpa syarat, dan memilih siapa yang masuk 

Neraka tanpa syarat, maka hal ini bertentangan dengan sifat-

sifatNya. Bila Allah dapat menolong seluruhnya kenapa tidak 

semua Ia tolong? 

Allah yang Kalvinis beritakan bukanlah Allah yang sesuai 

dengan Alkitab. 

 

AYAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG 

CALVINIS:  

AJARAN PEMILIHAN BERDAULAT TAK 

BERSYARAT DAN REPROBASI BERDAULAT 
Menurut doktrin ini, Allah tanpa syarat dan “berdaulat” 

memilih siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang tidak 

akan diselamatkan dan pemilihan ini tidak ada hubungannya 

dengan apa pun dari orang berdosa perbuat, termasuk 

menjalankan iman Injil. Pertimbangkan kata-kata dari 

Westminster Confession: “Dengan keputusan Allah, untuk 

manifestasi dari kemuliaan-Nya, beberapa orang dan malaikat 

yang ditakdirkan kepada kehidupan abadi dan lain-lain 

ditentukan sebelumnya untuk kematian abadi. Para malaikat 

dan manusia ini, dipredestinasi dan ditentukan sebelumnya, 

secara khusus dan dirancang tak dapat diubah; dan jumlah 

mereka begitu yakin dan pasti bahwa hal itu tidak dapat baik 

meningkat atau berkurang. … Sisa umat manusia, Allah 

senang, menurut nasihat terduga kehendak sendiri, dimana ia 

extendeth atau withholdeth belas kasihan karena ia kehendaki, 

untuk kemuliaan kekuasaan berdaulat di atas makhluk-Nya, 

lewat, dan untuk menentukan mereka untuk mencemarkan dan 

murka atas dosa mereka, untuk memuji keadilan-Nya yang 

mulia.” 

John Calvin menyatakan doktrin pemilihan tanpa syarat dalam 

kata-kata: “Takdir kita sebut keputusan Allah, dimana Dia 

telah ditentukan sendiri, apa yang akan Dia harus menjadi 

setiap individu manusia. Sebab mereka tidak semua diciptakan 

dengan takdir yang sama: tapi hidup kekal ditahbiskan 

sebelumnya untuk beberapa, dan hukuman kekal bagi orang 

lain “(Institutes of the Christian Religion, Buku III, bab 21.). 

Perhatikan bahwa pemilihan berdaulat disertai dengan doktrin 

kembar penolakan berdaulat non-terpilih. Calvin menekankan 

ini sebagai berikut. “[Tuhan] mencurahkan untuk kehancuran 

yang ia menyenangkan … mereka dipredestinasi untuk 

kematian kekal tanpa cela dari mereka sendiri, hanya dengan 

kedaulatan-Nya. … Ia memerintahkan segala sesuatu dengan 

nasihat dan Dekrit sedemikian rupa, bahwa beberapa orang 

dilahirkan setia dari rahim sampai mati tertentu, yang namanya 

oleh dimuliakan di kehancuran mereka. … Allah memilih siapa 

ia akan seperti anak-anaknya … sementara dia menolak dan 

menolak sebagian yang lain “(Institutes of the Christian 

Religion, Buku III, bab. 23). 

Berikut ini adalah teks bukti utama yang dikemukakan untuk 

mendukung Pemilihan Berdaulat: 

1. Amsal 16:4 – ”Tuhan membuat segala sesuatu untuk 

tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya 

untuk hari malapetaka.” 
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Apakah Allah telah menetapkan manusia yang Ia ciptakan 

sebagian untuk binasa dan sebagian untuk menikmati 

kesenangan di Surga? 

 

Ayat ini menyatakan, bahwa Allah dalam menciptakan sesuatu 

memiliki tujuan tersendiri sesuai dengan maksud dan rencana-

Nya, termasuk manusia. 

 

Orang fasik bukan Allah tentukan, tetapi mereka menjadi fasik 

karena itu yang ada di dalam hati mereka, sehingga Allah 

sediakan hari untuk kebinasaan mereka. Semua diciptakan 

Allah sama, Allah tidak menciptakan penjahat apalagi dosa. 

 

2. 1 Petrus 1: 2– “berdasarkan prapengetahuan Allah Bapa, 

dalam pengudusan Roh menuju ketaatan dan percikan darah 

YESUS Kristus. Anugerah dan damai sejahtera kiranya 

dilipatgandakan bagi kamu!” 

 

Ayat ini mengatakan pemilihan Allah didasarkan pada 

prapengetahuan-Nya. Posisi standar Calvinis mengenai 

prapengetahuan pada dasarnya adalah untuk menyingkirkan itu 

dengan membuatnya sama dengan forewill, melakukan jauh 

sekali dengan kemungkinan bahwa pemilihan Allah bisa ada 

hubungannya dengan apa yang Dia Lihat Dulu. Tapi kata yang 

digunakan Petrus untuk “prapengetahuan” adalah sebuah kata 

yang berarti hanya Allah yang tahu dari semula apa yang akan 

terjadi. Ini adalah kata Yunani “prognosis,” yang merupakan 

kata masih digunakan umumnya dalam bahasa Inggris. Ketika 

dokter memberikan prognosis penyakit, ia menjelaskan 

perkembangan normal penyakit. Dia pada dasarnya dapat 

memberitahu masa depan karena dia tahu terlebih dahulu apa 

yang akan terjadi. Doktrin “prapengetahuan” jika tidak 

didefinisikan ulang oleh Calvinisme, pergi jauh, meskipun 

tidak semua dari jalan, menuju menjelaskan misteri bagaimana 

Tuhan bisa memilih tapi orang bisa memilih. Ada diragukan 

lagi untuk pemilihan dari prapengetahuan dan kami tidak 

mengklaim bisa menjelaskan hal-hal ini sepenuhnya, tapi 

kenyataan tetap bahwa Firman Tuhan mengajarkan kita 

prapengetahuan yang terlibat dan tidak dapat didefinisikan 

ulang berarti “prapenetapan.” 

 

Dalam usahanya untuk mendefinisikan “prapengetahuan” dan 

untuk membentuk menjadi “prapenetapan,” Calvinis umumnya 

menggunakan Kisah Para Rasul 2:23, yang mengatakan bahwa 

Yesus disalibkan “oleh tujuan determinate dan rencana Allah.” 

Calvinis mengklaim bahwa tujuan determinate dan 

prapengetahuan adalah hal yang sama, tetapi jelas bahwa ini 

adalah, pada kenyataannya, dua hal yang berbeda. Calvinis 

menunjukkan bahwa “tujuan determinate” mendahului 

“prapengetahuan,” tapi apa yang ia gagal untuk mengamati 

adalah “dan.” 

Kisah Para Rasul 2:23 tidak mengatakan bahwa Yesus 

disalibkan “oleh tujuan determinate yang merupakan 

prapengetahuan Allah”; ia mengatakan bahwa Yesus disalibkan 

“oleh penentuan khusus DAN prapengetahuan Allah.” Bahwa 

Allah memilih sesuai dengan prapengetahuan-Nya tidak berarti 

bahwa Dia memilih hanya menurut tujuan determinate Nya, 

dan fakta ini tidak membuat Tuhan kurang Tuhan. 

3. I Petrus 1:20 – “Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan” 

Ya. Benar bahwa Allah telah memilih Yesus sebelum dunia 

dijadikan dan bukan manusia yang dipilih sebelum dunia 

dijadikan. 
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4. Kisah Para rasul 2:23 – “Dia yang diserahkan Allah 

menurut maksud dan rencanaNya, telah kamu salibkan dan 

kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka.” Kalvinis 

akan berkata, bukankah semua terjadi sesuai dengan maksud 

dan rencana Allah? Dalam bahasa Yunani maksud dan rencana 

adalah boule dan prognosei, dimana prognosei berasal dari kata 

pro=sebelum dan gnosis=pengetahuan, yang dalam KJV 

diterjemahkan foreknowledge. Artinya Allah tahu karena 

manusia itu berencana seperti itu. Dengan kata lain, Allah 

menetapkan karena kemahatahuanNya akan apa yang 

dilakukan manusia, bukan Allah mengetahui karena Allah telah 

menetapkan manusia untuk berbuat demikian. 

Argumen Kalvinis: mana lebih dahulu boule atau prognosei. 

Memang dalam kalimat ini boule lebih dahulu. Sepertinya ayat 

ini mendukung Kalvinis, bahwa Penentuan dulu baru Allah 

tahu. Tetapi dalam hal ini tidak selalu seperti itu. Contoh ayat 

lain dalam 2 Timotius 1:9 “Dia yang telah menyelamatkan kita 

dan yang telah memanggil kita” Mana lebih dahulu, 

diselamatkan atau dipanggil? Kalau sudah diselamatkan untuk 

apa Allah memanggil dengan panggilan kudus? Kata “dan” 

dalam ayat ini memisahkan diselamatkan dan dipanggil, tetapi 

dalam hal ini diselamatkan dan dipanggil harus sama-sama 

benar untuk mendapatkan hal yang tetap atau sama. Atau 

dengan kata lain kata “dan” tidak harus selalu menyatakan 

urutan kejadian ataupun proses. 

 

5. “Umat Allah” Kisah Para Rasul 18:9-10, “9 Dan Tuhan 

berfirman kepada Paulus melalui penglihatan pada waktu 

malam, “Jangan takut! Sebaliknya, berbicaralah dan jangan 

kamu diam,10 karena Aku ada bersamamu dan tidak seorang 

pun yang akan menyerangmu untuk menyengsarakan engkau, 

sebab umat bagi-Ku itu banyak di kota ini.”” 

Argumen Kalvinis mengatakan bahwa Paulus menginjil di situ 

karena ada orang-orang pilihan di kota itu, jadi tinggal 

dikotbahin saja. Apakah benar demikian? Dikatakan bahwa 

mereka sudah menjadi umat Allah sebelum Paulus 

memberitakan Injil. Selain itu, jikalau mereka sudah pasti 

masuk Surga, bagaimana kalau Paulus tidak datang ke sana 

untuk memberitakan Injil? Jika kita pelajari dengan saksama, 

kata “umatKu”di sini bukan menunjuk kepada orang-orang 

yang belum percaya tetapi mengacu kepada orang-orang yang 

sudah diselamatkan, sebab di sana ada Akwila, Titius, Yustus, 

Krispus dan keluarga dan yang lainnya. 

6. 2 Timotius 1: 9 – “Dia yang telah menyelamatkan kita dan 

yang telah memanggil dengan panggilan kudus, bukan 

berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud 

dan anugerah-Nya sendiri yang telah diberikan kepada kita di 

dalam Kristus YESUS sebelum waktu yang kekal,” 

Meskipun ayat ini mengatakan bahwa Allah memanggil kita 

bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya 

yang diberikan kita dalam Kristus Yesus sebelum dunia mulai, 

itu tidak mengatakan bahwa menyelamatkan yang “berdaulat” 

dipilih dan bahwa pemilihan mereka tidak ada hubungannya 

dengan iman mereka dan dengan pengetahuan Allah. Bagi 

orang berdosa, percaya pada Kristus bukanlah pekerjaan 

(Efesus 2: 8-9). 

7. 2 Tesalonika 2:11-12 – “dan itulah sebabnya Allah 

mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan 

mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang 

tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan” 

Allah mendatangkan kesesatan atas mereka? Perlu diperhatikan 

ayat 9, 10, 12. Perikop ini sedang membicarakan mengenai 

keadaan di masa tribulasi atau kejadian/malapetaka setelah 

gereja diangkat dari dunia. 
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8. 2 Tesalonika 2:13 – “Dan kami, kami wajib senantiasa 

bersyukur kepada Allah mengenai kamu, hai saudara-saudara 

yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah telah memilih kamu 

sejak semula ke dalam keselamatan –dengan pengudusan Roh 

dan dengan iman kebenaran–” 

 

Ayat ini tidak mengatakan bahwa pemilihan keselamatan tidak 

ada hubungannya dengan keyakinan kebenaran. Satu harus 

membaca doktrin yang ke dalamnya. Bahkan, dengan kata-kata 

yang berdasarkan nilai wajah mereka, ayat ini mengatakan 

bahwa kepercayaan kebenaran adalah bagian dari pemilihan 

kami dan itu tidak mengatakan pemilihan yang tidak ada 

hubungannya dengan Tuhan melihat dulu iman orang berdosa. 

 

9. Efesus 1: 3-5 – “Terberkatilah Allah dan Bapa Tuhan kita 

YESUS Kristus, yang telah memberkati kita dengan segala 

berkat rohaniah di alam surgawi dalam Kristus; 4 sebagaimana 

di dalam-Nya, Dia telah memilih kita sebelum permulaan 

dunia, untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di 

hadapan-Nya, dalam kasih; 5 dengan menentukan kita 

sebelumnya sebagai anak adopsi bagi-Nya melalui YESUS 

Kristus, sesuai dengan perkenan kehendak-Nya,” 

10. Efesus 1:4 – “Sebab di dalam Dia (YESUS) Allah 

telah memlih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus 

dan tak bercacat di hadapanNya.” 

 

Kita dipilih di sini bukan untuk percaya, tetapi supaya kita 

kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Allah telah 

menentukan, bahwa barang siapa percaya akan diangkat 

menjadi anak-anakNya. Ini adalah berkat dari percaya. Allah 

tahu sebelumnya siapa yang akan percaya, maka Ia 

menjanjikan berkat-berkat yang merupakan efek dari iman 

percaya seseorang. 

 

Bagian penting ini mengatakan percaya dipilih dalam Kristus 

sebelum dunia dijadikan tetapi tidak memberitahu kami dasar 

untuk pemilihan ini. Ia mengatakan itu adalah kerelaan 

kehendak Kristus untuk mempredistinasikan orang percaya 

untuk diadopsi sebagai anak Allah. Tapi itu tidak mengatakan 

apa-apa salah satu cara atau yang lain tentang prapengetahuan 

dan perannya dalam pemilihan. Ia tidak mengatakan apa-apa 

tentang pemilihan menjadi pilihan “berdaulat” Allah terlepas 

dari iman manusia. 

Kerelaan kehendak Allah mengacu pada apa yang Allah telah 

tentukan untuk percaya, yang merupakan anak adopsi oleh 

Yesus Kristus. 

Konsep pemillihan dalam Efesus 1:1-13 
Salah satu ayat favorit Kalvinis masalah pemilihan tanpa 

melihat kondisi adalah Efesus 1:4. Dimana dikatakan bahwa 

Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dalam 

pemahaman Kalvinis, manusia dipilih (1:4) ditentukan (1:5) 

sesuai dengan kerelaan kehendakNya (1:11) kemudian 

dimeteraikan Roh Kudus (1:13). Lalu Kalvinis akan berkata, 

bukankah di dalam satu perikop ini menunjukkan pemilihan 

yang unconditional? 

Pemahaman yang Alkitabiah: 

Dalam perikop ini memang ada konsep pemilihan, tetapi 

konsep pemilihan yang sama sekali berbeda dengan konsep 

pemilihan Kalvinis. Dalam pemandangan Kalvinis pemilihan 

bersifat unconditional sedangkan jika kita mempelajari 

keseluruhan Alkitab, maka kita akan menemukan konsep 

pemilihan yang Conditional. Begitu juga ketika kita 
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mempelajari keseluruhan Efesus pasal 1 ini kita akan 

menemukan tema besar perikop ini adalah “Di dalam Kristus.” 

Yang adalah syarat mutlak di dalam pemilihan. Hal ini 

membuktikan pemilihan itu bersyarat (conditional) dan 

keselamatan itu bersyarat. 

Dalam ayat 3 “dalam Kristus” semua berkat diperoleh 

“melalui Kristus” sebab di dalam Kristus Allah memilih. 

Di dalam ayat 4 sangat jelas menekankan “Sebab di dalam Dia 

(Kristus) Allah telah memilih…” Hal ini sangat jelas 

menekankan Allah memilih karena Kristus telah ada di dalam 

kita berbeda dengan konsep Kalvinis yang menyatakan bahwa 

Allah memilih supaya kita ada di dalam Kristus. Bahkan jika 

kita pelajari lagi ayat 4 kita akan menemukan bahwa tujuan 

utama di dalam pemilihan bukanlah untuk di dalam Kristus 

tetapi untuk menjadi kudus dan tak bercacat. 

Singkatnya, ada syarat di dalam pemilihan, yaitu di dalam 

Kristus. Jika kita lihat secara konteks juga, terlihat jelas bahwa 

konsep di dalam Kristus lebih sentral dibandingkan konsep 

pemilihan. Ketika kita membaca ayat 13 kita juga akan 

menemukan bahwa pemeteraian Roh Kudus berlaku untuk 

orang yang di dalam Kristus. “Di dalam Dia (Kristus) kamu 

juga……Di dalam Dia (Kristus) kamu juga…..” Sangat jelas 

terlihat bahwa konsep pemilihan yang Alkitabiah adalah karena 

kita telah ada di dalam Kristus, bukan dipilih untuk ada di 

dalam Kristus, dimana tujuan dari pemilihan itu adalah supaya 

kita menjadi kudus dan tak bercacat. 

Kalvinis akan berdalih dan menyatakan bahwa seseorang sudah 

berada di dalam Kristus sejak dunia belum dijadikan. Apakah 

benar demikian? Jika apa yang diyakini oleh Kalvinis ini benar, 

maka banyak orang pilihan yang terhilang, tersesat dan 

sebagainya. Selain itu, jika kita lanjutkan di dalam Efesus 2:1-3 

kita akan melihat bahwa sebelum Paulus percaya ia adalah 

orang yang harus dimurkai, mati di dalam dosa. Paulus sendiri 

merasa diri bagian dari kebinasaan (lihat ayat 3). Tetapi setelah 

ia percaya, ia tidak ada lagi di bawah murka Allah. 

Ayat yang berkaitan dengan hal ini adalah di dalam 2 Timotius 

1:9 “orang pilihan ada di dalam Kristus sebelum permulaan 

zaman” Ayat ini menjelaskan Allah di 

dalam foreknowledge sudah menetapkan kasih karunia untuk 

setiap orang yang ada di dalam Kristus (bukan menetapkan 

orang untuk di dalam Kristus tetapi menetapkan kasih karunia 

untuk mereka yang berada di dalam Kristus). Sebab jika 

konsep Kalvinis benar, bagaimana dengan dosa Adam 

“bukankah mereka keturunan Adam yang berada dalam 

kematian? Bukankah Adam berada dalam bahaya kebinasaan? 

— 

11. Efesus 1:11 – “Di dalam Dia juga, kita telah terpilih untuk 

warisan yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan 

maksud Dia yang mengerjakan segala sesuatu menurut 

rancangan kehendak-Nya,” 

Kalvinis melihat Efesus 1:11 “kami dari semula ditentukan 

untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang 

di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan 

kehendakNya” 

Allah bekerja dalam segala sesuatu adalah benar, tetapi Allah 

tidak menetapkan segala sesutau bila bertentangan dengan sifa-

sifatNya. Allah bisa memakai siapa dan apa saja, termasuk 

memakai Iblis untuk malaksanakan kehendakNya (kasus Ayub, 

Allah menguji Ayub). 

Ada keputusan Allah, itu benar. Tetapi Allah tidak menetapkan 

segala sesuatu yang bertentangan dengan sifat-sifatNya. 

Berbeda dengan konsep Kalvinis yang percaya, bahwa Allah 

telah menetapkan segala sesuatu termasuk: 
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1. Masuknya dosa 

2. Malapetaka 

3. Kesombongan 

4. Dusta dan lain-lain 

 

Dalam konsep Alkitab mengajarkan bahwa Allah mengijinkan 

segala sesuatu terjadi, tetapi setiap hal yang terjadi pasti ada 

konsekuensinya. 

Ada dua ajaran dalam ayat ini yang relevan dengan 

Calvinisme. Pertama ia mengatakan orang percaya 

dipredestinasi sesuai dengan maksud Allah, yang 

mengerjakannya semua hal setelah keputusan kehendak 

sendiri. Tidak mengikuti, meskipun, bahwa predestinasi tidak 

ada hubungannya dengan prapengetahuan dan manusia yang 

tidak memiliki pilihan dalam hal ini. 

Kedua, ayat ini mengatakan Tuhan bekerja dalam segala 

sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya sendiri, sekali lagi 

definisi Calvinisme tentang ini tidak secara otomatis 

mengikuti. Jika Allah menghendaki untuk menjadikan manusia 

menurut gambar-Nya sendiri dan bertekad untuk memberikan 

manusia kemampuan untuk menolak Allah, tidak hanya di 

Taman Eden, tetapi sepanjang sejarah manusia sampai hari ini, 

yang tidak akan bertentangan apa yang diajarkan dalam ayat 

ini. Ini masih akan berarti bahwa Allah bekerja dalam segala 

sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya sendiri. Allah masih 

“berdaulat.” 

12. 1 Korintus 1: 26-29 – “Sebab kamu melihat panggilanmu, 

hai saudara-saudara, bahwa secara daging tidak banyak yang 

berhikmat, tidak banyak yang berkuasa, tidak banyak 

yang terpandang.27 Akan tetapi Allah telah memilih mereka 

yang bodoh bagi dunia, supaya Dia dapat mempermalukan 

mereka yang berhikmat, dan Allah telah memilih mereka yang 

lemah bagi dunia, supaya Dia dapat mempermalukan mereka 

yang kuat, 28 dan Allah telah memilih mereka yang tak berarti 

bagi dunia dan mereka yang dihina serta mereka yang dianggap 

tidak ada, supaya Dia dapat meniadakan mereka yang dianggap 

ada, 29 sehingga setiap daging tidak dapat bermegah di 

hadapan-Nya.” 

Bagian ini tidak mengatakan bahwa Allah menyelamatkan 

hanya sekelompok pra-dipilih orang. Panggilan dibahas dalam 

bagian ini berkaitan dengan CARA Allah memanggil bukan 

SIAPA yang Dia panggil. Ini jelas dalam ayat-ayat 

sebelumnya: 

“Sebab, karena dalam hikmat Allah dunia melalui hikmatnya 

tidak pernah mengenal Allah, Allah telah berkenan untuk 

menyelamatkan mereka yang percaya melalui kebodohan 

pemberitaan itu. 22 Dan, karena orang-orang Yahudi meminta 

tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, 23 maka kami 

memberitakan Kristus yang telah disalibkan: di satu sisi 

sandungan bagi orang-orang Yahudi, di sisi lain kebodohan 

bagi orang-orang Yunani. 24 Namun bagi mereka yang 

terpanggil, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang 

Yunani, Kristus itu kuasa Allah dan hikmat Allah”(1 Kor 1: 

21-24). 

Allah bertekad untuk memanggil atau menyelamatkan manusia 

melalui Injil daripada melalui intelektualisme atau filsafat atau 

mukjizat atau beberapa cara lain. Allah memanggil manusia 

melalui Injil. “yang ke dalamnya, Dia telah memanggil kamu 

melalui injil kami sebagai pemeliharaan kemuliaan Tuhan kita 

YESUS Kristus.” (2 Tes. 2:14). Dan karena Injil harus 

diberitakan kepada “setiap makhluk” jelas bahwa Allah 

menawarkan keselamatan setiap orang berdosa. Tapi hanya 
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mereka yang datang melalui satu ini diangkat berarti 

diselamatkan, dan ketika kita melihat Alkitab percaya gereja 

melalui usia kita melihat bahwa mereka yang datang biasanya 

dari anak tangga yang lebih rendah dari masyarakat. Itu adalah 

rencana Allah. Orang-orang dari “kelas rendah hati” adalah 

orang-orang yang lebih mudah mengakui bahwa mereka 

membutuhkan keselamatan. Dengan cara ini, Allah telah 

bingung dengan bangga. 

13. Roma 8: 29-33 – “29 Sebab, mereka yang telah Dia kenal 

sebelumnya, juga telah Dia pratetapkan serupa dengan gambar 

Putra-Nya, sehingga Dia menjadi yang sulung di antara banyak 

saudara. 30 Dan mereka yang telah Dia tetapkan sebelumnya, 

mereka juga telah Dia panggil, dan mereka yang telah Dia 

panggil, mereka juga telah Dia benarkan, dan mereka yang 

telah Dia benarkan, mereka juga telah Dia muliakan. 

31 Jadi, kita akan mengatakan apa terhadap hal ini? Jika Allah 

di pihak kita, siapa yang menentang kita? 32 Dia yang 

sungguh-sungguh tidak menyayangkan Putra-Nya sendiri, 

melainkan Dia telah menyerahkan-Nya ganti kita semua, 

bagaimana Dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu 

kepada kita bersama dengan Dia. 33 Siapakah yang akan 

melemparkan tuduhan terhadap yang dipilih Allah? Allah, 

Dialah yang membenarkannya!” 

 

Kita melihat bahwa rencana Allah adalah bagian penting dari 

rencana pemilihan-Nya. Mereka yang Tuhan telah tahu 

dulu/kenal, ia juga dipredestinasi dan dipanggil dan 

dibenarkan. Kuncinya, kemudian, adalah untuk memahami apa 

artinya prapengetahuan. Jika, sebagai Calvinis mengajarkan, 

itu adalah sama dengan predestinasi maka bagian ini dapat 

dipahami untuk mengajar “pemilihan berdaulat.” Tapi jika 

prapengetahuan tidak sama dengan predestinasi/takdir, hal itu 

tidak dapat dipahami dengan cara ini. 

Kata “foreknow – mengetahui sebelumnya” adalah dari bahasa 

Yunani “proginosko,” yang berarti “mengetahui terlebih 

dahulu, yaitu lihat lebih dulu” (Strong). Ini adalah kata dasar 

Yunani yang sama yang diterjemahkan “prapengetahuan” 

dalam 1 Pet. 1: 2, yang mengatakan orang Percaya adalah 

“dipilih berdasarkan prapengetahuan Allah.” 

Untuk mengatakan bahwa “mengetahui sebelumnya” adalah 

sama dengan predestinasi adalah untuk mengabaikan arti kata 

dan juga mengabaikan fakta bahwa pilih dari semula dan 

mentakdirkan dua langkah terpisah dalam proses dijelaskan 

dalam Roma 8: 29-33. 

14. Roma 8:28-30 

Roma 8:28-30 adalah salah satu perikop favorit Kalvinis di 

dalam mempertahankan iman mereka. Sekilas di dalam ayat-

ayat ini seolah-olah ada mata rantai yang tidak terputuskan. 

Siapa yang dipilih ditentukan dari semula. Mereka dipanggil 

(tidak bisa ditolak) → dibenarkan (justification)→ dimuliakan 

(gloryrification). Skema besarnya adalah: Election → 

Predestination→ Irresistible Grace→ Perseverence. 

Pemahaman yang Alkitabiah: 

Dalam ayat ini kata προγινωσκω (proginosko) dalam bentuk 

tenses aorist (προεγνω) artinya”barang siapa yang telah 

diketahui dari semula” bukan dipilih sebelumnya tanpa kondisi. 

Jadi barang siapa yang percaya kepada Kristus, Allah sudah 

mengetahuinya dari semula karena Ia Mahatahu dan karena 

manusia (yang bersangkutan akan percaya kepada Kristus 

bukan karena Allah paksa tetapi yang timbul dari hati manusia 

itu sendiri). Untuk mengingat silahkan lihat pembahasan 

sebelumnya dalam Efesus 1 masalah DI DALAM KRISTUS! 
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Mengingat bagian ini dan 1 Pet. 1: 2, itu adalah kitab suci 

mengatakan bahwa Tuhan meramalkan siapa yang akan 

percaya pada Kristus dan dipredestinasi mereka untuk 

keselamatan. Ada diragukan lagi untuk pemilihan dari ini; ada 

hal-hal tentang pemilihan ilahi yang kita tidak mengerti pada 

saat ini; tapi prapengetahuan jelas bagian dari itu, karena 

Alkitab mengatakan demikian. 

Di dalam I Petrus 1:2 dikatakan, “Yaitu orang-orang yang 

dipilih, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang 

dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan 

menerima percikan darahNya…” LAI melakukan kesalahan 

terjemahan kata “κατα προγνωσιν-kata prognosin” (orang-

orang yang dipilih) harusnya “menurut pengetahuan Allah 

yang semula.”. Jadi pemilihan yang alkitabiah adalah 

pemilihan berdasarkan pengetahuan Allah, bukan pemilihan 

yang tanpa syarat, acak, dan hoki-hokian. Suatu pemilihan 

yang berdasarkan pengetahuan Allah akan hal-hal yang akan 

terjadi. 

Bagaimana dengan kata “menentukan menjadi anak-anakNya 

sesuai dengan kerelaanNya (ayat 11)? Bagaimana dengan II 

Timotius 2:9 “berdasarkan keputusan Allah, menurut kerelaan 

kehendakNya sebelum permulaan zaman” Permasalahan ini 

terjawab dalam I Korintus 1:21. Terlihat jelas bagaimana di 

dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah berkenan 

menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan 

pemberitaan Injil. 

Yang harus dipahami adalah tidak ada masalah dengan konsep 

kerelaan, keputusan, kehendak, dsb. Namun yang harus 

diperhatikan bahwa adalah keputusanNya dan kerelaan-Nya 

bahwa setiap orang percaya pasti akan diselamatkan. Apakah 

Allah yang berdaulat tidak boleh berbuat demikian? Tentu saja 

boleh! Dan inilah kasih karunia Allah. Sebab jika Anda 

percaya tetapi Allah tidak memberikan anugerah, maka itu 

PERCUMA! Semakin kita mendalami kebenaran firman 

Tuhan, kita dapat melihat dan membaca dengan jelas bahwa 

konsep keselamatan jelas untuk setiap orang percaya.  

 

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa: 

Keputusan Allah: Manusia akan selamat dengan percaya 

kepada Yesus Kristus 

 

Kehendak Allah: Supaya semua manusia percaya kepada 

Yesus Kristus. 

 

Perkenanan Allah: Supaya kita selamat dengan percaya kepada 

Tuhan Yesus Kristus. 

 

Dalam hal ini terbukti bahwa Alkitab tidak pernah 

mengajarkan pemilihan yang unconditional (tanpa syarat). 

Dalam Yohanes 5:21 “sebab sama seperti Bapa 

membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, 

demikian juga Anak menghidupkan barangsiapa yang 

dikehendakiNya.” Anak menghidupkan barang siapa yang 

dikehendaki-Nya. Kata “barang siapa dalam hal ini adalah 

mereka yang “percaya kepada-Nya.” Tentu Tuhan Yesus tidak 

akan sembarangan membangkitkan orang. Dia hanya 

membangkitkan siapa yang percaya kepadaNya. Jadi Yesus 

membangkitkan seseorang bukan tanpa kondisi atau 

unconditional seperti yang Kalvinis imani, tetapi dengan 

syarat, yakni percaya kepadaNya. 

15. Roma pasal 9 
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Rom 9:1 Aku mengatakan kebenaran di dalam Kristus, aku 

tidak berdusta, karena hati nuraniku bersaksi bersamaku dalam 

Roh Kudus, 

Rom 9:2 bahwa dukacitaku sangat dalam dan kepedihan hatiku 

tiada henti-hentinya. 

Rom 9:3 Sebab aku berharap, aku sendiri menjadi kutuk dari 

Kristus ganti saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara 

daging, 

Rom 9:4 yang adalah orang-orang Israel, yang empunya hak 

diadopsi dan kemuliaan dan perjanjian dan pemberian torat dan 

ibadah dan janji-janji; 

Rom 9:5 yang empunya para leluhur dan yang dari padanyalah 

datang Mesias secara daging, yang adalah Elohim atas segala 

sesuatu, yang terberkati sampai selamanya. Amin. 

Rom 9:6 Namun demikian, bukan berarti bahwa firman Elohim 

telah gagal. Sebab tidak semua yang berasal dari Israel, mereka 

Israel, 

Rom 9:7 bahkan karena tidak semua anak merupakan 

keturunan Abraham, melainkan, “Di dalam Ishaklah akan 

disebut keturunan bagimu.” 

Rom 9:8 Yaitu, bukan anak-anak jasmani ini yang merupakan 

anak-anak Elohim, melainkan anak-anak janji itu 

diperhitungkan sebagai keturunan. 

Rom 9:9 Sebab inilah firman janji, “Sesuai dengan saat ini Aku 

akan datang, dan seorang anak laki-laki akan lahir dari Sara.” 

Rom 9:10 Dan bukan hanya itu, tetapi juga Ribka, ketika 

mengalami persetubuhan dari satu orang, yaitu Ishak leluhur 

kita, 

Rom 9:11 -karena sebelum dilahirkan ataupun melakukan 

sesuatu yang baik atau yang jahat, supaya tujuan Elohim yang 

berdasarkan pilihan ilahi dapat berlangsung bukan atas dasar 

perbuatan, tetapi atas dasar panggilan- 

Rom 9:12 maka dikatakan kepadanya, “Anak yang lebih besar 

akan mengabdi kepada yang lebih kecil,” 

Rom 9:13 sebagaimana telah tertulis, “Aku mengasihi Yakub, 

tetapi Aku membenci Esau.” 

Rom 9:14 Jadi, kita akan mengatakan apa? Mungkinkah ada 

ketidakadilan di hadapan Elohim? Tidaklah mungkin! 

Rom 9:15 Sebab Dia berfirman kepada Musa, “Aku mau 

meAnugerahi siapa yang Aku mau Anugerahi, dan Aku mau 

beri belas kasihan siapa yang Aku mau belas kasihani.” 

Rom 9:16 Jadi kemudian, bukan karena seseorang yang 

berkehendak ataupun yang berusaha, tetapi karena Elohim 

yang meAnugerahi. 

Rom 9:17 Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, “Untuk hal 

seperti inilah Aku membangkitkan kamu, supaya Aku dapat 

menunjukkan kuasa-Ku kepadamu, dan supaya Nama-Ku 

dimasyhurkan ke seluruh bumi.” 

Rom 9:18 Oleh karena itu selanjutnya, Dia meAnugerahi siapa 

yang Dia kehendaki, dan Dia mengeraskan hati siapa yang Dia 

kehendaki. 

Rom 9:19 Lalu, kamu akan berkata kepadaku, “Mengapa Dia 

masih menyalahkan? Sebab, siapakah yang telah menentang 

rancangan-Nya?” 

Rom 9:20 Sebaliknya, siapakah kamu hai manusia yang 

membantah kepada Elohim? Akankah yang dibentuk berkata 
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kepada yang telah membentuknya, “Mengapa Engkau 

membuat aku seperti ini?” 

Rom 9:21 Atau apakah penjunan tidak mempunyai wewenang 

atas tanah liat untuk membentuk dari gumpalan yang sama, di 

satu sisi menjadi sebuah bejana yang berharga, di sisi lain 

menjadi yang tidak berharga? 

Rom 9:22 Dan jika Elohim, karena hendak menunjukkan 

murka dan menyatakan kuasa-Nya, maka Dia menanggung 

dalam kesabaran yang besar bejana-bejana kemurkaan yang 

telah dipersiapkan untuk kebinasaan, 

Rom 9:23 dan supaya Dia dapat memberitahukan kekayaan 

kemuliaan-Nya atas bejana-bejana kemurahan, yang telah Dia 

persiapkan sebelumnya bagi kemuliaan; 

Rom 9:24 yang juga telah memanggil kita bukan hanya dari 

antara orang-orang Yahudi tetapi juga dari antara bangsa-

bangsa lain, 

Rom 9:25 sebagaimana Dia juga telah mengatakannya dalam 

kitab Hosea, “Aku akan menyebut yang bukan umat-Ku: 

Umat-Ku! Dan yang tidak dikasihi: Dikasihi!” 

Rom 9:26 Dan akan terjadi, di tempat yang dikatakan kepada 

mereka, “Kamu bukanlah umat-Ku,” di sana mereka akan 

disebut, “Anak-anak Elohim yang hidup.” 

Rom 9:27 Dan Yesaya berseru mengenai orang Israel, 

“Walaupun bilangan bani Israel itu seperti pasir di tepi laut, 

sisanya akan diselamatkan, 

Rom 9:28 karena seraya menggenapi firman itu dan 

mempercepatnya dalam kebenaran, maka Tuhan akan 

melakukan firman yang telah dipercepat di atas bumi!” 

Rom 9:29 Dan sama seperti yang telah Yesaya katakan 

sebelumnya, “Jika YAHWEH Tsebaot tidak menyisakan 

keturunan bagi kita, maka kita dijadikan seperti Sodom dan 

disamakan seperti Gomora.” 

Rom 9:30 Lalu, kita akan mengatakan apa? Sebab bangsa-

bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah memperoleh 

kebenaran, tetapi kebenaran atas dasar iman. 

Rom 9:31 Namun Israel, sekalipun mengejar hukum kebenaran 

dia tidak sampai kepada hukum kebenaran itu. 

Rom 9:32 Mengapa? Sebab bukan atas dasar iman, melainkan 

sesuai dengan perbuatan torat. Sebab mereka telah tersandung 

pada batu sandungan, 

Rom 9:33 seperti yang telah tertulis, “Lihatlah, Aku 

meletakkan di Sion sebuah batu sandungan dan karang 

penghalang dan setiap orang yang percaya kepada-Nya, tidak 

akan dipermalukan.” 

Roma 9:10-16 

Argumen Kalvinis: Lihat dalam perikop ini Allah mengasihi 

Yakub dan membenci Esau sebelum mereka lahir. Allah sudah 

menetapkan Yakub untuk selamat dan Esau untuk kebinasaan 

sejak dalam kekekalan. Karena Allah menetapkan Yakub 

selamat, maka secara otomatis Esau ditolak atau tidak dipilih 

oleh Allah. 

Argumen Alkitabiah: Ini (penafsiran Kalvinis) adalah 

penafsiran yang sangat buruk. Kita harus melihat konteks 

Roma 9:1-10 agar jelas makna ayat 10-16. Dari konteks ini 

didapati beberapa hal: 

Roma Pasal 9-11 merupakan suatu kesesatuan yang berbicara 

mengenai Israel sebagai bangsa pilihan. 
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2. Awal pasal 9, terlihat jelas bahwa Paulus memiliki beban 

besar untuk bangsa Israel agar mereka diselamatkan (Roma 

10:1-3). Ini membuktikan, bahwa Paulus tidak percaya akan 

penetapan Allah seperti yang dipercayai Kalvinis (election and 

reprobation). Di mana ada yang ditetapkan masuk Surga dan 

ditetapkan masuk Neraka. Timbul pertanyaan, untuk apa 

Paulus terbeban kalau toh pada ujungnya orang itu tidak 

diselamatkan karena sudah ditentukan. Tetapi Paulus sangat 

terbeban agar bangsa Israel diselamatkan . untuk apa Paulus 

berdoa mati-matian untuk Israel, sementara Allah telah 

menetapkan mereka sejak kekekalan untuk binasa. Pasal 9-11 

justru membantah konsep Kalvinis 

 

3. Roma 9:10-16 adalah pemilihan jalur Mesias (Roma 9:5). 

Roma 9:6-9 sekalipun mereka (Israel) menurunkan Mesias, 

tetapi tidak semua mereka akan menjadi nenek moyang Mesias 

secara daging. Kata “bukan hanya itu saja” menyambung ayat 

10-18. jadi ayat 11-18 tidak lepas dari ayat 1-10. ini adalah 

bukti bahwa pasal ini tidak menceriterakan mengenai 

keselamatan yang sudah Allah tentukan dari semula, tetapi ini 

adalah jalur Mesias. Masih dalam Roma 9:12 bila 

dibandingkan dengan PL Yakub dan Esau bukanlah pemilihan 

secara individu, tetapi suatu bangsa. Jadi ayat ini tidak 

berbicara mengenai individu, tetapi representatif suatu bangsa. 

Yakub mewakili bangsa Israel dan Esau mewakili bangsa 

Edom. Dalam Kejadian 25:23 “Dua bangsa ada dalam 

rahimmu dan suku bangsa yang akan muncul. Ini semakin jelas 

bahwa ini bicara suatu bangsa yang akan muncul. Bila secara 

pribadi (individu) Yakub malah menjadi hamba Esau, dan 

selama hidup Esau tidak pernah menjadi hamba Yakub. Ini 

membuktikan ayat-ayat ini menjelaskan atau mengacu kepada 

suatu bangsa. Yakub akan menjadi lebih kuat (tuan) dan Esau 

(Edom) lebih lemah (hamba). Jadi perikop ini sama sekali tidak 

berbicara keselamatan Yakub dan kebinasaan Esau. 

 

4. Roma 9:13 bukan mendahului 9:11. Perkataan ini dikutip 

dari Maleakhi 1:2-3. Dan perlu diperhatikan, perkataan ini 

keluar bukan sejak dalam kandungan tetapi setelah mereka 

menjadi bangsa. Dalam kacamata Kalvinis, mereka akan 

mengatakan bahwa ini membuktikan pemilihan secara semena-

mena atau tutup mata (secara acak). Padahal ada pemilihan 

yang tidak acak dan itu bukan berdasarkan perbuatan, yaitu 

IMAN. Menurut Kalvinisme ketika seseorang merespon firman 

Allah dan mengimaninya, maka itu dianggap perbuatan. Itu 

sesuai dengan konsep mereka, bahwa iman itu bukan timbul 

dari pendengaran akan firman Allah, tetapi iman itu Allah taruh 

di hati orang-orang pilihan. Konsekuensi dari Allah yang 

menaruh iman kepada seseorang baru ia percaya adalah 

manusia masuk nereka karena Allah tidak memberi iman 

kepadanya. Ingat Roma 4:2-5, ketika kita menerima hadiah, itu 

bukanlah hasil pekerjaan kita, tetapi itu adalah murni 

pemberian. Dan manusia dituntut untuk percaya (beriman) 

kepada Tuhan. 

Tidak cukup sampai di situ saja, Kalvinis akan mengutip Roma 

9:15 dan mengatakan bahwa Allah bebas menaruh belas 

kasihan kepada siapa saja. 

Memang benar Allah bebas menaruh belas kasihan kepada 

siapa Ia menaruh belas kasihan. Ayat ini tidak salah, tetapi 

Allah cukup jelas kepada siapa Ia bermurah hati. Allah 

membuat syarat “Aku bermurah hati kepada siapa yang 

percaya dan beriman kepada Kristus” Allah menentukan syarat 

untuk memperoleh anugerah dariNya. 

Tidak tergantung kepada kehendak orang. Ya! Kita tidak bisa 

berkehendak “sesuka hati menentukan bagaimana supaya kita 
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selamat” Bila Allah menghendaki cara A untuk 

menyelamatkan manusia, maka manusia tidak berhak 

menentukan atau memilih di luar cara Allah dan bila itu 

dilakukan manusia, maka ia menyalahi aturan Tuhan. Allah 

dalam kehendakNya menyatakan bahwa keselamatan hanya 

diperoleh ketika kita percaya dan menerima Tuhan sebagai 

juruselamat kita. 

Roma 9:17-18, ayat ini sering Kalvinis pakai bahwa Firaun 

salah satu contoh yang Allah tentukan untuk binasa. Tetapi jika 

perhatikan, sama sekali tidak ada perkataan yang 

mengindikasikan reprobasi. 

Beralih ke masalah mengeraskan hati, harusnya timbul 

pertanyaan, “Mengapa Allah mengeraskan hati Firaun?” Jika 

kita membaca dalam Keluaran 3:19 “Allah tahu Firaun tidak 

akan membiarkan Israel pergi begitu saja” Kel 5:2 “tetapi 

Firaun berkata; Siapakah Tuhan itu sehingga harus 

kudengarkan firmanNya untuk membiarkan Israel pergi? Tidak 

kenal aku Tuhan itu dan tidak juga akan aku membiarkan 

bangsa Israel pergi” Dalam Keluaran 4:21b “tetapi Aku akan 

mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak akan membiarkan 

bangsa itu pergi” Sangat jelas di dalam hati Firaun memang 

sudah ada keinginan untuk melawan kehendak Tuhan. 

Benar bahwa Allah mengeraskan hati Firaun karena Allah tahu 

lebih dahulu, bahwa Firaun menolak Allah. Intinya Firaun 

mengeraskan hatinya hal ini terbukti dalam Kel 7:13; 

8:15,19,32 sampai tulah yang ketujuh ia masih mengeraskan 

hatinya. 

Kesimpulan mengenai hal ini: 

1. Firaun mengeraskan hatinya! Kita tidak bisa mengatakan 

bahwa Allah mengeraskan hatinya lebih dahulu, kalau Firaun 

tidak mengeraskan hatinya dari awal, maka ia pasti melepaskan 

bangsa Israel. 

2. Allah bisa mengeraskan hati Firaun karena Firaun memang 

akan mengeraskan hatinya. Setiap tulah selesai ia merasa lega 

dan ia terus mengeraskan hatinya. Bisa saja ia berfikir, bahwa 

tulah itu sudah berhenti dan tidak datang lagi. 

3. Bila Firaun sudah ditetapkan untuk binasa, maka untuk apa 

Allah mengeraskan hatinya? 

 

4. Analogi “keraskan.” Kita harus ingat bahwa zaman dahulu 

yang bisa keras itu adalah batu bata yang dibuat dari tanah lalu 

dibakar, maka terjadilah “kekerasan.” Artinya sesuatu yang 

sudah memiliki bentuknya, bukan berarti belum berbentuk 

sebelumnya. Allah tidak mengubah bentuk, Firaun sudah 

memiliki bentuk hati yang keras dan ketika ia mendengar 

firman Allah, ia mengeraskan hatinya. 

 

Roma 9:19-24 Mengenai Tukang Periuk dan Tanah Liat. 
Dalam pemandangan Kalvinis ada orang-orang yang Tuhan 

bentuk untuk kemurkaan, yaitu “benda-benda yang Allah 

persiapkan untuk binasa.” Orang-orang yang Tuhan persiapkan 

untuk kemurkaan adalah orang reprobat (non-pilihan) dan 

orang-orang yang diciptakan untuk tujuan yang mulia adalah 

orang-orang pilihan. 

Counter untuk ayat ini: Kata Yunani untuk benda adalah 

“skewos”. Hal yang sama kita temukan dalam 2 Timotius 2:20 

“Ada benda-benda untuk tujuan mulia dan kurang mulia.” Dan 

jika perhatikan ternyata seseorang bisa berusaha untuk menjadi 

perabot yang mulia, bukan secara acak. Ada syarat untuk 

menjadi perabot yang mulia, yaitu ia harus menyucikan dirinya 

dari hal-hal yang duniawi. Seseorang bisa menjadi benda yang 

mulia dengan menjaga dirinya. Allah berhak menentukan apa 
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saja, tetapi bukan yang bertentangan dengan sifat-sifatNya. 

Allah memberi syarat agar menjadi perabot yang mulia dengan 

menjaga kesucian hidup. 

Dalam Roma 9:22-23 sangat menarik untuk dipelajari, sebab 

ada perbedaan kata “disiapkan” dalam bahasa Yunaninya. 

Dalam ayat 23 kata “yang telah dipersiapkan sebelumnya” 

dalam Yunaninya adalah “pro hetoimazen” yang mempunyai 

pengertian Allah yang mempersiapkan. Sedangkan dalam ayat 

22 kata “dipersiapkan” adalah “katertismena” yang artinya 

“yang cocok, pantas untuk kebinasaan.” Baik dalam KJV, 

interlinier dan lexicon mendukung pengertian ini. Artinya 

orang-orang itu pantas untuk binasa dan bukan Allah yang 

menentukan kebinasaan mereka. Pantas dan cocok binasa 

karena ia tidak percaya kepada Kristus (Yoh 6:29). 

Lalu biasanya akan muncul pertanyaan, “Mengapa Allah tidak 

langsung menghancurkan orang-orang durhaka dan Iblis?” 

Karena tindakan-tindakan Iblis dapat meningkatkan iman orang 

percaya dan untuk menambah kekayaan dan kemuliaan yang 

Allah akan berikan. 

Efesus 2:3 “ kita adalah orang-orang yang harus dimurkai” apa 

bedanya dengan benda-benda kemurkaan dalam Roma 9:22-

23? Bahwa setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus 

adalah benda-benda yang harus dimurkai. 

Roma 9 
Ini pasti teks bukti favorit Calvinis untuk pemilihan berdaulat. 

Apakah Roma 9 mengajarkan bahwa Allah berdaulat 

sewenang-wenang atau memilih beberapa orang berdosa untuk 

diselamatkan dan sisanya akan terhilang? Mari kita 

pertimbangkan 8 fakta penting tentang perikop ini: 

(1) Contoh Esau dan Yakub tidak mengacu pemilihan yang 

berkaitan dengan keselamatan pribadi tetapi untuk pemilihan 

yang berkaitan dengan bangsa-bangsa dalam program Allah 

secara keseluruhan. Ayat 12 membuat ini jelas. “Dikatakan 

kepada dirinya, anak yang tua harus melayani yang lebih 

muda.” Janji Allah pada Ribka adalah tentang anak sulung 

melayani lebih muda, bukan tentang keselamatan pribadi 

mereka. Esau bisa saja diselamatkan. Dia bisa percaya pada 

Tuhan dan berada di Aula Iman dalam Ibrani 11. Bagian ini 

tidak mengajarkan bahwa Esau itu berdaulat ditakdirkan untuk 

menjadi terkutuk. Ini mengajarkan bahwa Allah berdaulat 

memilih garis keturunan Kristus. 

(2) Adapun Firaun, penting untuk memahami bahwa ia pertama 

kali mengeraskan hatinya sendiri. “Dan Firaun melihat bahwa 

telah datang kelegaan, namun dia membuat hatinya berat, dan 

dia tidak mendengarkan mereka, seperti YHWH telah 

berfirman.” (Kel. 8:15). Ini bukan kasus “penolakan 

berdaulat.” Alkitab mengajarkan bahwa selalu kehendak Allah 

bagi orang-orang untuk melayani-Nya, tetapi ketika mereka 

menolak Dia Dia menolak mereka dan hakim mereka dan 

membuat contoh dari mereka. Bandingkan 2 Tes. 2: 10-12 – 

“dan dengan segala tipu daya ketidakbenaran di antara mereka 

yang akan binasa, sebagai ganti kasih kebenaran yang tidak 

mereka terima agar mereka diselamatkan. 11 Dan karena itulah 

Allah akan mengirimkan daya kerja kesesatan kepada mereka 

supaya mereka percaya pada kepalsuan, 12 sehingga mereka 

dapat dihakimi, yaitu semua orang yang tidak percaya kepada 

kebenaran, tetapi yang senang berada dalam ketidakbenaran.” 

Orang-orang berdosa ini akan dikutuk tapi bukan karena 

mereka tidak berdaulat terpilih. dan bukan karena mereka 

terkutuk berdaulat tetapi karena keputusan pribadi mereka 

dalam hal kebenaran. Kata-kata tidak bisa lebih jelas lagi. 
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Tuhan memang membuat contoh Firaun, tetapi untuk 

melampaui apa yang Alkitab katakan dan untuk menyatakan 

bahwa Allah memilih untuk menciptakan Firaun untuk tujuan 

membinasakan dia adalah kesalahan besar dan itu memfitnah 

nama Allah yang penuh kasih. 

(3) Rm. 9: 22-23 tidak mengatakan bahwa Allah berdaulat 

memilih beberapa orang berdosa kepada kebinasaan dan 

beberapa untuk kemuliaan. Ungkapan “bejana-bejana 

kemurkaan yang telah dipersiapkan untuk kebinasaan” 

memungkinkan untuk varian suara; menurut PC Study Bible, 

itu dapat menjadi suara pasif dan middle di Yunani; middle 

berarti untuk menyesuaikan diri. Di tengah suara subjek 

bertindak dalam hubungannya dengan dia / dirinya sendiri. 

Pertimbangkan catatan ini dari Vincent Word Studies: “tidak 

dilengkapi OLEH ALLAH UNTUK Pengrusakan, tapi dalam 

arti kata sifat, siap, matang untuk kehancuran, participle yang 

menunjukkan keadaan saat ini yang sebelumnya terbentuk, 

TAPI TIDAK MEMBERI PETUNJUK CARA ITU TELAH 

DIBENTUK. Bahwa objek murka akhir memiliki sendiri 

tangan dalam masalah ini dapat dilihat dari 1 Tes. 2: 15-16” 

Dengan membiarkan Alkitab berbicara untuk dirinya sendiri 

melalui arti yang jelas dari kata-kata dan dengan 

membandingkan Alkitab dengan Alkitab kita melihat bahwa 

orang berdosa menset dirinya untuk dihancurkan oleh 

penolakannya terhadap kebenaran. Bahkan mereka yang belum 

pernah mendengar Injil, memiliki cahaya penciptaan dan hati 

nurani dan bertanggung jawab untuk merespon cahaya yang 

mereka miliki bahwa mereka mungkin diberikan lebih banyak 

cahaya (Kisah Para Rasul 17: 26-27). 

(4) Rm. 9: 23-24 tidak berarti bahwa Allah memanggil hanya 

sekelompok orang pilihan pra-dipilih tertentu untuk 

keselamatan. ” dan supaya Dia dapat memberitahukan 

kekayaan kemuliaan-Nya atas bejana-bejana kemurahan, yang 

telah Dia persiapkan sebelumnya bagi kemuliaan; 24 yang juga 

telah memanggil kita bukan hanya dari antara orang-orang 

Yahudi tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain,” 

Kita harus membaca bahwa ke dalam bahasa ayat-ayat. 

Calvinis mengklaim bahwa ayat 24 mengacu pada “panggilan 

efektif,” yang merupakan istilah yang menggambarkan 

“panggilan tak bisa ditolak umat pilihan,” tapi ini menambah 

Firman Allah, yang merupakan kesalahan besar. Alkitab 

dengan jelas menyatakan bahwa Allah telah memanggil semua 

orang yang akan datang kepada Kristus. Allah memanggil 

melalui Injil (2 Tes. 2:14) dan Injil harus diberitakan kepada 

segala makhluk (Mrk. 16:15). Allah memanggil “barangsiapa 

hendak” (Roma 10:13;. Wahyu 22:17). Allah memanggil setiap 

orang yang percaya pada Kristus. “Dan ini adalah kehendak 

Dia yang mengutus Aku, bahwa setiap orang yang ketika 

melihat Anak, dan percaya pada dirinya, mungkin memiliki 

hidup yang kekal dan Aku akan membangkitkan dia pada hari 

terakhir” (Yoh 6:40.). 

(5) keselamatan Allah bahkan dari orang-orang Yahudi itu 

bukanlah masalah pemilihan “berdaulat” tetapi didasarkan pada 

iman individu dalam Firman-Nya. “Namun Israel, sekalipun 

mengejar hukum kebenaran dia tidak sampai kepada hukum 

kebenaran itu. 32 Mengapa? Sebab bukan atas dasar iman, 

melainkan sesuai dengan perbuatan torah. Sebab mereka telah 

tersandung pada batu sandungan, 33 seperti yang telah tertulis, 

“Lihatlah, Aku meletakkan di Zion sebuah batu sandungan dan 

karang penghalang dan setiap orang yang percaya kepada-Nya, 

tidak akan dipermalukan.” (Roma 9:31-33). 

(6) Roma 10 tidak meninggalkan keraguan tentang hal ini; janji 

keselamatan membuktikan bahwa itu bukan pilihan 

sembarangan atau pilihan “berdaulat” Allah (Rom 10: 8-13). 
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Perhatikan kata-kata “setiap orang” dan “semua.” Apakah 

Tuhan mengolok pendosa dengan menjanjikan mereka 

keselamatan jika mereka percaya kepada Kristus dan kemudian 

hanya mengaktifkan mereka yang berdaulat terpilih untuk 

benar-benar beriman seperti itu? 

(7) Kedaulatan Allah tidak berarti bahwa kehendak-Nya selalu 

dilakukan pada manusia. “Namun kepada Israel Dia berfirman, 

“Sepanjang hari Aku mengulurkan tangan-Ku kepada bangsa 

yang tidak percaya dan yang membantah.” (Rom. 10:21). Lihat 

juga Mat 23:37: “Yerusalem, Yerusalem, engkau yang 

membunuh para nabi dan merajam mereka yang telah diutus 

kepadamu! Betapa sering Aku ingin mengumpulkan anak-

anakmu, bagaikan seekor induk ayam mengumpulkan anak-

anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.” 

Allah telah menciptakan manusia menurut gambar-Nya. 

Manusia bukan robot. Dia bisa lakukan kehendaknya 

mengatakan tidak kepada Allah, dan manusia telah mengatakan 

tidak kepada Allah dan telah menolak Allah dari Kejadian 

sampai Wahyu. Jika kedaulatan Allah berarti bahwa kehendak-

Nya selalu dilakukan, dunia ini akan tidak masuk akal! Ini 

adalah kehendak Tuhan, misalnya, untuk setiap orang percaya 

untuk “Kuduslah kamu; sebab Aku kudus “(1 Pet. 1:16), tetapi 

kita mengetahui dengan baik bahwa ini tidak selalu terjadi dan 

tidak pernah terjadi dengan sempurna. 

(8) Allah membutakan Israel itu bukan soal pemilihan 

berdaulat tapi itu karena mereka pertama mengeraskan hati 

mereka sendiri. Pertimbangkan Yeh. 12: 2; Mat. 13:15 dan 

Kisah Para Rasul 28: 25-27: 

Yehezkiel 12:2 “Hai anak manusia, yang tinggal di tengah-

tengah kaum pemberontak. Mereka memiliki mata untuk 

melihat, tetapi mereka tidak melihat; mereka memiliki telinga 

untuk mendengar, tetapi mereka tidak mendengar; sebab 

mereka itu kaum pemberontak.” 

Yehezkiel mengatakan penyebab kebutaan Israel adalah 

pemberontakan sendiri. 

Matius 13:15 “Sebab hati bangsa ini telah menebal dan mereka 

sulit mendengarkan dengan telinga, dan mereka menutup 

matanya supaya mereka tidak bisa melihat dengan mata, dan 

tidak bisa mendengarkan dengan telinga, dan tidak bisa 

memahami dengan hati, lalu mereka berbalik dan Aku 

menyembuhkan mereka. “ 

Matius mengatakan Israel menutup matanya sendiri dan itulah 

alasan mereka tidak bertobat. Tidak ada reprobasi berdaulat di 

sini. 

Kisah Para Rasul 28: 25-27 – “Dan mereka pun berpencar 

karena seorang dengan yang lain berbeda pendapat ketika 

Paulus mengatakan satu perkataan, “Sesungguhnya Roh Kudus 

berbicara melalui Nabi Yesaya kepada leluhur kita, 26 dengan 

mengatakan: Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah: 

Dengan pendengaran kamu akan mendengar, tetapi kamu 

sekali-kali tidak mengerti; dan dengan penglihatan, kamu akan 

melihat, tetapi kamu sekali-kali tidak memahami. 27 Sebab hati 

bangsa ini sudah dikeraskan, dan mereka mendengar dengan 

telinga yang berat, dan mereka menutup matanya, agar jangan 

mereka melihat dengan mata dan mendengar dengan telinga 

dan mengerti dengan hati dan mereka berbalik dan Aku akan 

menyembuhkan mereka.” 

Sekali lagi, Kisah Para Rasul mengatakan Israel menutup 

matanya sendiri supaya dia akan dipertobatkan. Tidak ada 

dukungan untuk Calvinis doktrin reprobasi berdaulat di sini. 
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Roma 11: 2-7 – “Allah tidak menolak umat-Nya yang telah Dia 

kenal sebelumnya. Atau, belumkah kamu mengetahui tentang 

Elia, apa yang kitab suci katakan? Betapa dia memohon dengan 

sangat kepada Allah sehubungan dengan Israel, dengan 

berkata, 3 “Ya Tuhan, mereka telah membunuh nabi-nabi-Mu, 

menghancurkan mezbah-mezbah-Mu, dan hanya aku sendiri 

tertinggal, dan mereka memburu nyawaku.” 4 Namun, jawaban 

ilahi mengatakan apa kepadanya, “Aku telah menyisakan bagi 

diri-Ku tujuh ribu pria yang tidak pernah bertekuk lutut pada 

Baal.” 5 Demikianlah pula selanjutnya, pada saat sekarang 

terdapat suatu sisa menurut pilihan anugerah. 6 Dan jika oleh 

anugerah, maka bukan lagi atas dasar perbuatan, karena jika 

demikian, anugerah bukan lagi menjadi anugerah. Namun jika 

atas dasar perbuatan, maka bukan lagi merupakan anugerah, 

karena jika demikian, perbuatan itu bukan lagi merupakan 

perbuatan. 7 Lalu bagaimana? Apa yang Israel cari, dia tidak 

mendapatkannya, tetapi orang pilihan, mendapatkannya. Dan 

yang tersisa, mereka mengeraskan hati” 

Meskipun ayat ini digunakan oleh Arthur Pink dan Calvinis 

lainnya dalam mendukung doktrin pemilihan berdaulat, ayat ini 

hanya mengatakan bahwa pemilihan adalah karena kasih 

karunia dan bukan hasil pekerjaanmu. Calvinis mengklaim 

bahwa iman adalah usaha; Oleh karena itu, jika keselamatan 

adalah soal orang berdosa percaya di dalam Kristus itu akan 

menjadi keselamatan bekerja, tapi itu tidak didukung oleh ayat 

ini atau dengan ayat lain, dan itu jelas dibantah oleh Ef. 2: 8-9. 

“Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu 

bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah: itu bukan hasil 

pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri “Di sini 

kita melihat bahwa iman bukanlah usaha. Kita melihat hal yang 

sama di 

Rom. 4: 5 – “Dan kepada orang yang tidak bekerja tetapi 

percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, maka 

imannya diperhitungkan sebagai kebenaran.” Di sini, sekali 

lagi, percaya adalah kebalikan dari usaha. Menurut bagian ini, 

pemilihan adalah masalah Allah menawarkan kasih karunia 

untuk orang-orang yang akan menerimanya. 

Meskipun Calvinis akan mengatakan bahwa Allah berdaulat 

memilih 7.000 orang di Israel selama hari-hari Elia, ayat ini 

tidak mengatakan apa-apa tentang pemilihan yang berdaulat. 

Ini hanya mengatakan bahwa Tuhan melindungi 7.000 orang 

yang tidak sujud menyembah Baal. Ia tidak mengatakan bahwa 

mereka menolak untuk menyembah karena Allah tentukan itu 

sebelumnya. Kita harus membaca semua itu dan 

mempertimbangkannya. 

“Pilihan kasih karunia” dijelaskan lebih jelas dalam Rom. 11: 7 

– “Lalu bagaimana? Apa yang Israel cari, dia tidak 

mendapatkannya, tetapi orang pilihan, mendapatkannya. Dan 

yang tersisa, mereka mengeraskan hati” Ini bukan tentang 

beberapa yang ditentukan sebelumnya untuk keselamatan dan 

lain-lain tidak begitu ditentukan sebelumnya tetapi tentang Injil 

kasih karunia vs usaha Israel mencari Tuhan oleh hukum, 

bukan oleh kasih karunia. Ini dibuat jelas dalam pasal 9. “Lalu, 

kita akan mengatakan apa? Sebab bangsa-bangsa lain yang 

tidak mengejar kebenaran telah memperoleh kebenaran, tetapi 

kebenaran atas dasar iman. 31 Namun Israel, sekalipun 

mengejar hukum kebenaran dia tidak sampai kepada hukum 

kebenaran itu. 32 Mengapa? Sebab bukan atas dasar iman, 

melainkan sesuai dengan perbuatan torah. Sebab mereka telah 

tersandung pada batu sandungan, 33 seperti yang telah tertulis, 

“Lihatlah, Aku meletakkan di Zion sebuah batu sandungan dan 

karang penghalang dan setiap orang yang percaya kepada-Nya, 

tidak akan dipermalukan.” (Rom 9:30-33). 
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16. Roma 11:1-4 – ” 1 Oleh karena itu aku berkata, apakah 

Allah sama sekali telah menolak umat-Nya? Tidaklah 

mungkin! Sebab aku juga adalah seorang Israel, dari keturunan 

Abraham, suku Benyamin. 2 Allah tidak menolak umat-Nya 

yang telah Dia kenal sebelumnya. Atau, belumkah kamu 

mengetahui tentang Elia, apa yang kitab suci katakan? Betapa 

dia memohon dengan sangat kepada Allah sehubungan dengan 

Israel, dengan berkata, 3 “Ya Tuhan, mereka telah membunuh 

nabi-nabi-Mu, menghancurkan mezbah-mezbah-Mu, dan hanya 

aku sendiri tertinggal, dan mereka memburu nyawaku.” 4 

Namun, jawaban ilahi mengatakan apa kepadanya, “Aku telah 

menyisakan bagi diri-Ku tujuh ribu pria yang tidak pernah 

bertekuk lutut pada Baal.” 

“umat yang dipilih/umat-Nya yang telah Dia kenal 

sebelumnya” dalam ayat ini bukan berbicara masalah 

pemilihan keselamatan, tetapi merujuk pada pemilihan bangsa 

yang menurunkan Mesias. Suatu bangsa yang akan eksis 

sampai tibanya masa tribulasi. Apakah semua Israel akan 

diselamatkan? Tidak! Lihat dalam Roma 10:1-3 dan dalam 

Roma 1:7 “Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang 

dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah 

memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar 

hatinya” apa yang dikejar oleh Israel? Roma 9:31,32 “Tetapi: 

bahwa Israel sungguhpun mengejar hukum yang akan 

mendatangkan kebenaran, tidak sampai kepada hukum itu. 

Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena 

iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu 

sandungan.” Israel mengejar kebenaran dengan melakukan 

hukum Taurat bukan percaya kepada Mesias yang Allah utus 

kepada mereka. Jadi mengejar dengan iman adalah untuk 

memperoleh keselamatan. Dalam ayat ini ada perbedaan 

perbuatan dengan iman. Menurut Alkitab iman itu bukan 

perbuatan, tetapi menurut Kalvinis iman itu adalah perbuatan 

sekalipun timbul dari pendengaran akan firman Kristus. 

Akibatnya mereka mengklaim bahwa orang yang percaya, yang 

bisa merespon atau orang yang dapat percaya mereka sebut 

synergisme. Ada Kalvinisme mengatakan, bahwa dalam hal 

iman manusia tidak ada andil sama sekali. Allahlah yang 

menaruh iman kepada orang yang Ia kehendaki secara 

unconditional supaya selamat. Jika demikian Allah jugalah 

secara aktif dan unconditional tidak memberi iman kepada 

orang yang Ia tidak sukai. Bila demikian siapakahkah yang 

salah bila manusia masuk neraka? Secara logika dan tata 

bahasa, jikalau mengikuti pemahaman Kalvinis, manusia 

masuk ke neraka adalah karena Allah tidak memberikan iman 

kepada manusia berdosa itu. 

Saya percaya bahwa keselamatan itu dari Allah dan tanpa 

bantuan atau andil manusia. Manusia diperintahkan Allah 

untuk percaya atau meresponi keselamatan yang telah Ia 

sediakan dengan iman. Iman bukanlah perbuatan, tetapi dengan 

imanlah seseorang dapat dibenarkan Allah dan itu (iman) di 

hadapan Allah bukan sebuah perbuatan (Roma 4:1-5 ada 

pekerjaan yang bukan perbuatan, yakni Iman). 

17. Roma 16:7 ”Salam kepada Andronikus dan Yunias, 

saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan 

bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang 

di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum 

aku.” 

Menjadi kristen dalam ayat ini dalam bahasa Yunaninya adalah 

εν χριστο (enkristo) yang berarti DI DALAM KRISTUS. Jadi, 

Andronikus telah menjadi Kristen atau di dalam Kristus 

sebelum Paulus diselamatkan. Ayat ini membuktikan Paulus 

belum berada di dalam Kristus sebelum ia percaya. Intinya 

pemilihan itu harus ada di dalam Kristus. 
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Galatia 1:15 – ”tetapi waktu Ia, yang telah memilih aku sejak 

kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karuniaNya,” 

Pemilihan dalam kandungan yang sama dengan Yeremia 

adalah pemilihan bukan untuk keselamatan, tetapi pemilihan 

untuk tugas pelayanan. 

Hal yang membingungkan kalangan Kalvinis, 

1. Apakah semua bayi yang meninggal sebelum akil baliq 

masuk Surga atau Neraka? Jika semua masuk surga, apakah 

dasar alkitabiahnya? Jika hal ini dikaitkan dengan konsep 

pemilihan dan reprobat? Apakah bayi orang pilihan masuk 

Surga, bayi yang bukan orang pilihan masuk Neraka? Jikalau 

demikian, berarti pemilihan itu bersifat kondisional. Mengapa? 

Karena bayi masuk bergantung kepada kondisi orangtuanya, 

apakah dia orang pilihan atau bukan? 

2. Bagaimana dengan malaikat? Apakah ada malaikat yang 

terpilih dan malaikat non pilihan? 

Dalam sistematika teologia Kalvinis malaikat dipercaya yang 

dipilih dan ada juga yang tidak. Tetapi dalam pemilihan 

malaikat sifatnya Supralapsarianisme. Yang menjadi 

permasalahan, banyak orang Kalvinis tidak berani berdiri 

dalam posisi ini. 

Efesus 1: 5 – “dengan menentukan kita sebelumnya sebagai 

anak adopsi bagi-Nya melalui YESUS Kristus, sesuai dengan 

perkenan kehendak-Nya,” 

Jika ayat ini berdiri sendiri dalam Alkitab akan mungkin itu 

untuk membawa penafsiran Calvinis dari “pemilihan 

berdaulat” dan Panggilan Ditolak, tapi itu tidak berdiri sendiri. 

Dalam Roma 8: 29-33 kita menemukan bahwa tindakan 

predestinasi dimulai dengan pengetahuan Allah. Lihat 

komentar pada bagian itu. 

Kisah Para Rasul 13:48 – “Dan ketika mendengar hal itu, 

bangsa-bangsa lain bersukacita dan memuliakan firman Tuhan. 

Dan mereka itu, sebanyak yang telah ditentukan untuk hidup 

kekal, mereka percaya.” 

Jika ayat ini berdiri sendirian di kitab Kisah Para Rasul, 

penafsiran Calvinis (bahwa Allah berdaulat menentukan dulu 

bahwa beberapa akan diselamatkan dan kemudian tak 

tertolakkan menyelamatkannya) akan diterima, namun ayat ini 

tidak berdiri sendiri. 

Konteks, pada kenyataannya, membantah teologi Calvinis: 

Dalam Kisah Para Rasul 13:43 kita melihat bahwa orang-orang 

berdosa dapat dibujuk untuk melanjutkan dalam Injil. “Dan 

setelah pertemuan sinagoga selesai, banyak orang Yahudi dan 

proselit yang saleh mengikuti Paulus dan Barnabas, yang 

sambil berbicara kepada mereka, keduanya terus meyakinkan 

mereka untuk tetap tinggal dalam anugerah Allah.” 

Jadi ada lebih banyak keselamatan dari pemilihan berdaulat 

dan Panggilan berdaulat. Seorang laki-laki yang terlibat dalam 

masalah ini dan upaya pemenang jiwa memiliki efek pada 

hasilnya. Inilah sebabnya mengapa Paulus mengatakan, 

“Kepada mereka yang lemah, aku telah menjadi seperti yang 

lemah, supaya aku dapat memenangi mereka yang lemah. 

Kepada semuanya, aku telah menjadi segala sesuatu, SUPAYA 

AKU DAPAT MENYELAMATKAN SEJUMLAH ORANG 

SEKALIGUS.” (1 Kor 9:22), Dan, “Sebab dengan menjadi 

bebas dari semua orang, aku telah menghambakan diriku 

sendiri kepada semua orang, SEHINGGA AKU DAPAT 

MEMPEROLEH LEBIH BANYAK.” (1 Kor. 9:19). 

 

Dalam Kisah Para Rasul 13:46 kita melihat bahwa Injil 

ditawarkan kepada orang-orang berdosa dan mereka bisa 

menolaknya. “Namun sambil berbicara dengan berani, Paulus 

dan Barnabas berkata, “Adalah perlu bahwa firman Allah 

pertama-tama dibicarakan kepadamu, tetapi, karena kamu 
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menolaknya dan kamu memutuskan bahwa dirimu sendiri tidak 

layak untuk hidup kekal, lihatlah, kami dibelokkan kepada 

bangsa-bangsa lain.” 

Orang-orang Yahudi ini tidak berdaulat dipilih untuk 

Kebinasaan. Allah menawarkan mereka keselamatan dan akan 

menyelamatkan mereka, tetapi mereka, oleh suatu perlakuan 

kehendak mereka, membuangnya. 

Dalam Kisah Para Rasul 13:47 kita melihat bahwa Injil 

ditujukan untuk semua orang. “Sebab demikianlah yang telah 

diperintahkan Tuhan kepada kami: Aku telah menempatkan 

engkau sebagai terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya 

keberadaanmu sebagai keselamatan sampai ke ujung bumi.”” 

Ini tidak dapat dibatasi hanya untuk beberapa kelompok 

manusia pra-dipilih. Injil harus diberitakan kepada segala 

makhluk (Mrk 16:15.) Dan Tuhan mau agar semua orang 

diselamatkan (1 Tim 2: 3-4). 

Apa, kemudian, apakah artinya Kisah 13:48? “Dan ketika 

mendengar hal itu, bangsa-bangsa lain bersukacita dan 

memuliakan firman Tuhan. Dan mereka itu, sebanyak yang 

telah ditentukan untuk hidup kekal, mereka percaya.” 

Ini berarti hanya bahwa sebanyak yang hatinya cenderung 

untuk menerima Injil, sebanyak yang bersedia untuk 

memanggil nama Tuhan (Rom. 10:13), percaya. 

Kata Yunani yang diterjemahkan “ditentukan” di sini adalah 

“tasso” dan itu berarti “untuk mengatur secara tertib, yaitu 

menetapkan atau membuang” (Strong). Hal ini digunakan 8 

kali dalam Perjanjian Baru. Dua kali itu diterjemahkan 

“menentukan/ordained” (Kisah Para Rasul 13:48; Roma 13:1). 

Di tempat lain itu diterjemahkan “menetapkan/addict” (1 Kor 

16:15), “menunjukkan/appoint” (Mat 28:16; Kis 22:10; 28:23), 

“mengatur/determine” (Kisah Para Rasul 15: 2), dan 

“menempatkan/set” (Luk 7:8). 

Ada dua pertanyaan yang harus dijawab di sini. Pertama, 

berapa banyak orang-orang berdosa yang ditentukan untuk 

hidup yang kekal? Kedua, mengapa manusia ditentukan untuk 

hidup yang kekal? 

Jawaban untuk pertanyaan pertama adalah bahwa Allah rindu 

semua orang diselamatkan (1 Tim 2: 3-4). Jawaban Calvinis, 

bahwa Allah hanya berdaulat memilih beberapa untuk 

diselamatkan, tidak Alkitabiah. 

Jawaban untuk pertanyaan kedua adalah bahwa manusia 

ditentukan untuk hidup yang kekal dengan percaya Injil dan 

memanggil nama Kristus (Mrk 16:16; Luk 8:50; Yoh 1:12; 

3:… 13-18; 3:36; 5:24; 6:35; 6:40; 6:47; 8:24; 11:25; 12:36; 

12:46; 20:31; Kis 8: 36-37; 10:43 ; 13:39; 16:31; Rom 1:16; 

3:22; 4:. 5; 10:18-13; 1 Kor 1:21; Gal 3:22; 1 Tim 1:16; 1 Yoh. 

5:13). Ini adalah urutan yang diberikan secara konsisten di 

seluruh Perjanjian Baru – percaya dan diselamatkan. 

“Orang-orang Yahudi di sini telah secara sukarela menolak 

firman Allah. Di sisi lain mereka yang bukan Yahudi dengan 

senang hati menerima apa yang orang-orang Yahudi telah 

tolak, tidak semua orang bukan Yahudi. Mengapa bangsa-

bangsa lain ini di sini berkisar diri di sisi Allah yang 

bertentangan dengan orang-orang Yahudi. Lukas tidak 

memberitahu kita. Ayat ini tidak memecahkan masalah vexed 

kedaulatan ilahi dan agen bebas manusia. Tidak ada bukti 

bahwa Lukas ada dalam pikiran sebuah Dekrit Absolut 

keselamatan pribadi. Paulus menunjukkan bahwa rencana 

Allah diperluas ke dan termasuk bangsa-bangsa lain. Tentu 

Roh Allah tidak bergerak pada hati manusia yang beberapa 
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merespon, seperti di sini, sementara yang lain mendorong dia 

pergi ” (Robertson’s Word Pictures). 

2 Timotius 1: 9 – “Dia yang telah menyelamatkan kita dan 

yang telah memanggil dengan panggilan kudus, bukan 

berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud 

dan anugerah-Nya sendiri yang telah diberikan kepada kita di 

dalam Kristus YESUS sebelum waktu yang kekal,” 

Ayat ini hanya mengatakan bahwa panggilan Allah dari orang-

orang percaya bukan usaha tetapi kasih karunia dan itu 

mengatakan bahwa tujuan ini dan anugerah diberikan kepada 

kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. 

Ngomong-ngomong, Alkitab mengajarkan bahwa iman 

bukanlah usaha (Efesus 2: 8-9). Dengan demikian argumen 

Calvinis bahwa orang berdosa untuk percaya kepada Kristus 

akan dihitung sebagai usaha keselamatan jatuh ke tanah. 

Ayat ini tidak mengatakan bahwa Allah telah berdaulat 

memilih kelompok tertentu orang-orang berdosa untuk 

diselamatkan. Yang harus dibaca ke dalamnya. 

Titus 1: 1 – “Paulus, seorang hamba Allah dan rasul YESUS 

Kristus, menurut iman orang-orang pilihan Allah dan 

pengetahuan penuh akan kebenaran yang sesuai dengan 

kesalehan,” 

Ayat ini menyebutkan orang pilihan Allah tetapi tidak 

mengatakan apa-apa tentang “pemilihan berdaulat.” 

1 Tesalonika 1: 3-5 – “sambil tak henti-hentinya mengingat 

pekerjaan iman dan usaha kasih dan ketabahan pengharapan 

akan Tuhan kita YESUS Kristus di hadapan Allah dan Bapa 

kita,4 setelah mengetahui keterpilihanmu, hai saudara-saudara 

yang dikasihi oleh Allah 5 Sebab injil kami tidak datang 

kepadamu hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan kuasa 

dan dengan Roh Kudus dan dengan keyakinan penuh, 

sebagaimana telah kamu ketahui seperti apa kami telah berada 

di antara kamu karena kamu.” 

 

Sekali lagi, ayat ini mengatakan saudara-saudara di gereja di 

Tesalonika dipilih Allah tapi tidak mengatakan apa-apa tentang 

“pemilihan berdaulat.” Kita harus membaca dalam bagian itu. 

——- 

1 Tesalonika 5: 9 – “Sebab Allah tidak menempatkan kita ke 

dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan 

melalui Tuhan kita YESUS Kristus” 

Arthur Pink mengatakan, “Untuk mengatakan bahwa Allah 

tidak menempatkan kita ke dalam murka’, jelas menyiratkan 

bahwa ada beberapa yang Dia telah ‘tempatkan ke dalam 

murka…..’ (The Sovereignly of God, p. 98). 

 

“interpretasi” ini dibuat dengan membaca hal-hal ke dalam ayat 

yang tidak ada. Bahwa Allah tidak menetapkan kita ke dalam 

murka tidak berarti bahwa Dia telah menunjuk beberapa ke 

dalam murka. Ini hanyalah sebuah janji bahwa orang percaya 

tidak akan dikenakan murka yang akan dituangkan dalam Masa 

Kesusahan Besar (1 Tesalonika 5: 1-3). Ini adalah murka yang 

dalam pandangan itu. Tidak ada petunjuk di bagian ini bahwa 

Allah telah berdaulat memilih beberapa orang berdosa untuk 

kebinasaan dan penghakiman. I Tesalonika 5:9 “Ada yang 

ditetapkan untuk dimurkai dan ada yang ditetapkan untuk 

selamat” 

Konteks ayat ini tidak ada hubungan tentang Surga dan Neraka, 

tetapi mengenai hari murka di masa tribulasi. Ayat ini justru 

mendukung Premillenium. 

1 Petrus 2:8 – “Mereka tersandung padanya, karena mereka 

tidak taat kepada Firman Allah; dan untuk itu mereka juga 

telah disediakan” 
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Ayat ini tidak boleh dilepaskan dari konteks, karena pada ayat 

7 bahwa ia mahal dan mereka yang tidak percaya menjadi batu 

sandungan (Yun: skandalaon). Ayat 8 Allah telah tentukan 

mereka karena kondisi mereka yang tidak mau percaya. 

2 Petrus 2:12 – “Namun, mereka ini bagaikan hewan liar yang 

tak berakal, yang dilahirkan sebagai tangkapan dan tumpasan, 

yang di dalamnya mereka tidak menyadari, bahwa ketika 

menghujat, mereka akan dihancurkan dalam kebinasaan 

mereka,” 

Arthur Pink mengatakan, “Jelas, itu adalah bahwa manusia 

‘ini’ sebagai hewan liar yang tak berakal, adalah orang-orang 

yang, seperti binatang, yang ‘dibuat untuk diambil dan 

dihancurkan’ …” (The Sovereignly of God, p. 99). 

Ayat ini, meskipun, tidak mengatakan bahwa guru-guru palsu 

yang belum diselamatkan dibuat oleh Tuhan untuk 

dimusnahkan, bahwa mereka berdaulat dipilih untuk 

kebinasaan. Ia mengatakan hanya bahwa guru-guru palsu 

seperti binatang yang tidak memiliki pemahaman dan binasa 

itu. Ini adalah binatang yang diciptakan untuk dihancurkan, 

tidak guru-guru palsu. 

Bahkan, ayat sebelumnya mengatakan bahwa Tuhan membeli-

orang fasik, yang berarti bahwa Dia mati untuk memungkinkan 

bagi mereka untuk diselamatkan, dan bahwa mereka 

MEMBAWA ORANG PADA kehancuran. “Dan para nabi 

palsu pun telah muncul dari antara umat, sebagaimana pula 

guru-guru palsu akan ada di antara kamu, merekalah yang akan 

memperkenalkan sekte-sekte kebinasaan, bahkan untuk 

menyangkal Majikan yang telah membeli diri mereka, sehingga 

akan segera mendatangkan kebinasaan pada diri mereka.” 

Yudas 1:4 Karena ada orang-orang tertentu yang menyusup 

dengan diam-diam, mereka yang sejak dahulu telah terdaftar ke 

dalam penghakiman ini, yaitu orang-orang fasik yang 

menyelewengkan anugerah Elohim kita ke arah rangsangan 

badani, dan yang menyangkal Elohim sendiri, Majikan dan 

Tuhan kita, YESUS Kristus. 

Perlu diperhatikan, bahwa tidak ada penentuan dalam 

kekekalan dalam ayat ini. Surat Yudas banyak berbicara 

mengenai orang-orang fasik yang dimulai dari ayat 5-14, dan 

dalam ayat ini membuktikan mereka pantas dimurkai. Jadi 

murka Allah bukan tanpa alasan atau sebab musabab, yakni 

kondisi mereka yang fasik. 

Allah yang berdaulat dapat menciptakan manusia dengan 

kehendak bebas yang sejati atau sesuai dengan pengertian 

umum, bukan seperti dalam pengertian Kalvinis. Dapatkah 

manusia menentang Allah? Ya! Karena ia memiliki kehendak 

bebas untuk menentang dan memuji Allah. Bila manusia 

menentangNya hati-hatilah karena pasti ada konsekuensinya. 

Kalvinis memiliki pandangan yang salah mengenai kehendak 

bebas dan kedaulatan Allah. Apabila manusia memiliki 

kehendak bebas, maka itu akan mengancam kedaulatan Allah 

menurut Kalvinisme. Contoh klasik, bahwa manusia memiliki 

kehendak bebas, yakni kisah Yunus yang Allah perintahkan 

untuk menyampaikan berita ke kota Niniwe agar mereka 

bertobat, tetapi Yunus mencoba untuk menghindar. Mungkin ia 

merasa tidak senang bangsa yang menindas Israel harus di 

tolong agar bertobat. Dalam konsep Yunus harusnya bangsa itu 

dibinasakan. Mungkin ini alasannya menghindar. Tetapi kisah 

ini membuktikan, bahwa manusia memiliki kebebasan untuk 

menentang Allah atau mengikutiNya. 

Arthur Pink menemukan dukungan lebih lanjut untuk doktrin 

pembinasaan berdaulat dalam ayat ini, mengatakan, “… 

alternatif manapun yang akan dipilih tidak akan menghindari 

fakta bahwa orang-orang tertentu yang ‘sebelum masanya’ 
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ditandai oleh Allah kepada penghukuman ‘” (The Sovereignty 

of God, p. 99). 

Arti sederhana dari ayat ini adalah bahwa guru-guru palsu di 

zaman ini yang mengingkari ajaran Kristus dihakimi setelah 

cara yang sama seperti orang-orang yang dikutuk dalam 

Perjanjian Lama – sebagai orang berdosa dari zaman Nuh, 

sebagai orang Sodom, dll “Artinya jelas adalah, bahwa 

hukuman yang menimpa orang Israel yang tidak percaya, 

(Yudas 1: 5) malaikat pemberontak, (Yudas 1: 6) penduduk 

Sodom, (Yudas 1: 7) dan yang Henokh bernubuat, (Yudas 

1:15) ditunggu orang-orang “(Albert Barnes). 

Perhatikan bahwa Yudas tidak mengatakan bahwa guru-guru 

palsu yang ditahbiskan untuk kecaman dari kekekalan tetapi 

dari “sebelum tua.” Dia mengacu pada Kitab Suci dan 

peringatan konstan yang diberikan terhadap dosa dan 

kemurtadan dan referensi khusus di beberapa tempat dengan 

hari terakhir. Kemudian dalam suratnya Yudas khusus 

mengacu pada nabi dahulu Henokh, mengatakan bahwa 

Henokh menubuatkan hari-hari terakhir. 

Satu harus membaca pembinasaan berdaulat dalam ayat ini. 

Arti yang jelas dari kata-kata tidak mendukungnya. 

Peringatan dari Matthew Henry berlaku di sini. Dia 

mengatakan orang Kristen biasa tidak perlu “bermasalah 

dengan gelap, diragukan, dan membingungkan pikiran tentang 

penolakan, yang kepala terkuat tidak bisa masuk jauh ke 

dalam, memang bisa menanggung tapi sedikit, tanpa banyak 

kehilangan dan kerusakan” dan menyimpulkan dalam hal 

Yudas 4: “Apakah tidak cukup bahwa pemberitahuan awal 

diberikan oleh penulis terinspirasi bahwa penipu tersebut dan 

orang-orang jahat harus muncul di kemudian hari, dan bahwa 

setiap orang, yang dulu dari, harus kedepan-bersenjata 

melawan mereka?” (Matius Henry). 

Orang-orang berdosa memang ditentukan sebelumnya untuk 

penghukuman, karena Allah telah menyatakan bahwa “upah 

dosa adalah maut.” Dia juga dengan anggun memberikan 

Anaknya dan memutuskan lebih lanjut bahwa “setiap orang 

yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh 

hidup yang kekal.” (Yoh. 3:16). 

Wahyu 13: 8 – “Dan semua yang tinggal di bumi yang 

namanya tidak tertulis di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba 

yang disembelih sejak permulaan dunia ini, mereka akan 

menyembah kepadanya.” 

Ayat ini tidak mengatakan apa-apa tentang dasar untuk 

memiliki nama seseorang ditambahkan atau tidak ditambahkan 

ke dalam kitab kehidupan. Ia tidak mengatakan bahwa mereka 

yang menyembah antikristus yang berdaulat dibinasakan atau 

bahwa mereka menyembah antikristus karena mereka tidak 

berdaulat terpilih untuk diselamatkan. Ayat ini hanya 

mengatakan bahwa itu adalah orang yang belum diselamatkan, 

mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, 

yang akan menyembah antikristus sebagai lawan mereka yang 

diselamatkan. 

27. Wahyu 13:8 – “Kristus telah disembelih sebelum dunia 

dijadikan” Yesus memang telah ditetapkan menjadi penebus 

yang akan menanggung dosa manusia. Manusia belum tercipta, 

lalu mengapa Allah sudah menyediakan penebusan? Ya, benar 

bahwa Allah menyediakan penebusan melalui Kristus sebelum 

dunia dijadikan karena Allah tahu bahwa manusia yang 

diciptakanNya itu akan jatuh ke dalam dosa. Sama sekali tidak 

berarti Allah menetapkan manusia jatuh dalam dosa, tetapi 

manusia itulah yang memilih untuk menentang Allah dengan 
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mengikuti Iblis dari pada larangan-Nya. Allah sudah 

mengetahui hal ini sebelum manusia diciptakan dan secara 

otomatis sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. 

Kaum Kalvinis terlalu mengabaikan tanggungjawab manusia 

atas penyaliban Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 2:36 Rasul 

Petrus menuduh bangsa Israel menyalibkan Yesus dan Allah 

menuntut tanggungjawab dari bangsa Israel. Dalam Kis 4:10; 

7:52 Petrus menyalahkan orang-orang Yahudi yang telah 

menyalibkan Yesus. 

 

AYAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG 

CALVINIS: AJARAN IRRESISTIBLE 

GRACE (Anugerah Yang Tidak Bisa Ditolak) 

 

Menurut doktrin Calvinis ini, panggilan Allah untuk umat 

pilihan adalah mujarab dan tidak dapat ditolak. Orang mati 

berdosa secara berdaulat dilahirbarukan dan diberikan 

“Karunia Iman.” 

“Bahwa beberapa, dalam waktu, iman telah diberikan kepada 

mereka oleh Tuhan, dan lain-lain telah tidak diberikan, hasil 

dari keputusan abadinya”; untuk ‘dikenal kepada Allah semua 

karya-karyanya dari awal,’ dll (Kis 15:18;. Ef 1:11). 

Menurut Keputusan Dekrit, Ia anggun melembutkan hati umat 

pilihan, namun keras, dan Ia membungkuk mereka untuk 

percaya; tetapi untuk non-terpilih Dia tinggalkan/biarkan, 

dalam penghakimanNya, untuk kesesatan dan kekerasan 

mereka sendiri” (Ringkasan berasal dari Sinode Dort). 

Westminster Confession menambahkan hal berikut: “Panggilan 

mujarab Ini adalah Anugerah gratis dan khusus Allah saja, 

tidak dari apa pun yang dilihat dulu pada manusia, yang sama 

sekali pasif di dalamnya, sampai, yang dipercepat dan 

diperbaharui oleh Roh Kudus, ia demikian diaktifkan untuk 

menjawab panggilan ini, dan merangkul anugerah disampaikan 

di dalamnya dan ditawarkan. Lainnya, tidak dipilih, meskipun 

mereka dapat dipanggil melalui pelayanan Firman, dan 

mungkin memiliki beberapa operasi umum Roh, namun 

mereka tidak pernah benar-benar datang kepada Kristus, dan 

karena itu tidak dapat diselamatkan … “ 

 

Berikut ini adalah ayat bukti yang diajukan dalam 

mendukung doktrin Anugerah Yang Tidak Dapat Ditolak: 
1. Yohanes 3: 8 – “Angin berhembus ke tempat ia 

menghendaki, dan engkau mendengar suaranya, tetapi engkau 

tidak tahu dari mana dia datang, dan ke mana dia pergi; 

demikian pula setiap orang yang telah dilahirkan dari Roh.” 

Ayat ini tidak mengatakan apa-apa tentang pemilihan ilahi dan 

tidak mengatakan apa-apa salah satu cara atau yang lain 

tentang doktrin bahwa mereka yang berdaulat terpilih yang tak 

tertolakkan disebut. Ini hanya menyatakan bahwa Roh Allah 

adalah seperti angin yang dalam hal itu Anda tidak dapat 

melihat Roh itu tetapi Anda dapat melihat Pengaruhnya dalam 

kehidupan orang-orang yang dilahirkan kembali. 

2. Yohanes 6:37 – “Semua orang yang Bapa berikan kepada-

Ku, ia akan datang kepada-Ku; dan siapa yang datang kepada-

Ku, Aku sekali-kali tidak akan mencampakkannya ke luar. “ 

Jika “Anugerah yang tidak dapat ditolak” diajarkan dalam 

bagian ini, itu untuk semua orang yang percaya pada Kristus 

dan bukan hanya untuk beberapa khusus yang berdaulat pra-

terpilih untuk diselamatkan. 

Ayat ini tidak mengatakan bahwa Allah telah berdaulat pra-

dipilih hanya beberapa untuk keselamatan dan bahwa itu 

adalah mereka yang pra-dipilih yang diberikan kepada Kristus. 

Seseorang harus membaca hal itu dalam ayat tersebut. Ini 
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hanya mengatakan bahwa semua yang Bapa berikan akan 

datang kepada Kristus. Pertanyaannya adalah: “Siapakah yang 

Bapa berikan kepada Yesus?” 

Pertanyaan itu dijawab dengan jelas dalam bagian ini hanya 

dalam tiga ayat sesudahnya: “Dan inilah kehendak Dia yang 

telah mengutus Aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat 

Putra dan percaya kepada-Nya, dia akan memperoleh hidup 

kekal, dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir 

zaman.”(Yoh 6:40). (Tentu saja Calvinis berpendapat bahwa 

hanya orang-orang pilihan yang bisa “melihat Anak,” tetapi 

kita harus membaca dalam ayat ini.) 

Dengan demikian, semua orang yang percaya kepada Kristus 

diberikan oleh Bapa dan mereka diterima dan tidak 

diusir.Masalah kata “memberikan,” dan “diberikan” 

3. Yohanes 6:37, 39 ”Semua yang diberikan Bapa kepadaKu 

akan datang kepadaKu dan barang siapa datang kepadaKu, ia 

tidak akan kubuang. 39 “dan inilah kehendak Dia yang telah 

mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah 

diberikanNya kepadaKu jangan ada yang hilang tetapi supaya 

Kubangkitkan pada akhir zaman.” 

Semua yang diberikan kepada Anak dalam kamus Kalvinis 

Allah pemilihan tanpa syarat (unconditional election). 

Pemahaman ini muncul karena Kalvinis tidak melihat dan 

mengartikan ayat ini dengan melihat ayat yang lain. Seperti 

ayat Yoh 6:40 “Sebab inilah kehendak BapaKu, yaitu supaya 

setiap orang, yang melihat Anak dan yang percaya kepadaNya 

beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku bangkitkan pada 

akhir zaman.” Sangat jelas, bahwa orang yang diberikan Bapa 

kepada Yesus adalah orang yang percaya kepada Anak. 

Kalvinis selalu memaksa Alkitab untuk mendukung 

pendapatnya yang salah demi Augustinus dan John Calvin, 

“bapa” yang mereka anggap benar. 

4. Yohanes 6:39 – “Dan inilah kehendak Bapa yang telah 

mengutus Aku, supaya setiap orang yang telah Dia berikan 

kepada-Ku, Aku tidak akan membinasakannya, melainkan Aku 

akan membangkitkannya pada akhir zaman.” 

Kami telah menjelaskan ini di bawah Yoh 6:37. Ayat 40 

mengatakan bahwa mereka yang diberikan oleh Bapa adalah 

mereka yang percaya pada Kristus. 

5. Yohanes 6:44 – ” Tidak seorang pun dapat datang kepada-

Ku, jika Bapa yang telah mengutus Aku tidak menarik dia, dan 

Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.” 

Ini adalah pernyataan penting dan mengajarkan bahwa manusia 

tidak bisa diselamatkan selain gambar ilahi. Orang-orang 

berdosa tidak mencari Tuhan sendiri (Rom. 3:11). Jika 

Yohanes 6:44 berdiri sendiri, terpisah dari sisa Kitab Suci, 

akan ada kemungkinan untuk melihat Calvinis Anugerah Yang 

Tidak Bisa Ditolak dalam bahasa, tetapi tidak. Tuhan Yesus 

jelas mengajarkan bahwa semua orang tertarik. “Dan aku, 

kalau aku ditinggikan dari bumi, akan menarik semua orang 

kepada-Ku” (Yoh. 12:32). Tidak hanya itu, tetapi Dia juga 

mengatakan bahwa semua manusia diberi cahaya. “Itu adalah 

Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang yang 

datang ke dalam dunia” (Yoh 1: 9).. Selanjutnya, Roh Kudus 

telah datang untuk “menginsafkan dunia akan dosa, dan 

kebenaran, dan penghakiman” (Yoh 16: 8). 

6. Yohanes 17: 1-2, 6  

YESUS mengatakan hal-hal ini, dan Dia mengangkat matanya 

ke langit dan berkata, “Bapa, waktunya sudah tiba. 

Muliakanlah Putra-Mu, supaya Putra-Mu juga memuliakan 

Engkau. 2 Sama seperti Engkau telah memberikan kepada-Nya 
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otoritas atas semua manusia, yaitu semua yang telah Engkau 

berikan kepada-Nya. Dia telah memberikan hidup kekal kepada 

mereka,6 Aku telah menyatakan Nama-Mu kepada orang-

orang yang telah Engkau berikan kepada-Ku dari dunia ini. 

Mereka adalah milik-Mu, dan Engkau telah memberikan 

mereka kepada-Ku, dan mereka telah memelihara firman-Mu. 

Allah telah memberikan Yesus beberapa orang, tapi siapa 

mereka? Apakah mereka orang-orang yang berdaulat terpilih 

atau mereka semua yang percaya Injil? Yohanes 6:40 

mengatakan, “Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus 

Aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya 

kepada-Nya, dia akan memperoleh hidup kekal, dan Aku akan 

membangkitkan dia pada akhir zaman.” Yohanes 1 : 12 dan 3: 

14-16 dan banyak ayat-ayat lain mengajarkan hal yang sama. 

7. Yohanes 17 : 6, 12 “Aku telah menyatakan namaMu kepada 

semua orang, yang Engkau berikan kepadaKu dari dunia. 

Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka 

kepadaKu dan mereka telah menuruti firmanMu. 12 Selama 

Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam 

namaMu, yakni namaMu yang telah Engkau berikan 

kepadaKu; Aku telah menjaga mereka dan tidak ada 

seorangpun dari mereka yang binasa selain dari pada dia yang 

telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis 

dalam kitab suci.” 

Sangat menarik untuk dipelajari karena apa yang telah 

diberikan kepada Yesus ada juga yang binasa!Selain itu, sangat 

jelas pasal 17 ini membahas mengenai kerasulan dan bukan 

untuk orang percaya, karena ada satu rasul yang binasa dan itu 

bukan untuk orang percaya. Karena konteksnya Yesus sedang 

berdoa kepada kedua belas rasulNya. Kata “mereka ini” 

mengacu kepada 12 rasul, dan lanjutan doa Yesus adalah untuk 

orang-orang hasil pemberitaan mereka. 

“Dia yang yang telah ditentukan” dalam ayat 12 ini ada 

kesalahan penerjemahan. Kata ditentukan tidak ada dalam 

bahasa asli. Dalam bahasa Yunani απολυω (apoluo) artinya 

menghancurkan dan απολειας (apoleias), artinya kehancuran 

dan ό υίος απολειας (ho huios apoleias) artinya putra 

kehancuran. Selain dari dia adalah “anak kehancuran”harusnya 

timbul pertanyaan kenapa ia menjadi anak kehancuran? Karena 

ia (Yudas Iskariot) memang akan menggenapi hal negatif 

(menyerahkan Yesus) yang timbul dari hatinya sendiri, bukan 

Allah yang menentukan demikian dari semula sejak kekekalan. 

Sebab jika Allah telah menentukan Yudas untuk melakukan hal 

ini, maka seharusnya ia mendapat reward. 

 

8. 2 Tesalonika 2:13 “Akan tetapi kami harus selalu mengucap 

syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang 

dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu 

untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan 

dalam kebenaran yang kamu percayai” Ayat ini sama sekali 

tidak Unconditional, sebab di dalamnya kita menemukan Allah 

memilih orang untuk diselamatkan dengan dua syarat, yaitu di 

dalam Roh yang menguduskan dan di dalam kebenaran yang 

kamu percayai. Kebenaran apa yang mereka percayai? Tentu 

kebenaran yang menyatakan, bahwa Kristus telah menebus 

dosa seisi dunia dan barang siapa yang percaya kepadaNya 

pasti selamat. 

 

Bagian ini mengatakan orang-orang percaya di Tesalonika 

dipilih oleh Allah untuk keselamatan. Apa itu tidak 

mengatakan, meskipun, adalah dasar untuk memilih ini. Bagian 

ini tidak mengatakan bahwa dasar untuk memilih adalah 

kehendak Allah yang berdaulat terlepas dari apapun yang Dia 

meramalkan. Yohanes 6:40 mengatakan, ” Dan inilah 
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kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu bahwa setiap 

orang yang melihat Putra dan percaya kepada-Nya, dia akan 

memperoleh hidup kekal, dan Aku akan membangkitkan dia 

pada akhir zaman.” Menurut ayat ini, dasar pemilihan Allah 

adalah iman manusia. 

Bagian ini mengatakan orang-orang percaya di Tesalonika 

dipilih “melalui pengudusan Roh dan keyakinan kebenaran.” 

Doktrin Calvinis dari Anugerah Tak Dapat Ditolak mengklaim 

bahwa ini berarti Roh Allah berdaulat dan tak tertolakkan 

menarik orang-orang percaya ini kepada iman, tetapi kita harus 

membaca dalam bagian ini. Hal ini sederhana dan lebih 

Alkitabiah untuk mengatakan bahwa itu adalah Roh Kudus 

yang menerangi (Yoh 1: 9)., Meyakinkan (Yoh 16: 8)., Dan 

menarik (Yoh 12:32) orang-orang berdosa dan bahwa mereka 

yang percaya kebenaran diselamatkan. 

9. 2 Tes. 2: 13-14 juga mengatakan orang-orang percaya di 

Tesalonika dipanggil, tetapi panggilan ini tidak dikatakan telah 

berdaulat dan tak tertahankan. Ia mengatakan, bukan, bahwa 

mereka dipanggil oleh Injil. Ini adalah hal yang sama yang kita 

lihat dalam Markus 16: 15-16. Injil harus diberitakan kepada 

semua orang dan orang-orang yang percaya diselamatkan. 

Doktrin Calvinis pemilihan berdaulat dan Anugerah Tak Dapat 

Ditolak yang disangkal sebelumnya dalam bagian yang sama. 

Ayat 8-12 menggambarkan kedatangan Tuhan untuk 

menghancurkan antikristus dan menghakimi orang-orang yang 

percaya pada dirinya. 

“Dan kemudian, dia yang durhaka itu akan disingkapkan, yaitu 

ia yang akan Tuhan binasakan dengan Roh dari mulut-Nya dan 

akan melenyapkannya melalui penampakan kedatangan-Nya, 9 

yang mengenai datangnya itu adalah berdasarkan daya kerja 

Setan, dengan segala kuasa dan tanda-tanda dan keajaiban-

keajaiban palsu, 10 dan dengan segala tipu daya 

ketidakbenaran di antara mereka yang akan binasa, sebagai 

ganti kasih kebenaran yang tidak mereka terima agar mereka 

diselamatkan. 11 Dan karena itulah Allah akan mengirimkan 

daya kerja kesesatan kepada mereka supaya mereka percaya 

pada kepalsuan, 12 sehingga mereka dapat dihakimi, yaitu 

semua orang yang tidak percaya kepada kebenaran, tetapi yang 

senang berada dalam ketidakbenaran.” (2 Tesalonika 2:8-12). 

Di sini kita melihat bahwa orang-orang dapat menerima 

kebenaran dan diselamatkan tetapi mereka juga bisa 

menolaknya dan karena itu binasa. Mereka tidak binasa karena 

mereka berdaulat terpilih yang binasa, melainkan karena 

mereka tidak percaya kebenaran. 

10. Kisah Para Rasul 16:14 – “Dan, seorang wanita dengan 

nama Lidia, seorang pedagang kain ungu dari kota Tiatira, 

yang beribadah kepada Allah, yang telah Tuhan buka hatinya 

untuk memberi perhatian pada apa yang dibicarakan oleh 

Paulus, tekun mendengarkan. “ 

Tidak ada orang yang bisa diselamatkan kecuali Tuhan 

membuka atau hatinya. Ini bukan sebuah doktrin Calvinis 

tetapi doktrin bahwa semua orang percaya Alkitab pahami dan 

percaya. 

Untuk mengatakan bahwa Tuhan membuka hati Lidia sehingga 

ia memerhatikan hal-hal yang Kristus itu bukan untuk 

mengatakan bahwa Allah telah pra-dipilih hanya sejumlah 

orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Hal ini juga bukan 

untuk mengatakan bahwa Allah tidak berusaha untuk 

menyelamatkan Orang non-terpilih. Hal ini juga bukan untuk 

mengatakan bahwa Lidia itu Dipanggil tak Tertolakkan atau 

bahwa ia dilahirbarukan berdaulat dan kemudian diberi iman. 

Semua doktrin Calvinis ini harus dibaca dalam bagian ini. 
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PREDESTINASI (KALVINISME) VERSUS 

KEHENDAK BEBAS MANUSIA (ARMINIANISME) 

Bacalah dulu Surat Efesus 1, Roma 8-10 
Titus 2:11 adalah keseimbangan terhadap bagian-bagian PB 

yang lain untuk pemilihan. Secara teologis mungkin akan 

membantu untuk memberikan catatan komentar Dr. Bob Utley 

dari Roma 8:29 dan 9, serta Efesus 1. 

I. Roma 8:29 

 

Paulus menggunakan kata “dipilih dari semula” 

(proginōskō,”mengenal sebelumnya”) ini dua kali, di sini dan 

11:2. Dalam 11:2 ini menunjuk pada perjanjian kasih Allah 

untuk Israel sebelum waktu ada. Ingat bahwa kata “mengenal” 

dalam bahasa Ibrani berhubungan dengan hubungan pribadi 

dan keintiman, bukan pada kenyataan dari seseorang (lih. Kej 

4:1; Yer 1:5). Di sini kata ini diikutsertakan dalam suatu rantai 

peristiwa (lih. ay 29-30). Kata ini dihubungkan dengan 

predestinasi. Namun demikian, harus dinyatakan bahwa 

pengenalan oleh Allah bukanlah dasar dari pemilihan karena 

jika demikian, maka berarti pemilihan akan didasarkan pada 

tanggapan di masa depan dari manusia yang jatuh, yang berarti 

prestasi manusia. Kata ini juga didapati di Kis 26:5; I Pet 

1:2,20 and II Pet 3:17. 

 

A. “dikenal sejak semula” (proginōskō, “mengenal 

sebelumnya”) 
Kata “dikenal sejak semula” dan “predestinasi” keduanya 

adalah kata majemuk dengan KATA DEPAN “sebelum” dan 

oleh karenanya, harus diterjemahkan sebagai “mengenal 

sebelumnya,” “menetapkan batasan sebelumnya,” atau 

“menandai sebelumnya.” Bagian-bagian yang menetukan 

mengenai predestinasi dalam PB adalah Rom 8:28-30;Ef 1:3-

14 dan Rom 9. Naskah-naskah ini secara nyata menekankan 

bahwa Allah adalah berdaulat. Ia mengendalikan segala sesuatu 

sepenuhnya, termasuk sejarah manusia. Ada rencana 

penebusan yang telah ditetapkan sebelumnya yang 

dilaksanakan pada waktunya. Namun demikian, rencana ini 

bukan bersifat tergantung situasi atau hukum atau pilih-pilih. 

Ini bukan saja berdasarkan pada kedaulatan dan pengenalan 

sebelumnya dari Allah, namun pada karakter-Nya yang tak 

berubah yaitu kasih, kemurahan, dan anugerah yang tanpa 

syarat. 

 

 
 

Kita harus berhati-hati tentang individualisme barat (gaya 

Amerika) atau semangat evangelikal kita yang mewarnai 

kebenaran yang mengagumkan ini. Kita harus juga menjaga 

aagar tidak terpolarisasi ke dalam pertentangan historis dan 
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teologis antara Agustinus melawan Pelagius atau Kalvinis 

melawan Arminianisme. 

 

B. “Predestinasi” (pro-oritzō, menetapkan batasan 

sebelumnya) 
Predestinasi bukanlah doktrin untuk membatasi kasih, 

kemurahan dan anugerah Allah, dan bukan pula menyisihkan 

beberapa hal tersebut dari injil. Ini dimaksudkan untuk 

menguatkan orang percaya dengan cara membentuk pandangan 

mereka terhadap dunia. Allah adalah bagi semua manusia (lih. 

Yoh 3:16; I Tim 2:4; II Pet 3:9). Allah menguasai segala 

perkara. Siapa atau apa yang dapat memisahkan kita dari Dia 

(lih. Rom 8:31-39)? Predestinasi membentuk satu dari dua cara 

memandang kehidupan. Allah memandang semua sejarah 

sebagai saat ini. Manusia terikat dengan waktu. Sudut pandang 

dan kemampuan mental kita terbatas. 

 

Tidak ada kontradiksi antara kedaulatan Allah dengan 

kehendak bebas manusia. Ini adalah suatu struktur perjanjian. 

Ini adalah satu lagi contoh dari kebenaran alkitabiah yang 

diberikan dalam suatu ketegangan dialektis. Doktrin alkitabiah 

biasanya disajikan dari sudut-sudut pandang yang berbeda. 

Bahkan kadang-kadang nampak saling bertentangan. 

Kebenaran ialah suatu keseimbangan antara pasangan-

pasangan yang sepertinya saling berlawanan. Kita tidak boleh 

menghilangkan ketegangan dengan memilih salah satu dari 

kebenaran-kebenaran tersebut. Kita tidak boleh menyisihkan 

salah satu kebenaran alkitabiah ke dalam suatu kotak secara 

tersendiri. 

Penting untuk ditambahkan, bahwa sasaran dari 

pemilihan atau penunjukan bukan hanya surga ketika kita 

mati, namun KESERUPAAN DENGAN KRISTUS 

sekarang (lih. Ef 1:4; 2:10)! Kita telah dipilih untuk menjadi 

“kudus dan tak bercela”. Allah memilih untuk mengubah kita 

sehingga orang lain bisa melihat perubahan tersebut dan 

menanggapi-Nya dalam Kristus oleh iman. Predestinasi 

bukanlah suatu hak istimewa secara pribadi namun tanggung 

jawab perjanjian! Ini adalah kebenaran utama dari bagian ini. 

Ini adalah sasaran dari keKristenan (lih. Gal 4:19; Ef 

4:13). Kekudusan adalah kehendak Allah bagi setiap orang 

percaya. Pemilihan oleh Allah adalah untuk keserupaan dengan 

Kristus (lih. Ef 1:4), bukan suatu status khusus. Gambar Allah 

yang telah diberikan kepada manusia pada saat penciptaan (lih. 

Kej 1:26; 5:1,3; 9:6) akan dipulihkan. 

 

C. “menjadi serupa dengan gambaran AnakNya”—Sasaran 

akhir Allah adalah pemulihan gambar yang hilang dalam 

Kejatuhan orang percaya telah ditahbiskan sebelumnya untuk 

Serupa dengan Kristus (lih. Ef 1:4). 

 

 
 

II. Roma 9 

 

A. Pasal 9 adalah salah satu bagian PB yang paling kuat 

mengenai kedaulatan Allah (yang lainnya adalah, Ef 1:3-14) 

sementara pasal 10 menyatakan kehendak bebas manusia 

secara jelas dan berulang (lih. “setiap orang” ay 4; “barang 
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siapa” ay 11,13; “semua” ay 12 {dua kali}). Paulus tidak 

pernah mencoba untuk menyatukan ketegangan teologis ini. 

Keduanya adalah benar! Banyak doktrin Alkitab disajikan 

dalam bentuk pasangan yang bersifat dialektis atau paradoks. 

Kebanyakan sistem teologia bersifat logis, namun hanya 

mengambil salah satu aspek kebenaran alkitabiah. Baik 

Augustinianisme dan Kalvinisme maupun semi-Pelagianisme 

dan Arminianisme memiliki elemen kebenaran dan kesalahan. 

Ketegangan Alkitabiah antar doktrin lebih baik daripada suatu 

sistem teologia yang bersifat rasional dan dogmatik, yang 

hanya mencomot sebagian kebenaran, yang memaksakan 

Alkitab kepada suatu kerangka penafsiran yang penuh 

prasangka! 

 

B. Kebenaran yang sama ini (didapati dalam Rom 9:23) 

dinyatakan dalam Rom 8:29-30 dan Ef 1:4,11. 

 

Pasal ini adalah pernyataan terkuat mengenai kedaulatan Allah 

dalam PB.Tidak mungkin disangkal bahwa Allah berkuasa 

penuh terhadap penciptaan dan penebusan! Kebenaran yang 

agung ini tidak boleh dihaluskan atau di lunakkan. Namun 

demikian ini harus diseimbangkan dengan pilihan Allah akan 

perjanjian sebagai cara menghubungkan diri dengan manusia 

ciptaanNya, yang diciptakan sesuai dengan gambarNya. 

Pastilah benar bahwa beberapa perjanjian dalam PL, seperti 

Kej 9:8-17 dan 15:12-21, adalah tidak bersyarat dan tidak 

berhubungan dengan semua tanggapan manusia, namun 

perjanjian-perjanjian lain mensyaratkan tanggapan manusia 

(yakni, Eden, Nuh, Musa, Daud). Allah punya rencana 

penebusan bagi ciptaanNya, tak seorang pun dapat 

mempengaruhi rencana ini. Allah telah memilih untuk 

mengijinkan pribadi-pribadi untuk berpartisipasi dalam 

rencanaNya. Kesempatan berpartisipasi ini adalah ketegangan 

teologis antara kedaulatan Allah (Roma 9) dan kehendak bebas 

manusia (Roma 10). Tidaklah tepat untuk memilih satu tekanan 

alkitabiah dan mengabaikan yang lain. Ada ketegangan antar 

doktrin karena orang timur menyajikan kebenaran dalam suatu 

pasangan dialektis atau pasangan yang dipenuhi ketegangan. 

Doktrin harus dipegang dalam hubungannya dengan doktrin 

lain. 

 

Kebenaran adalah sebuah mosaik dari kebenaran-

kebenaran. 

 

III. Efesus 1 

 

A. Pemilihan adalah doktrin yang indah. Namun demikian, 

itu bukan seruan untuk favoritisme, tetapi panggilan untuk 

menjadi saluran, alat atau sarana penebusan orang lain! Dalam 

Perjanjian Lama istilah ini digunakan terutama untuk 

pelayanan; dalam Perjanjian Baru, digunakan terutama untuk 

keselamatan yang menerbitkan pelayanan. Alkitab tidak pernah 

mendamaikan apa yang tampak sebagai kontradiksi antara 

kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia, tetapi 

menegaskan keduanya! 
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Sebuah contoh yang baik dari ketegangan Alkitabiah ini adalah 

Roma 9 pada pilihan kedaulatan Allah dan Roma 10 pada 

respon yang diperlukan dari umat manusia (lih. 10:9,11-13). 

Kunci untuk ketegangan teologis ini dapat ditemukan dalam Ef 

1:4. Yesus adalah manusia pilihan Allah dan semua manusia 

berpotensi untuk dipilih di dalam Dia (Karl Barth). Yesus 

adalah jawaban “ya” Allah untuk kebutuhan manusia yang 

jatuh (Karl Barth). Efesus 1:4 juga membantu memperjelas 

masalah ini dengan menegaskan bahwa tujuan predestinasi 

bukanlah surga, namun kekudusan (keserupaan dengan 

Kristus). Kita sering tertarik dengan manfaat Injil dan 

mengabaikan tanggung jawabnya! Panggilan Allah (pemilihan) 

adalah untuk suatu waktu tertentu dan juga kekekalan! 

 
 

Doktrin-doktrin datang dalam kaitan dengan kebenaran 

lainnya, bukan sebagai kebenaran tunggal, yang berdiri sendiri. 

Sebuah analogi yang baik adalah konstelasi (rasi bintang) 

versus bintang tunggal. Tuhan menyajikan kebenaran dalam 

jenis sastra timur, bukan barat. Kita tidak boleh menghapus 

ketegangan yang disebabkan oleh pasangan dialektis 

(paradoks) dari pasangan-pasangan kebenaran doktrin yang 

bersifat dialektis (saling berlawanan): 

 

1. Predestinasi Allah vs. Kehendak Bebas Manusia 

2. Keamanan orang percaya vs. Kebutuhan akan ketekunan 

3. Dosa asal vs. Dosa secara sengaja/Dosa Perbuatan 

4. Ketidakberdosaan (perfeksionisme) vs. Semakin kurang 

berbuat dosa 

5. Pembenaran dan pengudusan awal yang seketika vs. 

Pengudusan progresif 

6. Iman vs Perbuatan/Usaha 

7. Kemerdekaan/kebebasan orang Kristen vs. tanggung jawab 

orang Kristen sebagai mitra Perjanjian 

8. Transendensi Allah (Allah yang tak terbatasi akal) vs. 

Imanensi (ketetap-adaan) Allah 

9. Allah yang secara mutlak tak terpahami vs. Allah yang bisa 

dipahami melalui Kitab Suci 

10. Kerajaan Allah saat ini vs. Penyempurnaan di masa depan 

11. Pertobatan sebagai anugerah Allah vs. Pertobatan sebagai 

tanggapan perjanjian yang diperlukan dari manusia 

12. Yesus yang ilahi vs. Yesus sebagai manusia 

13. Yesus setara dengan Bapa vs. Yesus sangat merendahkan 

diri/tunduk/menghormati Bapa 

 

Konsep teologis dari “perjanjian” mempersatukan kedaulatan 

Allah (yang selalu mengambil inisiatif dan menetapkan 

agenda) dengan tanggapan wajib pertobatan awal dan terus-

menerus, iman dari seorang individu manusia yang bersifat 

keharusan. Hati-hatilah dengan pencomotan jangan sampai asal 

mengambil satu sisi dari paradoks dan mengecilkan sisi 

lainnya! Hati-hatilah jangan sampai anda menyakini hanya 

doktrin atau sistem teologi favorit yang anda sukai saja! 

B. “Allah telah memilih kita” 
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Dalam Ef 1:4 merupakan AORIST MIDDLE INDICATIVE 

yang menekankan pilihan menentukan dari subyeknya. Hal ini 

berfokus pada pilihan Bapa sebelum waktunya. Pilihan Allah 

tidak harus dipahami dalam pemahaman determinisme Islam 

atau dalam pemahaman Calvinis “Allah memilih beberapa vs 

Allah tidak memilih yang lain,” tetapi dalam pengertian 

perjanjian. 

 

Tuhan berjanji untuk menebus manusia yang jatuh (lih. Kej 

3:15). Allah memanggil dan memilih Abraham untuk memilih 

semua manusia (lih. Kej 12:3; Kel 19:5-6). Allah sendiri 

memilih semua orang yang akan menjalankan iman dalam 

Kristus. Allah selalu mengambil inisiatif dalam keselamatan 

(lih. Yoh 6:44, 65). Naskah ini dan Roma 8:28-30; 9:1-33 

adalah naskah-naskah PB utama bagi doktrin predestinasi yang 

ditekankan oleh Agustinus dan Calvin. 

Allah memilih orang percaya tidak hanya untuk keselamatan 

(pembenaran) tetapi juga untuk pengudusan (lih. Kol 1:12)! 

Hal ini dapat berhubungan dengan (1) posisi kita dalam Kristus 

(lih. II Kor 5:21) atau (2) Allah berkeinginan untuk 

mereproduksi karakter-Nya pada anak-anak-Nya (lih. 2:10; 

Rom 8:28-29; Gal 4:19; I Tes 4:3). Kehendak Allah bagi anak-

anak-Nya adalah baik surga satu hari dan keserupaan dengan 

Kristus sekarang! 

“di dalam Dia” adalah konsep kunci dari Ef 1:4. Berkat, 

Anugerah dan keselamatan Bapa mengalir hanya melalui 

Kristus (lih. Yoh 10:7-18; 14:6). Perhatikan pengulangan dari 

bentuk ketatabahasaan ini (LOCATIVE OF SPHERE) dalam 

ay 3, “dalam Kristus”; ayat 4, “di dalam Dia”; ayat 7, “di 

dalam Dia”; ayat 9, “di dalam Dia”; v 10, “di dalam Kristus,” 

“di dalam Dia.”; ay 12, “dalam Kristus”; dan ayat 13, “di 

dalam Dia” (dua kali). Ini adalah sejajar dengan “dalam dia 

yang dikasihi” dari ay 6. Yesus adalah jawaban “ya” Allah 

untuk manusia yang jatuh (Karl Barth). Yesus adalah manusia 

terpilih dan semua berpotensi terpilih di dalam Dia (lih. Yoh 

3:16). Semua dari berkat Allah Bapa mengalir melalui Kristus. 

Frasa “sebelum dunia dijadikan” ini juga digunakan dalam Mat 

25:34, Yoh 17:24, I Pet 1:19-20 dan Wah 13:8. Ini 

menunjukkan aktivitas penebusan Allah Tritunggal bahkan 

sebelum Kej 1:1. Manusia dibatasi oleh perasaan waktu; 

segalanya untuk kita adalah masa lalu, sekarang, atau masa 

depan, tetapi tidak demikian bagi Allah. 

Sasaran dari predestinasi adalah kekudusan, bukannya hak 

istimewa. Panggilan Allah bukanlah untuk beberapa anak-anak 

Adam yang dipilih, tetapi bagi semua! Ini adalah panggilan 

https://dedewijaya.files.wordpress.com/2015/05/q0609.jpg
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agar manusia bisa menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan 

inginkan, yaitu seperti Dia (lih. I Tes 4:7; 5:23; II Tes 2:13; 

Titus 2:14); dalam gambar-Nya (lih. Kej 1:26-27). 

Membelokkan predestinasi menjadi prinsip teologis, dan bukan 

hidup kudus adalah sebuah tragedi. Seringkali apriori teologia 

sistematis kita berbicara lebih keras daripada naskah-naskah 

alkitabiah! 

Istilah “tidak bercela” (amōmos) atau “bebas dari noda” adalah 

digunakan untuk (1) Yesus, (lih. Ibr 9:14; I Pet 1:19); (2) 

Zakaria dan Elizabeth, (lih. Luk 1:6); (3) Paulus (Flp 3:6); (4) 

semua orang Kristen sejati (lih. Flp 2:15; I Tes 3:13; 5:23). 

Kehendak Allah yang tak bisa diubah bagi setiap orang percaya 

tidak hanya surga nanti, namun keserupaan dengan Kristus 

sekarang (lih. Rom 8:29-30; II Kor 3:18; Gal 4:19; I Tes 3:13; 

4:3; I Pet 1:15). Orang-orang percaya harus mencerminkan 

karakteristik Allah ke dunia yang hilang untuk tujuan 

penginjilan. 

Secara ketatabahasaan, frasa “di dalam kasih” ini bisa bersama 

dengan baik ayat 4 atau ayat 5. Namun demikian, ketika frasa 

ini digunakan di tempat-tempat lain di Efesus selalu mengacu 

pada kasih manusia bagi Allah (lih. 3:17; 4:2,15,16). 

 

C. Dalam Ef 1:5 frasa “Dia menentukan kita dari semula” 

merupakan sebuah AORIST ACTIVE PARTICIPLE. 

 

Istilah Yunani ini merupakan gabungan dari “sebelum” (pro) 

dan “menandai” (horizō). Hal ini menunjuk pada rencana 

penebusan Allah yang telah ditentukan (lih. Luk 22:22, Kis 

2:23, 4:28, 13:29, 17:31; Rom 8:29-30). Perhatikan rencana 

Allah adalah dalam kebersamaan (lih. Kis 13:48). 

Individualisme Amerika telah merubah penekanan pencakupan 

dan kebersamaan ini menjadi eksklusif, pribadi, fokus pada 

individu. Allah memilih orang-orang yang akan memilih Dia. 

Predestinasi adalah salah satu dari beberapa kebenaran yang 

berkaitan dengan keselamatan manusia. Ini adalah bagian dari 

pola teologis atau serangkaian kebenaran yang terkait. Konsep 

ini tidak pernah dimaksudkan untuk menekankan isolasi! 

Kebenaran Alkitab telah diberikan dalam serangkaian pasangan 

berparadoks yang penuh ketegangan. Denominasionalisme 

cenderung untuk menghapus ketegangan alkitabiah dengan 

menekankan hanya pada salah satu kebenaran dialektis nya 

(Contoh: predestinasi vs kehendak bebas manusia, keamanan 

orang percaya vs ketekunan; dosa asal vs dosa kehendak; 

ketidakberdosaan vs mengurangi berbuat dosa; pengudusan 

yang dinyatakan seketika vs pengudusan progresif; iman vs 

perbuatan/usaha; kebebasan Kristen vs tanggung jawab 

Kristen; transendensi vs imanensi Tuhan). 

Pilihan Allah tidak didasarkan atas prapengetahuan akan 

kinerja manusia, tetapi pada sifat kemurahan-Nya (lih. ay 9 & 

11). Dia berharap bahwa semua (bukan hanya beberapa orang 

khusus seperti kaum Gnostik atau ultra-Calvinis modern) akan 

diselamatkan (lih. Yeh 18:21-23,32; Yoh 3:16-17; I Tim 2:4; 

4:10; Titus 2:11; II Pet 3:9). Kasih karunia Allah (karakter 

Allah) adalah kunci teologis untuk bagian ini (lih. ay. 6a, 7c, 

9b), sebagai kasih Allah juga adalah kunci untuk bagian lain 

tentang predestinasi, Roma 9-11. 

Satu-satunya pengharapan manusia yang jatuh adalah anugerah 

dan Anugerah Allah (lih. Yes 53:6 dan beberapa teks PL lain 

yang dikutip dalam Rom 3:9-18). Pentinglah dalam 

menafsirkan pasal-pasal teologis pertama ini untuk menyadari 

bahwa Paulus menekankan hal-hal yang sama sekali tidak 

terkait dengan kinerja manusia: predestinasi (pasal 1), kasih 

karunia (pasal 2), dan rencana Allah akan penebusan kekal 
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(rahasia, 2:11-3:13). Ini adalah untuk mengimbangi penekanan 

dari guru-guru palsu pada prestasi dan kebanggaan manusia. 

Yesus adalah rencana Allah Bapa untuk memulihkan segala 

sesuatu (lih. 1:10; I Kor 15:25-28; Kol 1:15-23). Hanya ada 

satu jalan dan jalan itu adalah seseorang (lih. Yoh 14:6, Kis 

4:12, I Tim 2:5). Tema Efesus adalah kesatuan dari segala 

sesuatu di dalam Kristus. 

 

Topik Khusus: 

 

BENTUK KATA KERJA YUNANI YANG DIGUNAKAN 

UNTUK KESELAMATAN 

 

Keselamatan bukanlah suatu produk, tetapi suatu hubungan. Ini 

tidak berakhir ketika seseorang mempercayai Kristus; ini justru 

baru mulai! Ini bukan suatu polis asuransi kebakaran, ataupun 

suatu tiket ke surga namun suatu kehidupan serupa Kristus 

yang bertumbuh.  

 

KESELAMATAN SEBAGAI SUATU TINDAKAN YANG 

TELAH SELESAI (AORIST) 

 

– Kisah 15:11 

– Roma 8:24 

– II Timotius 1:9 

– Titus 3:5 

– Roma 13:11 (menggabungkan AORIST dengan suatu 

orientasi FUTURE) 

 

KESELAMATAN SEBAGAI SUATU STATUS 

KEBERADAAN (PERFECT) 

– Efesus 2:5,8 

 

KESELAMATAN SEBAGAI SUATU PROSES YANG 

BERKELANJUTAN (PRESENT) 

– I Korintus 1:18; 15:2 

– II Korintus 2:15 

 

KESELAMATAN SEBAGAI SUATU PENYEMPURNAAN 

DI MASA DEPAN (FUTURE dalam BENTUK 

KATA KERJA atau konteks) 

– (Diisyaratkan dalam Mat 10:22, 24:13; Mar 13:13) 

– Roma 5:9,10; 10:9,13 

– I Korintus 3:15; 5:5 

– Filipi 1:28; 

– I Tesalonika 5:8-9 

– Ibrani 1:14; 9:28 

– I Timotius 4:16 

– I Petrus 1:5,9 

 

Karenanya, keselamatan dimulai dengan suatu keputusan iman 

awal (lih. Yoh 1:12; 3:16; Rom 10:9-13), namun ini harus 

menghasilkan satu proses iman gaya hidup (lih. Rom 8:29; Gal 

3:19; Ef 1:4; 2:10), yang satu hari akan disempurnakan di 

depan kita (lih. I Yoh 3:2). Tahapan terakhir ini disebut 

pemuliaan. 

 

Ini dapat dilukiskan sebagai : 

1. keselamatan awal-pembenaran (diselamatkan dari hukuman 

dosa) 

2. keselamatan progresif-pengudusan (diselamatkan dari kuasa 

dosa) 

3. keselamatan final-pemuliaan (diselamatkan dari 

hadirat/kehadiran dosa) 
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Makna PenebusanIni harfiahnya adalah “dibebaskan dari” (lih. 

Rom 3:24; Kol 1:14). Ini adalah sinonim dari istilah PL (gaal) 

yang maknanya “membeli kembali” kadang-kadang dilakukan 

oleh kerabat dekat (go’el). Istilah ini digunakan dalam PL 

untuk merujuk pada pembelian kembali budak dan tahanan 

militer. Paulus menggunakan padanan bahasa Yunani ini empat 

kali dalam Efesus dan Kolose (lih. 1:7, 14 dan 4:30; Kol 1:14). 

Ini mencerminkan pribadi pelaku yang dipakai Allah untuk 

membawa keselamatan. Ini tidak berfokus pada siapa atau 

jumlah pembayarannya. Markus 10:45 menyatakan dengan 

jelas bahwa Yesus datang untuk membayar uang tebusan bagi 

umat manusia yang jatuh (lih. I Pet 1:18-19). Manusia dulunya 

adalah hamba dosa (lih. Yes 53:6; Beberapa kutipan PL dalam 

Rom 3:9-18; I Pet 2:24-25). 

 

TOPIK KHUSUS: TEBUSAN/MENEBUS 

I. PERJANJIAN LAMA 

A. Ada dua istilah hukum Ibrani utama yang membawa konsep 

ini 

1. Gaal, yang pada dasarnya berarti “memerdekakan” melalui 

pembayaran harga. Suatu bentuk dari istilah ini go’el 

menambahkan pada konsep ini, adanya seorang perantara 

pribadi, biasanya anggota keluarga (yaitu kaum yang wajib 

menebus). Aspek budaya untuk membeli kembali obyek-

obyek, binatang, tanah (lih Im 25,27), atau saudara (lih. Rut 

4:15; yes 29:22) ini ditransfer secara teologis kepada 

pembebasan Israel dari Mesir oleh YHWH (lih. Kel 6:6; 15:13; 

Maz 74:2; 77;15; Yer 31:11). 

 

Ia menjadi “penebus” (lih. Ayb 19:25; Maz 19:14; 78:35; Ams 

23:1; Yes 41:14; 43:14; 44:6,24; 47:4; 48:17; 49:7,26; 54:5,8; 

59:20; 60:16; 63:16; Yer 50:34). 

 

2. Padah, yang pada dasarnya berarti “melepaskan” atau 

“menyelamatkan” 

a. Penebusan anak sulung, Kel 13:13,14 dan Bil 18:15-17 

b. Penebusan badani dikontraskan dengan penebusan rohani, 

Maz 49:7,8,15 

c. YHWH akan menebus Israel dari dosa dan pemberontakan 

mereka, Maz 130:7-8 

 

B. Konsep Teologis ini mencakup tiga hal yang berkaitan. 

1. Adanya kebutuhan, beban berat, denda, pemenjaraan. 

a. Badani 

b. Sosial 

c. rohani (lih. Maz 130:8) 

2. Suatu harga harus dibayar untuk kebebasan, kelepasan, dan 

pemulihan. 

a. dari suatu bangsa, Israel (lih. Ul 7:8) 

b. dari suatu pribadi (lih. Ayb 19:25-27; 33:28) 

3. Seseorang harus bertindak sebagai penengah dan 

penyumbang. Dalam gaalyang ini biasanya adalah 

seorang anggota keluarga atau keluarga terdekat.(yaitu, go’el). 

4. YHWH sering menyatakan DIRINYA dalam istilah-istilah 

kekeluargaan. 

a. Bapa 

b. Suami 

c. Keluarga Terdekat 

Penebusan dijamin melalui agen pribadi YHWH; harganya 

telah dibayar, dan penebusan telah dicapai! 

 

II. PERJANJIAN BARU 

 

A. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk membawa 

konsep teologis ini. 
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1. Agorazō (lih. I Kor 6:20; 7:23; II Pet 2:1; Wah 5:9; 14:34). 

Ini adalah istilah perdagangan yang mencerminkan suatu harga 

yang dibayar untuk sesuatu barang. Kita adalah umat yang 

dibeli dengan darah, yang tidak mengendalikan kehidupan kita 

sendiri. Kita adalah milik Kristus. 

 

2. Exagorazō (lih. Gal 3:13; 4:5; Ef 5:16; Ko 4:5). Ini juga 

sebuah istilah perdagangan. Ini mencerminkan kematian Yesus 

sebagai penebus bagi kita. Yesus menanggung “kutukan” dari 

sutu hukum yang berdasarkan perbuatan. (yaitu., Taurat Musa), 

yang tidak mungkin dupenuhi oleh manusia berdosa. Ia 

menanggung kutukan ini (lih. Ul 21:23) untuk kita semua! 

Dalam Yesus, keadilan dan kasih Allah menyatu ke dalam 

pengampunan, penerimaan, dan hak masuk yang penuh! 

 

3. Luō, “membebaskan” 

a. Lutron, “harga yang telah dibayar” (lih. Mat 20:28; Mar 

10:45). Ini aalah kata-kata yang berkuasa dari mulut Yesus 

sendiri mengenai makssud kedatanganNya, menjadi juru 

selamat dunia dengan membayar hutang-dosa yang tidak 

di”pinjam”Nya (lih. Yoh 1:29). 

 

b. Lutroō, “melepaskan” 

(1) menebus Israel, Lukas 24:21 

(2) memberikan diriNya untuk menebus dan memurnikan 

seseorang, Titus 2:14 

(3) menjadi pengganti/penebus yang tak berdosa, I Petrus 1:18-

19 

c. Lutrōsis, “penebusan, pelepasan, atau pembebasan” 

(1) Nubuatan Zakaria tentang Yesus, Lukas 1:68 

(2) Pujian Hana pada Allah bagi Yesus, Luke 2:38 

(3) Pengorbanan Yesus yang leih baik, dan hanya sekali 

ditawarkan, Ibr 9:12 

d. Apolytrōsis 

 

(1) Penebusan pada Kedatangan Yesus yang Kedua (lih. Kis 

3:19-21) 

(a) Lukas 21:28 

(b) Roma 8:23 

(c) Efesus 1:14; 4:30 

(d) Ibrani 9:15 

(2) Penebusan dalam kematian Kristus 

(a) Roma 3:24 

(b) I Korintus 1:30 

(c) Efesus 1:7 

(d) Kolose 1:14 

 

e. Antilytron (lih. I Tim 2:6). Ini adalah naskah yang sangat 

penting. (sebagaimana Titus 2:14), yang berkaitan dengan 

kematian Yesus di salib sebagai penebus. Ia adalah satu-

satunya korban yang dapat diterima; yang mati bagi “semua”. 

(lih. Yoh 1:29; 3:16-17; 4:42; I Tim 2:4; 4:10; Titus 2:11; II 

Pet 3:9; I Yoh 2:2; 4:14). 

 

B. Konsep Teologis dalam PB menyatakan 

 

1. Manusia diperbudak oleh dosa (lih. Yoh 8:34; Rom 3:10-18; 

6:23). 

2. Keterikatan manusia dengan dosa telah diungkapkan oleh 

Taurat Musa di PL (lih. Gal 3) dan khotbah Yesus di bukit (lih. 

Mat 5-7). Perbuatan manusia telah menjadi suatu hukuman 

mati (lih. Kol 2:14). 

3. Yesus, Anak Domba Allah yang tak berdosa, telah datang 

dan mati sebagai ganti kita (lih. Yoh 1:29; II Kor 5:21). Kita 

telah dibeli dari dosa hingga kita bisa melayani Allah. (lih. 

Rom 6). 
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4. Dengan pernyataan ini, baik YHWH dan Yesus adalah 

sebagai “kaum penebus” yang bertindak untuk kepentingan 

kita. Hal ini melanjutkan penggambaran kekeluargaan (yaitu, 

Bapa, suami, anak, saudara, kaum penebus). 

 

5. Penebusan bukan harga yang dibayar kepada Setan 

(Teologia Abad Pertengahan), namun merupakan suatu 

rekonsiliasi dari Firman dan keadilah Allah dengan Kasih 

Allah dan pemberian sepenuh dalam Kristus. Di salib 

perdamaian dipulihkan, pemberontakan manusia diampuni, 

gambar Allah dalam manusia sekarang berfungsi kembali 

dalam suatu persekutuan yang intim! 

 

6. Masih ada suatu aspek masa depan dari penebusan (lih. Rom 

8:23; Ef 1:14; 4:30), yang melibatkan kebangkitan dan 

keintiman badani kita dengan Allah Tritunggal. 

 

TOPIK KHUSUS: 

 

RENCANA ALLAH UNTUK PENEBUSAN, “MISTERI” 

Tuhan memiliki tujuan terpadu untuk penebusan umat manusia 

yang bahkan mendahului kejatuhan (Kej 3). Saya percaya 

Tuhan mempunyai rencana abadi bagi penebusan seluruh umat 

manusia (mis. Kej 3:15; 12:3; Kel 19:5-6; Yer 31:31-34; Yeh 

18; 36:22-39; Kis 2:23; 3:18; 4:28; 13:29; Rom 3:9-18,19-

20,21-32), yang kesemuanya diciptakan menurut gambar dan 

rupaNya (kej 1-26-27). Perjanjian-perjanjian itu bersatu dalam 

Kristus (Gal 3:28-29; Kol 3:11). Yesus adalah misteri dari 

Allah, yang semula tersembunyi, namun sekarang telah 

dinyatakan. (Ef 2:11-3:13)! 

Petunjuk rencana ini terungkap dalam PL (Kej 3:15; 12:3; Kel 

19:5-6, dan ayat-ayat universal dalam kitab para nabi). Namun 

demikian, agenda inklusif ini tidak jelas (I Kor 2:6-8). Dengan 

kedatangan Yesus dan Roh hal ini mulai menjadi lebih jelas. 

Paulus menggunakan istilah “rahasia” untuk menggambarkan 

rencana penebusan total ini, yang dulunya tersembunyi, tetapi 

sekarang telah sepenuhnya diungkapkan (I Kor 4:1; Ef 6:19; 

Kol 4:3; II Tim1:9) Namun demikian, ia menggunakannya 

dalam beberapa pengertian yang berbeda. 

 

1. Suatu pengerasan sebagian Israel untuk memungkinkan 

bangsa-bangsa lain dimasukkan. Masuknya bangsa-bangsa lain 

ini akan bekerja sebagai mekanisme (kecemburuan) bagi orang 

Yahudi untuk menerima Yesus sebagai Mesias yang 

dinubuatkan (Rom11:25-32). 

2. Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa, yang semuanya 

berpotensi untuk dimasukkan dalam Kristus dan melalui 

Kristus (Rom16:25-27; Kol 2:2). 

3. Orang percaya akan memiliki tubuh baru pada Kedatangan 

Kedua (I Kor 15:5-57; I Tes 4:13-18). 

4. Penjumlahan segala sesuatu dalam Kristus (Ef 1:8-11). 

5. Orang bukan Yahudi dan Yahudi adalah sesama ahli waris 

(Ef 2:11-3:13). 

6. Keintiman hubungan antara Kristus dan Gereja dijelaskan 

dalam istilah perkawinan (Ef 5:22-33). 

7. Orang kafir tercakup dalam umat perjanjian dan didiami oleh 

Roh Kristus sehingga menghasilkan kedewasaan yang serupa 

Kristus, yaitu, gambar Allah yang dipulihkan dalam manusia 

yang jatuh (Kej 1:26-27; 5:1; Kol 1:26-28). 

8. Antikristus akhir zaman (II Tes 2:1-11.). 

9. Ringkasan gereja awal tentang rahasia ini ditemukan dalam 

sebuah himne dalam I Tim 3:16. 

 

Sumber: 

Dr. Bob Utley, KUMPULAN KOMENTARI PANDUAN 

BELAJAR PERJANJIAN BARU, VOL. 8, Kitab Efesus 
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Pemilihan dan Predestinasi Alkitabiah 

 

Bacalah dulu Surat Efesus 1 

Efesus 1:4-5, – “Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita 

sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di 

hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari 

semulamelalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, 

sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya” (LAI TB PB revisi 

1997) 

4 sebagaimana di dalam-Nya, Dia telah memilih kita sebelum 

permulaan dunia, untuk menjadikan kita kudus dan tak 

bercacat di hadapan-Nya, dalam kasih; 5 dengan menentukan 

kita sebelumnya sebagai anak adopsi bagi-Nya melalui YESUS 

Kristus, sesuai dengan perkenan kehendak-Nya (KSILT Edisi 

3, 2013) 

 

PEMILIHAN 
Pilihan Allah atas mereka yang percaya kepada Kristus 

merupakan doktrin yang penting bagi Rasul Paulus (baca Rm 

8:29-33; 9:6-26; 11:5,7,28; Kol 3:12; 1 Tes 1:4; 2 Tes 2:13; Tit 

1:1). 

Pemilihan (Yun: eklego) menujuk kepada terpilihnya suatu 

umat di dalam Kristus oleh Allah supaya mereka itu kudus dan 

tidak bercacat di hadapan-Nya (bandingkan 2 Tes 2:13). 

Paulus memandang pemilihan ini sebagai ungkapan kasih 

Allah ketika Allah menerima semua orang yang menerima 

Putra-Nya, Yesus (Yoh 1:12), sebagai umat-Nya. 

 

Doktrin pemilihan meliputi kebenaran-kebenaran berikut: 
1. Pemilihan berpusat pada Kristus, yaitu pemilihan manusia 

hanya terjadi di dalam persatuan dengan Yesus Kristus. “Di 

dalam Dia Allah telah memilih kita” (Ef 1:4). 

Yesus sendiri menjadi yang sulung dari semua orang pilihan 

Allah. Allah menyatakan tentang Yesus, “Lihatlah, itu Hamba-

Ku yang Kupilih” (Mat 12:18; bd Yes 42:1,6;1 Pet 2:4). 

Kristus, selaku yang terpilih, adalah landasan pemilihan kita. 

Hanya di dalam persatuan dengan Kristus kita menjadi anggota 

umat terpilih (Ef 1:4, 6-7,9-10,12-13). Tidak seorang pun 

terpilih terlepas dari persatuan dengan Kristus oleh Iman. 

2. Pemilihan adalah “di dalam Dia dan oleh darah-Nya” (1:7). 

Allah telah menetapkan sebelum penciptaan (1:4) untuk 

membentuk suatu umat melalui kematian Kristus yang bersifat 

menebus di atas salib. Jadi, pemilihan ditetapkan dalam korban 

kematian Kristus untuk membebaskan kita dari dosa (Kis 

20:28; Rm 3:24-26). 

 

3. Pemilihan dalam Kristus terutama bersifat kelompok, yaitu 

pemilihan suatu umat (Ef 1:4-5,7,9). Umat terpilih disebut 

“tubuh Kristus” (4:12), “jemaat-Ku” (Mat 16:18), “umat 

kepunyaan Allah sendiri” (1 Pet 2:9) dan “mempelai” Kristus 

(Why 19:7). Oleh karena itu, pemilihan bersifat kelompok dan 

meliputi perseorangan hanya apabila mereka menyatu dan 

bersekutu dengan tubuh Kristus, gereja yang sejati (Ef 1:22-

23). Hal ini sudah berlaku bagi orang Israel dalam PL (Ul 

29:18-21, 2 Raj 21:14) 

 

4. Pemilihan tubuh Kristus untuk selamat dan kudus itu selalu 

pasti. Namun kepastian pemilihan perseorangan senantiasa 

bergantung pada iman pribadi yang hidup kepada Yesus 

Kristus dan ketekunan dalam persekutuan dengan-Nya. Paulus 

menunjukkan hal ini sebagai berikut: 

 

a. Maksud abadi Allah bagi gereja adalah bahwa gereja itu 

“kudus dan tak bercacat dihadapan-Nya” (1:4), yang 
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dimaksudkan ialah pengampunan dosa (1:7) dan penyucian 

serta kekudusan gereja. Umat pilihan Allah dipimpin oleh Roh 

Kudus menuju penyucian dan kekudusan (Rm 8:14; Gal 6:16-

25). Sang rasul berkali-kali menekankan maksud tertinggi 

Allah ini (Ef 2:10; 3:14-19;4:1-3,13-24; 5:1-18). 

 

b. Penggenapan maksud ini bagi gereja adalah pasti: Kristus 

akan “menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan 

cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi 

supaya jemaat kudus dan tidak bercela” (5:27). 

c. Penggenapan maksud ini bagi anggota perseorangan dalam 

gereja, bersyarat. Kristus akan mempersembahkan kita “kudus 

dan tak bercacat di hadapan-Nya” (1:4) hanya apabila kita 

bertekun dalam iman. Paulus menyatakan hal ini dengan jelas: 

Kristus akan “menempatkan kamu kudus dan tak bercacat 

dihadapan-Nya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, 

tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari 

pengharapan Injil” (Kol 1:22-23). 

5. Pemilihan untuk Selamat di dalam Kristus ditawarkan 

kepada semua orang (Yoh 3:16-17; 1 Tim 2:4-6; Tit 2:11; Ibr 

2:9) dan menjadi nyata bagi orang-orang tertentu, tergantung 

pada pertobatan dan iman mereka sewaktu mereka menerima 

karunia keselamatan Allah dalam Kristus (Ef 2:8;3:17; bd Kis 

20:21; Rm 1:16; 4:16). Pada titik IMAN, orang percaya 

dijadikan anggota tubuh Kristus yang terpilih (gereja) oleh Roh 

Kudus (1 Kor 12:13), sehingga menjadi anggota kaum terpilih. 

Dengan demikian, baik Allah maupun manusia ikut 

menentukan dalam pemilihan itu (Rm 8:29; 2 Pet 1:1-11). 

 

PREDESTINASI 
Predestinasi (Yun. pro-oritzo) berarti “menentukan 

sebelumnya” dan berlaku untuk maksud-maksud Allah yang 

diliputi dalam pemilihan. Pemilihan adalah pilihan Allah 

terhadap suatu umat “di dalam Kristus” (gereja yang sejati) 

bagi diri-Nya. Predestinasi meliputi apa yang akan terjadi pada 

umat Allah ini (semua orang yang sungguh-sungguh percaya 

kepada Kristus). 

 

1. Allah mempredestinasi umat pilihan-Nya untuk: 

a. Dipanggil (Rm 8:30) 

b. Dibenarkan (Rm 3:24; 8:30) 

c. Dimuliakan (Rm 8:30) 

d. Dijadikan serupa dengan Putra-Nya (Rm 8:29) 

e. Dijadikan kudus dan tak bercacat (Ef 1:4) 

f. Diangkat sebagai anak-anak Allah (Ef 1:5) 

g. Ditebus (Ef 1:7) 

h. Menerima suatu bagian (Ef 1:14) 

i. Menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya (Ef 1:12, 1 Pet 2:9) 

j. Menerima Roh Kudus (Ef 1:13; Gal 3:14) dan 

k. Diciptakan untuk melakukan perbuatan baik (Ef 2:10) 

 

2. Predestinasi, seperti halnya pemilihan, menunjuk kepada 

kelompok tubuh kristus (yaitu, gereja rohani yang sejati), dan 

terdiri atas orang-orang yang berhubungan dengan gereja 

oleh iman yang hidup kepada Yesus Kristus (Ef 1:5,7,13; bd 

Kis 2:38-41; 16:31). 

 

RINGKASAN 
Mengenai pemilihan dan predestinasi, kita dapat 

memakai analogi sebuah kapal yang berlayar menuju ke Sorga. 

Kapal itu (gereja) dipilih oleh Allah untuk menjadi kapal milik-

Nya sendiri. Kristus adalah Kapten dan Nakhoda kapal 

tersebut. Semua orang yang ingin menjadi bagian dari kapal 

pilihan dan Kaptennya ini dapat melakukannya dengan iman 
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yang hidup kepada Yesus Kristus. Oleh iman itu mereka dapat 

naik kapal itu. Selama mereka berada di atas kapal, bersama 

dengan Kaptennya, mereka termasuk orang terpilih. Jikalau 

mereka memutuskan untuk meninggalkan kapal dan Kapten, 

mereka tidak lagi menjadi orang terpilih. Pemilihan selalu 

terjadi dalam hubungan dengan Kapten dan kapal-Nya saja. 

Predestinasi memberitahu kita mengenai tujuan kapal itu dan 

apa yang dipersiapkan Allah bagi mereka yang tetap menjadi 

penumpang. Allah mengundang semua orang untuk naik ke 

kapal melalui iman kepada Yesus Kristus. 

 

Sumber: Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan (APHB) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalil Alkitab Menentang Penebusan Terbatas (Limited 

Atonoment) dari TULIP 

 

 

Menurut doktrin Penebusan Terbatas (Limited Atonement), 

kematian Kristus itu hanya untuk orang-orang yang Allah 

berdaulat pilih. John Calvin mengecam tawaran universal Injil. 

“Ketika tampak bahwa ketika doktrin keselamatan ditawarkan 

kepada semua untuk keuntungan efektif mereka, itu adalah 

prostitusi korup yang yang dinyatakan disediakan terutama 

untuk anak-anak dari gereja” (Institutes of Christian Religion, 

Buku III, chap. 22) . 

 

Berikut ini adalah ayat bukti utama yang diajukan untuk 

mendukung doktrin Penebusan Terbatas: 
1. Yesaya 53: 8 – “Dia telah direnggut dari penahanan dan dari 

penghakiman, dan tentang generasinya, siapakah yang akan 

memikirkannya? Sebab ia telah dilenyapkan dari negeri orang 

yang hidup. Oleh karena pemberontakan bangsa-Ku, tulah itu 

menimpa atasnya.” Ayat ini digunakan oleh Calvinis untuk 

https://dedewijaya.wordpress.com/2011/06/22/alkitab-penuntun-hidup-berkelimpahan/
https://dedewijaya.files.wordpress.com/2015/05/einstein-limited-atonement-crop.jpg
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mendukung doktrin bahwa Kristus mati hanya untuk orang 

pilihan, tetapi “orang” untuk siapa ia tertimpa, menurut ayat 

ini, adalah orang-orang Israel dan kita tahu bahwa tidak semua 

orang Israel akan diselamatkan. 

 

Selanjutnya, bahkan jika “umat/bangsa-Ku” dari Yesaya 53:8 

merujuk pada “Orang-Orang Pilihan” itu tidak akan cocok 

dengan “Kristus mati HANYA untuk terpilih.” Itu akan 

menjadi membaca sesuatu ke dalam ayat yang tidak ada. Itu 

juga akan bertentangan dengan ajaran jelas banyak ayat Kitab 

Suci, seperti Yesaya 53:6, yang mengatakan kejahatan dari 

semua manusia diletakkan pada Yesus, dan Roma 11:32, 

yang mengatakan Tuhan ingin mengasihani semua orang, 

dan 2 Kor. 5:19, yang mengatakan Tuhan ingin 

mendamaikan semua orang dengan diri-Nya, dan 1 Tim. 2: 

6, yang mengatakan Yesus adalah sebuah tebusan bagi 

semua orang, dan Ibrani 2: 9, yang mengatakan Yesus 

merasakan kematian bagi semua orang, dan 2 Pet. 2: 1, yang 

mengatakan Yesus membeli bahkan guru-guru palsu yang tidak 

selamat, dan 1 Yohanes 2: 2, yang mengatakan 

bahwa disediakan pendamaian bagi semua orang. (ayat-

ayat detailnya dituliskan di bagian paling bawah artikel 

ini) 
 

2. Matius 1:21 – “Dan dia akan melahirkan seorang Putra dan 

engkau akan menyebut Nama-Nya: YESUS, karena Dialah 

yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.” 

Ayat ini tidak mengacu pada pertanyaan apakah Yesus mati 

untuk memungkinkan semua orang untuk diselamatkan. Orang-

orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang 

Yahudi. Yesus memang akan menyelamatkan orang-orang 

Yahudi dari dosa-dosa mereka, tapi kita juga tahu bahwa tidak 

semua orang Yahudi akan diselamatkan. Tetapi bahkan jika 

“orang-orangnya” dalam ayat ini merujuk pada “orang-orang 

pilihan,” itu tidak berarti bahwa Kristus mati HANYA untuk 

orang-orang pilihan. Apakah di antara ayat-ayat di atas ada 

kata “hanya!” Tentu tidak ada! Di setiap ayat tadi tidak ada 

kata “hanya” Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan 

Yesus juga menebus semua orang. Dalam Matius 1:21, ini 

mengacu kepada Israel bukan kepada orang pilihan. Domba itu 

identik dengan Israel dan tidak semua Israel diselamatkan. 

 

3. Matius 20:28 – “Sama seperti Anak Manusia datang bukan 

untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan 

untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi 

banyak orang“ 

Bahwa Yesus menyerahkan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi 

banyak orang, tidak berarti bahwa Dia memberikan nyawa-

Nya menjadi tebusan HANYA untuk orang pilihan. Ini 

akan bertentangan 1 Tim. 2: 6 dan 1 Yohanes 2: 2 dan banyak 

Kitab Suci lainnya. 

 

4. Yohanes 10:11 – “Akulah gembala yang baik Gembala yang 

baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.” 

Sekali lagi, bahwa Yesus menyerahkan nyawa-Nya bagi 

domba-domba ini bukan untuk mengatakan bahwa Ia tidak juga 

memberikan hidup-Nya untuk memungkinkan semua orang 

untuk diselamatkan. 

5. Yohanes 10:14-16, 26 kata “Domba-domba Allah” 

14 Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-

domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku 15 sama 

seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal Bapa, dan Aku 

memberikan nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku. 16 Ada 

lagi pada-Ku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini; 

domba-domba itu harus Kutuntun juga dan mereka akan 
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mendengarkan suara-Ku dan mereka akan menjadi satu 

kawanan dengan satu gembala. 26 tetapi kamu tidak percaya, 

karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. 

Dalam kacamata Kalvinis, kata “domba” merujuk 

kepada orang-orang pilihan. Ada kesalahan besar yang 

dilakukan oleh Kalvinis dalam hal ini karena: – Tidak ada 

penetapan siapa yang jadi domba dan siapa yang tidak jadi 

domba. Setiap orang yang mendengar suaraNya dan 

mengikutiNya adalah dombaNya. – Selain itu, ada pengertian 

domba yang tidak mendukung konsep Kalvinis seperti yang 

tercatat dalam Matius 10:6, di mana “ada domba yang hilang.” 

Jika domba sama dengan umat pilihan, mengapa ada domba 

yang hilang? Apakah umat pilihan juga ada yang terhilang? – 

Domba tidak mengacu pada umat pilihan, tetapi lebih merujuk 

kepada bangsa Israel. Selain karena ada domba yang hilang, 

ada juga domba yang dihancurkan seperti yang tercatat dalam 

Yehezkiel 34:16 “domba yang kuat dan gemuk akan Aku 

hancurkan” (ada kesalahan dalam penerjemahan LAI, LAI 

menggunakan kata Aku lindungi tetapi yang benar adalah Aku 

hancurkan.) 

 

6. Kisah Para Rasul 20:28 – “Jadi, jagalah dirimu sendiri dan 

seluruh kawanan yang atasnya Roh Kudus telah menempatkan 

kamu sebagai penilik, untuk menggembalakan jemaat Allah 

yang telah Dia dapatkan melalui darah-Nya sendiri.” 

Sekali lagi, bahwa Allah membeli gereja dengan darahnya 

sendiri bukan untuk mengatakan bahwa penebusan terbatas 

pada orang-orang yang akan diselamatkan. Doktrin Penebusan 

terbatas Calvinis harus dibaca dalam ayat-ayat ini. 

7. Yohanes 11: 49-52 – ” 49 Dan seseorang dari antara 

mereka, yakni Kayafas, yang menjadi imam besar tahun itu, ia 

berkata kepada mereka, “Kamu tidak mengetahui apa pun, 50 

bahkan tidak memikirkan dalam-dalam, bahwa adalah berguna 

bagi kita jika satu manusia harus mati ganti rakyat, dan bukan 

seluruh bangsa harus binasa.” 51 Namun dia mengatakan itu 

bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena menjadi imam besar 

tahun itu, ia bernubuat bahwa YESUS akan segera mati ganti 

bangsa itu. 52 Dan bukan hanya ganti bangsa itu, tetapi juga 

agar Dia dapat mengumpulkan menjadi satu, anak-anak Allah 

yang telah tercerai-berai.” 

Arthur Pink mengatakan bahwa ia akan bersedia untuk 

beristirahat, jika ajarannya tentang Penebusan Terbatas pada 

bagian ini “lebih dari yang lain” (The Sovereignty of God, p. 

66). 

Namun Yohanes 11: 49-52 tidak mengatakan apa-apa tentang 

sejauh mana penebusan Kristus. Untuk mengatakan bahwa 

Yesus mati bagi mereka yang akan diselamatkan tidak 

mengatakan bahwa Ia mati HANYA bagi mereka yang akan 

diselamatkan. 

 

8. Roma 5:15 – “Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan 

pelanggaran Adam. Sebab, karena pelanggaran satu orang 

semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar 

lagi kasih karunia Allah dan karuniaNya, yang 

dilimpahkanNya, atas semua orang karena satu orang, yaitu 

Yesus Kristus.” 

Kata “semua orang” sebenarnya “banyak orang”(πολλοι) yang 

bisa juga berarti semua. Roma 5:19 “jadi sama seperti 

ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang 

berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang 

menjadi orang benar.” Kata “semua orang menjadi benar” 

memiliki pengertian yang sama dengan “banyak orang menjadi 

benar” dengan kata πολλοι. Jadi, manusia dibenarkan pada saat 

percaya kepada Yesus Kristus, maka kata ”banyak” sama 

dengan semua orang yang telah percaya. 
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9. Galatia 2:19 “Sebab aku telah mati oleh hukum taurat untuk 

hukum taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah 

disalibkan dengan Kristus” 

Apakah penebusan hanya untuk Paulus saja? Tidak! Jadi logika 

pemaksaan dalam argumentasi alkitab versi Kalvinis ini salah 

dan tidak alkitabiah. Jika kita mau membuka hati kita untuk 

mempelajari firman Tuhan dengan saksama, justru semua ayat 

di atas menguatkan argumentasi Kristus mati untuk semua 

manusia. Mengapa? Dari beberapa ayat yang dikutip tadi 

dikatakan bahwa Kristus mati untuk umatNya, darahNya 

ditumpahkan untuk banyak orang, nyawaNya bagi domba-

dombaNya, bagi jemaat Allah, dan juga untuk Paulus, yang 

berarti Kristus mati untuk semua orang. Bukankah hal ini justru 

menekankan bahwa Kristus mati untuk semua orang? Memang 

kata “banyak” belum berarti “semua” tetapi kata “banyak” 

dengan “semua” tidak harus bertentangan. “Semua” itu pasti 

banyak, tetapi kata “banyak” belum tentu semua. Analogi: 

Seorang guru berkata kepada murid-muridnya, “Besok semua 

remedial.” Lalu guru itu berkata kepada orang ketiga: “Besok 

banyak siswa yang remedial.” 

10. I Yohanes 2:2 – “Dan Ia adalah pendamaian untuk segala 

dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk 

dosa seluruh dunia.” Ini adalah ayat yang menakutkan bagi 

Kalvinis secara khusus yang percaya Limited Atonement. 

Bukan dosa kita saja tetapi dosa seluruh dunia. Ada kontras 

antara kata “kita” dan “dunia.” Dengan demikian kematian 

Yesus Kristus adalah untuk orang pilihan dan orang lain. Bagi 

Kalvinis ”kata “kita” di situ adalah hanya para rasul dan 

seluruh dunia adalah orang-orang percaya di dunia. Tetapi 

apakah benar kata “kita” hanya untuk para rasul? Secara 

konteks kata “kita” tidak mendukung konsep Kalvinis, karena 

dalam 1 Yoh 1:9 kata kita adalah untuk orang-orang percaya. 1 

Yoh 1:10 juga menunjukkan “kita” adalah orang percaya. 

Bahkan di dalam Surat 1 Yohanes kurang lebih ada sekitar 21 

kali kata kosmos/duniamuncul, tetapi tidak ada satupun yang 

mengacu kepada orang pilihan. Justru kata “dunia” di sini lebih 

menekankan kontras rohani dengan sistem duniawi. Jadi apa 

alasan kita untuk percaya bahwa kata “dunia” dalam 1 Yohanes 

2:2 adalah untuk orang-orang pilihan? Apakah ini tidak lebih 

dari suatu pemaksaan konsep oleh Kalvinis? Jika telusuri lagi 

dalam Surat 1 Yohanes, terutama ketika kita membaca 1 

Yohanes 5:19 kata “dunia” jelas-jelas mengacu kepada orang-

orang yang tidak percaya “dunia ini berada di bawah kuasa si 

jahat” 

 

Tentang ayat 1 Yohanes 2:2, Dr. Steven E. Liauw 

membahasnya: 

Dalam 1 Yohanes 2:2, sang Rasul menyebut dua pihak yang 

menjadi tujuan pendamaian Yesus Kristus, yaitu “kita,” dan 

“seluruh dunia.” Siapakah yang dimaksud dengan “kita”? 

Konteks memberitahu bahwa “kita” adalah orang-orang 

percaya. Ini jelas di ayat pertama: “kita mempunya seorang 

pengantara pada Bapa.” Siapakah yang mempunyai pengantara 

pada Bapa? Semua orang percaya, bukan sebagian orang 

percaya. Juga di ayat tiga dalam pasal yang sama, dikatakan 

bahwa “kita mengenal Allah,” sekali lagi mempertegas bahwa 

Yohanes memakai “kita” untuk mengacu kepada semua orang 

percaya. 

Nah, karena kata “kita” mengacu kepada “semua orang 

percaya,” maka kata “seluruh dunia” haruslah lebih luas 

daripada itu. Kata “seluruh dunia” tidak bisa ditafsirkan 

sebagai “seluruh dunia orang pilihan,” karena itu berarti sama 

saja dengan “kita” yang mengacu kepada semua orang percaya 
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(pilihan). Oleh karena itu, ayat ini memberikan masalah yang 

sangat besar bagi doktrin Limited Atonement. 

Ada Kalvinis yang berusaha untuk mempertahankan diri 

dengan cara menafsirkan kata “kita” untuk mengacu kepada 

orang-orang yang dikenal oleh Rasul Yohanes saja, atau orang 

Yahudi saja. Jadi, dalam pembelaan ini, Yesus adalah 

pendamaian bagi “kita,” yaitu orang-orang yang dikenal Rasul 

Yohanes, dan juga bagi “seluruh dunia,” yang sekali lagi 

ditafsirkan sebatas dunia orang pilihan. Tetapi ini adalah 

penafsiran yang sangat dipaksakan. Konteks sangat 

bertentangan dengan penafsiran ini. Saya rasa Kalvinis 

manapun mau mengklaim 1 Yohanes 1:9 bagi dirinya: “Jika 

kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga 

Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari 

segala kejahatan.” Kata “kita” di 1 Yoh. 1:9 secara universal 

diakui mengacu kepada semua orang percaya. Demikian juga 

kata “kita” di ayat sepuluh, dan juga di pasal 2 ayat 1. Jadi, 

mengapakah tiba-tiba kata “kita” berubah makna di 1 Yoh. 

2:2? Ini hal yang tidak mungkin, dan hanyalah alat untuk 

membenarkan doktrin tertentu saja. 

Selain itu, penafsiran Kalvinis juga menjumpai benturan 

lainnya, yaitu penafsiran mereka bahwa “seluruh dunia” 

mengacu kepada “dunia orang pilihan.” Hal ini sekali lagi sama 

sekali tidak didukung konteks, bahkan sebaliknya bertentangan 

dengan konteks surat 1 Yohanes. Kata “dunia” 

adalah kosmos dan muncul 23 kali dalam surat ini.5 Tidak satu 

kalipun “dunia” mengacu kepada dunia orang pilihan. Bahkan, 

pemakaian kosmos dalam 1 Yohanes terutama mengacu kepada 

dunia yang melawan Tuhan, yang berdosa, dan yang dikuasai 

oleh Iblis. Setelah pasal dua ayat dua, katakosmos muncul lagi 

di ayat 15, “Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada 

di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan 

Bapa tidak ada di dalam orang itu.” Ini adalah tipikal 

pemakaian kosmos dalam 1 Yohanes: dunia yang membenci 

Allah. 

Lebih jauh lagi, frase spesifik “seluruh dunia,” muncul dua kali 

dalam 1 Yohanes. Pertama di 1 Yohanes 2:2, dan yang satu 

lagi adalah: “Kita tahu, bahwa kita berasal dari Allah dan 

seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat” (1 Yoh. 5:19). 

Seluruh dunia dalam 1 Yoh. 5:19 tidak mungkin mengacu 

kepada “dunia orang pilihan,” karena berada di bawah kuasa 

Iblis. Kalau diperhatikan dengan seksama, struktur 1 Yoh. 5:19 

sangat mirip dengan 1 Yoh. 2:2, yaitu adanya perbandingan 

antara “kita” dengan “seluruh dunia.” Di 1 Yohanes 5:19, 

semua penafsir setuju bahwa “kita” mengacu kepada semua 

orang percaya, sedangkan “dunia” mengacu kepada kelompok 

di luar dari orang percaya. Inilah konteks penggunaan kosmos, 

bahkan holos kosmos (seluruh dunia) dalam surat 1 Yohanes. 

Dengan melakukan eksegesis, bukan eisegesis, penafsir yang 

jujur mau tidak mau sampai kepada kesimpulan bahwa Yesus 

mengadakan pendamaian bagi seluruh dunia, termasuk orang-

orang non-pilihan. 
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Beberapa ayat yang menyatakan bahwa penebusan Kristus 

untuk semua manusia. 

 

• Yesaya 53:6 “Kita sekalian sesat seperti domba, masing-

masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah 

menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.” Jadi, 

kejahatan dari semua manusia 

diletakkan/ditimpakan/ditanggungkan pada Yesus. 
• 2 Korintus 5:14 “Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, 

karena kami telah mengerti, bahwa jika satu orang sudah 

mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati.” 

Jadi, Yesus mati untuk semua orang berdosa. 

• 1 Timotius 2:6 “yang telah menyerahkan diri-Nya 

sebagai tebusan bagi semua manusia: itu kesaksian pada 

waktu yang ditentukan.” 

• 1 Timotius 4:10 “Itulah sebabnya kita berjerih payah dan 

berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah 

yang hidup, Juruselamat semua manusia, terutama mereka 

yang percaya.” 

 

Ayat ini secara gamblang menggambarkan penebusan dan 

aplikasi dari penebusan tersebut. Hal ini sangat jelas karena ada 

kontras yang begitu nyata antara semua manusia dan orang 

percaya. Kristus mati untuk semua manusia, tetapi aplikasi 

dari penebusan itu adalah ketika kita percaya. 

 

Dr. Steven Liauw menyebutkan bahwa ayat yang ditulis oleh 

Rasul Paulus ini bertentangan dengan doktrin Penebusan 

Terbatas, bahwa Yesus hanya mati untuk menyelamatkan 

orang-orang percaya (pilihan). Paulus menyebut Yesus (atau 

Allah) sebagai Juruselamat semua manusia, terutama mereka 

yang percaya. Jelas dari kalimat ini bahwa kategori “semua 

manusia” lebih luas daripada orang-orang pilihan saja. Jadi, 

pelarian diri standar yang dilakukan Kalvinis, bahwa “semua 

manusia” berarti “semua manusia pilihan,” atau “semua jenis 

manusia (yang percaya),” tidak bisa diterapkan di sini 

(sebenarnya juga tidak bisa diterapkan di ayat-ayat lain).  

 

Penafsir yang jujur mau tidak mau harus mengakui bahwa 

Yesus mati untuk menyelamatkan SEMUA MANUSIA, tanpa 

pembelokan arti. Kalau Yesus tidak mati bagi semua manusia, 

bagaimanakah bisa dikatakan Ia Juruselamat semua manusia? 

Lebih jauh lagi, bagaimanakah Allah dapat disebut sebagai 

Juruselamat semua manusia jika Ia sudah menentukan sebagian 

besar manusia untuk binasa sejak kekekalan secara tanpa 

syarat? Tentu tidak bisa. 

 

https://dedewijaya.files.wordpress.com/2015/05/limited-atonement.png
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Ayat ini berkata bahwa Yesus (Allah) adalah Juruselamat 

semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sesuai dengan 

ayat-ayat Alkitab lainnya, Yesus mati untuk menebus semua 

manusia, tetapi penebusan itu hanyalah diaplikasikan kepada 

orang yang percaya. Artinya, aplikasi dari penebusan Yesus 

bersifat bersyarat, yaitu syarat iman. Oleh sebab itu dikatakan: 

Juruselamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. 

Keselamatan disediakan bagi semua manusia, tanpa 

perkecualian, tetapi hanya akan berguna bagi yang percaya. 

Kematian Yesus adalah bagi semua manusia, tetapi efektif bagi 

yang percaya. 

Bagaimanakah Kalvinis berupaya untuk membelokkan 

pengertian ayat ini? Sekali lagi, Gill sebagai perwakilan 

Kalvinis memberikan komentar berikut: “Juruselamat semua 

manusia; dengan cara penyertaanNya, memberikan mereka 

keberadaan dan nafas, menopang keberadaan mereka, 

memelihara hidup mereka, dan memberikan kepada mereka 

berkat-berkat dan belas kasihan dalam kehidupan; karena 

bahwa Dia adalah Juruselamat semua manusia berkenaan 

dengan keselamatan rohani dan kekal, tidaklah benar” 

(Komentari Gill atas 1 Timotius 4:10).6 Jadi kita lihat, Gill 

tidak mengubah makna “semua manusia” (karena dia tidak bisa 

di ayat ini), tetapi mengubah makna “Juruselamat.” Dia 

mendefinisikan “Juruselamat semua manusia” sebagai tindakan 

Allah memberikan nafas kepada semua manusia! Sungguh 

tidak dapat dibenarkan! Itu adalah fungsi Allah sebagai 

Pencipta dan Penopang, tetapi bukan tindakan Allah 

menyelamatkan! Kata “Juruselamat” berasal dari kata soter, 

muncul 24 kali dalam Perjanjian Baru, dan selalu mengacu 

kepada tindakan penyelamatan Allah terhadap manusia dari 

dosa. Lebih lanjut lagi, kata “Juruselamat” muncul 3 kali dalam 

1 Timotius. “Dari Paulus, rasul Kristus Yesus menurut perintah 

Allah, Juruselamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan 

kita” (1 Tim. 1:1) dan “Itulah yang baik dan yang berkenan 

kepada Allah, Juruselamat kita, yang menghendaki supaya 

semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan 

kebenaran” (1 Tim. 2:3-4). Di dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 

terlihat jelas, bahwa Paulus memakai istilah “Juruselamat” 

berkaitan dengan aspek rohani, yaitu “memperoleh 

pengetahuan akan kebenaran.” Tidak ada pembenaran untuk 

mengubah makna “Juruselamat” di 1 Timotius 4:10 menjadi 

keselamatan jasmani. Bahkan untuk keselamatan jasmani-pun 

ternyata tidak benar, karena banyak sekali orang yang Tuhan 

izinkan mati fisik, bayi-bayi yang mati muda, dan lain 

sebagainya. 

 

Jelas bahwa 1 Timotius 4:10 dengan tegas mengajarkan bahwa 

keselamatan yang Yesus karyakan di atas kayu salib adalah 

bagi semua manusia. Namun demikian keselamatan itu hanya 

akan berguna bagi yang mau mengikuti syarat yang Tuhan 

berikan, yaitu bertobat dan percaya. 

• Ibrani 2:9 “Tetapi Dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat 

sedikit lebih rendah dari pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, 

kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai 

dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia 

Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia.” 

 

Ayat-ayat yang Menyatakan Bahwa Kristus Mati untuk 

Orang-orang yang Akan Binasa 

• Ibrani 10:29 “Betapa lebih beratnya hukuman yang harus 

dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak Anak Allah, yang 

menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, 

dan yang menghina kasih karunia? 
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• 2 Petrus 2:1 ”Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di 

tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan 

ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-

pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan 

menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan 

dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas 

diri mereka.” 

Menurut Dr. Steven Liauw, Th.D ayat ini sangatlah fatal bagi 

doktrin Limited Atonement milik Kalvinis. Ayat ini berbicara 

mengenai nabi-nabi palsu dan juga guru-guru palsu, yang jelas 

adalah orang-orang yang tidak percaya, dan bukan orang 

pilihan. Tetapi, dikatakan bahwa mereka menyangkal 

“Penguasa yang telah menebus mereka.” Penguasa di sini 

pastinya mengacu kepada Tuhan. Tuhan dikatakan telah 

menebus mereka, orang-orang yang tidak percaya. Ini adalah 

bukti kuat bahwa penebusan Yesus ditujukan kepada semua 

manusia, tanpa terkecuali, walaupun hanya efektif bagi mereka 

yang percaya. 

Kata “menebus” berasal dari kata agorazo, yang memiliki arti 

dasar “membeli.” Hal ini cocok dengan arti dasar dari 

penebusan, yaitu adanya harga yang harus dibayar. Kata yang 

sama dipakai untuk orang-orang percaya oleh Rasul Paulus: 

“Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: 

Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!” (1 Korintus 

6:20). Jadi, jelas bahwa Yesus Kristus membayar harga baik 

untuk orang yang percaya, maupun untuk orang yang tidak 

percaya. 

 

Kesimpulan:  

Jika ada Kalvinis yang tidak percaya Limited Atonement untuk 

apa Allah pilih dan tentukan siapa yang masuk dan tidak ke 

dalam Surga? Dan bila ada Kalvinis tidak percaya poin Limited 

Atonement, maka ia menjadi tidak konsisten dengan poin-poin 

Kalvinis yang lain, TULIP. Bila Anda mempercayai bahwa 

Allah menebus semua manusia, maka poin Total 

Depravity dan Unconditional Election menjadi tidak sah atau 

tidak benar (tidak berlaku atau gugur) karena konsekuensi 

dari Total Depravity dan Unconditional 

Election adalah Limited Atonement. Ini adalah adalah sistem 

yang logis menurut Kalvinis tetapi bukan menurut Alkitab. 

 

Ayat-ayat Alkitab yang dengan tegas menentang 

PENEBUSAN TERBATAS (Limited Atonement) hanya bagi 

Orang-Orang Pilihan dan menyatakan dengan tegas 

Penebusan Kristus Tidak Terbatas (Unlimited Atonement). 

1 Yohanes 2:2 Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa 

kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk DOSA 

SELURUH DUNIA. 
1 Timotius 2:6 yang telah menyerahkan diri-Nya 

sebagai TEBUSAN bagi SEMUA MANUSIA: itu kesaksian 

pada waktu yang ditentukan. 

Mengenai 1 Timotius 2:6, Gill berkomentar lagi, bahwa 

“tebusan ini diberikan untuk ‘semua;’ bukan setiap individu 

umat manusia…Tetapi artinya adalah bahwa entah Ia 

memberikan diriNya sebagai tebusan untuk banyak 

orang…atau maksudnya adalah bahwa Kristus memberikan 

diriNya tebusan bagi semua jenis manusia, orang-orang dari 

setiap tingkat dan kualitas, dari setiap keadaan dan kondisi, 

dari setiap umur dan jenis kelamin, untuk semua jenis orang 

berdosa, dan untuksebagian dari setiap suku, bahasa, umat, dan 

bangsa, dan baik untuk Yahudi maupun non-Yahudi” 

(Komentari John Gill atas 1 Timotius 2:16).3 
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Perhatikan bagaimana Gill, seorang Kalvinis, untuk 

mempertahankan doktrinnya, mengubah “semua manusia” (1 

Tim. 2:6) menjadi “banyak orang,” atau “semua jenismanusia” 

atau “sebagiandari setiap suku.” Ini adalah suatu 

contoh eisegesis murni.4 Jikalau Roh Kudus memaksudkan 

“semua JENIS manusia,” Ia sangat mampu untuk menulis 

demikian. Demikian juga, kalau Roh Kudus memaksudkan 

“banyak manusia,” Ia tidak akan menulis “semua manusia.” 

 

2 Petrus 2:1 Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di 

tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan 

ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-

pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan 

menyangkal Penguasa yang telah MENEBUS MEREKA dan 

dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas 

diri mereka. 

Ibrani 10:29 Betapa lebih beratnya hukuman yang harus 

dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak Anak Allah, yang 

menganggap najis darah perjanjian yang 

MENGUDUSKANnya, dan yang menghina Roh kasih 

karunia? 

Yohanes 1:29 Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus 

datang kepadanya dan ia berkata: “Lihatlah Anak domba Allah, 

yang menghapus DOSA DUNIA. 

Kalvinis berusaha mengelak dari ayat-ayat ini dengan 

mengatakan bahwa kata “dunia” tidak harus berarti setiap 

orang dalam dunia. Demikian juga mereka berkilah bahwa kata 

“semua manusia,” tidak harus mengacu kepada literal semua 

manusia. Dalam kasus ayat-ayat ini, Kalvinis mengartikan 

bahwa Yesus mati bagi seluruh “dunia orang pilihan,” atau 

“semua manusia yang dipilih.” 

Sebagai contoh, Gill, seorang Kalvinis tulen, mengatakan 

tentang Yohanes 1:29: “yang dimaksud dengan ‘dosa dunia,’ 

bukanlah dosa atau dosa-dosa setiap individu orang di dunia 

ini….hanya berkenaan dengan orang pilihan; jadi merekalah 

orang-orang yang dimaksud dengan dunia” (Komentari John 

Gill atas Yohanes 1:29).2 

 

Memang benar, bahwa kata “dunia” tidak harus berarti semua 

individu di seluruh dunia. Dan kata “semua” juga harus 

didefinisikan sesuai konteks. Tetapi Kalvinis tidak bisa 

memperlihatkan bahwa konteks ayat-ayat tersebut 

membenarkan penafsiran “semua” menjadi “banyak.” Yang 

menjadi alasan mereka adalah doktrin awal unconditional 

election mereka dan juga suatu konsep bahwa kalau Yesus mati 

bagi semua orang, maka semua orang akan masuk Surga 

(konsep ini akan dibahas di bawah ini). Berbekal dengan 

konsep ini, bukan pada konteks perikop, mereka mengubah 

teks Alkitab agar serasi dengan posisi mereka. 

1 Tim 4:10 Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, 

karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang 

hidup, Juruselamat SEMUA MANUSIA, terutama mereka 

yang percaya. 

1 Yohanes 4:14 Dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa 

Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi Juruselamat 

DUNIA. 
2 Kor 5:14 Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena 

kami telah mengerti, bahwa jika satu orang sudah MATI 

UNTUK SEMUA ORANG, maka mereka semua sudah mati. 

2 Kor 5:19 Sebab Allah MENDAMAIKAN DUNIA 

DENGAN DIRI-NYA oleh Kristus dengan tidak 

memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah 

mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 
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Ibrani 2:9 Tetapi Dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat 

sedikit lebih rendah dari pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, 

kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai 

dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah 

Ia MENGALAMI MAUT bagi SEMUA MANUSIA. 

 

Yohanes 3:16 Karena begitu besar kasih Allah akan DUNIA 

ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, 

supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, 

melainkan beroleh hidup yang kekal. 

 

Yohanes 4:42 dan mereka berkata kepada perempuan itu: 

“Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kaukatakan, 

sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu, bahwa 

Dialah benar-benar Juruselamat DUNIA.” 

Tuhan menginginkan semua orang diselamatkan 1 Tim 2:4 

yang menginginkan semua orang diselamatkan dan masuk 

ke dalam pengetahuan penuh akan kebenaran. 2 Pet 3:9 Tuhan 

tidak menunda akan janji-Nya sebagaimana beberapa orang 

menganggap sebagai kelambanan, sebaliknya, Dia bersabar 

terhadap kita karena tidak menghendaki seorang pun binasa, 

melainkan supaya semua orang memperoleh pertobatan. 

Penebusan Tak Terbatas (Unlimited Atonement atau 

Atonement for All) Doktrin Penebusan Tak Terbatas berarti 

bahwa Kristus mati bagi setiap orang namun kematian-Nya 

efektif hanya bagi mereka yang percaya pada Injil. 

Argumen bagi Penebusan Tak Terbatas adalah sebagai 

berikut: 
(1) Apabila pernyataan dari Perjanjian Baru diterima pada nilai 

yang dicantumkan pada uang, maka jelaslah bahwa pernyataan 

itu mengajarkan Kristus mati bagi semua orang, 

(2) Penebusan Terbatas tidak berpijak pada eksegesis dari teks 

Kitab Suci tetapi lebih pada premis logis bahwa kalau Kristus 

mati untuk setiap orang dan setiap orang tidak diselamatkan, 

maka rencana Allah gagal. 

(3) Dunia, sebagaimana yang dijabarkan oleh Yohanes, “yang 

membenci Allah, menolak Kristus dan dikuasai oleh Setan. 

Namun untuk dunia itulah Kristus telah mati” (bdk Yoh 1:29; 

3:16, 17; 4:42; 1 Yoh 4:14). Bagian-bagian itu menekankan 

suatu penebusan yang universal. 

(4) Kata barangsiapa pun yang digunakan sebanyak 110 kali 

di Perjanjian Baru selalu dengan arti yang tidak terbatas (bdk 

Yoh 3:16; Kis 2:21; 10:43; Rm 10:13; Why 22:17). 

(5) Kata semua dan istilah yang ekuivalen digunakan untuk 

menunjukkan setiap orang. Kristus mati untuk orang yang tidak 

benar dan setiap orang adalah tidak benar (Rm 5:6); Kristus 

mati untuk semua, menyatakan setiap orang (2 Kor 5:14-15; 1 

Tim 2:6; 4:10; Tit 2:11; Ibr 2:9; 2 Ptr 3:9). 

(6) 2 Petrus 2:1 menyatakan Kristus mati bagi pengajar-

pengajar sesat yang “menyangkali Tuan yang telah membeli 

mereka.” Konteksnya mengindikasikan mereka yang bidat dan 

yang akan dihancurkan, namun dikatakan kepada mereka 

“Tuan membeli mereka.” Hal ini melawan pandangan 

Penebusan Terbatas. 

(7) “Alkitab mengajarkan bahwa Kristus mati untuk “orang 

berdosa” (1 Tim 1:15; Rm 5:6-8). Kata “orang berdosa” tidak 

berarti hanya “gereja” atau “orang pilihan,” tetapi semua orang 

berdosa yang telah terhilang.” 

Dr. Paul Reiter dengan jelas dan sederhana menyimpulkan 

Pengajaran Kitab Suci tentang tema ini. UNTUK SIAPA 

KRISTUS MATI? KRISTUS MATI… 
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1. Untuk Semua (1 Tim 2:6; Yesaya 53:6) 

2. Untuk Setiap Manusia (Ibrani 2:9) 

3. Untuk Dunia ini (Yoh 3:16) 

4. Untuk Dosa-Dosa Seluruh Dunia ini (1 Yoh 2:2) 

5. Untuk Orang-orang Fasik (Roma 5:6) 

6. Untuk Guru-Guru/Pengajar-Pengajar Palsu (2 Petrus 2:1) 

7. Untuk Banyak Orang (Matius 20:28) 

8. Untuk Israel (Yoh 11:50-51) 

9. Untuk Gereja (Ef 5:25) 

10. Untuk “Saya” (Gal 2:20) 

 

Keberatan Kalvinis (oleh Dr. Steven Liauw, Th.D) 
Bagaimanakah Kalvinis mencoba untuk membenarkan doktrin 

Penebusan Terbatas mereka? Karena kita telah mengutip John 

Gill sebagai contoh seorang Kalvinis, kita akan memberikan 

pembelaan dia mengapa dia mengubah arti “semua” di 1 

Timotius 2:6 menjadi “banyak.” Gill berkata bahwa Yesus 

tidak mati bagi “setiap individu manusia, karena jika demikian 

maka semuanya akan terlepaskan, terbebaskan, dan 

terselamatkan, sementara tidak semuanya demikian; atau harga 

penebusan yang dibayar menjadi sia-sia, atau Allah tidak adil 

karena menerima harga penebusan yang cukup dari Kristus, 

tetapi tidak membebaskan tahanan, melainkan menghukum 

orang padahal Ia telah menerima uang pemuasan; dan hal-hal 

ini tidak bisa dikatakan [tentang Allah]” (Komentari John Gill 

atas 1 Timotius 2:16).7 

 

Jadi terlihat bahwa argumen utama yang sering dipakai 

Kalvinis untuk menentang ayat-ayat yang dengan jelas 

mengajarkan Unlimited Atonement adalah konsep mereka 

bahwa jika Yesus mati bagi semua manusia, maka semua 

manusia akan diselamatkan. Atau dengan kata lain, jika Yesus 

menebus semua manusia, membayar harga pembebasan 

mereka, maka semuanya akan masuk Surga, atau dikenal 

dengan istilah universalisme. Karena Kalvinis tahu bahwa 

kebanyakan orang Kristen tidak percaya universalisme, maka 

mereka memakai argumen ini untuk membenarkan Limited 

Atonement. 

Sebenarnya, Kalvinis telah melakukan suatu kesalahan 

hermeneutik yang luar biasa. Mereka telah membiarkan suatu 

konsep filosofis – bahwa penebusan Yesus atas semua manusia 

harus berarti keselamatan semua manusia – untuk mewarnai 

semua penafsiran mereka atas ayat-ayat Alkitab yang relevan, 

sehingga kata-kata jelas dalam Alkitab diubah menjadi sesuatu 

yang bertentangan. Semua menjadi sebagian, seluruh menjadi 

tidak seluruh, dan dunia menjadi “dunia orang pilihan.”Untuk 

mempertahankan suatu konsep, kata-kata jelas dan terang 

dalam Alkitab diubah. Ini bukanlah caranya seseorang bisa 

sampai kepada kebenaran. Jika Alkitab mengajarkan tentang 

Unlimited Atonement, maka seharusnya fakta itu membuat kita 

mengubah konsep kita tentang bagaimana cara kerja penebusan 

Yesus. 

Sebenarnya penjelasannya sederhana saja. Alkitab dengan 

tegas mengatakan bahwa Yesus mati bagi semua manusia, dan 

penebusanNya adalah bagi seluruh dunia. Kita terima itu apa 

adanya. Lalu, mengapakah tidak semua orang diselamatkan? 

Rupanya, karya penebusan Yesus itu tidak secara otomatis 

berlaku bagi seseorang. Sebenarnya Kalvinis juga secara tidak 

langsung mengakui hal ini. Yesus mati di kayu salib sekitar 

2000 tahun yang lalu. Tentu karya penebusan itu tidak 

langsung diaplikasikan kepada semua orang pilihan pada saat 

itu juga, karena kalau memang langsung diaplikasikan, maka 

semua orang pilihan yang lahir setelah Yesus akan lahir 
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sebagai orang benar. Tetapi kita tahu bahwa semua orang lahir 

sebagai orang berdosa, bukan orang benar(Kalvinis pun 

percaya ini). Barulah di suatu titik dalam hidupnya ia 

mendapatkan penebusan Yesus itu. Jadi, penebusan itu sendiri 

sudah dibayar Yesus 2000 tahun silam, tetapi baru 

diterapkanatau diaplikasikan kepada seseorang pada suatu titik 

dalam hidup orang tersebut. Jadi, penebusan yang Yesus 

lakukan tidaklah langsung dapat diterapkan kepada seseorang 

pada saat pembayaran selesai (di atas salib). Kapankah baru 

penebusan itu diaplikasikan kepada seseorang? Yaitu pada saat 

ia bertobat dan percaya. 

Jadi, tidak benar bahwa kalau Yesus mati bagi semua orang, 

maka semua orang akan masuk Surga. Penebusan yang dibayar 

oleh Yesus 2000 tahun silam tidak otomatis berlaku bagi 

manusia. Alkitab mengajarkan bahwa penebusan Yesus dan 

keselamatan diperoleh seseorang pada saat ia menjadi percaya. 

Artinya, ada syarat agar seseorang merasakan manfaat 

penebusan Yesus bagi dirinya, yaitu iman percaya. Kalau ia 

tidak percaya, maka apa yang Yesus lakukan bagi dirinya akan 

menjadi sia-sia. Tetapi benarkah kasih karunia Tuhan bisa 

menjadi sia-sia? Memang benar demikian, karena Paulus 

menghimbau, “Sebagai teman-teman sekerja, kami 

menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi 

sia-sia kasih karunia Allah, yang telah kamu terima” (1 Kor. 

6:1). 

Lalu, bagaimana dengan tuduhan bahwa kalau Yesus sudah 

mati bagi semua manusia, maka Allah menuntut bayar dua kali 

ketika ada orang yang binasa? Argumen ini disebut juga 

argumen double payment. Tetapi argumen ini bukanlah 

argumen dari Kitab Suci, melainkan sekali lagi dari filosofi 

manusia mengenai bagaimana mekanisme Allah menghitung 

karya penebusan Yesus. Tidak ada penulis Alkitab yang 

memakai argumen double payment ini, atau menulis sesuatu 

dengan indikasi untuk mendukungnya. Sebaliknya, penelitian 

Alkitab sekali lagi menunjukkan bahwa argumendouble 

payment ini tidak berlaku dalam realita. Sebagai contoh, Paulus 

menulis kepada orang-orang percaya di Efesus, bahwa sebelum 

dia (dan orang-orang Efesus, dan juga semua orang percaya 

sepanjang zaman) mengenal Yesus, mereka “adalah orang-

orang yang harus dimurkai” (Ef. 2:3). Pernyataan ini tidak 

mungkin jika double payment itu benar. Bukankah dosa 

seorang percaya sudah ditanggung di atas kayu salib? Jadi, 

tidak mungkin orang percaya itu adalah orang yang harus 

dimurkai. Fakta bahwa sebelum percaya Yesus, seorang pilihan 

sekalipun disebut “orang yang harus dimurkai” dan “mati 

dalam dosa” berarti bahwa karya Yesus belum diaplikasikan 

kepadanya. Dan memang penebusan Yesus tidak akan 

diaplikasikan kepadanya jika ia tidak percaya. 

 

Jadi, Alkitab sama sekali tidak mendukung argumen double 

payment. Alkitab menggambarkan bahwa Penebusan Yesus 

membayar harga yang cukup sehingga semua orang dapat 

diselamatkan. Lalu, Tuhan memberikan syarat bagi orang yang 

ingin diselamatkan, yaitu bertobat dan percaya.Sebagai 

kesimpulan, Yesus mati untuk mendapatkan keselamatan bagi 

semua manusia. Tetapi Yesus menuntut suatu syarat agar 

penebusanNya bermanfaat bagi individu tertentu. Syarat itu 

adalah iman percaya. Posisi ini membuat theologi kita selaras 

dengan semua ayat Alkitab. 

 

Catatan Kaki 

1 Ada juga Kalvinis yang mengusung Unconditional Election, 

tetapi Conditional Reprobation. Tetapi ini adalah hal yang 

tidak mungkin. Jika orang-orang yang terpilih menjadi terpilih 
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tanpa syarat, maka orang-orang yang tidak terpilih pastilah 

tidak terpilih tanpa syarat juga. 

2 Dalam bahasa Inggrisnya: by the “sin of the world”, is not 

meant the sin, or sins of every individual person in the 

world…only with respect the elect; wherefore they are the 

persons intended by the world. 

3 Dalam bahasa Inggrisnya: and this ransom was given for 

“all”; not for every individual of mankind…But the meaning is, 

either that he gave himself a ransom for many… or rather it 

intends that Christ gave himself a ransom for all sorts of men, 

for men of every rank and quality, of every state and condition, 

of every age and sex, and for all sorts of sinners, and for some 

out of every kindred, tongue, people, and nation, for both Jews 

and Gentiles. 

4 Eisegesis adalah tindakan memasukkan konsep atau 

pemikiran pribadi ke dalam ayat-ayat Alkitab. Eisegesis adalah 

lawan dari eksegesis, yaitu menarik keluar kesimpulan dari 

ayat-ayat Alkitab untuk membentuk pemikiran pribadi. 

5 1 Yoh. 2:2, 15-17; 3:1, 13, 17; 4:1, 3-5, 9, 14, 17; 5:4-5, 19. 

6 Dalam bahasa Inggrisnya: “Who is the Saviour of all men; in 

a providential way, giving them being and breath, upholding 

them in their beings, preserving their lives, and indulging them 

with the blessings and mercies of life; for that he is the Saviour 

of all men, with a spiritual and everlasting salvation, is not true 

in fact.” 

7 Dalam bahasa Inggrisnya: not for every individual of 

mankind, for then all would be delivered, freed, and saved, 

whereas they are not; or else the ransom price is paid in vain, 

or God is unjust to receive a sufficient ransom price from 

Christ, and yet not free the captive, but punish the person for 

whom he has received satisfaction; neither of which can be 

said. 

 

Sumber Pustaka: 
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The Calvinism Debate, Dr. David 

Cloud http://www.wayoflife.org 

The Dangers of Reformed Theology, George Zeller, www.mid

dletownbiblechurch.org 

The Moody Handbook of Theology: Revised and Expanded, 

Paul Enns. Buku 1, SAAT Malang. 
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EKSEGESIS ROMA PASAL 9 

 
 

PENDAHULUAN 

Pada paper ini penulis mengkhususkan hanya akan fokus 

membahas pasal 9 saja karena pasal ini merupakan pasal yang 

sering dipakai Para Kalvinis untuk mendukung Teologi mereka 

mengenai Pemilihan Allah atas kaum pilihan dan Reprobasi 

Allah pada kaum Reprobat, juga menarik bahwa baru-baru ini 

pada tanggal 7 Mei 2015 telah berlangsung Debat Teologi 

dengan tema “Ajaran Soteriology apakah yang Diajarkan 

dalam Roma Pasal 9?” antara Prof Leigton Flowers dari 

Dallas Baptist University dan Dr. James R. White, seorang 

Apologet Kalvinisme yang gigih. 

 

Latar Belakang Kitab Roma Pasal 9 

Roma pasal 9 ini adalah bagian penting dari apologetika 

Paulus, dimana Paulus memberikan jawaban kepada dua 

pembacanya, atas pemilihan Allah yang telah berubah kepada 

orang-orang diluar Yahudi. Hal ini bisa kita lihat dari ungkapan 

Paulus tentang keadilan Allah. Atas pertanyaan mereka, Paulus 

berkata dalam ayat 9:14, “Jika demikian, apakah yang hendak 

kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil!” 

Ungkapan inilah sebagai bentuk kasus tunggal dari pasal ke-9 

dimana kita bisa melihat latar belakang masalahnya. Dari 

pertanyaan-pertanyaan orang-orang Yahudi ini, Paulus 

memberikan argumentasi pemilihan Allah melalui sudut 

keturunan Abraham sampai kepada Esau dan Yakub. Agar 

orang Yahudi menyadari apa yang telah Allah lakukan bukan 

berdasarkan dari kebaikan manusia. Sedangkan dari sudut 

pandang orang Yunani, Paulus memberikan penegasan kepada 

mereka bahwa Allah memilih mereka, menjadi umat 

pilihannya. 

Pembagian Perikop Roma Pasal 9 

Secara singkat J.B. Hixson, Th.M. (www.hixson.org) 

membuat Kerangka singkat 

 

Pasal 9: Pemilihan Israel 

(9:1-5) Masalah: Israel telah menolak Injil 

(9:6-13) Penjelasan: Tidak semua orang Israel adalah 

orang Pilihan 

(9:14) Keberatan: Apakah Allah Tidak Adil? 

(9:15-29) Jawaban: Tidak! Tuhan berdaulat. 

(9:30-33) Kesimpulan: Injil harus diterima dengan Iman. 

 

Baca pasal ini satu kali sekaligus. Identifikasikan pokok-

pokoknya. 

https://dedewijaya.files.wordpress.com/2015/05/the-potters-promise-roman-9.jpg
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Berikut ini Penulis lampirkan Roma pasal 9 secara 

lengkap: 

1 Aku mengatakan kebenaran di dalam Kristus, aku tidak 

berdusta, karena hati nuraniku bersaksi bersamaku dalam Roh 

Kudus, 2 bahwa dukacitaku sangat dalam dan kepedihan hatiku 

tiada henti-hentinya. 3 Sebab aku berharap agar aku sendiri 

menjadi yang terkutuk dari Kristus ganti saudara-saudaraku, 

kaum sebangsaku secara daging, 4 yang adalah orang-orang 

Israel, yang padanya ada hak diadopsi dan kemuliaan dan 

perjanjian-perjanjian dan pemberian torah dan ibadah dan janji-

janji; 5 yang padanya ada para leluhur, dan yang dari mereka 

turun Kristus secara daging, yang adalah Allah atas segala 

sesuatu, yang terberkati sampai selamanya. Amin. 

6 Namun demikian, bukan berarti bahwa firman Allah telah 

gagal. Sebab tidak semua yang berasal dari Israel, itu 

Israel, 7 karena, tidak semua anak adalah keturunan Abraham, 

tetapi “Melalui Ishak, akan disebut keturunan bagimu.” 8 Itu 

artinya, anak-anak jasmani, mereka bukanlah anak-anak Allah, 

tetapi anak-anak janji, mereka diperhitungkan sebagai 

keturunan. 9 Sebab, inilah firman janji itu, “Pada waktu seperti 

ini, Aku akan datang, dan dari Sara akan lahir seorang anak 

laki-laki.” 10 Dan bukan hanya dia, tetapi Ribka juga, setelah 

mendapatkan persetubuhan dari satu orang, yaitu Ishak leluhur 

kita. 11 Sebab, ketika kedua anaknya belum dilahirkan atau 

belum melakukan sesuatu yang baik maupun jahat –

supaya tujuan Allah yang berdasarkan pilihan ilahi dapat 

berlangsung bukan atas dasar perbuatan, tetapi atas dasar 

panggilan– 12 maka dikatakan kepadanya, “Anak yang lebih 

besar akan mengabdi kepada yang lebih 

kecil,” 13 sebagaimana telah tertulis, “Aku mengasihi Yakub, 

tetapi Aku membenci Esau.” 

14 Jadi, kita akan mengatakan apa? Mungkinkah ada 

ketidakadilan di hadapan Allah? Tidaklah mungkin! 15 Sebab 

Dia berfirman kepada Musa, “Aku mau meAnugerahi siapa 

yang mau Aku Anugerahi, dan Aku mau beri belas kasihan 

siapa yang mau Aku belas kasihani.” 16 Jadi kemudian, bukan 

karena seseorang yang berkehendak ataupun yang berusaha, 

tetapi karena Allah yang meAnugerahi. 17 Sebab kitab suci 

berkata kepada Firaun, “Untuk hal seperti inilah Aku 

membangkitkan kamu, supaya Aku dapat menunjukkan kuasa-

Ku kepadamu, dan supaya Nama-Ku dimasyhurkan ke seluruh 

bumi.” 

18 Oleh karena itu selanjutnya, Dia meAnugerahi siapa yang 

Dia kehendaki, dan Dia mengeraskan hati siapa yang Dia 

kehendaki. 19 Lalu, kamu akan berkata kepadaku, “Mengapa 

Dia masih menyalahkan? Sebab, siapakah yang telah 

menentang rancangan-Nya?” 

20 Sebaliknya, siapakah kamu hai manusia yang membantah 

kepada Allah ? Akankah yang dibentuk berkata kepada yang 

telah membentuknya, “Mengapa Engkau membuat aku seperti 

ini?” 21 Atau apakah penjunan tidak mempunyai wewenang 

atas tanah liat untuk membentuk dari gumpalan yang sama, di 

satu sisi menjadi sebuah bejana yang berharga, di sisi lain 

menjadi yang tidak berharga? 22 Dan jika Allah, karena 

hendak menunjukkan murka dan menyatakan kuasa-Nya, maka 

Dia menanggung dalam kesabaran yang besar bejana-bejana 

kemurkaan yang telah dipersiapkan untuk kebinasaan, 23 dan 

supaya Dia dapat memberitahukan kekayaan kemuliaan-Nya 

atas bejana-bejana kemurahan, yang telah Dia persiapkan 

sebelumnya bagi kemuliaan; 24 yang juga telah memanggil 

kita bukan hanya dari antara orang-orang Yahudi tetapi juga 

dari antara bangsa-bangsa lain, 

25 sebagaimana Dia juga telah mengatakannya dalam kitab 

Hosea, “Aku akan menyebut yang bukan umat-Ku: Umat-Ku! 
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Dan yang tidak dikasihi: Dikasihi!” 26 Dan akan terjadi, di 

tempat yang dikatakan kepada mereka, “Kamu bukanlah umat-

Ku,” di sana mereka akan disebut, “anak-anak Allah yang 

hidup.” 27 Dan Yesaya berseru mengenai orang Israel, 

“Walaupun bilangan bani Israel itu seperti pasir di tepi laut, 

sisanya akan diselamatkan,28 karena seraya menggenapi 

firman itu dan mempercepatnya dalam kebenaran, maka Tuhan 

akan melakukan firman yang telah dipercepat di atas 

bumi!” 29 Dan sama seperti yang telah Yesaya katakan 

sebelumnya, “Jika Tuhan Semesta Alam (Tsebaot) tidak 

menyisakan keturunan bagi kita, maka kita dijadikan seperti 

Sodom dan disamakan seperti Gomora.” 

30 Lalu, kita akan mengatakan apa? Sebab bangsa-bangsa lain 

yang tidak mengejar kebenaran telah memperoleh kebenaran, 

tetapi kebenaran atas dasar iman. 31 Namun Israel, sekalipun 

mengejar hukum kebenaran dia tidak sampai kepada hukum 

kebenaran itu. 

32 Mengapa? Sebab bukan atas dasar iman, melainkan sesuai 

dengan perbuatan torah. Sebab mereka telah tersandung pada 

batu sandungan, 33 seperti yang telah tertulis, “Lihatlah, Aku 

meletakkan di Zion sebuah batu sandungan dan karang 

penghalang dan setiap orang yang percaya kepada-Nya, tidak 

akan dipermalukan.” 

 

 

PEMBAHASAN DAN EKSEGESIS ROMA PASAL 9 
Pada bagian ini penulis akan membahas dan mengeksegesis 

Roma Pasal 9. Perlu untuk diketahui arti kata eksegesis terlebih 

dulu. Profesor Leigton Flowers menyatakan tentang arti kata 

Eksegesis, 

exegesis is defined as, “exposition or explanation. Biblical 

exegesis involves the examination of a particular text of 

scripture in order to properly interpret it. Exegesis is a part of 

the process of hermeneutics, the science of interpretation.” 

(terjemahan bebas: Eksegesis diartikan sebagai eksposisi atau 

penjelasan. Eksegesis Alkitabiah memasukkan penyelidikan 

dari suatu ayat khusus Kitab Suci dalam upaya 

menginterpretasikannya dengan tepat. Eksegesis adalah suatu 

bagian dari proses hermeneutika, ilmu interpretasi). 

 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Roma pasal 9 ini sungguh 

merupakan perikop bukti favorit Calvinis untuk pemilihan 

berdaulat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah 

Roma pasal 9 mengajarkan bahwa Allah berdaulat sewenang-

wenang atau memilih beberapa orang berdosa untuk 

diselamatkan dan sisanya akan dibiarkan terhilang? Mari kita 

pertimbangkan 8 fakta penting yang disampaikan Dr. 

David W. Cloud tentang perikop Roma pasal 9 ini: 

 

Roma 9:10-16 

Bagi Kalvinis, ayat-ayat ini tentang Pemilihan dan Reprobasi 

Berdaulat. Argumen Kalvinis:  

Lihat dalam perikop ini Allah mengasihi Yakub dan membenci 

Esau sebelum mereka lahir. Allah sudah menetapkan Yakub 

untuk selamat dan Esau untuk kebinasaan sejak dalam 

kekekalan. Karena Allah menetapkan Yakub selamat, maka 

secara otomatis Esau ditolak atau tidak dipilih oleh Allah. 

Argumen Alkitabiah: Penafsiran Kalvinis ini adalah penafsiran 

yang sangat buruk. Kita perlu dan harus melihat konteks Roma 

9:1-10 agar jelas makna ayat 10-16. Dalam awal pasal 9, 

terlihat jelas bahwa Paulus memiliki beban besar untuk 

bangsa Israel agar mereka diselamatkan (Roma 9:1-3). 9:1-

2 Ayat 1 dan 2 membentuk satu kalimat dalam bahasa Yunani. 

Paulus sedang memberikan beberapa alasan bagaimana mereka 

(gereja/jemaat Roma) dapat mengetahui bahwa ia mengatakan 
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kebenaran: (1) penyatuannya dengan Kristus, ay 1 (2) hati 

nuraninya yang dipimpin Roh, ay 1; dan (3) perasaannya yang 

mendalam bagi Israel, ay 2. 

 

Ini membuktikan, bahwa Paulus tidak percaya akan penetapan 

Allah seperti yang dipercayai Kalvinis dalam hal Pemilihan 

dan Reprobasi Berdaulat, yang mana ada yang ditetapkan 

masuk Surga dan ditetapkan masuk Neraka (Kaum Reprobat). 

Timbul pertanyaan, untuk apa Paulus terbeban jika memang 

pada ujungnya orang itu tidak diselamatkan karena sudah 

ditentukan. Tetapi Paulus sangat terbeban agar bangsa Israel 

diselamatkan. Untuk apa Paulus berdoa mati-matian untuk 

Israel, sementara Allah telah menetapkan mereka sejak 

kekekalan untuk binasa. Pasal 9-11 justru membantah konsep 

Kalvinisme. 

Ayat 3 “Terkutuk dari Kristus” Paulus mengekspresikan 

kedalaman hasrat hatinya dalam bentuk yang paling kuat. 

Paulus tahu tidak mungkin bagi seorang yang sudah dibenarkan 

menjadi terkutuk dari Kristus. Namun Paulus dapat berpikir 

tidak ada ekspresi yang lebih kuat untuk mengungkapkan 

tragedi penolakan Israel terhadap Mesias yang dijanjikan 

dalam Nubuatan Perjanjian Lama yang tergenapi dan Paulus 

mengingatkan kebutaan bangsa Israel. Jika keterpisahannya 

dari Kristus dapat menyelamatkan bangsanya Israel, Paulus 

bersedia. Intensitas dan beban dari doanya sangat mirip dengan 

hasrat dari doa syafaat Musa bagi orang Israel yang berdosa 

dalam Kel 32:30-35. Ini harus dimengerti sebagai pernyataan 

keinginan, bukan fakta. Tenses Yunani imperfect middle 

indicative yang mana digunakan untuk mengekspresikan 

sebuah kondisi yang tidak mungkin namun hanya hipotesis. Ini 

senada dengan penggunaan dari bentuk kalimat IMPERFECT 

dalam Gal 4:20. 

 

Ayat 4-5 Paulus melist hak-hak istimewa besar Bangsa Israel 

yang telah diketahui. Ayat-ayat ini untuk mengkonfirm 

kesatuan perjanjian Anugerah melewati sepanjang zaman. 

Tidak ada pembedaan yang terlihat pada ayat ini mengenai 

Prinsip Keselamatan dalam PL dan PB. Paulus melihat 

bagaimana bangsa Israel adalah kaum yang sangat istimewa, 

dimana dari bangsa inilah Allah mengajarkan tentang 

kekudusan bahkan bangsa inilah yang menganggap umat yang 

kudus, dari umat bangsa yang lain karena Allah telah memilih 

mereka. Bapa-bapa mereka melahirkan keturunan sang Mesias. 

Bahkan bagaimana Allah telah memilih mereka menjadi anak 

kesayangan dari bangsa-bangsa lain, dimana mujizat dan 

hikmat yang besar karena ia telah dipilih yang seharusnya dari 

semua itu Allah-lah yang harus dipermuliakan. Pada bagian ini 

Paulus ingin memberikan jawaban, dengan cara pemaparan 

tentang perasaan dirinya, akan kedudukan Israel sebagai umat 

pilihan. Dimana orang-orang Yahudi yang menuntut tentang 

keselamatan yang diperoleh diluar Yahudi. 

Ayat 5 “yang adalah atas segala sesuatu, Allah yang terberkati 

sampai selamanya.” Ini adalah sebuah pembuktian kuat dan 

secara konteks mendukung peneguhan Paulus atas Keilahian 

Kekal/KeTUHANan Yesus. Ayat lain Ibrani 1:8, Yesaya 9:6, 

Titus 2:13, 2 Petrus 1:1 secara sama mendukung pengajaran 

yang jelas dari keseluruhan Alkitab bahwa Yesus Kristus 

adalah Allah. Paulus tidak sering menggunakan kata THEOS 

untuk Yesus, namun ia memakainya dalam (bacalah Kis 20:28; 

Titus 2:13, Filipi 2:6.) 

Kis 20:28 Jadi, jagalah dirimu sendiri dan seluruh kawanan 

yang atasnya Roh Kudus telah menempatkan kamu sebagai 

penilik, untuk menggembalakan jemaat Allah {Theos} yang 
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telah Dia dapatkan melalui darah-Nya sendiri. 

Tit 2:13 sambil menantikan pengharapan yang bahagia dan 

penampakan kemuliaan dari Allah {Theos} Yang Mahabesar 

dan YESUS Kristus Juruselamat kita, 

Filipi 2:6 Dia, yang meskipun ada dalam rupa Allah {Theos}, 

tidak menganggap bahwa menjadi setara dengan Allah 

{Theos} adalah sesuatu yang harus dirampas. 

Ayat 6, Pernyataan Paulus, kepada orang-orang Yahudi tentang 

firman Allah, LAI pada (ayat 6) ‘gagal’ dalam bahasa aslinya, 

ekpipto, lebih tepat dimengerti dengan mengatakan bahwa 

‘bukan janji Allah sudah tidak berlaku lagi.’ Hal ini bisa kita 

lihat dengan tujuan Paulus kepada orang Yahudi di Roma. 

Bahwa Paulus ingin menegaskan bahwa Janji-Janji Firman 

Allah, bukannya tidak berlaku lagi. Dengan menjelaskan bukti 

bahwa tidak semua orang dari Israel adalah orang Israel. 

Hanya beberapa dari anak-anak Abraham adalah anak-anak 

perjanjian (lihat ay 7). Bahkan orang Yahudi tidak pernah 

benar dengan Allah hanya berdasarkan garis keturunan mereka 

semata (lihat ay 7), namun harus berdasarkan iman mereka 

(lihat 2:28-29; 4:1; Yoh 8:31-59; Gal 3:7-9; 4:23). Hanyalah 

sisa-sisa Israel yang menerima perjanjian Allah dan berjalan 

didalamnya oleh iman (lihat 9:27; 11:5). Ayat 6 memulai suatu 

rentetan prakiraan tantangan (lih 9:14,19,30; 11:1). 

Ayat 7 Bagian kedua dari ayat ini adalah sebuah kutipan dari 

Kejadian 21:12d. Tidak semua anak-anak Abraham adalah 

anak-anak ikatan perjanjian Allah. 

Ayat 8 Di sini Paulus sedang menggunakan istilah “daging” 

untuk menunjuk kepada nenek moyang bangsa (lihat 1:3; 4:1; 

9:3,5). Ia sedang mengkontraskan keturunan jasmani Abraham 

(Orang Yahudi di 9:3) dengan anak-anak rohani (anak-anak 

perjanjian) dari Abraham (mereka yang akan mempercayakan 

diri pada Mesias yang dijanjikan Allah oleh iman). Ini bukan 

kontras yang sama dengan 8:4-11, manusia yang jatuh sebagai 

lawan dari manusia tebusan. 

Ayat 9 Ini adalah kutipan dari Kejadian 18:10,14. Anak 

perjanjian (“benih”) akan berasal dari Sarah atas inisiatif Allah. 

Hal ini pada waktunya berpuncak pada kelahiran Mesias. Ishak 

adalah penggenapan khusus dari janji Allah kepada Abraham 

dalam Kej 12:1-3 tiga belas tahun sebelumnya. 

Ayat 10 Istri-istri dari Abraham, Ishak, dan Yakub adalah 

mandul; mereka tidak bisa mengandung. Ketidak-mampuan 

mereka untuk mendapat anak ialah satu dari cara Allah untuk 

menunjukkan bahwa Ia berkuasa atas perjanjian-perjanjianNya, 

yaitu garis keturunan Mesias. Cara yang lain adalah bahwa 

garis keturunan Mesias yang benar tidak pernah dihasilkan 

melalui anak sulung dari Kepala-Kepala Keluarga (yang secara 

budaya harusnya demikian). Kuncinya ialah Pilihan Allah 

(lihat Ay 11-12). 

Ayat 11-12 adalah satu kalimat dalam bahasa Yunani. 

Keterangan ini diambil dari Kej 25:19-34. Contoh ini 

digunakan untuk membuktikan Pilihan Allah (lihat ay 16), 

bukan (1) keturunan manusia atau (2) kemampuan atau prestasi 

manusia (lihat ay 16). Ini adalah inti dari Injil, perjanjian baru 

(Baca Yer 31:31-34; Yeh 36:22-36). Namun demikian, 

haruslah diingat bahwa pilihan Allah tdak dimaksudkan untuk 

menyingkirkan, namun untuk mencakup! Mesias akan datang 

dari benih yang terpilih, namun Ia akan datang bagi semua 

(yang beriman, lihat 2:28-29; 4:3,22-25; pasal 10). 

Ayat 13 “Tujuan” ini adalah kata 

majemuk pro ditambah tithēmi, bentuk KATA BENDAnya 

(prothesis), yang digunakan dalam ayat ini berarti menetapkan 

sebelumnya. 
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 Contoh Esau dan Yakub tidak mengacu pemilihan 

yang berkaitan dengan keselamatan pribadi tetapi untuk 

pemilihan yang berkaitan dengan bangsa-bangsa dalam 

program Allah secara keseluruhan. Ayat 12 membuat hal ini 

jelas. “Dikatakan kepada dirinya, anak yang tua harus melayani 

yang lebih muda.” Janji Allah pada Ribka adalah tentang anak 

sulung melayani lebih muda, bukan tentang keselamatan 

pribadi mereka. Esau bisa saja diselamatkan. Dia bisa percaya 

pada Tuhan dan berada di Aula Iman dalam Ibrani pasal 11. 

Bagian ini tidak mengajarkan bahwa Esau itu berdaulat 

ditakdirkan untuk menjadi terkutuk. Ini mengajarkan 

bahwa Allah berdaulat memilih garis keturunan 

Mesias/Kristus. 
Roma 9:10-16 adalah pemilihan jalur Mesias (Roma 9:5). 

Roma 9:6-9 sekalipun mereka (Israel) menurunkan Mesias, 

tetapi tidak semua mereka akan menjadi nenek moyang Mesias 

secara daging. Kata “bukan hanya itu saja” menyambung ayat 

10-18. jadi ayat 11-18 tidak lepas dari ayat 1-10. ini adalah 

bukti bahwa pasal ini tidak menceriterakan mengenai 

keselamatan yang sudah Allah tentukan dari semula, tetapi ini 

adalah jalur Mesias. 
Ayat Roma 9:12 adalah suatu kutipan dari nubuatan dalam Kej 

25:23 berkenaan dengan Esau dan Yakub. 

Firman YHWH kepadanya: “Dua bangsa ada dalam 

kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam 

rahimmu; suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, 

dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang 

muda.” (Kej 25:23) 

Ini menunjukkan bahwa Ribka dan Yakub melaksanakan 

nubuatan, bukan untuk kepentingan pribadi, ketika peristiwa 

mengelabui Ishak dalam kaitannya dengan berkat! 

 

Masih dalam Roma 9:12 bila dibandingkan dengan PL Yakub 

dan Esau bukanlah pemilihan secara individu, tetapi suatu 

bangsa. Jadi ayat ini tidak berbicara mengenai Keselamatan 

individu, tetapi representatif/perwakilan suatu bangsa. Yakub 

mewakili bangsa Israel dan Esau mewakili bangsa Edom. 

Dalam Kejadian 25:23 “Dua bangsa ada dalam rahimmu dan 

suku bangsa yang akan muncul.” Semakin jelas bahwa ini 

bicara suatu bangsa yang akan muncul. Bila secara pribadi 

(individu) Yakub malah menjadi hamba Esau, dan selama 

hidup Esau tidak pernah menjadi hamba Yakub. Ini 

membuktikan ayat-ayat ini menjelaskan atau mengacu kepada 

suatu bangsa. Yakub akan menjadi lebih kuat (tuan) dan Esau 

(Edom) lebih lemah (hamba). Jadi perikop ini sama sekali 

tidak berbicara keselamatan Yakub dan kebinasaan Esau. 
 

Ayat Roma 9:13 “tapi (Aku) membenci Esau,” Ini adalah 

kutipan dari Mal 1:2-3 ( 2 YHWH berfirman, “Aku mengasihi 

kamu. Tetapi kamu mengatakan: Dengan apakah Engkau 

mengasihi kami? Bukankah Esau saudara Yakub? Namun Aku 

mengasihi Yakub, 3 dan membenci Esau, serta membuat 

pegunungannya menjadi tandus dan tanah pusakanya untuk 

serigala padang gurun,) 

“Benci” adalah sebuah istilah Ibrani untuk perbandingan. 

Dalam bahasa Inggris kedengaran sangat kasar, namun 

bandingkan dengan Kej 29:31-33; Ul 21:15; Mat 10:37-38; 

Luk 14:26; dan John 12:25. Istilah-istilah kemanusiaan seperti 

“cinta” dan “benci” tidak berhubungan dengan perasaan Allah 

kepada orang-orang tersebut, namun komitmen-Nya pada 

garis Mesias dan perjanjian-Nya. Yakub adalah anak 

perjanjian berdasarkan nubuatan dari Kej 5:23. Esau, di dalam 

Mal 1:2-3, dikaitkan pada bangsa Edom (yaitu keturunan 

Esau). 
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Roma 9:13 bukan mendahului 9:11. Perkataan ini dikutip dari 

kitab Maleakhi 1:2-3. Dan perlu diperhatikan, perkataan ini 

keluar bukan sejak dalam kandungan tetapi setelah 

mereka menjadi bangsa. Dalam kacamata Kalvinis, mereka 

akan mengatakan bahwa ini membuktikan pemilihan Tuhan 

secara semena-mena atau tutup mata (secara acak/arbiter). 

Padahal ada pemilihan yang tidak acak dan itu bukan 

berdasarkan perbuatan, yaitu IMAN. Menurut Kalvinisme 

ketika seseorang merespon firman Allah dan mengimaninya, 

maka itu dianggap perbuatan. Itu sesuai dengan konsep 

mereka, bahwa iman itu bukan timbul dari pendengaran akan 

firman Allah, tetapi iman itu Allah taruh di hati orang-orang 

pilihan. Konsekuensi dari Allah yang menaruh iman 

kepada seseorang baru ia percaya adalah manusia masuk 

neraka karena Allah tidak memberi iman kepadanya. Ingat 

Roma 4:2-5, ketika kita menerima hadiah, itu bukanlah hasil 

pekerjaan kita, tetapi itu adalah murni pemberian. Dan 

manusia dituntut untuk percaya (beriman) kepada Tuhan. 

 

Ayat 14, “Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan” 

Paulus sering menggunakan bentuk diatribe ini (lihat Roma 

3:5; 4:1;6:1; 7:7; 8:31; 9:14,19,30). 

“Apakah Allah tidak adil?” Bagaimana Allah menyuruh 

manusia bertanggung jawab bila faktor dasar keputusannya 

adalah kedaulatan Allah (lihat Ay 19)? Inilah misteri dari 

pemilihan. 

Tekanan kunci dari konteks ini adalah bahwa Allah bisa 

berbuat apa saja kepada manusia (manusia pemberontak), 

namun demikian, kedaulatan Allah dinyatakan dalam 

kemurahan (lihat catatan pada ay 15), bukan kekuasaan 

semata-mata. Harus juga dinyatakan bahwa pilihan kedaulatan 

Allah tidak didasarkan atas prapengetahuan akan pilihan-

pilihan dan tindakan yang akan diambil oleh manusia di masa 

yang akan datang. Jika seandainya pemilihan itu didasarkan 

atas prapengetahuan/pengetahuan dini tersebut, maka ini 

berarti bahwa akhirnya pilihan dan tindakan manusialah yang 

menjadi dasar pemilihan Allah (lihat ay 16; I Pet 1:2). Dibalik 

ini semua terletak pandangan Yahudi tradisional mengenai 

kemakmuran orang benar (lihat Ul 27-28; Ayub dan Maz 73). 

Namun, Allah memilih untuk memberkati orang yang tidak 

layak melalui imannya (bukan atas dasar prestasinya, (lihat 

5:8)). Allah mengetahui segala perkara namun Ia memilih 

untuk membatasi pilihanNya (1) dalam kemurahan dan (2) 

dalam janji. Tanggapan manusia harus ada, namun ini 

mengikuti dan akhirnya meneguhkan pilihan Allah yang 

mengubahkan kehidupan. 

 

Ayat 15 ini adalah sebuah kutipan dari Kel 33:19. Allah bebas 

bertindak menurut rencana-rencana penebusan-Nya sendiri. 

Bahkan Musa tidak layak untuk berkat Allah (lihat Kel 33:20). 

Ia adalah seorang pembunuh (lihat Kel 2:11-15). Kuncinya 

ialah bahwa pilihanNya adalah di dalam kemurahan (lihat 

ay 16,18-23; 11:30,31,32). 

Ayat 9:15-16 “kemurahan hati” Kata Yunani ini (eleos, lihat ay 

15,16,18,23; 11:30,31,32) digunakan dalam Septuaginta (LXX) 

untuk menterjemahkan istilah Ibrani yang khusus hesed, yang 

artinya “setia, loyal pada perjanjian.” Kasih kemurahan dan 

pilihan Allah adalah jamak, berkelompok, (Yahudi [Ishak], 

bukan Arab [Ismael]; Israel [Yakub], bukan Edom [Esau], 

namun orang Yahudi yang percaya dan orang bukan Yahudi 

yang percaya) sebagaimana juga semua orang. Kebenaran ini 

adalah salah satu kunci untuk membuka misteri dari doktrin 

predestinasi (Tuhan memilih satu orang, satu keluarga, satu 

bangsa untuk menurunkan Mesias yang akan menebus 

mereka semua – penebusan universal). Kunci lain dalam 

konteks pasal 9-11 adalah sifat Allah yang tak pernah 
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berubah—kemurahan (lihat Roma 9:15,16,18,23; 

11:30,31,32), dan bukan prestasi manusia. Kemurahan 

melalui seleksi pada waktunya akan mencapai semua yang 

percaya kepada Kristus. Satu orang membuka pintu iman 

kepada semua (lihat 5:18-19). 

Tidak cukup sampai di situ saja, Kalvinis akan mengutip Roma 

9:15 dan mengatakan bahwa Allah bebas menaruh belas 

kasihan kepada siapa saja. 

Memang benar Allah bebas menaruh belas kasihan kepada 

siapa Ia menaruh belas kasihan. Ayat ini tidak salah, tetapi 

Allah cukup jelas kepada siapa Ia bermurah hati. Allah 

membuat syarat “Aku bermurah hati kepada siapa yang 

percaya dan beriman kepada Kristus” Allah menentukan syarat 

untuk memperoleh anugerah dari-Nya. 

Tidak tergantung kepada kehendak orang. Ya! Kita tidak bisa 

berkehendak “sesuka hati menentukan bagaimana supaya kita 

selamat” Bila Allah menghendaki cara A untuk 

menyelamatkan manusia, maka manusia tidak berhak 

menentukan atau memilih di luar cara Allah dan bila itu 

dilakukan manusia, maka ia menyalahi aturan Tuhan. Allah 

dalam kehendakNya menyatakan bahwa keselamatan 

hanya diperoleh ketika kita percaya dan menerima Tuhan 

sebagai juruselamat kita. 
 

(2) Adapun Firaun, penting untuk memahami bahwa ia 

pertama kali mengeraskan hatinya sendiri. “Dan Firaun 

melihat bahwa telah datang kelegaan, namun dia membuat 

hatinya berat, dan dia tidak mendengarkan mereka, seperti 

YHWH telah berfirman.” (Kel. 8:15). Ini bukan kasus 

“reprobasi berdaulat.” Alkitab mengajarkan bahwa selalu 

merupakan kehendak Allah bagi orang-orang untuk melayani-

Nya, tetapi ketika mereka menolak Dia, Dia menolak mereka 

dan menghakimi mereka dan membuat contoh dari mereka. 

Bandingkan 2 Tes 2:10-12 – “dan dengan segala tipu daya 

ketidakbenaran di antara mereka yang akan binasa, 

sebagai ganti kasih kebenaran yang tidak mereka terima 

agar mereka diselamatkan. 11 Dan karena itulah Allah akan 

mengirimkan daya kerja kesesatan kepada mereka supaya 

mereka percaya pada kepalsuan, 12 sehingga mereka dapat 

dihakimi, yaitu semua orang yang tidak percaya kepada 

kebenaran, tetapi yang senang berada dalam 

ketidakbenaran.“ 

Orang-orang berdosa ini akan dikutuk tapi bukan karena 

mereka tidak berdaulat terpilih dan bukan karena mereka 

terkutuk berdaulat tetapi karena keputusan pribadi mereka 

dalam hal kebenaran. Kata-kata tidak bisa lebih jelas lagi. 

Tuhan memang membuat contoh Firaun, tetapi untuk 

melampaui apa yang Alkitab katakan dan untuk menyatakan 

bahwa Allah memilih untuk menciptakan Firaun untuk tujuan 

membinasakan dia adalah kesalahan besar dan itu memfitnah 

nama Allah yang penuh kasih. 

Roma 9:17-18, ayat ini sering Kalvinis pakai bahwa Firaun 

salah satu contoh yang Allah tentukan untuk binasa. Tetapi jika 

perhatikan, sama sekali tidak ada perkataan yang 

mengindikasikan reprobasi. 

Beralih ke masalah mengeraskan hati, harusnya timbul 

pertanyaan, “Mengapa Allah mengeraskan hati Firaun?” 

Jika kita membaca dalam Keluaran 3:19 “Allah tahu Firaun 

tidak akan membiarkan Israel pergi begitu saja” Kel 5:2 “tetapi 

Firaun berkata; Siapakah Tuhan itu sehingga harus 

kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan Israel pergi? 

Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga akan aku 

membiarkan bangsa Israel pergi” dan dalam Keluaran 4:21b 

“tetapi Aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak akan 



117 

 

membiarkan bangsa itu pergi.” Sangat jelas di dalam hati 

Firaun memang sudah ada keinginan untuk melawan 

kehendak Tuhan. 
Benar bahwa Allah mengeraskan hati Firaun karena Allah tahu 

lebih dahulu, bahwa Firaun menolak Allah. Intinya Firaun 

mengeraskan hatinya hal ini terbukti dalam Kel 7:13; 

8:15,19,32 sampai tulah yang ketujuh ia masih mengeraskan 

hatinya. 

Kesimpulan mengenai hal ini: 
1. Firaun mengeraskan hatinya! Kita tidak bisa 

mengatakan bahwa Allah mengeraskan hatinya lebih 

dahulu, kalau Firaun tidak mengeraskan hatinya dari 

awal, maka ia pasti melepaskan bangsa Israel. 

2. Allah bisa mengeraskan hati Firaun karena Firaun 

memang akan mengeraskan hatinya. Setiap tulah 

selesai ia merasa lega dan ia terus mengeraskan hatinya. 

Bisa saja ia berfikir, bahwa tulah itu sudah berhenti dan 

tidak datang lagi. 

3. Bila Firaun sudah ditetapkan untuk binasa, maka 

untuk apa Allah mengeraskan hatinya? 
4. Analogi “keraskan.” Kita harus ingat bahwa zaman 

dahulu yang bisa keras itu adalah batu bata yang dibuat 

dari tanah lalu dibakar, maka terjadilah 

“pengerasan.” Artinya sesuatu yang sudah memiliki 

bentuknya, bukan berarti belum berbentuk 

sebelumnya. Allah tidak mengubah bentuk, Firaun 

sudah memiliki bentuk hati yang keras dan ketika ia 

mendengar firman Allah, ia mengeraskan hatinya. 

  
Ayat 17 adalah kutipan universal yang kuat dari Kel 9:16 

sedang ayat 18 adalah kesimpulan yang ditarik dari kutipan 

tersebut. Firaun dikatakan telah mengeraskan hatinya dalam 

Kel 8:15,32; 9:34. Allah dikatakan telah mengeraskan hatinya 

dalam Kel 4:21; 7:3; 9:12; 10:20,27; 11:10. Contoh ini 

digunakan untuk menunjukkan kedaulatan Allah (lihat ay 18). 

Firaun harus bertanggung jawab atas pilihannya. Allah 

menggunakan keangkuhan kekeras-kepalaan pribadi Firaun 

untuk mencapai kehendak-Nya bagi Israel (lihat ayat 18). 

Juga perhatikan maksud tindakan Allah dengan Firaun 

adalah penebusan dan lingkupnya mencakup semua. Semua 

ini dimaksudkan: 

1. untuk menunjukkan kuasa Allah (sebagai lawan dari 

dewa-dewa alam dan binatang dari Mesir) 

untuk menunjukkan Allah kepada Mesir dan dengan cara sama, 

seluruh dunia (lihat ay 17). 

Pemikiran barat (Amerika) membesarkan individu, sedang 

pemikiran timur berfokus pada kebutuhan akan kebersamaan 

yang menyeluruh. Allah menggunakan Firaun untuk 

menyatakan Diri-Nya kepada dunia yang dahaga. Ia akan 

berbuat hal yang sama kepada orang-orang Israel yang tidak 

percaya (lihat pasal 11). Dalam konteks ini hak dari satu orang 

berkurang demi kebutuhan keseluruhan. Ingat, juga contoh 

kelompok PL mengenai: 

1. Anak-anak Ayub yang pertama yang mati akibat 

diskusi Allah dengan setan (lih Ayb 1-2) 

2. Tentara Israel yang mati akibat dosa Akhan (lihat 

Yosua 7) 

3. Anak sulung Daud dengan Betsyeba yang mati karena 

dosa Daud (lihat II Sam 12:15). Kita semua dipengaruhi oleh 

pilihan dari orang lain. Kebersamaan ini dapat dilihat di PB 

dalam Roma 5:12-21. 

Ayat 19 “yang menentang kehendakNya” Ini adalah sebuah 

PERFECT ACTIVE INDICATIVE, yang menekankan suatu 

fakta yang ada dengan hasil yang berkelanjutan (lihat II Taw 
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20:6; Ayb 9:12; Maz 135:6; Dan 4:35). Diatribe-nya berlanjut. 

Secara logika, mengikuti diatribe Paulus adalah cara terbaik 

untuk bisa menggarisbesarkan dan memahami pemikiran 

Paulus. Kehendak Allah perlu dilihat pada dua tingkatan. 

Pertama adalah rencana penebusan-Nya bagi seluruh umat 

manusia yang telah jatuh (lihat Kej 3:15). Rencana ini tidak 

dipengaruhi oleh pilihan manusia. Namun pada tingkatan 

kedua, Allah memilih untuk menggunakan perantaraan 

manusia (lihat Kel 3:7-9 dan10). Manusia dipilih untuk 

menggenapi rencana-Nya (baik secara positif, Musa, dan 

negatif, Firaun). 

Ayat 20-21 gambaran ini diambil dari Yes 29:16; 45:9-13; 64:8 

dan Yer 18:1-12. Penggambaran dari YHWH sebagai tukang 

periuk sering digunakan untuk Allah sebagai pencipta, 

sementara manusia berasal dari tanah liat (lihat Kej 2:7). 

Paulus membawa pulang pokok pikirannya mengenai 

kedaulatan dari sang pencipta dengan menggunakan tiga 

pertanyaan lagi—dua yang pertama ada di ay 20 dan yang 

ketiga di ay 21. Pertanyaan terakhirnya mengembalikan pada 

analogi mengenai pilihan positif Allah dalam Musa dan pilihan 

negatif dalam Firaun. 

Kontras yang sama terlihat dalam 

 

(1) Ishak – Ismael, ay 8-9; 

(2) Yakub – Esau dalam ay 10-12; dan 

(3) bangsa Israel dan Edom dalam ay 13. 

 

Analogi yang sama ini dikembangkan untuk mencerminkan 

situasi di zaman Paulus mengenai orang Yahudi yang percaya 

dan tidak percaya. Pilihan positif Allah akhirnya dinyatakan 

dalam pencakupan akan orang non Yahudi yang percaya (ay 

24-29 & 30-33)! 

 

(3) Roma 9:22-23 tidak mengatakan bahwa Allah berdaulat 

memilih beberapa orang berdosa kepada kebinasaan dan 

beberapa untuk kemuliaan. 
22 Dan jika Allah, karena hendak menunjukkan murka dan 

menyatakan kuasa-Nya, maka Dia menanggung dalam 

kesabaran yang besar bejana-bejana kemurkaan yang telah 

dipersiapkan untuk kebinasaan, 23 dan supaya Dia dapat 

memberitahukan kekayaan kemuliaan-Nya atas bejana-bejana 

kemurahan, yang telah Dia persiapkan sebelumnyabagi 

kemuliaan; 

 

Ungkapan “bejana-bejana kemurkaan yang telah dipersiapkan 

untuk kebinasaan” memungkinkan untuk varian suara; menurut 

PC Study Bible, itu dapat menjadi pasif dan middle 

voice dalam bahasa Yunani; middle berarti untuk 

menyesuaikan diri. Di tengah suara subjek bertindak dalam 

hubungannya dengan dia / dirinya sendiri. Pertimbangkan 

catatan ini dari Vincent Word Studies: “tidak dilengkapi OLEH 

ALLAH UNTUK reprobasi, tapi dalam arti kata sifat, siap, 

matang untuk kehancuran, participle yang menunjukkan 

keadaan saat ini yang sebelumnya terbentuk, tapi tidak 

memberi petunjuk CARA ITU TELAH DIBENTUK. Bahwa 

objek murka akhir memiliki sendiri tangan dalam masalah ini 

dapat dilihat dari 1 Tes 2: 15-16.” 

Dengan membiarkan Alkitab berbicara untuk dirinya sendiri 

melalui arti yang jelas dari kata-kata dan dengan 

membandingkan Alkitab dengan Alkitab kita melihat bahwa 

orang berdosa menset dirinya untuk dihancurkan oleh 

penolakannya terhadap kebenaran. Bahkan mereka yang belum 

pernah mendengar Injil, memiliki terang penciptaan dan hati 

nurani dan bertanggung jawab untuk merespon terang yang 
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mereka miliki bahwa mereka mungkin diberikan lebih banyak 

terang (Kisah Para Rasul 17: 26-27). 

 

Dalam Roma 9:22-23 sangat menarik untuk dipelajari, sebab 

ada perbedaan kata “disiapkan” dalam bahasa Yunaninya. 

Dalam ayat 23 kata “yang telah dipersiapkan sebelumnya” 

dalam Yunaninya adalah “proetoimazō” yang mempunyai 

pengertian Allah yang mempersiapkan. Sedangkan dalam ayat 

22 kata “dipersiapkan” adalah “katertismena” yang artinya 

“yang cocok, pantas untuk kebinasaan.” Baik dalam KJV, 

interlinier dan lexicon mendukung pengertian ini. Artinya 

orang-orang itu pantas untuk binasa dan bukan Allah yang 

menentukan kebinasaan mereka. Pantas dan cocok binasa 

karena ia tidak percaya kepada Kristus (Yoh 6:29). 

Lalu biasanya akan muncul pertanyaan, “Mengapa Allah tidak 

langsung menghancurkan orang-orang durhaka dan Iblis?” 

Karena tindakan-tindakan Iblis dapat meningkatkan iman orang 

percaya dan untuk menambah kekayaan dan kemuliaan yang 

Allah akan berikan. 

Efesus 2:3 “ kita adalah orang-orang yang harus dimurkai” apa 

bedanya dengan benda-benda kemurkaan dalam Roma 9:22-

23? Bahwa setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus 

adalah benda-benda yang harus dimurkai. 

 

Ayat 22 “jika” Ini adalah KALIMAT FIRST CLASS 

CONDITIONAL sebagian. Yang dianggap benar dari sudut 

pandang si penulis, namun tanpa adanya kesimpulan 

ketatabahasaan. 

 

Ayat 22-24 adalah satu kalimat dalam bahasa Yunani. Ayat 22 

menyatakan sifat penebusan Allah. Allah ialah Allah dari 

keadilan. Ia akan menuntut pertanggung jawaban manusia atas 

perbuatan mereka. Tetapi Ia juga adalah Allah yang 

berkemurahan. Semua manusia layak untuk mati (lihat 1:18-

3:21). Pengadilan bukanlah kabar yang baik! Sifat Allah yang 

terutama adalah kemurahan dan bukan kemurkaan. (lihat 

Ul.5:9-10; 7:9; Hos 11:8-9). Pilihan-Nya adalah untuk 

penebusan (lihat Yeh 36:22-33). Ia bersabar terhadap manusia 

berdosa (lihat Yeh 18). Ia bahkan menggunakan kejahatan bagi 

rencana penebusanNya! (contoh: Setan, Firaun, Penenung dari 

En-Dor, Asyur, Nebukadnezar, Koresh, dan dalam pasal 11, 

orang Israel yang tidak percaya)! Allah mempertunjukkan 

murka-Nya untuk memberitakan kuasa-Nya (cf. v. 22) dan 

kekayaan kemuliaan-Nya (lihat ay 23). Tindakan Allah selalu 

memiliki maksud penebusan (kecuali Gehenna, yang adalah 

penyingkiran terakhir dari para pembangkang yang tidak 

percaya dan dosa). 

“benda-benda kemurkaan” istilah ini melanjutkan 

penggambaran Paulus mengenai tanah liat dari ay 20 dan 21. 

Secara jelas hal ini menunjuk pada manusia yang tidak percaya 

yang digunakan Allah untuk melaksanakan rencana penebusan-

Nya. Pemberontak yang tidak percaya akan mendapatkan hari 

penghakiman dan konsekuensi mereka. Namun demikian, 

Allah memilih untuk menggunakan orang-orang yang tidak 

percaya untuk menggenapi rencana penebusannya yang lebih 

luas dan mencakup semua. 

1. R. Vincent, dalam bukunya Word Studies, vol. 2, 

mengatakan “Bukannya ditetapkan oleh Allah untuk 

pembinasaan namun dalam pengertian kesifatan, siap, matang 

untuk pembinasaan, bentuk participle-nya di sini menjelaskan 

tentang suatu status yang telah dibentuk sebelumnya, namun 

tanpa keterangan bagaimana cara pembentukannya.” (p. 716) 

(4) Roma 9: 23-24 tidak berarti bahwa Allah memanggil 

hanya sekelompok orang pilihan pra-dipilih tertentu untuk 
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keselamatan. “23 dan supaya Dia dapat memberitahukan 

kekayaan kemuliaan-Nya atas bejana-bejana kemurahan, yang 

telah Dia persiapkan sebelumnya bagi kemuliaan; 24 yang juga 

telah memanggil kita bukan hanya dari antara orang-orang 

Yahudi tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain,” 

Kita harus membaca dalam bahasa ayat-ayat. Calvinis 

mengklaim bahwa ayat 24 mengacu pada “panggilan efektif,” 

yang merupakan istilah yang menggambarkan “panggilan tak 

bisa ditolak umat pilihan,” tapi ini menambah Firman Allah, 

yang merupakan kesalahan besar. Alkitab dengan jelas 

menyatakan bahwa Allah telah memanggil semua orang yang 

akan datang kepada Kristus. Allah memanggil melalui Injil (2 

Tes. 2:14) dan Injil harus diberitakan kepada segala makhluk 

(Mrk. 16:15). Allah memanggil “barangsiapa hendak” (Roma 

10:13;. Wahyu 22:17). Allah memanggil setiap orang yang 

percaya pada Kristus. “Dan inilah kehendak Dia yang telah 

mengutus Aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat 

Putra dan percaya kepada-Nya, dia akan memperoleh 

hidup kekal, dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir 

zaman.” (Yoh 6:40.). 

 

Roma 9:19-24 Mengenai Tukang Periuk dan Tanah Liat. 
Dalam pemandangan Kalvinis ada orang-orang yang Tuhan 

bentuk untuk kemurkaan, yaitu “benda-benda yang Allah 

persiapkan untuk binasa.” Orang-orang yang Tuhan persiapkan 

untuk kemurkaan adalah orang reprobat (non-pilihan) dan 

orang-orang yang diciptakan untuk tujuan yang mulia adalah 

orang-orang pilihan. 

Kontra-argumen untuk ayat ini: Kata Yunani untuk benda 

adalah “skewos”. Hal yang sama kita temukan dalam 2 

Timotius 2:20 “Ada benda-benda untuk tujuan mulia dan 

kurang mulia.” Dan jika diperhatikan ternyata seseorang bisa 

berusaha untuk menjadi perabot yang mulia, bukan secara 

acak. Ada syarat untuk menjadi perabot yang mulia, yaitu ia 

harus menyucikan dirinya dari hal-hal yang duniawi. 

Seseorang bisa menjadi benda yang mulia dengan menjaga 

dirinya. Allah berhak menentukan apa saja, tetapi bukan 

yang bertentangan dengan sifat-sifatNya. Allah memberi 

syarat agar menjadi perabot yang mulia dengan menjaga 

kesucian hidup. 

Ayat 23 “yang telah dipersiapkan-Nya untuk kemuliaan” 

Kebenaran yang sama ini dinyatakan dalam Rom 8:29-30 dan 

Ef 1:4,11. Pasal ini adalah pernyataan terkuat mengenai 

kedaulatan Allah dalam PB. Tidak mungkin disangkal bahwa 

Allah berkuasa penuh terhadap penciptaan dan penebusan! 

Kebenaran yang agung ini tidak boleh dihaluskan atau 

dilunakkan. Namun demikian ini harus diseimbangkan dengan 

pilihan Allah akan perjanjian sebagai cara menghubungkan diri 

dengan manusia ciptaan-Nya, yang diciptakan sesuai dengan 

gambar-Nya. Pastilah benar bahwa beberapa perjanjian dalam 

PL, seperti Kej 9:8-17 dan 15:12-21, adalah tidak bersyarat dan 

tidak berhubungan dengan semua tanggapan manusia, namun 

perjanjian-perjanjian lain mensyaratkan tanggapan manusia 

(yakni, Eden, Nuh, Musa, Daud). Allah punya rencana 

penebusan bagi ciptaan-Nya, tak seorang pun dapat 

mempengaruhi rencana ini. Allah telah memilih untuk 

mengijinkan pribadi-pribadi untuk berpartisipasi dalam 

rencana-Nya. Kesempatan berpartisipasi ini adalah ketegangan 

teologis antara kedaulatan (Roma 9) dan kehendak bebas 

manusia (Roma 10). 

Tidaklah tepat untuk memilih satu tekanan alkitabiah dan 

mengabaikan yang lain. Ada ketegangan antar doktrin karena 

orang timur menyajikan kebenaran dalam suatu pasangan 

dialektis atau pasangan yang dipenuhi ketegangan. Doktrin 
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harus dipegang dalam hubungannya dengan doktrin lain. 

Kebenaran adalah sebuah mosaik dari kebenaran-kebenaran. 

Memang ada misteri di sini! Paulus tidak menarik kesimpulan 

logis terhadap orang yang tidak percaya yang dipersiapkan 

(kataptizō) untuk kemurkaan (ay 22) dan orang-orang 

percaya yang dipersiapkan (proetoimazō) untuk kemuliaan 

(ay 23). Apakah pilihan Allah satu-satunya faktor atau apakah 

pilihan Allah didasarkan atas kemurahan bagi semua, namun 

beberapa orang menolak penawaran-Nya? Apakah manusia 

mempunyai bagian dalam penentuan masa depannya sendiri 

(lihat 9:30-10:21)? Ada pernyataan yang berlebihan dari kedua 

sisi tersebut (Augustinus – Pelagius). Bagi saya konsep 

perjanjian mempersatukan keduanya dengan penekanan pada 

Allah. Manusia hanya bisa menanggapi inisiatif Allah. (mis. 

Yohanes 6:44,65). Namun bagi saya, sifat Allah tidaklah plin-

plan, namun berkemurahan. Ia menjangkau semua manusia 

ciptaan yang sadar yang diciptakan menurut gambar-Nya (lihat 

Kej 1:26,27). Saya bergumul dengan konteks ini. Sangat kuat, 

namun berwarna hitam dan putih. Berfokus pada orang Yahudi 

yang tidak percaya, yang menghasilkan cakupan terhadap 

orang bukan Yahudi (pasal 11)! Namun ini bukanlah satu-

satunya naskah tentang sifat Allah! 

Ayat 24 ini menunjukkan bahwa obyek janji Allah lebih luas 

dari hanya bangsa Israel. Allah telah menunjukkan kemurahan 

bagi manusia berdasarkan pilihan-Nya. Janji dari Kej 3:15 

berhubungan dengan semua manusia (karena belum ada orang 

Yahudi sampai pasal 12). Pemanggilan Abraham berhubungan 

dengan semua manusia (lihat Kel 19:5-6)! Inilah misteri dari 

Allah yang tersembunyi, namun sekarang telah dinyatakan 

sepenuhnya (lihat Ef 2:11-3:13; Gal 3:28; Kol 3:11). 

Penegasan Paulus dalam ay 24 akan digambarkan dengan 

kutipan-kutipan PL (ay 25-29). 

1. ayat 25, Hosea 2:23 

2. ayat 26, Hosea 1:10b 

3. ayat 27, Yesaya 10:22 dan/atau Hosea 1:10a 

4. ayat 28, Yesaya 10:23 

5. ayat 29, Yesaya 1:9 

Ayat 25-26 Dalam konteks bagian ini dihubungkan dengan 

Sepuluh Suku di Utara, namun di sini Paulus menunjuk pada 

orang bukan Yahudi. Hal ini pemakaian PL yang lazim oleh 

para penulis PB. Mereka melihat gereja sebagai penggenapan 

janji-janji kepada Israel (lihat II Kor 6:16; Ti 2:14; I Pet 2:5-9). 

Dalam kasus ini bagian dalam Hosea menunjuk pada Israel 

yang tidak setia. Jika Allah dapat memulihkan Sepuluh Suku 

Utara yang menyembah berhala, Paulus melihat ini sebagai 

bukti kasih dan pengampunan Allah yang satu hari nanti 

bahkan mencakup orang-orang kafir penyembah berhala. 

(Orang bukan Yahudi). 

Ayat 27-28 “SEPERTI PASIR DI LAUT” Ini adalah bagian 

dari bahasa penggambaran mengenai banyaknya hasil dari janji 

Allah kepada Abraham (lihat Kej 15:5; 22:17; 26:4). 

“SISANYA YANG AKAN DISELAMATKAN”, Kata “sisa” 

sering digunakan dalam kitab nabi-nabi PL untuk menunjuk 

pada orang-orang Israel yang ditawan, yang akan dibawa 

kembali oleh Allah ke tanah perjanjian. Dalam penggunaan 

Paulus, istilah ini menunjuk pada orang Yahudi yang memiliki 

hubungan iman dengan Allah dan/atau mereka yang telah 

mendengar injil dan menanggapinya dengan iman pada Kristus. 

Bahkan dalam Israel Perjanjian, terdapat suatu pemisahan 

rohani, hanya sebagian yang benar dengan Allah. Pemilihan 

Israel tidak menyingkirkan kebutuhan akan tanggapan iman 

pribadi (Yes 1:16-20) 
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Paulus sedang menggunakan frase PL yang semula 

berhubungan dengan tawanan Yahudi yang hanya sedikit dari 

mereka kembali ke Palestina, untuk menunjuk pada mereka 

yang telah mendengar injil, namun sebagian besar dari mereka 

tidak percaya dan menerima Kristus. Hanya sebagian 

persentase yang kecil dari pendengar (Yahudi dan Non Yahudi) 

di abad pertama menanggapi berita injil. Paulus menyebut 

mereka yang menanggapi sebagai “sisa-sisa”. 

Ayat 29 Ini adalah kutipan dari Yesaya 1:9, yang menjelaskan 

keberdosaan bangsa Israel. Penghakiman Allah atas Israel 

selalu menyisakan (1) sisa-sisa orang yang percaya atau (2) 

garis keturunan Mesias. Allah menyisakan beberapa untuk 

menjangkau yang banyak. 

“Sodom. . .Gomora” Ayat 28 berhubungan dengan 

penghakiman Allah. Ayat ini khususnya menyebutkan dua kota 

kafir yang dimusnahkan Allah dalam Kej 19:24-26, namun ini 

menjadi suatu istilah bagi penghakiman Allah (lihat Ul 29:34; 

Yes 13:19; Yer 20:16; 49:18; 50:40; Amos 4:11). 

 

(5) Keselamatan Allah bahkan dari orang-orang Yahudi itu 

bukanlah masalah pemilihan “berdaulat” tetapi 

didasarkan pada iman individu terhadap Firman-

Nya. “Namun Israel, sekalipun mengejar hukum kebenaran dia 

tidak sampai kepada hukum kebenaran itu. Mengapa? Sebab 

bukan atas dasar iman, melainkan sesuai dengan perbuatan 

torah. Sebab mereka telah tersandung pada batu sandungan, 

seperti yang telah tertulis, “Lihatlah, Aku meletakkan di Zion 

sebuah batu sandungan dan karang penghalang dan setiap 

orang yang percaya kepada-Nya, tidak akan dipermalukan.” 

(Roma 9:31-33). 

 

Ayat 30-31 Ini adalah suatu kesimpulan yang mengejutkan dari 

maksud pemilihan Allah. Ayat 30-33 adalah suatu ringkasan 

dari pasal 9 dan suatu pengantar untuk pasal 10. Orang bukan 

Yahudi yang percaya dibenarkan Allah, dan tidak semua orang 

Yahudi! Allah menghadapi seluruh manusia dalam suatu cara 

perjanjian. Allah selalu mengambil inisiatif dan menetapkan 

persyaratannya. Individu-individu harus menanggapi dengan 

pertobatan dan iman, ketaatan, dan ketekunan. Apakah manusia 

diselamatkan oleh (1) kedaulatan Allah; (2) oleh kemurahan 

Allah melalui iman dalam karya paripurna Mesias; atau (3) 

atau oleh suatu tindakan iman pribadi? Ya! 

 

Kunci kepada kebenaran Allah bukanlah prestasi manusia, 

namun sifat dan anugerah Allah melalui Kristus. Kebenaran 

adalah suatu pencapaian yang tidak mungkin terjadi oleh 

manusia yang telah jatuh. Namun hal ini adalah suatu anugerah 

yang ditawarkan secara cuma-cuma melalui iman dalam 

Kristus (lihat 3:21-31). Namun demikian, anugerah ini harus 

diterima (lihat ay 33; Yoh 1:12; 3:16; Rom 4:1 ff; 20:9-13; Ef 

2:8-9). Ini adalah kebenaran yang terlewatkan oleh orang-orang 

Yahudi yang bermoral, agamawi, tulus hati. (juga semua 

golongan legalistik)! 

George Eldon Ladd dalam bukunya A Theology of the New 

Testament, membuat pokok pandangan yang baik: 

“Pengajaran Paulus tentang Hukum Taurat sering didekati dari 

sudut pandang pengalaman kesejarahan baik dari Paulus 

sendiri sebagai seorang rabi Yahudi, atau dari Orang Yahudi 

kebanyakan abad pertama dibawah Hukum. Namun demikian, 

pemikiran Paulus harus dilihat bukan sebagai pengakuan dari 

otobiografi rohaninya, atau sebagai penjabaran atas sifat 

legalistis dari Farisi abad pertama, namun sebagai suatu 

penafsiran teologis oleh seorang pemikir Kristen mengenai dua 

cara kebenaran: Legalisme dan Iman.” (p. 495) 
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Ayat 33 Ini diambil dari Yes 28:16 digabungkan dengan 8:14. 

“Sesungguhnya, Aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah 

batu,” 28:16a 

“batu sentuhan dan batu sandungan,” 8:14b 

“Siapa yang percaya (kepadaNya), tidak akan gelisah,” 28:16b 

Dengan menggabungkan ayat-ayat tersebut seperti ini (teknik 

rabi-rabi) ia mengubah arti dari Yes 28:16 dari positif ke 

negatif. Paulus mengolah PL untuk tujuannya sendiri. 

“siapa yang percaya kepada-Nya, tidak akan dipermalukan” Ini 

berasal dari Yes 28:16b. Ini juga dikutip dalam Rom 10:11 dan 

mirip dengan Yoel 2:32, yang dikutip dalam Rom 10:13. Kunci 

keselamatan mencakup (1) obyeknya (batu penjuru) dan (2) 

penerimaan pribadi tiap individu (iman dalam Dia). 

“SEBUAH BATU” Ini aslinya adalah gelar bagi Allah (lihat 

Maz 18:1-2,31,46; Ul 32:18; I Sam 2:2; Maz 28:1; 31:3; 42:9; 

71:3; 78:35), namun ini diambil menjadi gelar Mesias (lih Kej 

49:24; Maz 118:22; Yes 8:14; 28:16; Dan 2:34-35, 44-45; Mat 

21:42-44). Elemen kunci dari janji perjanjian Allah (Mesias) 

disalahmengertikan dan ditolak (lihat I Kor 1:23). Orang 

Yahudi salah mengerti bukan hanya terhadap tujuan Mesias, 

namun syarat dasar dari perjanjian Allah. Kristus bagi orang 

Yahudi menjadi suatu sandungan. (lihat Isa.8:14; Luke 2:34), 

namun bagi orang percaya baik Yahudi dan bukan Yahudi, Ia 

menjadi batu fondasi (lih Yes 28:16; 1 Petrus 2:6-10). 

 

(6) Roma 10 tidak meninggalkan keraguan tentang hal ini; 

janji keselamatan membuktikan bahwa itu bukan pilihan 

sembarangan atau pilihan “berdaulat” Allah(Rom 10: 8-

13). Perhatikan kata-kata “setiap orang” dan “semua.” Apakah 

Tuhan mengolok pendosa dengan menjanjikan mereka 

keselamatan jika mereka percaya kepada Kristus dan kemudian 

hanya mengaktifkan mereka yang berdaulat terpilih untuk 

benar-benar beriman seperti itu? 

 

(7) Kedaulatan Allah tidak berarti bahwa kehendak-Nya 

selalu dilakukan pada manusia. “Namun kepada Israel Dia 

berfirman, “Sepanjang hari Aku mengulurkan tangan-Ku 

kepada bangsa yang tidak percaya dan yang membantah.” 

(Rom. 10:21). Lihat juga Mat 23:37: “Yerusalem, Yerusalem, 

engkau yang membunuh para nabi dan merajam mereka yang 

telah diutus kepadamu! Betapa sering Aku ingin 

mengumpulkan anak-anakmu, bagaikan seekor induk ayam 

mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu 

tidak mau.” 

Allah telah menciptakan manusia menurut gambar-Nya. 

Manusia bukan robot. Dia bisa lakukan kehendaknya 

mengatakan tidak kepada Allah, dan manusia telah mengatakan 

tidak kepada Allah dan telah menolak Allah dari Kejadian 

sampai Wahyu. Jika kedaulatan Allah berarti bahwa kehendak-

Nya selalu dilakukan, dunia ini akan tidak masuk akal! Ini 

adalah kehendak Tuhan, misalnya, untuk setiap orang percaya 

untuk “Kuduslah kamu; sebab Aku kudus “(1 Pet. 1:16), tetapi 

kita mengetahui dengan baik bahwa ini tidak selalu terjadi dan 

tidak pernah terjadi dengan sempurna. 

(8) Allah membutakan Israel, itu bukan soal pemilihan 

berdaulat tapi itu karena mereka pertama mengeraskan 

hati mereka sendiri. Pertimbangkan ayat-ayat dalam Yeh. 12: 

2; Mat. 13:15 dan Kisah Para Rasul 28: 25-27: 

Yehezkiel 12:2 “Hai anak manusia, yang tinggal di tengah-

tengah kaum pemberontak. Mereka memiliki mata untuk 

melihat, tetapi mereka tidak melihat; mereka memiliki telinga 
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untuk mendengar, tetapi mereka tidak mendengar; sebab 

mereka itu kaum pemberontak.” 

Yehezkiel mengatakan penyebab kebutaan Israel 

adalah pemberontakan sendiri. 

Matius 13:15 “Sebab hati bangsa ini telah menebal dan mereka 

sulit mendengarkan dengan telinga, dan mereka menutup 

matanya supaya mereka tidak bisa melihat dengan mata, 

dan tidak bisa mendengarkan dengan telinga, dan tidak bisa 

memahami dengan hati, lalu mereka berbalik dan Aku 

menyembuhkan mereka. “ 

Matius mengatakan Israel menutup matanya sendiri dan 

itulah alasan mereka tidak bertobat. Tidak ada reprobasi 

berdaulat di sini. 

  
Kisah Para Rasul 28: 25-27 – “Dan mereka pun berpencar 

karena seorang dengan yang lain berbeda pendapat ketika 

Paulus mengatakan satu perkataan, “Sesungguhnya Roh Kudus 

berbicara melalui Nabi Yesaya kepada leluhur kita, 26 dengan 

mengatakan: Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah: 

Dengan pendengaran kamu akan mendengar, tetapi kamu 

sekali-kali tidak mengerti; dan dengan penglihatan, kamu akan 

melihat, tetapi kamu sekali-kali tidak memahami. 27 Sebab hati 

bangsa ini sudah dikeraskan, dan mereka mendengar dengan 

telinga yang berat, dan mereka menutup matanya, agar 

jangan mereka melihat dengan mata dan mendengar dengan 

telinga dan mengerti dengan hati dan mereka berbalik dan Aku 

akan menyembuhkan mereka.” 

Sekali lagi, Kisah Para Rasul mengatakan Israel menutup 

matanya sendiri supaya dia akan dipertobatkan. Tidak ada 

dukungan untuk doktrin reprobasi berdaulat Calvinis di sini. 

KESIMPULAN 

Dari semua eksegesis Roma pasal 9 yang dipaparkan, maka 

penulis mengambil satu kesimpulan bahwa adalah tidak benar 

jika Roma pasal 9 ditulis Rasul Paulus untuk menangkal atau 

membungkam Kaum Arminian atau untuk memberi dukungan 

kuat terhadap paham Kalvinisme. Dalam Pasal 9 ini Rasul 

Paulus berusaha menjelaskan akan pemilihan Allah atas 

mereka dimana Allah memilih keturunan mereka untuk 

melahirkan Sang Mesias yang akan menebus semua dosa 

manusia atau dengan kata lain Paulus memberikan penjelasan 

tentang benang merah dari arti janji yang sesungguhnya 

dimana Paulus ingin agar kaum Yahudi yang ada di Roma 

menyadari tentang keberadaan mereka, bahwa mereka telah 

dilahirkan dari keturunan Ishak dan Abraham. Paulus juga 

menjelaskan dan menegaskan kepada mereka bahwa 

keselamatan bukan didapat atau diperoleh kerena usaha kita 

tetapi itu semua hanya didapat melalui bertobat dan beriman 

kepada kematian Yesus Kristus yang telah mati itu. Allah tidak 

pernah mengingkari janji-Nya dan Ia telah menggenapi-Nya 

dengan kedatangan Mesias yang akan membawa orang-orang 

yang telah dipilih-Nya untuk datang kepada Allah. 

 

Pada akhirnya, Paulus menegaskan sekali lagi bahwa karena 

Kasih Allah yang sangat besar kepada manusia atau umat-Nya 

maka Ia rela memberikan Anak-Nya yang Tunggal untuk 

menebus dosa kita semua umat manusia dan bagi mereka yang 

percaya kepada-Nya akan diselamatkan. Ketika kita percaya 

kepada Yesus Kristus yang telah mati diatas kayu salib maka 

kita diselamatkan dan bukan karena perbuatan baik kita atau 

kehebatan kita tetapi semuanya itu hanya karena kasih Allah 

semata-mata bagi kita. Jadi, janganlah kita berbangga hati atas 

diri kita tetapi kita harus bangga memiliki Allah yang sangat 

luar biasa mengasihi kita dan Ia mau menyelamatkan kita dari 
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hukuman maut. Maukah anda menerima Yesus Kristus sebagai 

Tuhan dan Juruselamat pribadimu? 

 

Pertanyaan reflektif Roma pasal 9: 

1. Bagaimana pasal 9 (predestinasi) berhubungan dengan pasal 

10 (kehendak bebas manusia)? 

2. Apakah tema utama dari pasal 9:1-29? 

3. Apakah Allah telah mengingkari janjiNya pada Israel? 

4. Sebutkan hak-hak istimewa apa yangdimiliki bangsa 

Israel (9:4-5) ! 

5. Apakah semua orang Yahudi benar dengan Allah? 

Mengapa atau mengapa tidak (9:6)? 

6. Jika manusia dipaksa mengerjakan kehendakAllah 

apakah secara moral ia bertanggung jawab? 

7. Bagaimana “kemurahan” adalah kunci dari predestinasi 

(lihat 15,16,18,23; 11:30-32)? 
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BERLINDUNG DI BALIK PAYUNG FANTASI 

 

Teologi Reformed/Calvinis saya samakan dengan judul lagu 

“Payung Fantasi” yang dinyanyikan dengan nuansa Jazz yang 

kental oleh Shelomita and Opustre Big Band, liriknya adalah 

sebagai berikut: 

 
 

Lenggang menorak menarik hati serentak Hei hei siapa dia 

Wajah sembunyi di balik payung fantasi Hei hei siapa dia 

Payung Fantasi arah ke mana dituju hei hei tunggu dulu 

Bolehkah aku melihat sari wajahmu, bolehkan sayang? 

Siapa gerangan dinda, bidadari dari surga 

Ataukah burung kenari membawa harapan pelipur hati 

Payung Fantasi menempeli sinar pagi hei hei cantik dia 

Boleh kupandang wajahmu secantik bintang bolehkah 

kupandang? 

Siapa gerangan pula cend’rawasih dari bola 

Ataukah si bintang siang pembawa pelipur rasa bahagia 

 

Ketika membaca judul lagu ini, angan saya melayang 

memikirkan Teologi Reformed/Calvinis, saya tersentak dengan 

kata Payung Fantasi, seorang yang menganut Teologi 

Reformed/Calvinis bagaikan seseorang yang berlindung di 

balik Payung Fantasi. Karena “Payung Fantasi” maka orang 

yang berpegang teguh pada Teologi Reformed/Calvinis 

bagaikan percaya pada Filsafat Logis yang kait-mengait namun 

TIDAK BENAR pada kenyataannya karena menabrak ayat-

ayat Alkitab dan mengabaikan ayat-ayat Alkitab serta 

menafsirkan secara salah ayat-ayat Alkitab yang lain, sehingga 

tidak menghasilkan harmonisasi dan satu penafsiran yang utuh 

dan benar dari semua ayat-ayat Alkitab. 

Lewis Sperry Chafer, pendiri dan Rektor pertama Dallas 

Theological Seminary, salah seorang yang sangat merasa dari 5 

point Calvinisme yang disebut TULIP, point ke-3 yaitu 

Limited Atonement adalah salah satu dari 5 poin Calvinisme 

yang paling sulit untuk dipertahankan sehingga banyak dari 

mereka membuang poin ini dan menjadi Four-points Calvinist, 

karena terlalu sulit bagi mereka untuk melawan terlalu banyak 

ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus Kristus menebus 

dosa semua manusia. 

————————————————————— 

BAHAYA CALVINISME 
Ketika kita membahas Doktrin Keselamatan (soteriology), 

rasanya sangat sulit untuk menghindar dari pembahasan 

tentang Calvinisme. John Calvin diyakini oleh para pemujanya 

https://dedewijaya.files.wordpress.com/2015/06/5pointsout2.jpg
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yang umumnya para pemimpin gereja Reform dan Presbyterian 

sebagai seorang yang telah menyusun konsep keselamatan 

yang terbaik sepanjang zaman. Benarkah demikian? Namun 

Calvin sendiri menyatakan bahwa seluruh konsep 

keselamatannya didasarkan pada Bapak gereja yang sangat 

dikaguminya, yaitu Agustinus, seorang pendiri gereja Roma 

Katolik yang telah menyesatkan banyak orang. 

Sesungguhnya kalau demikian maka jika konsep keselamatan 

Agustinus benar maka benarlah konsep keselamatan Calvin. 

Dr. Laurence M. Vance dengan bukunya The Other Side of 

Calvinism, buku setebal 788 halaman, telah membahas secara 

menyeluruh tentang Calvinism. Menurut Vance “Calvinisme is 

therefore the greatest Christian heresy that has plagued the 

church.” (Calvinisme adalah ajaran sesat yang terhebat yang 

mewabahi kekristenan). Menurut Laurence M. Vance, Ph. D, 

ajaran Calvin yang tidak alkitabiah telah melanda dunia 

kekristenan bahkan gereja-gereja Baptis yang secara prinsip 

berbeda dasar theologinya. Menurut Vance, kaum Anabaptis 

adalah kelompok yang percaya bahwa keselamatan datang dari 

bertobat dan percaya, bukan yang dipilih Allah tanpa kondisi 

(unconditional election) seperti yang dikatakan oleh Calvin. 

Banyak pemimpin jemaat yang sedemikian terikatnya pada 

Calvinisme sehingga sesungguhnya kepercayaannya tidak 

seperti yang dipercayai Calvinis, toh tetap menyebut diri 

Calvinis. Seorang theolog berkata kepada Dr. Suhento Liauw 

bahwa Rektor seminarinya percaya bahwa ada aspek tanggung 

jawab manusia dalam teologinya, namun tetap menyebut 

dirinya Calvinis sambil menuduh yang percaya pada 

unconditional election itu adalah ultra-Calvinis. Kalau 

dipikirkan secara jernih, sejak ia percaya adanya aspek 

tanggung jawab manusia, maka secara otomatis ia bukan 

seorang Calvinis lagi karena teologi Calvinis tidak mengenal 

aspek tanggung jawab manusia sama sekali. 

Banyak pemimpin jemaat gereja Baptis yang tanpa berpikir 

panjang berkata bahwa mereka two-point Calvinist atau one-

point Calvinist. Mereka percaya pada aspek perseverance yang 

Calvinistic bahkan ngotot tanpa mempercayai unconditional 

election dan limited atonement Calvin. Mereka percaya bahwa 

sekali diselamatkan selama-lamanya akan diselamatkan tak 

peduli apapun yang terjadi. Padahal ini adalah bentuk 

perseverance Calvinistic yang merupakan efek samping dari 

dipilih Allah secara tanpa kondisi. 

Jika manusia memang sudah jatuh ke dalam dosa dan telah 

kehilangan kemuliaan Allah namun tidak kehilangan kesadaran 

diri dan kemampuan respon, sehingga Allah masih menyerukan 

agar manusia bertobat dan percaya, maka ia tidak kehilangan 

aspek tanggung jawab manusia. Dan jika manusia bertanggung 

jawab untuk bertobat dan percaya, maka setelah bertobat dan 

percaya pun manusia tetap bertanggung jawab untuk setia 

hingga akhir. 

Menurut Dave Hunt maupun Laurence M. Vance tidak ada 

orang yang bisa percaya pada 2 point atau 1 point dari filsafat 

Calvin itu karena 5 point-nya kait-mengait. Satu poin 

dilepaskan maka akan terlepas secara keseluruhannya. Total 

Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, 

Irresistible Grace, dan Perseverance of the Saints adalah 

sebuah rangkaian filsafat yang kait-mengait secara 

berkesinambungan. 

Kelihatannya Calvin terlebih dulu dapatkan filsafat ini dari 

poin Unconditional Election dan kemudian ia menyodok ke 

atas dengan nalar kalau manusia diselamatkan karena dipilih 

Allah, maka itu seharusnya manusia bukan hanya total 
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depravity melainkan total inability sebab seandainya manusia 

masih bisa merespon maka konsep Unconditional Election 

tidak bisa diterapkan. Kemudian ia menyodok ke bawah 

dengan nalar bahwa kalau Unconditional Election maka tidak 

mungkin Allah menebus seluruh manusia. Konsep atonement 

(penebusan) yang bisa masuk ke dalam konsep Unconditional 

Election ialah Limited Atonement, sebab tidak masuk akal 

kalau Allah menebus semua manusia namun tidak memilih 

semuanya untuk masuk Sorga. Karena tiang utama filsafat ini 

adalah Unconditional Election, maka sekalipun harus 

menabrak banyak ayat, tetap harus dipaksakan konsep Limited 

Atonement. 

Dan dari sini ia maju lagi satu langkah ke bawah. Kalau 

keselamatan itu sepenuhnya oleh pilihan Allah tanpa kondisi 

(Unconditional Election), maka manusia tidak mungkin bisa 

menolak pilihan Allah sehingga terciptalah poin keempat yang 

disebut, Irresistible Grace (anugerah yang tidak dapat ditolak). 

Padahal kita menyaksikan penolakan Injil baik terhadap Tuhan 

Yesus oleh para ahli Taurat dan Farisi maupun terhadap para 

Rasul dalam kitab Kisah Para Rasul. 

Dan poinnya yang terakhir, jika Allah yang memilih secara 

tanpa kondisi, penebusan hanya kepada orang yang dipilih, dan 

manusia tidak bisa menolak pilihan Allah, maka siapapun yang 

terpilih, pastilah akan dipelihara Allah hingga akhir hidupnya. 

Bahkan ada seorang pemimpin jemaat berkata kepada Dr. 

Suhento Liauw bahwa ia percaya sekali bahwa seseorang yang 

telah dipilih, walaupun kemudian hidupnya kacau bahkan telah 

pindah ke agama lain, ia yakin pada suatu hari kelak, sebelum 

ia mati, ia akan kembali. Tentu tanpa ayat pendukung 

melainkan berdasarkan keyakinan yang dipupuk lewat nalar 

filsafat Calvin. Lihatkah pembaca bahwa Calvinisme 

sesungguhnya adalah sebuah rangkaian filsafat yang disusun 

berdasarkan sebuah konsep terlebih dahulu? Calvinisme bukan 

theology yang disimpulkan dari ayat-ayat Alkitab, melainkan 

sebuah rangkaian nalar yang sangat logis, yang dimulai dari 

sebuah keyakinan. Dari keyakinan bahwa manusia masuk 

Sorga oleh pilihan Allah kemudian dikembangkan menjadi 

sebuah rangkaian filsafat yang sistematis dan logis. 

Selanjutnya dari konsep ini mereka menabrak semua ayat dan 

menafsirkannya dengan menyesuaikannya dengan konsep 

mereka sehingga mereka berkata bahwa kata “semua” dalam I 

Yoh 2:2, Ibr 2:9 itu bukan berarti semua orang, dan kata “seisi 

dunia” dalam I Yoh 1:29 itu bukan seisi dunia. Bahkan untuk 

mendukung konsep Perseverance mereka, semua ayat yang 

menunjukkan bahwa manusia harus setia sampai akhir (I Kor 

15:2, Ibr 3:6, 14 dll), ditabrak tanpa pertimbangan. Itulah 

sebabnya Vance berkata bahwa Calvinisme adalah ajaran sesat 

yang terhebat dalam kekristenan. Dan ia telah merusak 

kekristenan dari dalam jauh lebih dahsyat dari ajaran sesat 

manapun. Ajaran sesat lain begitu menyolok dan begitu cepat 

diidentifikasi dan segera diisolasi. Namun Calvinisme masuk 

ke dalam kekristenan dan menyerang kekristenan dari dalam. 

Eropa dan Amerika bahkan kekristenan seluruh dunia semakin 

dikalahkan oleh Islam karena Kristen Calvinis tidak antusias 

menginjil sebab mereka percaya masuk Sorga oleh pemilihan 

tanpa kondisi. Akibat lain adalah mayoritas anggota jemaat 

gereja-gereja Calvinistic tidak bertobat karena mereka yakin 

bahwa mereka telah dipilih. Mereka juga tidak perlu percaya 

bahwa Yesus telah menggantikan mereka disalibkan serta tidak 

perlu menghayati diri untuk hidup bagi Yesus, karena mereka 

adalah orang-orang istimewa yang telah dipilih Allah sebelum 

dunia dijadikan. 

Tentu orang Kristen Calvinistik di Eropa tidak antusias 

menginjil kaum muslim imigran yang datang ke Eropa karena 



129 

 

seberapa banyak orang Arab yang akan masuk Sorga telah 

ditentukan Allah sebelum dunia dijadikan. Hasilnya jumlah 

orang muslim di kota London sudah lebih banyak dari jumlah 

anggota jemaat Methodis, dan semakin bertambah untuk 

mengalahkan jumlah anggota jemaat Anglikan. 

Banyak misionari Baptis yang pergi ke seluruh dunia tidak 

percaya pada Unconditional Election namun mengajarkan 

Perseverance Calvinistic. Sikap mereka telah menyebabkan 

doctrinal inconsistency dalam pengajaran mereka. Doctrinal 

inconsistency akan membuntukan nalar sehingga yang 

bersangkutan tidak berpikir logis melainkan hanya “ngotot” 

saja. Mereka tidak percaya pada unconditional election karena 

jika mereka percaya pada filsafat calvinistik ini maka mereka 

tidak mungkin menjadi misionari. Sebab jika Allah telah 

memilih sejumlah orang Papua untuk masuk Sorga dan 

sejumlah lain untuk masuk Neraka sebelum dunia dijadikan 

dalam sebuah dekrit, apa manfaatnya para misionari pergi ke 

Papua dengan bersusah payah, terancam menderita malaria dan 

lain sebagainya? Seharusnya mereka sadar bahwa jika mata 

rantai Unconditional Election tidak alkitabiah, maka mata 

rantai lain, Perseverance of the Saints model Calvinistik, juga 

perlu direnungkan ulang. 

Total Depravity (Kehancuran Total) 
Setiap orang Kristen yang percaya dan setia kepada Alkitab 

mengaminkan bahwa manusia telah rusak bahkan hancur total 

secara rohani, secara moral, secara kejiwaan bahkan 

jasmaninya pun semakin hancur sehingga manusia semakin 

pendek umur. Tetapi kesalahan Calvinis yang terbesar ialah 

menafsirkan lebih lanjut bahwa Total Depravity itu sama 

dengan Total Inability. Padahal ini adalah dua hal yang berbeda 

sama sekali. Manusia telah berdosa sehingga tidak memiliki 

kemampuan untuk mencari Allah, serta tidak memiliki 

kemampuan untuk menghampiri Allah. Namun sama sekali 

tidak langsung berarti bahwa kematian rohani manusia itu sama 

seperti kematian jasmani dimana digotong untuk dikubur dan 

diapakan pun tidak bisa bereaksi lagi. Karena di dalam Alkitab 

banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa manusia yang 

sudah jatuh ke dalam dosa masih bisa melakukan hal-hal yang 

positif maupun negatif, bahkan masih bisa merespon terhadap 

Injil. 

Calvinis tidak memiliki ayat yang secara teknis membuktikan 

kesimpulan mereka. Mereka hanya memelintir ayat-ayat 

Alkitab, contohnya; 

Yesus menjawab, kata-Nya: “Aku berkata kepadamu, 

sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak 

dapat melihat Kerajaan Allah.” (Yoh 3:3). 

Betul sekali bahwa untuk melihat kerajaan Allah seseorang 

harus dilahirkan kembali terlebih dahulu. Cara seseorang 

dilahirkan kembali ialah melalui bertobat dan percaya. 

Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa-Ku? Sebab 

kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. (Yoh 8:43). 

Dalam bahasa asli maupun bahasa Inggris kata menangkap di 

situ adalah mendengar sehingga sering kali dipakai oleh 

Calvinis untuk mendukung kesimpulan total depravity mereka 

bahwa manusia tidak bisa mendengar. Padahal kita sering juga 

berkata kepada anak yang bandel, “kamu tidak mendengar 

omongan orang tua.” Tuhan Yesus tidak memaksudkan bahwa 

kondisi kerohanian mereka seperti mayat yang tidak bisa 

mendengar dan memberi tanggapan. Kalau itu yang dimaksud 

maka pribadi yang mengajak manusia berbicara serta berpikir 

adalah orang bodoh yang berbicara kepada mayat. 
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yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab 

dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu 

mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di 

dalam kamu (Yoh 14:17). 

Para Calvinis berargumentasi bahwa “dunia tidak dapat 

menerima Dia” menunjukkan total depravity yang kemudian 

mereka simpulkan bahwa itu sama dengan total inability. 

Padahal memang benar bahwa dunia tidak bisa menerima Roh 

Kudus, melainkan harus memberi respon terhadap berita Injil 

terlebih dahulu. Barang siapa yang menerima Yesus Kristus, 

maka Roh Kudus akan secara otomatis akan diterima bahwa 

Dia akan tinggal di dalam mereka. 

Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, 

karena ia tidak takluk kepada hukum Allah; hal ini memang 

tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging, 

tidak mungkin berkenan kepada Allah. (Roma 8:7-8) 

Ayat ini kadang juga dipakai oleh Calvinis untuk menunjuk 

kepada Total Depravity. Kita setuju sekali bahwa manusia 

kedagingan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ia harus 

merespon Injil terlebih dahulu. Ayat tersebut di atas dipakai 

Calvinis untuk mendukung argumentasi ketidakmampuan 

manusia melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. 

Padahal untuk diselamatkan memang Allah tidak 

membutuhkan kemampuan manusia. 

Ayat-ayat berikut ini lagi-lagi dipakai untuk mendukung 

kesimpulan mereka tentang Total Inability. 
Yohanes 6:44 Tidak ada seorang pun yang dapat datang 

kepada-Ku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus 

Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada akhir zaman. 

6:65 Lalu Ia berkata: “Sebab itu telah Kukatakan kepadamu: 

Tidak ada seorang pun dapat datang kepada-Ku, kalau Bapa 

tidak mengaruniakannya kepadanya.” 

Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah 

berkata juga: “Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati 

mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata, dan 

menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga Aku 

menyembuhkan mereka.”(Yohanes 12:39-40) 

Betul sekali tidak ada seorang pun dapat datang kepada Yesus 

kalau tidak ditarik oleh Bapa. Cara Bapa menarik manusia 

ialah dengan berita Injil. Manusia yang tertarik ialah yang 

memberi respon positif kepada berita Injil. Dan betul sekali 

bahwa “tidak ada seorangpun dapat datang kepada-Ku, kalau 

Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya.” Injil adalah karunia 

yang diberikan Allah kepada manusia bahkan dalam Yohanes 

3:16 telah jelas dikatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus 

adalah kasih karunia Allah kepada manusia. Kalau Bapa tidak 

memberikan Yesus maka tidak ada satu manusia pun yang 

dapat datang kepadaNya. 

Injil Yohanes 12:39-40 adalah nubuatan nabi Yesaya tentang 

sejumlah orang yang hidup pada zaman kehadiran Mesias 

secara jasmani yang tegar tengkuk. Ayat ini tidak berbicara 

tentang manusia segala zaman. Pernyataan “Ia telah 

membutakan mata dan mendegilkan hati mereka” itu seperti 

kasus mengeraskan hati Firaun. Setelah Firaun mengeraskan 

hatinya berkali-kali, kemudian Allah mengeraskan hatinya 

untuk menunjukkan kuasanya kepada dunia. 

Selain ayat-ayat tersebut di atas, berikut adalah ayat-ayat 

favorit Calvinis untuk membela doktrin Total Depravity 

yang mereka agungkan. 
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Roma 3:11 Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada 

seorang pun yang mencari Allah 

I Kor 2:14 Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang 

berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu 

kebodohan; dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu 

hanya dapat dinilai secara rohani. 

Tidak ada seorang pun berakal budi, tentu yang dimaksudkan 

adalah secara rohani dan teologi bukan akal budi untuk 

menciptakan pesawat ulang-alik. Dan tidak seorang pun yang 

mencari Allah tentu maksudnya dengan jalan yang benar atau 

cara yang sesuai dengan ketetapan Allah bukan seperti yang 

dilakukan oleh Sidharta Gautama. Dan manusia duniawi tidak 

menerima apa yang berasal dari Allah itu sangat benar. Bahkan 

dalam II Kor 3:14 dikatakan, “Tetapi pikiran mereka telah 

menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih 

tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian 

lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang 

dapat menyingkapkannya.” Untuk memasuki ruang harta 

rohani ilahi, untuk memahami perkara rohani, atau untuk 

menerima segala sesuatu yang rohani dari Allah, pintunya 

adalah Kristus. Jadi Injil harus diberitakan terlebih dahulu. Jika 

seseorang memberi tanggapan positif terhadap Injil maka kasih 

karunia Allah akan dilimpahkan kepadanya. Selanjutnya ia 

akan mulai memahami perkara rohani. 

Di dalam Alkitab terdapat banyak sekali ayat yang 

mengindikasikan bahwa manusia memiliki ability, bukan untuk 

menyelamatkan diri, melainkan untuk memberi tanggapan 

terhadap tawaran keselamatan dari Allah. Contohnya: 

Yes 55:6 Carilah TUHAN selama Ia berkenan ditemui; 

berserulah kepada-Nya selama Ia dekat 

Amos 5:4 Sebab beginilah firman TUHAN kepada kaum 

Israel: “Carilah Aku, maka kamu akan hidup 

Zefanya 2:3 Carilah TUHAN, hai semua orang yang rendah 

hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya; carilah keadilan, 

carilah kerendahan hati; mungkin kamu akan terlindung pada 

hari kemurkaan TUHAN. 

Mustahil kondisi manusia seperti yang digambarkan oleh 

Calvinis yang tidak bisa menanggapi Injil yang ditawarkan 

Allah itu bisa benar. John Calvin dengan filsafatnya telah 

membesar-besarkan kejatuhan manusia ke dalam dosa hingga 

mengabaikan semua ayat yang menunjukkan kondisi manusia 

yang masih bisa memilih untuk menerima atau menolak 

anugerah Allah. Dan masih ada banyak ayat lain lagi yang 

menunjukkan himbauan Allah agar manusia percaya kepada 

Injil, percaya kepada Yesus Kristus. 

Yohanes 14:6 Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan 

kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang 

kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. 

Argumentasi konyol dari kalangan Calvinis biasanya ialah 

Allah sendiri yang membuat orang yang dipilihnya untuk 

datang kepadaNya. Sambil mengutip ayat “Semua yang 

diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan 

barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang.” (Yoh 

6:37). Tetapi sesungguhnya ayat ini tidak menyatakan bahwa 

yang tidak diberikan Bapa tidak bisa datang. Dan kalau 

penafsiran Calvinis yang dipaksakan itu benar, maka jika 

manusia tidak datang, tentu tidak bisa disalahkan. 

Kita dapat pastikan penafsiran Calvinis salah karena ada 

banyak ayat Alkitab yang menyerukan agar manusia bertobat. 
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Markus 1:15 kata-Nya: “Waktunya telah genap; Kerajaan 

Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!” 

Kis 17:30 Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, 

maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia, bahwa di 

mana-mana semua mereka harus bertobat. 

Bahkan bukan sekedar menghimbau manusia untuk bertobat 

dan percaya kepada Yesus Kristus, melainkan perintah. 

 I Yohanes 3:23 Dan inilah perintah-Nya itu: supaya kita 

percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita 

saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus 

kepada kita. 

Penafsiran Calvinis bahwa kematian rohani manusia sama 

seperti kematian jasmani itu sama sekali tidak benar. 

Berdasarkan ayat Alkitab tentang trikotomi, yaitu manusia 

yang memiliki roh, jiwa dan tubuh (Ibr 4:12), maka kematian 

manusia secara rohani tidak menyebabkannya tidak bisa 

berpikir dan memiliki kehendak bebas. Betul sekali kalau 

dikatakan bahwa hati nurani manusia telah rusak karena salah 

satu komponen pembentuk hati nuraninya rusak. Itulah 

sebabnya, setelah dilahirkan kembali hati nurani manusia bisa 

menjadi faktor pengingat moral yang efektif. 

Sesungguhnya setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah 

yang maha tahu berkomentar bahwa manusia memiliki 

kemampuan yang hebat, bahkan menjadi salah satu dari Allah, 

tentu dalam pengertian mengetahui yang baik dan yang jahat. 

Kejadian 3:22 Berfirmanlah TUHAN Allah: “Sesungguhnya 

manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita, tahu 

tentang yang baik dan yang jahat; maka sekarang jangan 

sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari 

buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup 

untuk selama-lamanya.” 

Total Depravity calvinisme yang menyimpulkan bahwa 

manusia tidak memiliki kemampuan untuk merespon Injil atau 

seruan untuk bertobat adalah hasil penafsiran yang sangat 

keliru. Dan ini sangat bahaya bagi kekristenan karena 

sekalipun disangkal namun secara akal sehat dapat dipahami 

bahwa itu akan menghentikan antusiasme orang Kristen untuk 

memberitakan Injil, menyerukan pertobatan, mendesak orang 

untuk mengambil keputusan menerima Kristus. Keadaan Eropa 

adalah akibat teologi Calvinistik, yang hanya tinggal tunggu 

waktu akan ditelan oleh Islam. 

Unconditional Election (Pemilihan Tanpa Kondisi) 
Seturut dengan rasionalisasi yang telah dikemukakan di depan, 

bahwa jika seseorang percaya kejatuhan manusia yang total 

telah menyebabkan jiwa manusia seperti mayat yang tidak bisa 

memberi respon terhadap Injil maka kemungkinan sebagian 

manusia masuk Sorga hanya karena pilihan Allah. Dan jika 

kebobrokan manusia itu bersifat menyeluruh, artinya tidak ada 

satu manusia pun yang tidak berdosa, maka seharusnya jika 

Allah mampu dan penuh kasih, Ia akan memilih semua orang 

untuk masuk Sorga atau semua orang masuk Neraka. 

Namun Calvin mungkin melihat hanya sebagian saja yang mau 

mengikutinya, maka ia menyuguhkan rasionalisasi bahwa 

Allah hanya memilih sebagian saja untuk masuk Sorga dan 

sebagiannya dibiarkannya (sebenarnya dipilih) untuk masuk 

Neraka. Ada Calvinis yang mengatakan bahwa Allah secara 

aktif memilih sebagian orang untuk masuk Sorga tetapi secara 

PASIF membiarkan sebagiannya masuk Neraka. Jadi, tim 

penyelamat secara aktif berusaha menyelamatkan sejumlah 

orang dalam kapal yang sedang tenggelam, dan secara PASIF 
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membiarkan sejumlah lainnya binasa, padahal menurut Calvin 

tim tersebut sanggup menyelamatkan semuanya. Bukankah tim 

penyelamat itu akan dikatakan bejat, bahkan sangat mungkin 

akan dituntut di pengadilan. 

Apakah Unconditional Election itu menurut Calvinis? Banyak 

pengikut Calvin merubah pandangan Calvin sambil 

menciptakan kambing hitam. Kalau mereka telah terpojok, 

maka mereka berkata bahwa itu adalah pandangan 

hyphercalvinist dan lain sebagainya. Tentu jawaban yang tepat 

tentang predestinasi dan Unconditional Election adalah dari 

Calvin sendiri. 

Compacted with himself what he willed to become of each 

man. For all are not created in equal condition; rather, eternal 

life is foreordained for some, eternal damnation for others. 

Therefore, as any man has been created to one or the other of 

these ends, we speak of him as predestinated to life or death. 

(John Calvin, Institutes of the Christian religion. Ed. By John 

T. Mcneil. Trans. By Ford Lewis Battles (Philadelpia:The 

Westminster Press, 1960), p.926 (III.xxi.5)). 

(Terjemahan bebasnya) Kami menyebutnya predestinasi atas 

dekrit kekal Allah, dimana Ia  secara kompak dengan diriNya 

apa yang diinginiNya atas tiap-tiap manusia. Semuanya tidak 

tercipta dalam kondisi yang sama; karena hidup kekal telah 

ditetapkan untuk sejumlah orang, penghukuman kekal untuk 

yang lain. Oleh sebab itu seseorang telah diciptakan untuk 

berakhir pada salah satunya, yang kami katakan bahwa ia telah 

dipredestinasikan (ditetapkan) untuk hidup atau binasa. 

Jadi menurut Calvin oleh satu dekrit Allah dalam kekekalan, 

segala sesuatu telah ditetapkan atau dipredestinasikan untuk 

hidup kekal atau binasa kekal secara tanpa kondisi 

(unconditional). Artinya nasib setiap orang telah ditentukan 

oleh Allah sejak kekal untuk membunuh, atau dibunuh, jauh 

sebelum orang tersebut lahir. Unconditional itu artinya tanpa 

kondisi atau penyebab dari pihak manusia, melainkan karena 

Allah suka dan ingin menyelamatkan sebagian dan Ia suka 

membinasakan yang lain. Berikut dalam buku yang sama pada 

halaman 931 ia berkata, 

As scripture, then, clearly shows, we say that God once 

established by his eternal and unchangeable plan those whom 

he long before determined once for all to receive into salvation, 

and those whom, on the other hand, he would devote to 

destruction. We assert that, with respect to the elect, this plan 

was founded upn his freely given mercy, without regard to 

human worth, but by his just and irreprehensible but 

incomprehensible judgment he has barred the door of life to 

those whom he has given over to damnation. (ibid, p. 931) 

(Terjemahan bebasnya) Sebagaimana Alkitab, kemudian, 

secara jelas menunjukkan, kami katakana bahwa Allah sekali 

telah menetapkan oleh rencanaNya yang kekal dan tak berubah 

atas mereka yang jauh sebelumnya telah ditetapkan sekali 

untuk semuanya untuk diterima ke dalam keselamatan, dan 

mereka di sisi yang lain, Ia tentukan untuk kebinasaan. Kami 

nyatakan itu, dengan hormat kepada yang terpilih, rencana ini 

didasarkan atas pemberian anugerahNya yang bebas, tanpa 

mempertimbangkan kelayakan kemanusiaan, melainkan hanya 

oleh keputusanNya yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa 

dipahami telah menutup pintu kehidupan untuk mereka yang 

telah diserahkanNya kepada penghukuman. 

Jadi, menurut Calvin dalam satu dekrit, yang dilakukan dalam 

kekekalan, Allah telah menetapkan, sejumlah orang untuk 

hidup kekal dan sejumlah orang untuk kebinasaan, TANPA 

mempertimbangkan apapun dari pihak manusia. Tidak heran 
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kalau Dave Hunt menulis sebuah buku yang berjudul What 

Love Is This? Dan menyimpulkan bahwa Allah yang 

dipercayai oleh kaum Calvinis itu adalah Allah yang kejam, 

bahkan monster. Bayangkan Ia telah menetapkan sejumlah 

orang untuk hidup kekal dan sejumlah orang untuk kebinasaan 

kekal, TANPA kondisi, atau tanpa mempertimbangkan faktor 

sikap hati maupun perbuatan manusia. 

Apakah benar Alkitab mengajarkan demikian? Tidak mungkin! 

Bahkan dalam II Pet 3:9 Allah katakan bahwa Ia menghendaki 

agar semua orang bisa berbalik dan diselamatkan. Jelas sekali 

Allah Calvin berbeda dengan Allah yang mengilhamkan surat 

Petrus. Bahkan masih ada pernyataan Calvin yang disebut 

decretum horribile (dekrit kengerian), 

Again, I ask: whence does it happen that Adam’s fall 

irremediably involved so many peoples, together woth their 

infants offspring, in eternal death unless because it so pleased 

become mute. The decree is dreadful indeed, I confess. Yet no 

one can deny that God foreknew what end man was to have 

before he created him, and consequently forknew because he 

ordained by his decree. (ibid, p. 955) 

(Terjemahan bebasnya) Lagi, saya bertanya: darimana itu 

terjadi bahwa kejatuahn Adam yang tak dapat diperbaiki 

melibatkan begitu banyak orang, bersama bayi keturunan 

mereka dalam binasa kekal kecuali karena itu sangat disenangi 

Allah? Di sini lidah mereka yang suka berbicara harus tak 

berbunyi. Dekrit itu memang mengerikan, saya mengakuinya. 

Namun tidak ada orang yang dapat menyangkal bahwa Allah 

tahu dulu akhir seseorang sebelum Ia menciptakannya, dan 

secara konsekuen tahu dulu karena Ia yang menetapkannya 

dengan dekritNya. 

Menurut Calvin, Allah demi keagungan, kesenangan, dan 

kemuliaanNya telah menetapkan sebagian keturunan Adam 

dengan bayi (infants) mereka untuk binasa. Sungguh, ini 

sebuah dekrit yang mengerikan. Allah bahkan lebih kejam dari 

Hitler, Mussolini, bahkan Dracula, karena menetapkan orang 

menuju kebinasaan sebelum ia dilahirkan tanpa pertimbangan 

atas sikap hati maupun perbuatan mereka. 

Calvin tidak mengerti bahwa semua yang mati selagi masih 

bayi secara otomatis akan masuk Sorga karena Kristus telah 

dihukumkan untuk dosa dunia. Sedangkan yang bertumbuh 

menjadi dewasa harus mendengar berita Injil dan memberi 

respon terhadap tawaran kasih Allah supaya setiap orang yang 

percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 

yang kekal (Yoh 3:16). 

Namun Calvin dan semua pengikutnya (Reform dan 

Presbyterian) mengajarkan seturut dengan Agustinus, Bapak 

Gereja Roma Katolik yang menyesatkan gereja, bahwa bayi 

harus dibaptis ke dalam gereja dan kalau tidak akan masuk ke 

limbus infantum (Vance, pp 54-55). Itulah sebabnya baik 

Reform maupun Presbyterian begitu giat membaptis bayi-bayi 

anggota jemaat mereka. 

Kesalahan Calvin yang terbesar adalah tidak 

mempertimbangkan aspek manusia dan malaikat yang 

diciptakan Allah sebagai makhluk moral dan diberi kebebasan 

berpikir serta memutuskan. Oleh sebab itu Allah tidak 

menentukan segala sesuatu, bahkan hingga apa yang akan 

dimakan bahkan tiap-tiap kata manusia. Karena Calvinis 

percaya bahwa segala sesuatu telah Allah tetapkan, maka sulit 

untuk menghindar bahwa Allah sendirilah yang telah 

menetapkan dosa, Allah sendirilah yang telah menetapkan 

segala kejahatan yang terjadi di muka bumi ini. Dan kaum 
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Muslim menyebut ini sebagai takdir. Calvinis mengakui bahwa 

mereka percaya Allah dalam satu dekritnya dalam kekekalan 

telah mendekritkan segala sesuatu, termasuk kejatuhan Adam, 

sebagaimana dinyatakan Calvin di atas. Tidak salah bukan 

kalau Laurence M. Vance menyatakan bahwa Calvinisme 

adalah tulah yang terdahsyat pada gereja? 

Limited Atonement (Penebusan Yang Terbatas) 
Ini adalah point yang paling bertentangan dengan Alkitab 

sehingga pendiri Dallas Theological Sminary, Lewis Sperry 

Chafer memungut empat poin yang lain namun menolak yang 

satu ini, karena sama sekali tidak ada ayat yang mendukung 

konsep ini. Penebusan Terbatas hanya merupakan nalar 

lanjutan dari Total Depravity dan Unconditional Election. 

Keran kedua konsep di atas telah kita buktikan bertentangan 

dengan Alkitab, maka nalar lanjutannya tentu juga salah. Poin 

satu ini sesungguhnya adalah poin yang dipaksakan 

sehubungan telah terlebih dulu ada poin Total Depravity dan 

Unconditional Election. Logika Calvin dan Calvinis adalah jika 

Allah memilih sejumlah orang masuk Sorga, maka tidak 

mungkin Allah menebus semua orang karena faktanya tidak 

semua orang masuk Sorga. Mereka selalu berargumentasi 

bahwa kalau Allah menebus semua manusia namun hanya 

sebagian yang masuk Sorga maka porsi tebusan khusus bagi 

mereka yang masuk Neraka itu jadi mubazir. Mereka 

membayangkan penebusan itu seperti seorang menebus lima 

anaknya yang terculik dengan sejumlah uang namun yang 

selamat ternyata hanya dua anak, maka porsi uang jatah tiga 

anak jadi sia-sia. Ini kira-kira jalan nalar mereka yang amat 

salah. 

Padahal penebusan Kristus itu adalah sekali untuk semua dan 

selamanya. 

I Pet 3:18 “Sebab juga Kristus telah mati SEKALI untuk 

SEGALA dosa kita” 

Ibr 9:28 demikian pula Kristus hanya satu kali saja 

mengorbankan diri-Nya untuk menanggung dosa banyak 

orang. 

“…yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan diri-

Nya sebagai tebusan bagi semua manusia” (I Tim 2:5-6) 

Rm 6:10 Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, 

satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya 

adalah kehidupan bagi Allah. 

Penebusan kristus atas manusia yang berdosa sama sekali 

bukan seperti seseorang membayar UANG atas sesuatu, dan 

juga bukan seperti menukar orang berdosa dengan darahNya 

secara tetes-pertetes. Konsep yang benar adalah Kristus 

MENGGANTIKAN orang berdosa disalibkan. Dosa seisi 

dunia atau semua manusia, dari Adam hingga manusia yang 

lahir terakhir, ditaruh di atas diri Yesus dan ia dijatuhkan 

hukuman terberat. Jadi, bukan seperti yang dibayangkan oleh 

Calvinis bahwa orang berdosa ditukar dengan darah Kristus 

sehingga kalau penebusan itu mencakup semua manusia namun 

ternyata tidak semuanya selamat maka darah Kristus YANG 

DIKHUSUSKAN UNTUK mereka yang ternyata tidak masuk 

Sorga menjadi sia-sia. 

Konsep Penebusan Terbatas tidak memiliki dasar Alkitab 

melainkan hanya kesimpulan dari nalar logis yang didasarkan 

pada dua poin terdahulu. Ia sangat bertentangan dengan Injil 

Yohanes 1:29, I Tim 2:5-6, Ibr 2:9 dan I Yoh 2:2 dan tentu 

masih banyak lagi. Akibat ngotot mempertahankan konsep 

Limited Atonement, para Calvinis bahkan menyangkali arti 

kata secara generic. Mereka berargumentasi bahwa kata 
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“semua” dalam ayat-ayat tersebut tidak berarti SEMUA 

melainkan sebagian, yaitu orang-orang pilihan saja. 

Kalau kata “semua” tidak berarti semua melainkan sebagian, 

dan kalau anjing itu tidak berarti binatang yang bisa 

menggonggong melainkan bisa ditafsirkan sebagai yang 

mengembek, kalau kucing itu tidak berarti yang berbunyi 

meong melainkan bisa ditafsirkan yang lain, dan kalau pergi 

boleh juga diartikan pulang, dan kalau dingin bis juga diartikan 

panas, maka kita bukan hanya tidak bisa memahami isis 

Alkitab, bahkan tidak bisa berkomunikasi lagi. Bayangkan, 

kalau teman kita berkata bahwa ia mau pulang, dan kita 

mengartikan bahwa dia minta minum, apakah manusia seluruh 

dunia tidak menjadi manusia sinting? Itulah sebabnya Lewis 

Sperry Chafer tidak bisa menerima poin yang satu ini, dan 

secara salah telah menerima empat poin yang lain. 

Dua syarat utama untuk menafsirkan Alkitab secara benar dan 

tepat tidak diikuti oleh Calvin dan para Calvinis, yaitu ayat-

ayat Alkitab tidak boleh saling bertentangan, dan semua kata 

harus ditafsirkan secara literal kecuali telah bertentangan 

dengan akal sehat. Jika sebuah kata masih bisa ditafsirkan 

secara literal, dan tidak bertentangan dengan akal sehat, maka 

TIDAK BOLEH ditafsirkan secara alegorikal. Pertimbangan 

untuk menafsirkan secara alegorikal adalah jika kata-kata atau 

kalimatnya bertentangan dengan akal sehat serta kepatutan 

secara umum, misalnya kata Tuhan, “biarkanlah orang mati 

menguburkan orang mati mereka” jelas orang mati pertama 

adalah mati secara rohani bukan jasmani. 

Alkitab telah dengan jelas menyatakan bahwa kematian Kristus 

adalah menggantikan semua manusia menerima penghukuman. 

Ia sekali terhukum untuk menggantikan semua manusia, dari 

Adam hingga manusia yang lahir terakhir, bukan menggantikan 

satu persatu. Semua manusia menjadi orang berdosa karena 

hubungannya dengan Adam melalui kelahiran jasmani. 

Rm 5:15 Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan 

pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang 

semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar 

lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya, yang dilimpahkan-

Nya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. 

Jadi, karena Kristus karunia Allah dilimpahkan kepada semua 

orang. Itulah sebabnya teologi yang benar atau doktrin yang 

alkitabiah haus menyimpulkan bahwa biar bayi penjahat 

sekalipun, jika ia mati saat masih bayi maka ia pasti masuk 

Sorga. Karena dosa yang dibawa masuk oleh Adam dan Hawa 

ke dalam dunia telah terselesaikan oleh Yesus Kristus. 

Tetapi terhadap manusia yang berbuat dosa secara sadar, 

artinya bukan berposisi orang berdosa yang diwariskannya dari 

Adam, ia harus bertobat dan percaya agar ia dihitungkan 

sebagai orang yang telah digantikan oleh Kristus terhukum di 

kayu salib. Tentu ini adalah bagi mereka yang telah akil-balik, 

artinya yang telah melakukan dos atas kesadaran dirinya. Ia 

telah menjadi orang berdosa bukan karena keturunan Adam 

dan Hawa melainkan karena keputusannya sendiri. Ia harus 

bertobat, artinya mengaku diri orang berdosa dan menyesali 

dosanya, seseorang tidak layak menerima kasih karunia Allah. 

Orang yang  tidak mengaku diri berdosa dan menyesali dosa 

adalah orang yang masih senang berbuat dosa dan menikmati 

posisi sebagai orang berdosa. 

Bersamaan waktu dengan pertobatannya, orang tersebut harus 

mengaminkan penghukuman Kristus bagi dirinya. Ia harus 

setuju atas tindakan Kristus dalam menggantikannya 

dihukumkan atas semua dosanya. Ia harus memandang 

penyaliban Kristus sebagai peristiwa penghukuman atas 
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dirinya, dan hidup yang sedang dijalaninya adalah hidup Yesus 

Kristus. Inilah yang melatarbelakangi statement Rasul Paulus 

bahwa  hidupnya bukanlah dirinya lagi melainkan Kristus (Gal 

2:19-20). Calvinis tidak akan dapat memahami mengapa hidup 

Rasul Paulus bisa menjadi hidup Kristus karena tidak dapat 

melihat konsep substitusi dalam penyaliban Kristus dan 

pengaminan oleh setiap orang yang bertobat dan percaya. 

Konsep Limited Atonement mereka telah memaksa mereka 

percaya bahwa Kristus hanya menebus sebagian orang saja, 

 dan mereka tidak tahu siapa yang ditebus dan yang tidak. 

Tentu semua Calvinis berharap bahwa ia adalah orang yang 

dipilih secara unconditional dan ditebus secara terbatas 

(Limited Atonement). 

Irresistible Grace (Anugerah Yang Tidak Bisa Ditolak) 
Sama seperti Limited Atonement, Irresistible Grace adalah 

poin nalar lanjutan dari serangkaian nalar Calvin. Karena nalar 

mereka menyimpulkan bahwa Kristus hanya memilih sebagian 

orang sehingga Ia tidak mungkin menebus semua orang, maka 

penebusan Kristus sewajarnya bersifat terbatas dari situ 

terciptalah konsep Limited Atonement. Nalar lanjutannya, jika 

Kristus hanya memilihi sebagian kecil orang untuk masuk 

Sorga, dan hanya menebus mereka saja, maka orang yang 

terpilih serta yang tertebus tidak mungkin dapat menolak 

anugerah itu. Inilah dasar dari konsep Irresistible Grace. 

Bisakah disimpulkan bahwa sesungguhnya ada orang yang 

pada dasarnya tidak ada keinginan masuk Sorga namun apa 

boleh buat karena telah terpilih maka tidak dapat menolak 

sehingga terpaksa masuk Sorga? Sebaliknya ada orang yang 

sangat ingin masuk Sorga namun saying sekali ia tidak terpilih 

dan akhirnya masuk neraka? Sebagian Calvinis mengiyakan 

dan sebagian membantah. 

Pertanyaan setiap pembaca tentu adalah, apakah konsep 

Irresistible Grace adalah konsep Alkitab, atau itu adalah 

konsep ciptaan John Calvin sendiri yang kemudian dibela 

secara gigih oleh para pengikutnya? Mari kita lihat kata 

Alkitab. 

“Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada 

TUHAN, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan 

beribadah; allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah 

di seberang sungai Efrat, atau allah orang Amori yang 

negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami 

akan beribadah kepada TUHAN!” (Yosua 24:15) 

Jika manusia tidak bisa menolak anugerah Allah, maka usaha 

Yosua untuk orang Yahudi adalah suatu perbuatan yang tak 

perlu. Yosua menegaskan bahwa ia dan seisi rumahnya akan 

memilih beribahadah kepada Tuhan (YAHWEH). Ia memberi 

kebebasan kepada rakyat Israel untuk memilih beribadah 

kepada Allah Abraham saat di Mesopotamia, atau allah orang-

orang Kanaan. Ia dengan mantap mengatakan bahwa ia 

memilih beribadah kepada Tuhan. 

Ada seorang datang kepada Yesus, dan berkata: “Guru, 

perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk 

memperoleh hidup yang kekal?” Jawab Yesus: “Apakah 

sebabnya engkau bertanya kepada-Ku tentang apa yang baik? 

Hanya Satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke 

dalam hidup, turutilah segala perintah Allah.” Kata orang itu 

kepada-Nya: “Perintah yang mana?” Kata Yesus: “Jangan 

membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan 

mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan 

kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.” Kata 

orang muda itu kepada-Nya: “Semuanya itu telah kuturuti, apa 

lagi yang masih kurang?” Kata Yesus kepadanya: “Jikalau 
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engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan 

berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan 

beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah 

Aku.” Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, 

pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. (Matius 

19:16-22) 

Banyak Calvinis menghadapi masalah dengan perikop Alkitab 

ini. Yang gegabah biasanya langsung menjawab bahwa orang 

muda ini memang bukan orang pilihan Tuhan. Tetapi 

pertanyaannya ialah, mengapa mengajaknya untuk 

mengikutiNya? Ini adalah salah satu contoh yang sangat nyata 

bahwa Irresistible Grace bukanlah konsep Alkitab melainkan 

konsep Calvin yang merupakan terusan dari seluruh rangkaian 

filsafatnya yang terdiri dari lima poin. 

Mat 23:37 “Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh 

nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus 

kepadamu! Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan anak-

anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-

anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. 

Luk 10:16 Barangsiapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan 

Aku; dan barangsiapa menolak kamu, ia menolak Aku; dan 

barangsiapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus 

Aku. 

Yoh 16:1 “Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya kamu 

jangan kecewa dan menolak Aku. 

Kis 3:14 Tetapi kamu telah menolak Yang Kudus dan Benar, 

serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu 

I Tes 4:8 Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak 

manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan 

juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu 

Ibr 12:25 Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia, yang 

berfirman. Sebab jikalau mereka, yang menolak Dia yang 

menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apa lagi kita, 

jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga? 

Ini hanyalah sebagian ayat dari begitu banyak ayat dan contoh 

peristiwa dimana manusia bias menolak anugerah Allah. 

Padahal di kalangan Calvinis terdapat banyak orang yang 

terpelajar dan pintar. Namun mereka memilih mengikuti nalar 

John Calvin bahwa anugerah Allah tidak bisa ditolak daripada 

percaya kepada ayat-ayat Alkitab. Mereka terpaku pada sifat 

kedaulatan Allah tanpa mau mengerti bahwa Allah telah 

menciptakan malaikat dan manusia yang diberi kemampuan 

berpikir dan kehendak bebas. Allah adalah pribadi yang 

konsekuen, sehingga sekali Ia telah memberikan kebebasan 

berpikir Ia menghargai kebebasan itu. Dan tentu Allah 

berdaulat untuk menghancurkan manusai seperti yang telah 

dilakukannya pada zaman Nuh. Ia juga telah menghalangi 

keledai Bileam untuk mencapai tempat Balak. Namun Allah 

tahu bahwa hati Bileam tetapi ingin pergi agar bias 

mendapatkan uang. Akhirnya Allah mengizinkannya tiba pada 

Balak. Bileam dibayar untuk mengutuk Israel, dan Allah 

berdaulat untuk  membelokkan lidahnya sehingga yang 

terucapkan justru berkat. 

Sejak Allah menciptakan malaikat dan manusia dengan hati 

yang bebas untuk mengambil keputusan, mereka betul-betul 

bebas. Jika Allah tidak menghendaki keputusan hati mereka 

yang bebas, Allah cukup berdaulat untuk melenyapkan mereka 

dari muka bumi, atau merubah mereka menjadi binatang 

seperti yang dilakukannya terhadap Nebukadnezar. Tetapi 

selagi obyek tersebut adalah manusia yang normal, sebagai 

kelengkapannya adalah pikirannya yang mampu mengambil 

keputusan dan hatinya yang bebas. Jika kelengkapan ini tidak 
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dimiliki lagi maka obyek tersebut bukan manusia lagi. Allah 

tentu tahu konsekuensi ini sejak sebelum Ia menciptakan alam 

semesta. Ia memutuskan untuk menciptakan malaikat dan 

manusia karena Allah ingin disembah oleh makhluk yang 

berpikiran cerdas dan berhati nurani yang bebas. Ia bisa 

menolak bahkan menetang Allah dan juga bisa menerima 

bahkan menyembah Allah. Disitulah nikmat Sang Pencipta, 

yang telah menciptakan malaikat dan manusia ketika manusia 

dengan kehendak bebasnya memilih menyembahNya. 

Perseverance of the Saints (Ketekunan Orang-Orang 

Kudus) 
Poin terakhir Calvinisme ini adalah kesimpulan akhir dari 

seluruh rangkaian nalar John Calvin yang dipungutnya dari 

Agustinus. Sebagaimana poin satu hingga empat tidak 

memiliki dasar Alkitab, maka sudah jelas kesimpulan akhirnya 

juga tidak alkitabiah. Dasar dari Perseverance of the Saints 

Calvinisme bukanlah pada ayat-ayat Alkitab tetapi pada jalur 

nalar mereka yang jika Allah memilih seseorang, menebusnya 

dengan kematian Yesus Kristus, dan telah menerapkan 

kepadanya anugerah yang tidak bisa ditolak, maka apapun 

yang terjadi pada orang tersebut, ia tidak akan binasa lagi. Ia 

pasti akan masuk Sorga! Itulah jalan nalar Calvinisme yang 

menjadi dasar konsep Perseverance of the Saints Calvinisme. 

Mereka selalu berargumentasi bahwa jika Allah yang 

memegang orang tersebut, dan jika Allah yang memelihara 

iman orang tersebut, maka jika ia sampai tidak masuk Sorga 

maka itu berarti Allah telah gagal. Argumentasi ini sama 

dengan, jika penebusan Yesus Kristus mencakup seluruh dunia, 

atau semua manusia, lantas kenyataannya tidak semua orang 

masuk Sorga, maka penebusan Kristus terhadap mereka yang 

masuk Neraka telah gagal. 

Kedua jalan nalar ini didasarkan pada konsep manusia tidak 

memiliki kehendak bebas untuk menolak anugerah Allah. 

Bahwa manusia lebih rendah dari anjing, karena najing saja 

bisa memilih mau datang kepada tuannya atau tidak ketika 

dipanggil namanya’. Calvinis percaya bahwa manusia yang 

belum menjadi Kristen tidak memiliki kebebasan untuk 

menolak anugerah Allah, dan sesudah menjadi Kristen, atau 

“diselamatkan” ia lebih tidak memiliki kehendak bebas lagi. Ia 

bagaikan boneka keramik yang jika pecah maka pemiliknyalah 

yang harus disalahkan. Sehingga keselamatan akhir dari 

seorang Calvinis sepenuhnya tergantung pada cengkeraman 

Allah atas dirinya. Kalau kelak ternyata ia gagal masuk Sorga, 

sepenuhnya bukanlah kesalahannya, melainkan kegagalan 

Allah. Sekali lagi dasar konsep Perseverance of the Saints 

Calvinisme adalah manusia tidak memiliki kehendak bebas, 

tidak bisa berpikir, atau sekedar boneka. 

Sebaliknya Alkitab mengajarkan bahwa manusia setelah jatuh 

ke dalam dosa sama sekali tidak kehilangan kesadaran diri 

seperti manusia jatuh dari gedung lantai sepuluh yang pingsan 

total, melainkan dalam Kejadian 3:22, dikatakan menjadi tahu 

akan yang baik dan yang jahat, bahkan ada pernyataan dari 

Allah sendiri bahwa manusia telah menjadi salah satu Allah. 

Allah adalah pribadi yang tahu tentang yang baik dan yang 

jahat, namun Ia memiliki keseimbangan dan memiliki standar 

kebaikan serta memiliki kuasa untuk mengendalikan diriNya. 

Seluruh sifat Allah memiliki keseimbangan. Sebaliknya 

manusia menjadi tahu akan yang baik dan yang jahat dengan 

tanpa memiliki keseimbangan, tanpa memiliki pengendalian 

diri, dan dirinya sendiri tidak bisa menjadi standar kebenaran, 

sehingga ketika ia menjadi allah bagi dirinya sendiri ia akan 

berakhir dalam kebinasaan oleh pengetahuannya tentang yang 

jahat. Inilah alasan Allah tidak mau manusia memakan buah 
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pengetahuan yang baik dan jahat itu. Sama sekali bukan karena 

Allah egois melainkan Allah tahu jika manusia memiliki 

pengetahuan yang jahat dengan tanpa kemampuan 

pengendalian diri dan keseimbangan antara sifat 

kemanusiaannya, maka hasil akhirnya akan negatif. 

Namun Allah telah menciptakannya dengan kemampuan 

berpikir dan kemampuan mengambil keputusan untuk dirinya 

sendiri, dan tentu kita lebih senang dengan keadaan 

kemanusiaan kita daripada diciptakan seperti robot sekalipun 

ada resiko. Karena memiliki kemampuan dan kebebasan 

memilih maka Hawa telah memilih untuk dirinya, demikian 

juga Adam. Tetapi Adam dan Hawa akan kita jumpai di Sorga 

karena mereka percaya kepada janji Allah untuk mengutus 

Juruselamat. Buktinya ketika Hawa melahirkan Kain, ia 

menyangka telah melahirkan Sang Juruselamat. 

Kej 4:1 Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, 

isterinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan 

Kain; maka kata perempuan itu: “Aku telah mendapat seorang 

anak laki-laki DENGAN PERTOLONGAN TUHAN.” 

Kata “dengan pertolongan” yang saya sengaja cetak huruf 

besar tebal itu tidak ada dalam bahasa aslinya. Sesungguhnya` 

hw”)hy>-ta, vyaiÞ Lebih tepat diterjemahkan “seorang laki-

laki yang adalah YAHWEH.” Kata “ ta, ” adalah direct object 

mark (tanda obyek langsung), seperti ‘saya makan pisang’ 

sebelum kata pisang harus ada kata ta, (et). Jadi kelihatannya 

Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa sangat percaya janji 

Allah untuk mengirim Juruselamat, dan ia tahu bahwa Sang 

Juruselamat itu adalah Allah sendiri yang akan menjadi 

manusia, sehingga ketika ia melahirkan Kain, ia menyangka 

bahwa itu adalah Sang Juruselamat. 

Allah tahu keadaan Adam dan Hawa bahkan semua manusia. 

Allah tahu bahwa mereka akan berbuat ini dan itu. Tetapi Allah 

tidak menetapkan mereka melakukan hal-hal yang jahat 

sebagaimana diyakini oleh para calvinis. Para Calvinis selalu 

mengaitkan antara kemahatahuan Allah dengan predestinasi 

Allah, bahkan mereka berkata bahwa Allah tahu karena Allah 

menetapkan (mempredestinasikan). Ini kesimpulan bahwa 

Allah telah menetapkan seorang wanita diperkosa maka Allah 

tahu akan kejadian itu. Orang berdosa yang menentang Allah 

memperkosa perempuan berdosa yang juga menentang Allah 

adalah siklus perbuatan orang berdosa. Dan Allah telah 

memutuskan untuk mengadili manusia bukan hanya pada 

perbuatan mereka bahkan sampai kepada pikiran mereka. 

Sesungguhnya tidak ada seorang Calvinis pun yang dapat 

memastikan dirinya akan masuk Sorga karena tidak ada 

seorang calvinis pun yang tahu pasti bahwa dirinya termasuk 

dalam orang-orang pilihan. Mereka hanya yakin begitu saja 

bahwa mereka adalah orang-orang pilihan. Dengan kata lain 

jika orang-orang tidak akan percaya, itu adalah karena Allah 

tidak memberikan iman kepada mereka, karena mereka bukan 

orang-orang yang dipilih Allah. Dan dalam kenyataan jika 

mereka menemukan orang-orang yang tadinya beriman, terus 

kemudian tidak beriman lagi, biasanya mereka meyimpulkan 

bahwa orang tersebut dari awalnya memang tidak dikasih iman 

oleh Allah. Jadi, siapapun di kalangan calvinis, bahkan yang 

paling giat sekalipun kalau suatu hari dia mundur dari iman, 

mereka akan simpulkan bahwa memang dari sejak awal orang 

itu sebenarnya tidak diberi iman karena ia bukan orang pilihan. 

Karena iman itu adalah pemberian Allah maka adalah tanggung 

jawab Allah untuk memberikan iman yang kuat, dan kalau 

ternyata iman seseorang tidak kuat, tentu itu adalah karena 

Allah telah memberikan iman yang mutunya rendah. Jadi bisa 
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disimpulkan bahwa jika di gereja Reform atau Presbyterian ada 

anggota-anggota jemaat dengan kondisi keteguhan iman yang 

bervariasi, itu karena Allah memberikan jenis keteguhan iman 

yang bervariasi. Pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa 

Gembala Jemaat tidak perlu mengadakan berbagai usaha 

pemupukan iman karena menurut mereka iman seseorang 

sepenuhnya adalah tanggung jawab Allah. Karena Allah yang 

bertanggung jawab, maka mereka simpulkan bahwa iman 

seorang yang telah diplih Allah tidak mungkin bisa gagal, 

bahkan tidak mungkin bisa mundur, karena kalau mereka 

sampai mundur maka ia bukan orang pilihan, atau Allah gagal 

menjaga iman orang itu. Tentu mereka akan memilih yang 

pertama daripada menuduh Allah gagal. 

Itu adalah jalan nalar Calvinisme, sekalipun kadang mereka 

menyangkalnya. Mereka membuat pernyataan, dan kemudian 

dari pernyataan mereka kita menarik kesimpulan yang logis, 

sehingga mereka terpojok, dan kemudian mereka menyangkal 

kesimpulan itu. Tetapi sesungguhnya apa kata Alkitab? Alkitab 

berkata bahwa iamn timbul dari pendengaran dan pendengaran 

oleh firman Kristus (Rm 10:17). Bahkan sebelumnya, yaitu 

pada ayat 9 hingga 15, Paulus berargumentasi, 

Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus 

adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah 

membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan 

diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan 

dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan 

diselamatkan. Karena Kitab Suci berkata: “Barangsiapa yang 

percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan.” Sebab tidak 

ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena, 

Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi 

semua orang yang berseru kepada-Nya. Sebab, barangsiapa 

yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Tetapi 

bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya, jika mereka 

tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya 

kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia. 

Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang 

memberitakan-Nya? Dan bagaimana mereka dapat 

memberitakan-Nya, jika mereka tidak diutus? Seperti ada 

tertulis: “Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa 

kabar baik!” 

Jelas sekali bahwa iman timbul dari mendengarkan 

pemberitaan Injil. Kalimat “Bagaimana mereka dapat percaya 

kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia” adalah 

sebuah statemen bahwa manusia tidak bisa percaya kepada 

sesuatu yang tidak pernah didengarnya. 

Kalau iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dan 

iman itu kemudian perlu dipelihara (II Tim 4:7), dan iman itu 

harus bertumbuh (Ef 4:11-15) maka valid sekali untuk 

menyimpulkan bahwa ada aspek tanggung jawab manusia 

untuk tetap beriman setelah yang bersangkutan diselamatkan. 

Orang yang telah diselamatkan harus bertekun di dalam iman 

(Kis 14:22, Kol 1:23, I Tim 2:15). Tidak dibenarkan bagi orang 

yang telah diselamatkan untuk melepas tanggung jawab tetap 

setia sampai mati (Why 2;10). Bahkan Ibr 3:14 mengatakan 

bahwa yang bersangkutan harus memegang teguh Injil. 

Ibrani 3:14 Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, 

asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada 

keyakinan iman kita yang semula 

Apakah berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan 

iman kita bisa dikategorikan upaya manusia untuk 

keselamatannya? Tentu saja tidak! Karena yang dimaksudkan 

bukan kita memegang buku atau kitab Injil yang terbuat dari 

kertas. Maksud ‘berpegang’ itu tentu bukan dengan tangan, 



142 

 

melainkan dengan hati dan pikiran yang arti keseluruhannya 

ialah tetap percaya. Hal yang hamper sama diungkapkan dalam 

I Kor 15:2, 

Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang 

padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu — kecuali 

kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 

Nasehat ini jelas kepada orang yang telah diselamatkan, bahwa 

mereka sekalipun telah diselamatkan mereka perlu berpegang 

teguh pada Injil. Sekali lagi bukan memegang dengan jasmani 

melainkan tidak berubah keyakinan. Bahkan ada kalangan 

Baptis yang one-point Calvinist salah mengerti sehingga 

mereka menuduh pihak yang menekankan tanggung jawab 

manusia sebagai menekankan keselamatan oleh usaha manusia. 

Tetap pada keyakinan semula itu bukan usaha, melainkan 

sikap. Namun toh apapun juga, itulah yang diperintahkan 

firman Tuhan. 

Benarlah perkataan ini: “Jika kita mati dengan Dia, kita pun 

akan hidup dengan Dia; jika kita bertekun, kita pun akan ikut 

memerintah dengan Dia; jika kita menyangkal Dia, Dia pun 

akan menyangkal kita; jika kita tidak setia, Dia tetap setia, 

karena Dia tidak dapat menyangkal diri-Nya. (II Tim 2:11-13) 

Perhatikan bunyi ayat terkutip di atas, “jika kita menyangkal 

Dia, Dia pun akan menyangkal kita.” Bisakah orang yang telah 

diselamatkan menyangkal Tuhan? Apakah orang yang telah 

diselamatkan kehilangan kesadaran diri dan kebebasan untuk 

memilih? Apakah orang yang telah diselamatkan berubah 

menjadi robot? Lalu ada yang menjawab, bukankah “jika kita 

tidak setia, Dia tetap setia?” Betul sekali! Tetapi tidak 

dikatakan bahwa ia setia kepada orang yang tidak setia, 

melainkan Ia tetap Allah yang setia. Sekalipun Lucifer tidak 

setia, Ia tetap Allah yang setia. Mengapa? Karena Ia tidak 

dapat menyangkal dirinya. Menyangkal adalah sikap, 

sedangkan setia adalah sifat. Sifat Allah tidak pernah berubah 

sekalipun langit dan bumi berubah. Ia adalah Allah yang setia. 

Ia setia kepada firmanNya, setia kepada janjiNya. Ia tidak 

pernah berjanji untuk tetap menyelamatkan orang yang 

menyangkaliNya. Ia hanya berjanji akan menyelamatkan orang 

yang setia kepadaNya. Untuk itu saya aman jika saya 

memegang teguh janjiNya. Saya memegang teguh InjilNya. 

Saya pasti masuk Sorga, bukan karena keyakinan yang belum 

pasti bahwa saya dipilih melainkan karena saya memegang 

teguh InjilNya, dan janji setiaNya.*** 

(dikutip dari buku DOKTRIN KESELAMATAN 

ALKITABIAH, Dr. Suhento Liauw, Bab 12 halaman 161-192) 
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WABAH TERDAHSYAT TERHADAP 

KEKRISTENAN 
 

Banyak orang Kristen di Indonesia beriman secara tidak kritis. 

Ada yang berprinsip “pokoknya pergi ke gereja, apa yang 

diajarkan pendeta itu urusan pendeta bukan urusan kita.” 

Bahkan ada yang tahu ia sedang berbakti di gereja yang sesat 

namun baginya itu tidak menjadi persoalan karena ia berprinsip 

“pokoknya saya yakin sendiri, urusan pemimpin gereja yakin 

yang lain, itu urusan dia.” 

 

Agar orang Kristen Indonesia semakin cerdas, kritis dalam 

beriman, maka buletin Pedang Roh Graphe International 

Theological Seminary = GITS, Sunter Podomoro, Jakarta-

Utara) berusaha membahas hal-hal yang bersifat teologi dan 

doktrinal/pengajaran. Bukan hanya orang Kristen bahkan setiap 

manusia harus beriman dengan penuh pengertian, karena untuk 

itulah Allah memberi kita dua alat, yaitu akal budi dan firman 

tertulisnya, agar kita bisa mengerti kehendakNya yang tertulis 

dalam firmanNya dengan akal kita. (Jurnal Teologi Triwulan 

dari STT Graphe) 

 

Bukanlah kehendak penulis untuk mengkritisi apalagi 

menyerang pihak manapun, melainkan adalah permintaan dari 

berbagai pihak agar Pedang Roh sekali-kali membahas tentang 

Calvinisme. Permintaan tersebut muncul mungkin karena 

Calvinisme sangat berbeda dari Mormonisme, Saksi Yehuwa, 

dll. Ia masuk ke dalam kekeristenan bahkan sedemikian 

merasuki kekristenan hingga hampir tidak ada denominasi 

yang lolos darinya. 

 

Sesungguhnya tidak mungkin membahas keseluruhan 

Calvinisme melalui sebuah buletin yang tipis ini. Itulah 

sebabnya yang dibahas hanyalah poin-poin utama ajaran 

Calvinisme. 

 

Teologi PREDESTINASI 

Calvinisme, atau disebut juga dengan Teologi TULIP, atau 

Teologi Predestinasi, dan masih banyak lagi sebutannya, 

bagaikan kuman yang memasuki tubuh kekristenan dan 

mengalir hingga ke ujung jari. 

Calvinisme percaya bahwa dalam satu dekrit Allah, Ia 

telah menetapkan segala sesuatu dalam kekekalan, bahkan 

tiap-tiap tindakan dari tiap-tiap individu sesungguhnya 

telah ditetapkan Allah sejak dalam kekekalan. 

Calvinisme memaksakan Ef 1:4, untuk meyakinkan orang 

bahwa Allah telah menetapkan orang masuk Sorga dan 

Neraka sejak KEKEKALAN. 

Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, 

kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya 

dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera 

dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus 

menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita 

Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan 

kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di 

dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia 

dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-

Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula 
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oleh Yesus Kristusyang dikaruniakan-Nya kepada kita di 

dalam Dia, yang dikasihi-Nya. untuk menjadi anak-anak-

Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya 

terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, 

 

Melalui exegesis yang hati-hati dan mendalam, dapat 

disimpulkan bahwa ayat-ayat tersebut memberitahukan bahwa 

Allah telah memilih Kristus sejak kekekalan dan setiap orang 

yang DI DALAM KRISTUS akan termasuk dalam lingkup 

pemilihan. Supaya bisa termasuk di dalam Kristus seseorang 

harus percaya kepada Kristus. Dan surat Efesus 

adalah surat yang kudus menekankan jemaat yang adalah tubuh 

Kristus, kumpulan orang yang percaya kepada Kristus yang 

berarti termasuk dalam lingkup orang pilihan. Mereka 

termasuk dalam pilihan karena mereka berada di dalam Kristus 

dan berkumpul membentuk tubuh Kristus. 

Pada zaman PL Allah menetapkan bangsa Israel sebagai Tiang 

Penopang dan Dasar Kebenaran (TPDK), dan setiap orang 

yang dilahirkan sebagai orang Yahudi secara jasmani MASUK 

ke dalam pemilihan Allah. Sedangkan zaman PB Allah 

menetapkan jemaat lokal (Gereja) yang adalah tubuh Kristus 

sebagai TPDK dan memilih setiap orang yang tergabung ke 

dalamNya melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus 

untuk memperoleh berkat rohani. 

Doktrin Predestinasi telah menekankan aspek Kedaulatan Allah 

(sovereignty), tanpa mempertimbangkan aspek dua makhluk 

ciptaaan Allah, yaitu malaikat dan manusia yang diberi 

kemampuan berpikir dan kebebasan memilih. Hasilnya 

Calvinisme mirip dengan konsep Islam yang disebut TAKDIR. 

Bagi Muslim segala sesuatu telah ditakdirkan, sedangkan bagi 

Calvinis telah diPREDESTINASIkan. Jadi, kalau seorang 

perempuan diperkosa bergilir dan dibunuh, itu telah 

ditakdirkan atau telah dipredestinasikan Allah sejak kekekalan. 

Selanjutnya rangkaian pengajaran Calvinisme tentang 

keselamatan biasanya disingkat TULIP, yaitu T=Total 

Depravity, U=Unconditional Election, L=Limited 

Atonement, I=Irresistible Grace, dan P=Perseverance of the 

Saints. Sesungguhnya ini bukan teologi, melainkan filsafat 

tentang cara manusia masuk Sorga oleh Agustinus yang 

dikembangkan oleh John Calvin. 

Total Depravity 

Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan jatuh total, hancur 

total, atau rusak total. Mereka menyimpulkan bahwa Allah 

menetapkan Adam jatuh ke dalam dosa dan sesudahnya 

manusia hancur total. John Calvin berkata, 

Again, I ask: whence does it happen that Adam’s fall 

irremediably involved so many peoples, together with their 

infants offspring, in eternal death unless because it so pleased 

God? Here there tongues, otherwise to loquacious, must 

become mute. The decree is dreadful indeed, I confess. Yet no 

one can deny that God foreknew what end man was to have 

before he created him, and consequently foreknew because he 

do ordained by his decree. [John Calvin, Institutes of Christian 

Religion. Ed. By John T. Mcneil. Trans. By Ford Lewis Battles 

(Philadelphia: The Westminster Press, 1960), p.955 (III.xxi.5)]. 

(Terjemahan bebasnya) Lagi, saya bertanya: darimana itu 

terjadi bahwa kejatuhan Adam yang tak dapat diperbaiki 
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melibatkan begitu banyak orang, bersama bayi keturunan 

mereka dalam kebinasaan kekal kecuali karena itu sangat 

disenangi Allah? Di sini lidah mereka yang suka berbicara 

harus tak berbunyi. Dekrit itu memang mengerikan, saya 

mengakuinya. Namun tidak ada orang yang dapat menyangkal 

bahwa Allah tahu dulu akhir seseorang sebelum Ia 

menciptakannya, dan secara konsekuen tahu dulu karena Ia 

yang menetapkannya dengan dekritNya. 

Calvin percaya dan mengajarkan bahwa Allah demi 

kesenangannya telah menetapkan Adam jatuh ke dalam dosa 

sehingga menyeret seluruh umat manusia. Manusia sejak 

kejatuhan menjadi Totally Depraved (hancur total), bahkan 

tidak bisa menjawab ya kepada Allah. 

Padahal tidak demikian menurut Alkitab, selain Allah tidak 

pernah menetapkan kejatuhan Adam, setelah kejatuhan, 

ternyata manusia masih bisa berpikir, memilih, memutuskan 

bahkan Allah menyatakan bahwa manusia sudah seperti Allah. 

Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah 

menjadi seperti salah satu dari Kita, tahu tentang yang baik dan 

yang jahat; maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan 

tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu 

dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." 

(Kejadian 3:22) 

 

UNCONDITIONAL ELECTION 

Menurut alur filsafat Calvin, karena manusia tidak bisa 

memberi respon sedikitpun kepada Allah, maka satu-satunya 

cara manusia diselamatkan ialah melalui pemilihan yang tanpa 

syarat (Unconditional Election). Ef 1:4-5 dijadikan 

prooftexts padahal di situ tidak disebutkan pemilihan untuk 

keselamatan melainkan untuk memperoleh berkat surgawi. Dan 

lagi pula di situ dikatakan pemilihan atas mereka yang di dalam 

Kristus, tanpa menunjukkan cara seseorang masuk ke dalam 

Kristus. 

 

Demikian juga dengan kesukaan mereka dalam Roma 8:29-30, 

yang sesungguhnya tidak dikatakan bahwa Allah memilih 

sejumlah orang masuk Sorga sejak kekekalan, melainkan 

berkata bahwa Allah tahu dulu (Alkitab bhs Indonesia sedikit 

salah terjemah), maka Allah menetapkan. Jadi penetapan 

Allah didasarkan atas foreknowledge (tahu lebih dulu) Allah. 

 

Ketika Calvinis diajak rasionalisasi bahwa jika Allah telah 

menetapkan sejumlah orang masuk Sorga sejak kekekalan, 

maka itu berarti Ia telah menetapkan sejumlah orang masuk 

Neraka juga, maka jawaban yang muncul seringkali agak aneh, 

yaitu bahwa Allah secara AKTIF memilih sejumlah orang 

masuk Sorga, dan secara PASIF membiarkan sejumlah 

orang masuk Neraka. Padahal Calvinis percaya bahwa jika 

Allah mau, maka Ia bisa memilih semua orang Sorga, namun Ia 

tidak mau, melainkan senang, dan demi kemuliaanNya serta 

kesenanganNya Ia hanya memilih sebagian saja. 

 

Dr. David Cloud berkata bahwa “ada yang tidak beres dengan 

Allah orang Calvinis.” Dan Dave Hunt berkata, “Allahnya John 

Calvin bukan Allah yang maha kasih.” Kalau zaman sekarang 

ini di negara hukum ada orang bertindak seperti Allah Calvinis, 

pasti dia harus dipenjarakan. Bayangkan kalau ada orang 

melihat sebuah kapal yang berpenumpang seratus orang di 
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lautan akan tenggelam, dan Ia membawa kapal besar yang 

cukup memuat beratus-ratus orang, namun ia hanya memilih 

menyelamatkan 10 orang dan secara PASIF membiarkan 90 

orang tenggelam, maka jika ia bukan seorang yang sangat 

jahat, ia pasti sakit jiwa. 

Konsep Unconditional Election Calvinisme telah berhasil 

menggambarkan Allah sebagai penjahat, bahkan monster. 

Padahal Alkitab jelas menyatakan Allah itu maha kasih. Ia 

telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap 

orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan 

beroleh hidup yang kekal. Ayat-ayat Alkitab tentu tidak saling 

bertentangan. Kalau ia terkesan bertentangan, maka pasti 

penafsirannya ada masalah. 

 

LIMITED ATONEMENT 

Rasionalisasi filsafat Calvinisme berkata bahwa manusia 

ambruk total sehingga tidak bisa merespon pada panggilan 

Allah sehingga untuk masuk Sorga sepenuhnya tergantung 

pada pemilihan Allah yang unconditional, maka konsekuensi 

berikutnya adalah limited atonement (penebusan terbatas). 

Calvinis tidak bisa terima bahwa Allah menebus seisi dunia (I 

Yoh 2:2, Ibr 2:9, Yoh 1:29, I Tim 2:6), karena itu tidak masuk 

ke dalam nalar filsafat mereka. 

Mereka selalu berargumentasi bahwa, “Jika Allah menebus 

seisi dunia, maka tentu seisi dunia akan selamat, dong?! Kan 

Allah maha kuasa.” 

 

Padahal, memang Allah maha kuasa dan ayat-ayat Alkitab 

menyatakan bahwa Allah mengasihi semua manusia 

bahkanAllah ingin semua manusia diselamatkan (II Pet 3:9). 

Konsep Calvinis bahwa jika Allah menghendaki semua 

manusia selamat dan Ia maha kuasa maka seharusnya semua 

orang menjadi selamat, itu karena mereka tidak memahami 

manusia yang memiliki kehendak bebas yang diberikan 

Allah dan Allah yang mahakuasa menghargainya. 

Limited atonement adalah salah satu dari 5 poin Calvinisme 

yang paling sulit mereka pertahankan sehingga Four-points 

Calvinist, termasuk Lewis S. Chafer (pendiri Dallas 

Theological Seminary). Karena terlalu sulit bagi mereka untuk 

melawan terlalu banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus 

Kristus menebus dosa semua manusia. 

 

IRRESISTIBLE GRACE 

Point ini sesungguhnya tidak terlalu penting karena merupakan 

tambahan, atau rasionalisasi logis dari tiga point sebelumnya. 

Jalan nalar filsafat Calvin ialah, jika Allah memilih siapa yang 

ingin diselamatkanNya, maka sudah pasti orang tersebut tidak 

bisa menolak, mereka sebut anugerah yang tidak bisa ditolak 

(Irresistible Grace). 

Padahal di dalam Alkitab banyak sekali contoh penolakan. 

Orang muda yang datang kepada Yesus dalam Matius 19:16-

26, ternyata menolak. Dan Tuhan Yesus berkata, “…Berkali-

kali Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti 

induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah 

sayapnya, tetapi kamu tidak mau.” (Matius 23:37) 

 

PERSEVERANCE of the saints 

Perseverance of the saints artinya pemeliharaan orang-orang 

kudus adalah poin akhir dari rangkaian nalar Calvinisme. 

Tentu, kalau Allah telah menetapkan untuk menyelamatkan 
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sebagian orang untuk masuk Sorga, dan kemudian memilih 

mereka, maka Ia pasti akan menjamin mereka masuk Sorga. 

 

Namun para Calvinis tidak pasti siapa yang dipilih dan 

siapa yang tidak. Bahkan seorang Calvinis mendebat 

mahasiswa Graphe lewat internet berkata bahwa ia percaya ada 

orang yang sudah dipilih namun masih di kuil-kuil, di mesjid-

mesjid, dan di gereja-gereja Arminian. Sedangkan ada orang 

yang sedang menjadi Gembala di gereja Reform tetapi 

sebenarnya tidak dipilih. Sesungguhnya Calvinis tidak 

memiliki kepastian masuk Sorga yang alkitabiah. 

Kepastian masuk Sorga yang alkitabiah adalah, Karena kita 

telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh 

berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman 

kita yang semula. (Ibrani 3:14). 

 

Mengenai keselamatan bayi yang meninggal sebelum akil-

balik, para Calvinis sendiri kebingungan. Ada yang berkata 

bahwa bayi orang Kristen akan masuk Sorga sedangkan bayi 

non-Kristen akan masuk Neraka. Lalu bagaimana kalau tadinya 

seseorang belum menjadi Kristen, dan bayinya mati, dan 

sesudahnya ia menjadi Kristen? Betapa kejamnya Allah 

Calvinis yang memasukkan bayi ke dalam neraka karena status 

orang tuanya. Ada Calvinis yang sangat jujur yang mengaku 

tidak tahu. Memang benar, jangankan bayi yang mati, yang 

sudah jadi pengkhotbah terkenal pun bisa-bisa ternyata tidak 

terpilih. 

 

Sebagian lagi mengajarkan baptism regeneration (keselamatan 

oleh baptisan) sehingga Reform dan Presbyterian giat 

membaptis bayi. Mereka mensejajarkannya dengan sunat PL, 

sementara itu mereka baptis bayi perempuan walau di PL 

wanita tidak disunat. 

Di dalam Calvinisme tidak ada kepastian masuk Sorga, baik 

bayi, orang dewasa, anggota jemaat, bahkan para pendeta 

mereka pun sesungguhnya tidak ada kepastian masuk Sorga 

karena sesungguhnya mereka tidak tahu siapa dipilih Allah dan 

siapa disingkirkan Allah (reprobation). 

 

KESIMPULAN 

Tidaklah heran kalau Laurence M. Vance, Ph.D menulis dalam 

bukunya The Other Side of Calvinism berkata, “Calvinism is 

therefore the greatest Christian heresy that has plagued the 

church.” [(Calvinisme adalah ajaran sesat terdahsyat yang 

telah mewabahi gereja) Laurence M. Vance, The Other Side 

of Calvinism(Pensacola: Vance Publications, 2002), p.x.] 

Bagaimana tidak, Mormonisme memang sesat, tetapi tidak 

diizinkan masuk ke dalam gereja melainkan diblock di luar, 

Saksi Yehuwa juga sesat dan juga diblock di luar. Sedangkan 

Calvinisme sesat dan dizinkan untuk memasuki gereja hingga 

hampir tidak ada denominasi yang terlepas dari pengaruhnya. 

 

Calvinisme telah melenyapkan semangat penginjilan, 

bahkan semangat bertekun di dalam iman. Bayangkan, 

kalau Allah telah memilih sejumlah orang masuk Sorga atau 

Neraka sejak kekekalan melalui satu dekrit, untuk apa kita 

menginjil atau mempertahankan hidup keimanan kita? Calvinis 

selalu menjawab, “kita menginjil karena kita tidak tahu siapa 

dipilih dan siapa tidak.” Coba duduk tenang dan 

renungkan! Kalau angkanya sudah pasti, artinya giat 
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beritakan Injil juga tidak akan menambah, dan tidak 

beritakan Injil juga tidak akan berkurang, lalu apa 

perlunya Injil diberitakan? 

 

Filsafat Calvinistik inilah yang telah menghancurkan Eropa, 

yang tinggal sedikit waktu lagi akan menjadi wilayah Islam. 

Bahkan dengan Covenant Theology mereka telah menyuburkan 

Liberalisme sehingga telah dan sedang menghancurkan 

kekristenan dari dalam. Apakah ini berkat atau wabah bagi 

kekristenan? 

 

Bayangkan jika Allah telah menetapkan (mempredestinasikan) 

atau menakdirkan segala sesuatu yang Calvin sendiri akui 

sebagaimana telah kita kutip di atas bahwa Allah menetapkan 

Adam jatuh ke dalam dosa, maka kejatuhan Adam adalah 

kesalahan Allah, bukan kesalahan Adam. Menurut Calvinis 

Allah juga yang menetapkan orang membunuh, memperkosa, 

mencuri yang tentu berarti juga Allah yang menetapkan 

keributan 14 Mei 1998. Bisakah kita simpulkan bahwa 

Calvinisme adalah filsafat yang diciptakan John Calvin 

dengan memungut sebagian ayat Alkitab sehingga 

filsafatnya bisa dimasukkan sebagai pengajaran 

kekristenan? 

Jika kita renungkan dengan sungguh-sungguh, lima poin ajaran 

Calvinisme, maka satu dengan yang lainnya saling kait-

mengait secara konsisten. Jika salah satunya gagal, maka yang 

lain juga harus ditinggalkan. Oleh sebab itu logisnya tidak ada 

orang yang four-points Calvinist, bahkan tidak ada yang one-

point. Jika Calvinisme benar, maka ia benar kelima-lima 

poinnya. 

 

Kita menjadi sangat heran, ada di antara mereka yang sudah 

memodifikasi ajaran John Calvin, atau men-drop beberapa poin 

dari TULIP, namun mereka tetap mau menyebut diri mereka 

Calvinis. Ketika pertanyaan ini dikemukakan, ada pihak yang 

menjawab, mungkin karena mereka telah terlanjur memakai 

nama gereja Reform atau Presbyterian yang nota bene adalah 

denominasi gereja yang didirikan oleh John Calvin dan teman-

temannya. Atau sesungguhnya mereka belum pernah dilahirkan 

kembali, karena mereka belum pernah bertobat dan percaya 

kepada Kristus dengan benar melainkan hanya yakin secara 

membabi buta sebagai orang pilihan? 

 

Jika anda berbicara dengan jemaat gereja Reform ataupun 

Presbyterian yang sesungguhnya adalah Calvinistik, tentang 

poin Calvinisme yang tidak masuk akal dan tidak alkitabiah, 

mereka pasti akan mengelak dengan berkata bahwa Calvinisme 

yang sejati tidak seperti itu. Bahkan sekalipun kita telah 

mengutip omongan John Calvin sendiri, mereka masih tetap 

akan berkelit dengan berkata bahwa itu pengajaran hypher-

Calvinist. Mereka berbuat demikian karena ada poin tertentu 

yang terlalu sulit untuk dipertahankan, maka mereka menuduh 

kelompok Calvinis yang mempertahankan poin itu 

sebagai hypher-Calvinist. Dan mereka juga sering menuduh 

orang lain salah dalam memahami Calvinisme, sehingga Dr. 

David Cloud berkata, “jika tidak ada orang yang sanggup 

memahami Calvinisme, atau jika Calvinisme itu sedemikian 

berbelit-belit, maka pasti itu bukan kebenaran, melainkan 

penipuan.” 
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Tulisan ini tidak memiliki maksud negatif, melainkan ingin 

mengajak teman-teman Calvinis, dan mengingatkan orang 

Kristen, untuk menilai dengan nurani serta akal sehat yang 

murni. Jika Calvinisme memang sulit untuk dipertahankan, ya 

untuk apa dipertahankan. Bukankah tujuan kita berteologi itu 

untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran apalagi 

mempertahankan ketidakbenaran? Dengan kasih Kristus.*** 

 

(Buletin Pedang Roh edisi 47, Bab 13 Artikel 1 dari 

buku Doktrin Keselamatan Alkitabiah, Dr. Suhento Liauw, 

halaman 194-204, Jakarta: GITS, 2007) 
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Perbandingan ajaran Calvinis dengan Kristen 

Fundamental 
 

Oleh: Dede Wijaya 
 

Calvinis memulai pengajaran logisnya lewat Kejadian 3 

dengan menyatakan bahwa semua manusia itu dalam kondisi 

TOTAL INABILITY (KETIDAKMAMPUAN TOTAL) sejak 

Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Total Depravity dalam 

pengertian para Calvinis/reformed/Reformed Injili adalah 

TOTAL INABILITY. Jadi ketika para Calvinis menyebut Total 

Depravity, yang mereka maksud adalah TOTAL INABILITY. 

Mati rohani diartikan sebagai manusia tidak bisa merespon 

sedikitpun terhadap berita INJIL baik menerima atau menolak 

berita INJIL karena sama seperti mayat, sudah mati harus 

dibangkitkan dulu baru bisa merespon. Hanya orang pilihan 

Allah sajalah yang Allah bangkitkan dari mati rohani melalui 

Roh Kudus yang membangkitkan/membangunkan “mayat” 

orang pilihan. Orang yang Allah biarkan/tentukan binasa, tidak 

pernah Allah bangkitkan dari mati rohaninya, sehingga sama 

sekali tidak bisa dan tidak mungkin merespon Berita INJIL 

karena mati bagai mayat. Harus dibangkitkan dulu, baru bisa 

respon. Sayangnya, Allah hanya membangkitkan orang pilihan 

saja.  

 

Karena orang yang tidak dipilih Allah, tetap mati bagai mayat, 

tidak bisa merespon apa-apa terhadap BERITA INJIL. Allah 

dalam kekekalan memilih sebagian manusia untuk 

diselamatkan dan membiarkan (bahkan memilih) sebagian 

manusia lainnya untuk tidak diselamatkan alias binasa 

(dibinasakan). Pemilihan Allah baik untuk yang diselamatkan 

dan untuk yang tidak diselamatkan ini dilakukan sesuka hati 

Allah, jadi pemilihan tanpa kondisi karena semua manusia 

sudah mati persis seperti mayat dalam pengertian para 

Calvinis, dan jadi harus dibangkitkan dulu oleh Roh Kudus 

baru manusia bisa merespon. 

 

Penebusan Kristus diperuntukkan bagi dosa para kaum pilihan 

bukan untuk dosa seluruh umat manusia. Jadi Kristus mati 

hanya bagi kaum Pilihan. Dosa Kaum Reprobat (yang akan 

binasa alias bukan orang pilihan) tidak ditebus melalui 

kematian Yesus. Jadi Penebusan dosa terbatas hanya untuk 

kaum Pilihan. Bagi kaum pilihan sangat mustahil untuk 

menolak Anugerah Keselamatan yang Allah berikan melalui 

Yesus Kristus lewat Berita Injil. Jadi kaum pilihan atau kaum 

terpilih atau orang Pilihan tidak bisa menolak anugerah Allah 

karena mereka sudah dipilih Allah dan Allah adalah Allah yang 

berdaulat. Dan orang yang dipilih Allah secara tanpa kondisi 

pasti selamat, sekali selamat tetap selamat (SSTS), apapun 

yang terjadi, orang pilihan pasti selamat, karena Allah 

bertanggung jawab 100% dan manusia bertanggung jawab 0%.  

 

Kristen Fundamental memulai pengajarannya dengan 

Kejadian pasal 1, dimana Allah menciptakan manusia dan 

malaikat dengan karunia kehendak bebas yaitu manusia diberi 

kemampuan bisa berpikir, berkehendak, bisa memutuskan, ada 

kemungkinan berdosa, ada kemungkinan tidak berdosa, 
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singkatnya manusia bukan diciptakan seperti robot yang sudah 

diprogram pasti akan begini begitu sesuai dengan program 

yang dibuat Programmer. Bukan berarti dalam hal ini, Allah 

tidak punya program/rencana terhadap segala makhluk 

ciptaanNya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa atau 

telah berbuat dosa, maka manusia mati rohani. Mati rohani 

berarti dalam keadaan tidak ada hubungan dengan Allah yang 

maha kudus karena Allah yang maha kudus tidak mungkin 

dihampiri manusia berdosa. Manusia yang jatuh ke dalam dosa 

telah Totally Depraved dalam arti telah kehilangan kemuliaan 

Allah (Rm 3:23), terputus hubungannya dengan Allah atau 

mati secara rohani oleh pelanggaran dan dosanya. Jadi 

kematian rohani tidak ada hubungannya dengan kesanggupan 

memberi respon terhadap berita Injil Keselamatan. John Calvin 

yang mengikuti pemikiran Agustinus, telah salah besar dalam 

menganalogikan kematian rohani dengan kematian jasmani dan 

menyimpulkan bahwa kondisi kematian rohani itu berarti tidak 

bisa bereaksi sama sekali terhadap rangsangan luar, persis 

seperti mayat mati.  

Padahal kita tahu kenyataannya, setelah kejatuhan, ternyata 

manusia sama sekali tidak kehilangan kesadaran dirinya, atau 

kehilangan kemampuan memutuskan atau kehilangan 

kemampuan memilih yang dimiliki sebelum kejatuhan. 

Kemampuan inteligensi manusia pun masih tetap sama bahkan 

Allah sendiri menyatakan (menyindir) bahwa manusia sudah 

sehebat Allah yaitu tahu tentang yang baik dan jahat (Kej 

3:22). Perbedaan terhadap pengertian MATI ROHANI inilah 

yang menyebabkan Perbedaan yang semakin melebar antara 

Kristen Fundamental dan Para calvinis. Karena manusia yang 

mati rohani masih tetap punya kemampuan untuk memilih, 

memutuskan dan merespon, maka manusia bisa menerima dan 

menolak BERITA INJIL atau Anugerah Keselamatan dalam 

Kristus Yesus yang Allah sediakan. Manusia tidak mungkin 

menghapus dosanya dengan cara apapun, karena dirinya sudah 

berdosa (menempati posisi orang berdosa) sejak Adam dan 

Hawa berdosa. Dihadapan Allah, semua manusia sudah 

berdosa. Dosa harus dihukum karena dosa adalah pelanggaran 

terhadap Allah atau hukum Allah. Jika manusia dihukum, maka 

pasti binasa. Karena manusia tidak mungkin menghapus 

dosanya dengan cara apapun, maka Allah menjanjikan 

kedatangan Juruselamat. Allah mengutus Yesus Kristus yang 

mati menebus dosa seluruh umat manusia, yaitu dosa Adam 

dan Hawa sampai manusia terakhir sudah ditebus lewat 

kematian Yesus Kristus di kayu salib.  

Karena manusia bukan seperti mayat yang mati, maka manusia 

dituntut untuk merespon BERITA INJIL yaitu Anugerah Allah. 

Manusia yang merespon positif atau menerima BERITA INJIL 

akan diselamatkan, dan manusia yang merespon negatif atau 

menolak BERITA INJIL akan binasa. Jadi Pemilihan Allah 

bukan tanpa kondisi namun dengan kondisi, Allah memilih 

berdasarkan foreknowledge (I Petrus 1:2, Elect according to 

the foreknowledge of God the Father, through sanctification of 

the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus 

Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied. ILT 

menerjemahkan foreknowledge=pra-pengetahuan).  

 

Allah tahu siapa yang akan merespon positif dan siapa yang 

akan merespon negatif terhadap Anugerah Allah yaitu 

Keselamatan melalui jalan satu-satunya yg Allah sediakan 

lewat Kematian Yesus Kristus di kayu salib yang telah 
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menebus dosa seluruh umat manusia. Jadi penebusan Kristus 

tidak terbatas hanya bagi orang pilihan namun seluruh umat 

manusia (Yoh 3:16). Karena manusia masih bisa merespon 

dengan menerima atau menolak BERITA INJIL, maka 

ANUGERAH Allah sangat bisa diterima atau ditolak manusia 

manapun. Jadi Anugerah Allah bisa ditolak, bahkan setelah 

menerima Anugerah Allah manusia tetap bisa melepas 

Anugerah itu, karena manusia tidak kehilangan kesadaran diri 

dan tetap bisa memilih dan memutuskan. Manusia yang tetap 

beriman (tidak melepaskan kepercayaan) sampai mati itulah 

yang pasti SELAMAT. Jadi Sekali selamat Tetap selamat 

HANYA BENAR asal tetap beriman. Manusia bisa murtad.  

 

PERBEDAAN CALVINIS DENGAN NON-

CALVINIS 
 

Bagian 1: Jika manusia harus beriman agar selamat, 

apakah berarti ia punya andil dalam keselamatan? 

 

Oleh Dr. Steven E. Liauw (Buletin GITS) 

Ketika mendiskusikan mengenai masalah Kalvinisme, banyak 

terjadi salah pengertian dan debat kusir, karena tidak mengerti 

inti perbedaan satu pandangan dengan lainnya. Akibatnya, 

kedua belah pihak ngotot pada posisinya masing-masing, dan 

saling menyalahkan, bahkan tanpa benar-benar mengerti apa 

yang dimaksud oleh pihak lawan. Tentu, ini diperparah ketika 

suatu istilah dipakai dengan dua pengertian yang berbeda, 

sehingga diskusi tidak pernah mencapai titik temu. Oleh karena 

itu, penting untuk mengetahui, di mana letak perbedaan yang 

sebenarnya, antara seorang Kalvinis dengan seorang non-

Kalvinis. Seri ini akan membahas satu-persatu, perbedaan-

perbedaan krusial antara Kalvinis dengan non-Kalvinis. Ada 

cukup banyak perbedaan, tetapi saya akan fokus kepada satu 

perbedaan di setiap seri. 

 

Pertama-tama, sebelum membahas perbedaan, kita perlu 

melihat dulu, tentang persamaan mereka. Kalvinis maupun 

non-Kalvinis (yang Alkitabiah) percaya Alkitab sebagai 

Firman Allah dan standar kebenaran. Keduanya percaya bahwa 

keselamatan didasarkan pada karya pengorbanan Yesus Kristus 

di atas kayu salib, menggantikan manusia. Keduanya percaya 

bahwa keselamatan hanyalah karena kasih karunia, tanpa ada 

jasa atau usaha manusia di dalamnya.  

Mungkin di sinilah Kalvinis mulai protes, dan menegaskan 

bahwa non-Kalvinis sedikit banyak mengandalkan jasa/usaha 

manusia untuk masuk Surga. Tetapi, itu tidak benar. Semua 

orang yang Alkitabiah akan mengatakan bahwa keselamatan 

tidaklah tergantung pada jasa/usaha manusia. Letak perbedaan 

sebenarnya adalah: KALVINIS MENGANGGAP IMAN 

PERCAYA SEBAGAI SUATU JASA/USAHA, 

SEDANGKAN NON-KALVINIS MENGATAKAN 

BAHWA IMAN PERCAYA BUKANLAH USAHA. 

Inilah salah satu poin perbedaan mendasar antara Kalvinis 

dengan non-Kalvinis. Bagi orang-orang Alkitabiah, 

keselamatan adalah karena kasih karunia, oleh iman (Ef. 2:8). 

Artinya, tidak ada suatu apapun dalam diri manusia yang 

membuat dia pantas diselamatkan. Keselamatan adalah 

sepenuhnya kasih karunia. Tuhan menyelamatkan manusia 
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bukan karena dia baik (manusia sudah bobrok dalam dosa), 

bukan karena dia hebat, bukan karena dia memiliki suatu hal 

yang menarik, bahkan bukan karena dia memiliki iman. Iman 

bukan dasar dari keselamatan. Kasih karunia adalah dasar dari 

keselamatan. Allah menyelamatkan manusia, semata-mata 

karena Ia berbelas kasihan, dan menaruh kasih kepada 

manusia. 

Namun demikian, Alkitab juga tegas mengatakan, bahwa 

keselamatan itu adalah oleh iman. Artinya, iman adalah syarat 

dari keselamatan. Tuhan memutuskan untuk memberi 

keselamatan kepada manusia atas dasar kasih karunia, tetapi 

Tuhan menuntut syarat, yaitu iman. Harus dibedakan apa itu 

DASAR dan apa itu SYARAT.  

ILUSTRASI: Ada seorang yang kaya dan baik hati, tinggal di 

rumahnya yang megah. Dia lalu melihat bahwa ada sejumlah 

anak-anak gelandangan yang tidak memiliki rumah, setiap hari 

tidur di bawah jembatan tidak jauh dari rumahnya. Ia lalu 

berbelas kasihan kepada mereka dan memutuskan untuk 

memberikan tempat tinggal yang layak kepada mereka. Ia 

memanggil mereka, lalu berkata: barangsiapa yang mencuci 

mobil saya, akan saya berikan tempat tinggal yang layak. Nah, 

di sini kita melihat, bahwa bagi seorang gelandangan yang 

mendapat rumah, DASAR kebahagiaannya adalah belas 

kasihan dari si orang kaya. Tetapi, SYARATnya adalah 

mencuci mobilnya. Mencuci mobil bukanlah alasan mengapa 

orang kaya itu mau memberikan rumah kepada anak 

gelandangan. Toh, mencuci mobil tidak sebanding dengan 

harga rumah yang akan dia berikan. Orang kaya itu sudah 

memiliki ALASAN/DASAR untuk memberi rumah, barulah ia 

mengajukan SYARAT bagi para gelandangan. ALASANnya 

adalah belas kasihannya, SYARAT yang dia ajukan adalah 

"mencuci mobilnya." Jadi, DASAR berbeda dengan SYARAT. 

 

Nah, kembali ke realita, Allah menyelamatkan manusia dengan 

DASAR kasih karuniaNya (ini adalah alasan Allah), dengan 

syarat manusia itu harus beriman/percaya. Efesus 2:8 

menyatakan hal ini: "Sebab KARENA (alasan) kasih karunia 

kamu diselamatkan OLEH (syarat/cara) iman..." 

Mungkin ada yang berkata: "Nah, bukankah seperti dalam 

ilustrasi tadi, jika ada SYARAT mencuci mobil, maka berarti 

perlu andil/usaha untuk mendapatkan kasih karunia itu." 

Benar! Kalau syaratnya adalah "mencuci mobil," maka ada 

usaha manusia. Bahkan, syarat apapun yang diajukan, 

mengimplikasikan adanya usaha manusia, kecuali satu syarat: 

percaya/beriman atau menerima.(1) 

Tetapi, disinilah letak perbedaan Kalvinis dan non-Kalvinis. 

Kalvinis bersikukuh, bahwa jika manusia diharuskan untuk 

menerima kasih karunia agar selamat, maka artinya manusia 

memiliki andil dalam keselamatan. Manusia lalu bisa 

menyombongkan diri, bahwa adalah karena jasa-jasanya ia 

selamat. Oleh karena itu, DALAM THEOLOGI KALVINIS, 

IMAN BUKAN SYARAT KESELAMATAN, IMAN 

ADALAH HASIL DARI KESELAMATAN! Menurut 

Kalvinis, manusia tidak menerima kasih karunia, barulah ia 

lahir baru, justru ia bisa menerima/percaya karena ia sudah 

dilahirbarukan. Sebagai contoh, Piper mengatakan: "Kami 

tidak berpikir bahwa iman mendahului.. ...kelahiran kembali. 

Iman adalah bukti Allah telah melahirkan kita secara baru."(2) 

MacArthur menegaskan bahwa "Regenerasi secara logis harus 

memulai iman." (3) Sproul menambahkan: "Regenerasi 
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(kelahiran kembali) bukanlah buah atau hasil dari iman. 

Sebaliknya, regenerasi mendahului iman, sebagai suatu syarat 

bagi iman." (4) 

 

Jadi, urutan Kalvinis terbalik dibandingkan dengan urutan 

Alkitab. Kalvinis mengatakan: lahir baru dulu (selamat) 

barulah beriman/menerima. Sedangkan Alkitab mengatakan: 

"Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa 

supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya 

dalam nama-Nya" (Yoh. 1:12). Jadi, menurut Alkitab, 

menerima dulu (percaya dulu), barulah menjadi anak Allah 

(dilahirbarukan) . Menurut Kalvinis, lahir baru adalah syarat 

iman. Menurut Alkitab, iman adalah syarat lahir baru. Efesus 

2:8 sudah membuktikan hal ini. Ayat-ayat lain mengukuhkan 

hal ini: Kisah Rasul 3:19 (bertobat dulu baru dosa dihapus), 

Kisah Rasul 16:31 (percaya dulu, baru dosa dihapus/selamat) 

.(5) 

 

Tetapi kita harus kembali kepada: mengapakah Kalvinis 

membuat urutan yang sedemikan aneh? Dari mana mereka 

mendapat ide bahwa manusia lahir baru dulu, barulah beriman? 

Ini semua berakar dari dua konsep mereka yang salah, yaitu: 

1. Bahwa manusia tidak bisa beriman/percaya tanpa lahir baru 

(Poin ini akan secara mendalam dibahas di seri lain). 

2. Bahwa jika manusia harus beriman/menerima kasih karunia 

untuk keselamatannya, maka itu sama dengan keselamatan 

karena usaha. Poin nomor dua ini yang menjadi pokok 

pembahasan kita di artikel ini.  

 

Seorang Kalvinis yang pernah berdiskusi dengan saya 

menyatakannya seperti demikian: "Jika saya dapat memilih 

untuk menerima atau menolak kasih karunia Allah, maka 

ketika saya masuk Surga, saya dapat menyombongkan diri, 

bahwa saya telah memilih untuk menerima." Untuk 

memperkuat pandangannya, Kalvinis menyerang orang-orang 

Alkitabiah. Kalvinis berkata bahwa jika harus percaya dulu, 

baru selamat, maka berarti manusia menyelamatkan dirinya 

sendiri. Tetapi benarkah konsep ini? Sepertinya hanya Kalvinis 

yang berpikir demikian. Coba kita lihat dalam skenario hidup. 

 

Ilustrasi: Ada seorang yang sangat miskin sekali. Dia tidak 

memiliki apa-apa, bahkan makan pun sulit. Tambahan lagi, dia 

tidak memiliki keterampilan apapun yang dapat dibanggakan. 

Suatu hari, seorang yang sangat kaya, memutuskan untuk 

memberikan kepada si miskin ini, suatu harta yang besar 

jumlahnya. Si miskin tidak perlu melakukan apapun, selain dari 

menerima hadiah itu. Hadiah itu gratis! Jika si miskin 

menerima harta tersebut, dapatkah ia berbangga, bahwa dia 

kini kaya karena usahanya? Dapatkah ia menyombongkan diri 

kepada teman-temannya bahwa ia berjasa atas kekayaan yang 

kini ia nikmati? Bisakah dia berdalih: "Saya hebat, karena saya 

memilih untuk menerima?" Dapatkah dia berkata bahwa karena 

dia menerima hadiah itu, dia sendirilah yang telah membuat 

dirinya kaya? Teman-temannya yang berpikiran waras tentu 

akan berseru: "Tinggal menerima saja, itu sih bukan hebat! Itu 

terima bersih namanya!" Tidak seorangpun yang belum 

terkontaminasi Kalvinisme, akan berpikir bahwa si miskin ini 

memiliki jasa dalam hal itu. Juga tidak ada yang akan berkata 
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bahwa ia menjadi kaya karena usahanya. Semua akan 

mengatakan bahwa dia menjadi kaya karena kasih karunia dari 

sang orang kaya! 

Demikian juga, tidak ada satu orangpun yang waras, yang 

belum terkontaminasi oleh Kalvinisme, akan mengatakan 

bahwa tindakan percaya/beriman merupakan jasa manusia 

dalam keselamatan. IMAN BUKANLAH USAHA/JASA! 

Tetapi Kalvinisme, secara sistematis menuduh bahwa kita yang 

mengajarkan "iman" sebagai syarat keselamatan, adalah orang-

orang yang mengandalkan "usaha sendiri" atau "kehebatan 

sendiri" untuk masuk Surga. Tidak demikian bung! Secara 

logis, jika seseorang memberikan hadiah, memang harus 

diterima, dan tindakan menerima itu bukanlah suatu usaha atau 

jasa pihak penerima. Kalau ada orang-orang yang menolak 

hadiah tersebut, bukan berarti ada kehebatan di pihak orang-

orang yang menerima, melainkan adanya kebodohan di pihak 

orang-orang yang menolak. 

Jadi kita lihat, bahwa theologi Kalvinis, yang menyamakan 

iman dengan usaha, tidak sesuai dengan logika. Tetapi, logika 

bukanlah standar tertinggi kita. Lebih parah lagi, theologi 

Kalvinis ini menyalahi Alkitab. Alkitab dengan tegas 

menyatakan bahwa iman berbeda dengan usaha. Salah satu 

perikop yang jelas sekali dalam hal ini adalah Roma 4:1-6.  

"Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur 

jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena 

perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi 

tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas Kitab 

Suci? "Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan 

memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Kalau 

ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai 

hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang 

tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan 

orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. 

Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan 

Allah bukan berdasarkan perbuatannya: " (Roma 4:1-6) 

Dari ayat-ayat di atas, jelas sekali bahwa Alkitab membedakan 

antara PEKERJAAN atau USAHA dengan IMAN! Iman 

bukanlah usaha! Alkitab tegas dalam hal ini! Jadi, jika kita 

mengatakan bahwa "anda perlu percaya Yesus untuk lahir 

baru," itu tidaklah mengajarkan keselamatan berdasarkan 

usaha/jasa sendiri.  

 

Siapapun yang membaca Alkitab tanpa pernah dipengaruhi 

oleh Kalvinisme sebelumnya, tidak akan berkesimpulan bahwa 

"lahir baru" mendahului "iman." TIDAK ADA SATU AYAT 

PUN YANG MENGAJARKAN LAHIR BARU DULU 

BARU BERIMAN. Sebaliknya, untuk mempertahankan 

theologi mereka, Kalvinis membuat berbagai skema yang 

rumit. Untuk mengakomodasi Roma 4:1-6, sebagian Kalvinis 

menyatakan bahwa pembenaran adalah setelah percaya, tetapi 

lahir baru adalah sebelum percaya.  

Jadi, urutan keselamatan Kalvinis: 

1. Dilahirbarukan secara pasif oleh Tuhan (Regenerasi) 

2. Menjadi percaya atau beriman atau menerima  

3. Dibenarkan (Justification) 
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Urutan demikian sungguh tidak masuk akal, karena 

memisahkan regenerasi dengan pembenaran. Dalam skema 

Kalvinis, "iman" hanyalah formalitas belaka. "Iman" hanyalah 

suatu buah dari keselamatan itu sendiri, sama seperti pekerjaan 

baik adalah buah dari keselamatan. Kalau Kalvinis benar, maka 

"iman" bukanlah syarat atau alasan pembenaran, karena iman 

itu sendiri adalah efek dari kelahiran kembali. 

 

Artinya, secara logis Kalvinis mengajarkan: 

1. Orang lahir baru dulu, baru beriman 

2. Orang menjadi anak Allah dulu (lahir ke dalam keluarga 

Allah), baru beriman 

3. Orang memiliki hidup dulu (lahir baru), baru beriman 

 

Sebaliknya, banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang bertentangan 

dengan urutan tersebut: 

1. Yoh. 6:47 berkata "barangsiapa percaya, ia mempunyai 

hidup yang kekal" BUKAN "barangsiapa memiliki hidup 

menjadi percaya." 

2. Yoh. 1:12 berkata menyatakan bahwa yang menerima Yesus 

menjadi anak-anak Allah, BUKAN bahwa anak-anak Allah 

menjadi menerima Yesus.  

3. Kis. 16:31 menyatakan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus 

Kristus akan membawa selamat, BUKAN selamat dulu lalu 

akan menjadi percaya.  

4. Yoh. 20:31 menyatakan "oleh imanmu memperoleh hidup 

dalam nama-Nya," BUKAN memperoleh hidup agar bisa 

beriman. Ayat ini juga menegaskan iman sebagai SYARAT 

keselamatan. 

5. Roma 10:13-14, percaya dulu, kemudian bisa berseru kepada 

Tuhan (dalam iman), lalu diselamatkan. BUKAN lahir baru 

dulu baru percaya. 

6. 1 Kor. 4:15, orang-orang Korintus lahir baru, melalui 

percaya INJIL yang diberitakan Paulus. BUKAN lahir baru 

lalu menjadi percaya INJIL. 

 

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan, bahwa: 

1. Kalvinis menganggap bahwa jika iman dijadikan syarat 

keselamatan, itu sama saja dengan menyelamatkan diri sendiri. 

Iman dianggap sebagai suatu jasa atau usaha dari pihak 

manusia. 

2. Kalvinis menganggap bahwa orang lahir baru dulu, barulah 

ia menjadi percaya. Iman adalah buah dari keselamatan/ 

regenerasi. 

3. Alkitab menyatakan bahwa iman adalah syarat keselamatan, 

kasih karunia adalah dasar keselamatan.  

4. Alkitab menyatakan bahwa keselamatan oleh iman, 

bukanlah keselamatan oleh usaha manusia. Iman berbeda 

dengan usaha. Iman tidak dapat dianggap sebagai suatu jasa. 

5. Alkitab menegaskan bahwa iman mendahului keselamatan, 

mendahului kelahiran kembali, mendahului hidup kekal, 

mendahului pembenaran, mendahului adopsi menjadi anak 

Allah.  
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(1) Saya jadikan ketiganya satu, karena memang ketiganya 

merujuk kepada hal yang sama. Dalam Alkitab, beriman sama 

dengan percaya. Keduanya adalah syarat keselamatan. Dalam 

Yoh. 1:12, menerima Yesus juga adalah syarat keselamatan. 

Artinya, beriman dan percaya pada Yesus sama dengan 

menerima Yesus. Dengan kata lain, iman adalah sarana untuk 

menerima Yesus. Kita menerima Yesus dengan cara beriman 

kepadaNya. Istilah "bertobat" juga satu paket dengan beriman 

atau menerima Yesus. 

(2) John MacArthur, Faith Works (Dallas, Texas: Word 

Publishing, 1993), 62. 

(3) John MacArthur, The Gospel According to Jesus (Grand 

Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1988), 172-

173. 

(4) R.C. Sproul, Chosen by God (Wheaton, Illinois: Tyndale 

Publishing House, 1986), 13. 

(5) Kalvinis sering mencoba untuk menjelaskan kesulitan 

mereka demikian: bahwa orang lahir baru dulu, baru beriman, 

baru dibenarkan (diselamatkan) . Tetapi ini adalah usaha 

menjaring angin. Adakah orang yang lahir baru, tetapi tidak 

selamat? Proses kelahiran kembali sudah merupakan proses 

keselamatan. Jadi, tetap saja menurut Kalvinis: selamat dulu, 

barulah beriman. 

 

 

SISTEM BERGEREJA CALVINISME 

 

DOKTRIN GEREJA AGUSTINUS 

 

Kesalahan terbesar dalam seluruh rangkaian filsafat Calvinisme 

selain doktrin tentang keselamatan adalah bagian cara 

berjemaat yang diajarkannya. Terlihat jelas bahwa cara 

berjemaat gereja Reform dan Presbyterian yang tidak sesuai 

dengan Alkitab dan membawa kehancuran bagi kekristenan. 

Pertama, John Calvin tidak memisahkan gerejanya dengan 

negara, bahkan ia berusaha membentuk sacral-society di kota 

Geneva. Mengingat John Calvin adalah seorang Roma Katolik 

tulen yang sangat mengagumi Agustinus, Bapa pendiri Gereja 

Roma Katolik (GRK), maka tidak heran jika kemudian ia 

mendirikan gereja dengan sistem yang sama dengan GRK. 

 

Agustinus, lahir pada 13 November 354, di Tagaste, Afrika 

Utara, adalah salah seorang Bapak pendiri Gereja Roma 

Katolik. Ia pernah mengalami hal yang buruk, yaitu 

menghamili gundiknya di luar nikah dan melahirkan seorang 

anak yang bernama Adeodatus. Kemudian ia mengalami 

pertobatan tetapi bukan kepada Kristus, melainkan masuk 

agama Manichaean, yang didirikan oleh seorang yang bernama 

Mani. Agama ini sesungguhnya adalah gabungan antara 

Gnostik dengan Zoroastrianisme, Budhisme, dan Kristen. Ia 

menceraikan istrinya yang belum sah dan kemudian 

mengambil seorang gundik lagi dan saat itu pula ia berkata 

bahwa ia bertobat masuk kekristenan. Dan ternyata 

Agustinus dibaptiskan secara selam. Pada tahun 391, Agustinus 

ditahbiskan sebagai Prebyter di Hippo dan mendirikan sebuah 

biara (monasti). Tidak lama kemudian dia ditahbiskan sebagai 

http://dedewijaya.blogspot.com/2008/12/cara-baptis-percik-atau-selam.html
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Bishop. Hasil tulisan Agustinus yang paling terkenal ialah The 

City of God. 

 

Kemudian Agustinus menulis untuk menentang “bidat”, dan 

yang nomor satu ditentang ialah Manichaean, yaitu 

kepercayaannya terdahulu. Kelompok kedua yang ditentangnya 

ialah Donatis, yaitu kelompok Ana-Baptis. Kemudian 

kelompok ketiga yang ditentangnya adalah Pelagian. Hal baik 

dari Agustinus ialah bahwa ia menerima ke-27 kitab PB 

sebagai firman Tuhan, namun hal buruknya ialah sistem 

penafsirannya yang sangat bersifat alegoris (kiasan). Agustinus 

mengajarkan baptisan yang sangat tidak alkitabiah. Dialah 

yang menciptakan baptisan bayi dan mengajarkan bahwa bayi 

yang tidak dibaptis tidak akan masuk Sorga. (Laurance M. 

Vance, hal.54). Tentu wajar sekali kalau sekarang kita bertanya 

tentang tujuan Calvinis membaptis bayi mereka. 

 

Selain menciptakan baptisan bayi, dan menekankan 

keselamatan melalui baptisan, Agustinus adalah penganjur dan 

pendukung penyatuan gereja dengan negara yang telah dimulai 

oleh Constantine tahun 313. Dalam buku The City of 

God Agustinus mendambakan suatu kota yang damai yang 

terdiri dari orang-orang yang mematuhi Allah menurut 

versinya. Namun Agustinus memakai cara paksaan untuk 

mencapai impiannya. Cita-cita inilah yang kemudian oleh baik 

Calvin maupun Berkhof, menghasilkan doktrin akhir 

zaman yang disebut Post-Millennium (Kristus datang sesudah 

kerajaan seribu tahun), dengan konsep bahwa orang Kristen 

menciptakan kerajaan seribu tahun kemudian baru Kristus 

datang. Setelah perang dunia pertama dan kemudian perang 

dunia kedua, para pendukung Post-Millennium dengan malu-

malu beralih ke A-Millennium (tidak ada kerajaan seribu 

tahun) dengan alasan kerajaan seribu tahun yang tertulis dalam 

kitab Wahyu harus ditafsirkan secara kiasan. Karena 

keinginannya untuk membentuk sacral-society akhirnya 

tercatat Agustinus memakai kekerasan untuk memaksa semua 

lawannya menerima theologinya, dan bergabung ke dalam 

gereja yang berpusat di Roma. Dan tercatat terjadi 

penganiayaan terhadap Donatis yaitu kelompok yang 

menentang baptisan bayi dan percik yang diciptakan oleh 

Agustinus, tentu terhadap kelompok-kelompok lain juga. 

 

DOKTRIN GEREJA CALVIN 

 

Bukan cuma sedikit melainkan hampir semua sistem bergereja 

John Calvin, yang membangun Gereja Reform atau 

Presbyterian, mengikuti pola Agustinus atau Gereja Roma 

Katolik. Calvin sendiri mengakui bahwa Agustinus adalah 

idolanya, dan dalam bukunya The Institutes ia mengutip 

Agustinus lebih dari 400 kali. Sehingga layak sekali untuk 

bertanya, jika John Calvin bisa salah dalam doktrin gereja 

karena mengikuti idola yang salah, bukankah bisa disimpulkan 

juga bahwa doktrin keselamatannya pun ada masalah karena 

bersumber dari idolanya yang sama? 

 

Baptisan gereja Reform dan Presbyterian persis sama dengan 

baptisan GRK, yaitu membaptis bayi dan dengan cara dipercik. 

Jika kita tanya kepada pemimpin gereja Reform dan 

Presbyterian, apakah mereka mengakui baptisan GRK, maka 

mereka biasanya menjadi bingung dan sulit untuk menjawab. 

Karena jika mereka jawab ‘mengakui’ maka mereka akan sulit 

untuk mengelak bahwa kalau begitu mereka mengakui GRK 

adalah gereja yang benar dan alkitabiah. Tetapi jika mereka 

menjawab ‘tidak’ maka mereka tahu persis bahwa John Calvin 

tidak pernah menerima baptisan yang alkitabiah. 
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Mereka percaya bahwa seseorang akan masuk Sorga 

sepenuhnya karena dipilih Allah secara unconditional. Lalu 

kalau begitu bayi dibaptis untuk apa? Agustinus mengajarkan 

bahwa baptisan bayi adalah untuk memasukkan bayi ke dalam 

lingkup pemilihan Allah. Maksudnya, melalui SAKRAMEN 

BAPTISAN seorang bayi masuk ke dalam gereja sehingga 

kalau mati ia akan selamat. Inilah dasar pemikiran konsep 

baptisan yang menyelamatkan (baptism regeneration). 

 

Sebagian Calvinis, terutama Calvinis Baptis, menjadi serba 

salah. Karena pengajaran calvinistik yang menjunjung 

tinggi predestinasi sebenarnya adalah satu paket dengan 

baptisan bayinya. Kalau tidak menerima Limited 

Atonement maka akan sulit untuk menerima Unconditional 

Election. Dan kalau penebusan Kristus mencakup seisi dunia, 

berarti telah mencakup bayi, sehingga keselamatan bayi tentu 

tidak tergantung pada baptisan yang notabene adalah usaha 

manusia, melainkan berdasarkan pada penebusan Yesus 

Kristus. 

 

Agustinus maupun Calvin tidak mengerti bahwa penebusan 

dalam Kristus adalah mencakup seisi dunia dan semua manusia 

(Yoh.1:29, I Tim.2:6, Ibr.2:9, dan I Yoh.2:2) yang tentu sudah 

termasuk bayi. Jika seorang bayi meninggal maka secara 

otomatis ia akan masuk Sorga karena telah ditebus oleh Yesus 

Kristus. Tetapi bayi yang sudah akil balik, artinya yang 

melakukan dosa atas kesadaran dirinya, bukan menjadi orang 

berdosa karena Adam, harus bertobat dan percaya kepada 

Kristus untuk dihitungkan sebagai orang yang dosanya 

tertanggung pada Sang Penebus. Sangatlah tidak masuk akal 

kalau bayi yang dibaptis akan masuk Sorga, sedangkan yang 

tidak sempat dibaptis akan masuk Neraka. Keselamatan 

demikian bukanlah keselamatan yang didasarkan pada 

anugerah melainkan didasarkan pada tindakan gereja (pastor). 

Dan lebih tidak masuk akal lagi, serta menusuk hati nurani, 

kalau bayi orang Kristen akan masuk Sorga sedangkan bayi 

penjahat akan masuk Neraka. Allah macam apa yang 

menghukum seorang bayi yang belum mengerti apapun atas 

dasar kejahatan orang tuanya? Jelas sekali Allah Calvinis 

bukan Allah yang di dalam Alkitab. 

 

Baptisan bayi telah menjadi cela bagi iblis untuk 

menghancurkan gereja. Ditambah dengan konsep keselamatan 

yang tidak didasarkan pada pertobatan serta iman, lengkaplah 

seluruh keperluan penghancuran gereja. Bayangkan, seseorang 

dibaptis sejak bayi, dan dikatakan bahwa karena baptisannya ia 

akan masuk Sorga. Ditambah lagi dengan pelajaran Alkitab 

yang terjadi secara gradual melalui khotbah-khotbah calvinistik 

untuk memupuk keyakinan semu bahwa ia telah termasuk ke 

dalam kumpulan orang pilihan. 

 

Apakah ia masih perlu bertobat? Setelah dewasa apakah ia 

perlu menghayati bahwa Kristus telah mati baginya dan kini ia 

sedang hidup bagi Kristus? Tentu tidak perlu! Ia sudah cukup 

bangga termasuk ke dalam kumpulan orang-orang pilihan, 

sekalipun ajaran Calvinisme tidak memberitahukan siapa 

terpilih dan siapa tidak. 

Setelah dewasa bayi “terpilih” itu menjadi anggota jemaat, dan 

kemungkinan bisa terpilih menjadi majelis, serta tidak tertutup 

kemungkinan ia sekolah theologi di STT Reform di USA atau 

dimanapun, yang akhirnya menjadi seorang pengkhotbah serta 

pengajar yang belum pernah bertobat secara emosi dan akal-

budi (Rom.12:1-2). Akhirnya ia menjadi biang dalam 

menyimpangkan kebenaran Alkitab. Ia tidak akan pernah 

memahami intisari Alkitab karena untuk memahami intisari 

https://dedewijaya.wordpress.com/2009/02/27/penyesatan-tulip-unconditional-election-point-2-bag-1/
https://dedewijaya.wordpress.com/2008/10/17/pembahasan-point-1-baptisan-bayianak-kecil-sungguh-menyesatkan/
https://dedewijaya.wordpress.com/2009/03/04/penyesatan-tulip-limited-atonement-bag-1/
https://dedewijaya.wordpress.com/2009/03/04/penyesatan-tulip-limited-atonement-bag-1/
https://dedewijaya.wordpress.com/2009/03/04/penyesatan-tulip-unconditional-election-bag-2/
https://dedewijaya.wordpress.com/2009/03/04/penyesatan-tulip-unconditional-election-bag-2/
https://dedewijaya.wordpress.com/2009/03/04/penyesatan-tulip-limited-atonement-bag-2-ending/
https://dedewijaya.wordpress.com/2008/10/23/nasib-akhir-bayi-yang-mati/
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Alkitab seseorang harus menerima Kristus 

sebagai Juruselamat, bukan mengandalkan indoktrinasi “telah 

termasuk dalam orang pilihan” (II Kor.3:14). 

 

Orang-orang demikian biasanya ngotot, dan menuduh semua 

orang yang menentang Calvinisme sebagai “salah mengerti 

tentang Calvinisme.” Atau “Tidak memahami tentang 

Calvinisme.” Biasanya semangat menginjil mereka rendah 

tetapi semangat berfilsafat tinggi. Satu persatu gereja demikian 

bergeser dari posisi konservatif menjadi liberal, dan semakin 

menuju pluralis. Selain aspek baptisan bayi, sistem bergereja 

destruktif calvinistik lain ialah penggabungan gereja dengan 

negara. John Calvin terinspirasi oleh Agustinus untuk 

membangun City of God telah menjadikan kota Genevasebagai 

lokasi uji doktrin Agustinus yang dipujanya. Semua penduduk 

kota Geneva dipaksa menjadi anggota gereja Reform, dan hari 

minggu mereka dipaksa ke gereja. Calvin tidak membolehkan 

munculnya second opinion dalam hal bertheologi. John Calvin 

berkuasa di kota Geneva lebih dari seorang raja. Ia mengurus 

perkara rohani hingga ke kehidupan sehari-hari warga kota. 

Ada seorang Spanyol yang bernama Michael Servetus yang 

tidak bisa menerima doktrin predestinasi Calvin. Ia menulis 

sekitar 30 pucuk surat untuk menjelaskan 

argumentasi penolakannya terhadap doktrin calvinistik. Suatu 

hari, ketika Servetus harus berkunjung ke kota Geneva karena 

ada keperluan yang tidak bisa diwakilkan, ia ditangkap. Ia 

diputuskan oleh pengadilan yang berada di bawah kontrol John 

Calvin, untuk dibakar hidup-hidup. Servertus tidak merampok, 

membunuh, ataupun mencuri. Kesalahannya hanya ia terlalu 

berani menentang ajaran John Calvin. Itu saja! 

 

Kemudian pengaruh Calvinisme merambati Eropa dengan 

sistem buku Institutes of Religion di tangan kiri dan obor yang 

siap membakar di tangan kanan. Mereka mempengaruhi orang-

orang penting di tiap-tiap negara di Eropa. Hasilnya di negara-

negara yang berhasil mereka pegang penguasanya tidak bisa 

eksis pengajaran yang berbeda dari Calvinisme. Bahkan di 

Belanda, negara asal James Arminius, Calvinisme dibela oleh 

pangeran Maurice. Setelah peristiwa persidangan Sinode di 

Dort teman-teman Arminius yang membela pengajarannya 

dianiaya dan diambil harta mereka. John Van 

Oldenbarnevelt (1549-1619), seorang pembela pandangan 

Arminius di persidangan Dort dipenggal kepalanya pada akhir 

persidangan, 13 Mei 1619. [Setelah sinode Dort, tokoh-tokoh 

Arminian dilarang untuk menulis apa-apa tentang Sinode 

tersebut. Para hamba Tuhan Arminian disuruh untuk 

menyangkali pengakuan mereka, atau mereka akan diusir, 

bukan saja dari pelayanan, bahkan dari Belanda. Sekitar 200 

hamba Tuhan berhaluan Arminianisme diasingkan.] 

 

CALVINIS TERHADAP ANA-BAPTIS 

 

Para Ana-Baptis diburu seperti petani memburu tikus oleh 

pemerintah yang berkomplot dengan pemimpin gereja 

calvinistik. Tentu kaum Baptis tidak setuju dengan pengajaran 

Arminius juga karena sesungguhnya pengajaran Arminius tidak 

seluruhnya alkitabiah. Arminius tetap membaptis bayi dan juga 

melakukannya dengan cara percik yang ditentang para Ana-

Baptis. Tetapi kaum Ana-Baptis adalah kelompok yang sangat 

dibenci karena keyakinan mereka yang sangat teguh serta sikap 

mereka yang sangat berani bersaksi untuk kebenaran. Banyak 

pengikut Calvin dan Zwingli yang memberi diri dibaptis ulang 

menjadi Ana-Baptis. Karena diburu hampir di seluruh Eropa, 

akhirnya mereka melarikan diri ke Tanah Baru (New-land) 

yaitu benua Amerika yang telah ditemukan Columbus 1492. 
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Calvinis tidak bisa menerima kehadiran oposisi terhadap 

pengajaran mereka. Nama Arminius dijadikan icon 

stigma seperti Suharto menjadikan PKI sebuah singkatan yang 

menimbulkan alergi bagi rakyat Indonesia. Setiap orang yang 

tidak menyetujui konsep Calvinisme dicap Arminians. 

Pokoknya berbeda sedikit saja dari ajaran para Calvinis maka 

langsung akan dicap Arminian. Hasilnya luar biasa, orang-

orang Kristen yang tidak pernah tahu tentang ajaran Arminius, 

bahkan tidak pernah melihat apalagi membaca buku Arminius, 

pun tidak rela dikait-kaitkan dengan Arminius, karena sebutan 

Arminian sudah disinonimkan dengan ajaran sesat yang harus 

dihindari. 

Padahal, pembaca, kami persilakan anda membaca tulisan 

James Arminius dan membandingkannya dengan tulisan John 

Calvin dengan teliti. Pembaca akan mendapatkan bahwa James 

Arminius adalah seorang yang sangat pintar dan sangat 

tulus serta sangat mengasihi Tuhan. Arminius tidak pernah 

melakukan satu kejahatan pun, sementara John Calvin telah 

membunuh banyak orang [sampai dengan tahun 1546, 58 orang 

telah dihukum mati, dan 76 orang dibuang dari 

Jenewa]. Kejahatan Arminius hanyalah mengajarkan 

bahwa manusia harus merespon berita Injil untuk 

diselamatkan,bukan dipilih untuk masuk Sorga 

secara unconditional. Sampai hari ini, pola awal cara Calvinis 

memakai kata Arminian untuk memojokkan orang 

yang berbeda dengan mereka masih tetap mereka praktekkan. 

 

Gereja-gereja di Eropa disapu bersih dengan doktrin 

calvinistik. Bahkan Spurgeon, Gembala Tabernacle Baptis 

Metropolitan di kota London menjadi terpengaruh walaupun ia 

hanya menerima dua atau tiga poin dari TULIP Calvinisme. 

Gereja-gereja Baptis zaman William Carey terkontaminasi 

Calvinisme sehingga ketika mendengar William mau pergi ke 

India memberitakan Injil, Penatua John Ryland memarahinya, 

“Young man, sit down! If God wants to convert the heathen, 

He will do it without consulting you – or me!”  Untunglah 

William Carey tidak terpengaruh Calvinisme, kalau tidak, 

maka ia akan membiarkan Allah yang memilih orang 

India masuk Sorga dan tidak mungkin ia mau berlayar ke India 

untuk menjadi pelopor misi modern. 

 

Tetapi hampir tidak ada Baptis yang tidak terpengaruh 

Calvinisme. Sekurang-kurangnya one-point, yaitu 

Perserverance of the saints (Ketekunan orang-orang 

kudus). Padahal mereka tahu persis bahwa manusia 

diselamatkan kalau merespon Injil secara positif, bukan karena 

dipredestinasikan masuk Sorga. Dan mereka juga tahu bahwa 

sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia 

adalah makhluk yang diberi kehendak bebas dan setelah 

manusia jatuh ke dalam dosa masih memiliki kehendak bebas 

dan masih bisa mengaplikasikannya. Namun aneh sekali 

dimana sebagiannya menjadi percaya bahwa setelah 

diselamatkan orang Kristen kehilangan kehendak bebas 

sehingga tidak bisa jatuh dalam dosa doktrinal. Alasan mereka 

sangat calvinistik yaitu kalau Tuhan yang memegang atau 

memelihara kita, sedangkan Tuhan itu maha kuasa, maka tentu 

kita tidak akan terjatuh. Mereka lupa bahwa sekalipun 

telah diselamatkan manusia masih tetap adalah makhluk yang 

berkehendak bebas untuk tetap setia atau membelakangi 

Tuhannya. 
 

Persoalannya bukan ada atau tidak orang yang murtad, namun 

logika dan Alkitab menyimpulkan kemungkinannya ada 

karena selama masih tinggal di dalam daging, masih ada tarik 
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menarik antara kehendak Allah dan kehendak kemanusiaan 

yang bertentangan dengan kehendak Allah. 

KEHANCURAN GEREJA EROPA 

 

Semangat penginjilan yang ditahan, bahkan dilenyapkan, 

baptisan bayi yang menghasilkan anggota jemaat atau 

orang Kristen tanpa dilahirkan kembali, serta sistem gereja 

yang disatukan dengan pemerintah dari Calvinisme telah 

menghantar masyarakat benua Eropa menjadi apatis 

terhadap perkara rohani dan tinggal sedikit waktu lagi akan 

menjadi wilayah Islam. Banyak negara yang menjadi 

pengayom gereja-gereja calvinistik atas dasar konsep 

penyatuan gereja dengan negara. Mereka menggaji Gembala 

gereja-negara seperti mereka menggaji pegawai negeri mereka. 

Setiap bulan para “pendeta” menerima gaji mereka dari 

pemerintah. Tanpa disadari oleh kebanyakan gembala bayaran 

yang tidak mengerti kebenaran Alkitab karena tidak dilahirkan 

kambali bahwa sistem ini akan menghancurkan gereja. Setelah 

berjalan cukup lama, sistem ini sudah pasti akan menyebabkan 

para gembala bayaran itu tidak menghiraukan pertumbuhan 

iman domba gembalaan mereka. Mereka tetap akan menerima 

gaji walau jumlah hadir jemaat mereka dalam kebaktian 

semakin berkurang. Para theolog, dan dosen sekolah theologi 

juga digaji oleh pemerintah. Mereka tidak peduli pada masalah 

semangat penginjilan bahkan konsep theologi yang destruktif. 

Bahkan sampai tidak ada satu orang pun yang datang kebaktian 

pada minggu pagi, mereka tetap akan menerima gaji setiap 

bulan.  Bagi para gembala bayaran itu Tuhan telah 

mempredestinasikan jumlah orang yang masuk Sorga dan 

masuk Neraka, jadi apa urgensinya bagi mereka untuk 

menginjil dan menasihati anggota jemaat agar bertekun di 

dalam iman? Bagi mereka, jika yang menjadi anggota jemaat 

telah dibaptiskan dan Tuhan cukup berkuasa untuk memelihara 

orang-orang milik kepunyaanNya, maka tidak ada urgensi 

untuk mendorong anggota jemaat bertekun didalam 

iman. Terlebih lagi karena mereka percaya bahwa iman itu 

pemberian Allah, jadi kalau iman anggota jemaat semakin 

luntur, itu bukan salah mereka tetapi salah Allah yang tidak 

memberi iman yang kuat kepada mereka. 

 

Tinggal sedikit waktu lagi, betul tinggal sedikit waktu 

lagi, Eropa akan menjadi wilayah yang matang bagi 

munculnya anti-Kristus. Apakah penyebabnya? Filsafat 

Calvinismepunya andil di dalamnya. Ia telah melenyapkan 

antusiasme orang Kristen untuk memberitakan Injil. Karena 

segala sesuatu telah dipredestinasikan sejak kekekalan, bahkan 

orang Kristen tidak perlu berdoa, karena didoakan atau tidak, 

toh tidak akan ada perubahan jika segala sesuatu telah 

dipredestinasikan atau ditakdirkan sejak kekekalan. 

 

Apakah ini tidak menghancurkan? Akhirnya, teman-teman 

Calvinis, tinggalkanlah doktrin Calvinisme. Anda tidak 

rugi, toh John Calvin tidak membayar anda untuk 

mengagungkan namanya atau nama gereja (Reform) yang 

didirikannya, bukan? Mengapa setelah menyadari ada poin dari 

ke-lima poin Calvinisme ada yang sangat bertentangan dengan 

Alkitab masih tetap ngotot mau menyebut diri Calvinis? 

Padahal lima poin Calvinisme itu saling berkaitan seperti mata 

rantai. Jika satu mata rantai putus, maka putuslah rantai 

itu. Mari kita berbuat sesuatu untuk Tuhan menjelang Ia datang 

menjemput kita. Menangkanlah jiwa sebanyak-

banyaknya, karena Allah berkehendak menyelamatkan 

semua orang, namun banyak orang menolakNya. Pakailah 

kepintaran yang Tuhan berikan untuk mengargumentasikan 
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InjilNya, bukan untuk membela Calvinisme (II Pet.3:9, I 

Tim.2:6).*** 

 

Sumber: Jurnal Teologi Pedang Roh Edisi 47, April-Mei-Juni 

2006, Editor: Dr. Suhento Liauw 

 

http://www.graphe-ministry.org/bahasa/pedang_roh.html
http://www.graphe-ministry.org/bahasa/pedang_roh.html


164 

 

KEHIDUPAN DAN TINDAKAN JOHN CALVIN 

DAN PARA PENGIKUTNYA 

Masa muda John Calvin 

 

John Calvin adalah seorang Perancis yang nama kecilnya Jean 

Cauvin, terlahir pada tanggal 10 Juli 1509 di Picardy, Noyon, 

Perancis, sekitar enam puluh mil utara Paris. Namanya 

kemudian dilatinkan menjadi Joannes Calvinus, dan 

diinggriskan menjadi John Calvin, Hidupnya termasuk pendek 

yaitu hanya 54 tahun, karena ia meninggal para 27 mei 1564. 

Ayahnya bernama Gerald Calvin, seorang notaris yang bekerja 

pada keuskupan untuk urusan bisnis di Catedral kota mereka. 

John adalah salah satu anak laki dari kelima anak laki, dua 

meninggal selagi bayi dan ibunya meninggal selagi John 

berumur 3 tahun, kemudian ayahnya menikah dengan seorang 

janda yang memiliki dua orang putri dan seorang putra yang 

meninggal selagi bayi. 

Mereka adalah umat katolik yang taat.karena masalah financial 

ayahnya dikeluarkan dari gereja dan kemudian meninggal 

pada  tahun 1531, dan pada tahun  yang sama kakak lakinya 

Charles dikeluarkan dari gereja atas tuduhan mengajarkan 

bidat. Adik lakinya, Antoine dan seorang adik perempuan tiri 

mengikutinya, namun satu adik perempuan tiri yang lain tetap 

teguh di katolik. 

Pada umur 12 John di angkat sebagai pembantu semacam 

pekerjaan Chaplain di Catedral Noyon. Pada masa itu sudah 

biasa gereja mengangkat anak remaja untuk jabatan gereja. 

Kemudian John Calvin dikirim ke Paris untuk belajar bahasa 

latin, karena pendidikan tinggi umumnya dalam bahasa latin. Ia 

kemudian ke University of Paris di College de Montague, 

tempat yang sama dengan Ignatius Loyola (pendiri 

Jesuit). Belajar beberapa tahun kemudian sampai mendapat 

gelar master, kemudian John Calvin di transfer ke University of 

Orleans untuk belajar hukum yang pada saat itu adalah bidang 

yang banyak mendatangkan uang, kemudian ia memasuki 

University of Bouges dan disinilah ia belajar bahasa Yunani 

dan Ibrani. Disini ia menulis bukunya yang pertama De 

Clementia. 

PERTOBATAN JOHN CALVIN 

 

Tidak banyak diketahui tentang pertobatan John Calvin dari 

banyak tulisannya hanya satu kali saja hal ini disinggung . satu 

satunya keterangan tentang pertobatannya hanya di kata 

pengantar komentari tentang mazmr yang ditulis tahun 1557 

(Laurence M. Vance,, The Other side of Calvinism, p78). 

 

Orang orang mendengar tentang pertobatan Calvin hanya 

melalui orang orang yang pernah dekat dengannya , seperti 

dosen bahasa Latinnya, Mathurin Cordier, John Calvin ternyata 

pernah membaca buku Martin Luther , namun yang paling 

banyak dibacanya adalah tulisan Agustinus. Calvin terkesan 

dengan theologi (filsafat) Agustinus , terutama dari bukunya 

yang berjudul, The City of God. 

 

Sekalipun menurut kesaksiannya ia bertobat pada saat ia 

sedang belajar hukum, namun Calvin tidak meletakkan 

jabatannya di gereja katolik hingga 4 mei 1534. Pada tahun 

1533, sekitar dua tahun sebelum ia menerbitkan buku 

terkenalnya The institutes of Christian Religion, ia 

merekomendasikan dua orang wanita menjadi biarawati di 

biara Katolik. Pada tahun  1534 ia menulis buku theologi yang 

berjudul Psychopannychia, yang baru diterbitkan pada tahun 
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1542, dan pada tahun 1536 Calvin menerbitkan buku The 

Institutes of Christian Religion. 

Banyak pihak meragukan keseriusan pertobatan Calvin. karena 

sekitar dua tahun sebelum ia menerbitkan bukunya yang sangat 

terkenal ia masih merekomendasi orang untuk menjadi 

biarawati Katolik. ada yang berfikir bahwa keberpihakkan 

Calvin pada kelompok Protestan disebabkan karena ayahnya 

yang dikucilkan gereja katolik dan kakak laki lakinya yang 

juga dikucilkan. 

Pemahaman theologinya juga tidak terlalu luas melainkan 

hanya berpedomankan pada tulisan Agustinus sehingga banyak 

pihak yang melihat bahwa Calvin jiplak habis seluruh 

pemikiran Agustinus. Sedangkan penerimaan doktrin dinilai 

oleh banyak kalangan sepenuhnya bukan karena doktrin itu 

benar, melainkan karena pada saat itu masyarakat memang 

sangat haus akan pemikiran pemikiran yang berlawanan 

dengan gereja Katolik, dan juga oleh pemaksaan yang 

dilakukan oleh Calvin yang dimulai dari warga kota Geneva. 

PENGUASA KOTA GENEVA 

 

Dua orang temannya, Guillaume Farel  dan Peter Viret,  adalah 

orang yang berperan menempatkan Calvin hingga menjadi 

penguasa kota Geneva. Ketika Calvin tiba di Geneva, kota itu 

baru melepaskan dirinya dari kuk kekuasaan Roma pada juli 

1536. Dan kota Geneva menempati posisi yang sasngat 

strategis karena sebagai perlintasan perdagangan. 

Penolakan penduduk kota Geneva terhadap Roma tidak berarti 

seluruh penduduknya adalah orang Kristen sejati , karena 

banyak di antaranya, bahkan mayoritasnya melakukan itu atas 

alasan politik belaka, Kota Geneva akhirnya menjadi kacau 

karena tidak lagi berada di bawah kontrol Roma namun juga 

belum menemukan bentuk yang mantap. Di saat inilah teman 

Calvin memintanya datang untuk memimpin gereja di Geneva. 

Karena tadinya masyarakat sudah terbiasa dengan gereja 

negara, maka sekalipun tidak di bawah Roma Katolik, mereka 

tetap menginginkan kondisi  seperti semua. John Calvin masuk 

pada saat yang tepat untuk menggantikan kekosongan hati dan 

kondisi masyarakat. 

Akhirnya Calvin menerapkan aturan yang sangat keras 

terhadap penduduk kota Geneva. Masyarakat dipaksa untuk 

mengikuti kebaktian minggu, yang tidak kebaktian akan 

dipenjarakan atau diusir dari kota Geneva. Seorang penata 

rambut dipenjarakan hanya karena telah menata rambut 

seorang pengantin yang dinilai oleh gereja agak spektakuler. 

Dua ana-Baptis segera diusir dari kota Geneva tidak lama 

setelah Calvin mengambil alih kekuasaan kota Geneva karena 

hanya pandangan theologi mereka berbeda dari pandangan 

Calvin. Bahkan seseorang akan masuk penjara jika 

mengeluarkan bunyi pada saat sedang mengikuti kebaktian. 

Akhirnya banyak pemimpin kota yang tadi nya mendukung 

usaha reform (pembaruan) Calvin menjadi kecewa. Namun 

mereka tidak bisa menyetop John Calvin lagi. Bahkan beberapa 

kali terjadi usaha pembunuhan terhadap Calvin. 

Akhirnya John Calvin menjadi diktator kota Geneva. Hampir 

tidak ada hal yang tidak diatur oleh Calvin, bahkan berapa 

piring makanan seseorang boleh sekali makan pun ditetapkan. 

Pada tahun 1545 dua pulih orang dibakar hidup hidup atas 

tuduhan melakukan sihir atau bertenung. Dari tahun 1542 

hingga 1546 lima puluh delapan dieksekusi dan tujuh puluh 

enam orang diusir dari kota Geneva. 
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Seorang yang bernama Jacques Gruet, penentang ajaran Calvin 

ditangkap, seluruh rumahnya digeledah dan hanya menemukan 

secarik kertas yang berisi tulisan yang mempertanyakan 

kemalangan nasib penduduk kota Geneva yang mau makan dan 

mau menaripun perlu di atur oleh Calvin. Sebulan penuh Gruet 

disiksa hingga akhirnya ia mengaku salah, dan kemudia ia 

dihukum mati dengan tuduhan menghujat firman Allah. 

Michael Servetus adalah kasus yang sangat besar karena jelas 

ia adalah orang baik. Ia seorang yang belajar hukum dan 

pengobatan bahkan mengajar astrologi. Ia seorang yang sangat 

terpelajar dan berpikir dengan cerdas setelah mengkritik 

pengajaran Calvin melalui surat, dan suatu hari ia melewati 

kota Geneva. Ia berani mampir ke kota Geneva pasti karena ia 

tidak menyangka Calvin sekejam itu dan tega membunuh orang 

hanya karena mengkritiknya. 

Tetapi akhirnya Servetus ditangkap dan disidang, tentu 

semuanya diatur oleh John Calvin karena Servetus tidak 

bersalah kepada siapapun selain mengirim surat yang berisi 

kritikan  terhadap doktrin Calvin. Sangat tragis, Servetus 

diputuskan dibakar hidup hidup  di Champel. Kata terakhir 

yang diserukan oleh Servetus ialah “Oh, Jesus, Son of the 

Eternal God, have pity on me.” 

Tidaklah heran kalau banyak orang menyimpulkan bahwa 

sesungguhnya John Calvin tidak dilahirkan kembali, karena 

jika di dalamnya ada ROH KUDUS, ia tidak mungkin 

melakukan hal demikian dengan tanpa merasa bersalah, Ia 

telah membunuh banyak orang yang menentang theologinya. 

Peristiwa pertobatannya tidak jelas dan sekitar dua tahun 

sebelum menerbitkan buku the institutes ia memasukkan orang 

untuk menjadi biarawati katolik. dan theologinya bukan 

memajukan Kekristenan melainkan telah menahan laju 

penginjilan. Gereja gereja kehilangan semangat untuk 

menginjil dan hancur berlahan lahan. 

PARA PENGIKUTNYA 

 

Sebagian pengikutnya juga mewarisi sikapnya, Tentu 

tergantung pada seberapa kekaguman mereka terhadap John  

Calvin. yang semakin kagum biasanya akan semakin mirip 

tindakannya dengan Calvin. Cuma di zaman modern ini tidak 

ada orang  yang bisa bertindak seperti dia yang menjadi 

diktator terhadap penduduk sebuah kota. Dia memang 

terhipnotis  oleh buku Agustinus yang mau membangun sebuah 

kota yang dijalankan sesuai dengan keinginannya, the city of 

God . 

Di seluruh eropa, sejauh Calvinisme merambatkan 

pengajarannya, sejauh itu pula penganiayaan terhadap iman 

yang berbeda dengan gereja negara. John Bunyan, pengarang 

novel  terkenal  The Pilgrim’s Progress dipenjarakan oleh 

gereja inggris selama 12 tahun. Dan ia meninggal di penjara 

beberapa bulan sebelum Inggris dinyatakan sebagai negara 

yang bebas beragama, atau berkeyakinan. 

Untunglah  hari ini kita hidup di zaman modern, zaman yang 

telah memberi peluang dan kebebasan  serta menjamin hak 

asasi manusia. Kalau hari ini anda mendengar  pemberitaan 

doktrin sebuah agama atau kepercayaan dengan kekerasan, 

bisakah anda yakin bahwa itu berasal dari Allah pencipta langit 

dan bumi yang maha kasih? bisakah anda percaya bahwa orang 

yang membunuh setiap orang yang menentang pengajarannya 

adalah orang Kristen yang telah dilahirkan kembali di dalam 

Kristus? 

John Calvin tidak mungkin lahir baru jika ia tidak percaya 

bahwa manusia harus bertobat dan beriman kepada Yesus 

Kristus telah dihukumkan di kayu salib demi menggantikannya 
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dan ia mengaminkan bahwa hidupnya yang sedang dihidupi  

adalah hidup untuk Kristus, karena hanya dengan cara inilah 

seseorang dilahirkan kembali. Jika John calvin dan 

pengikutnya hanya berharap mudah mudahan akan termasuk ke 

dalam kelompok orang yang beruntung yang telah dipilih Allah 

sejak kekekalan secara unconditional, kalau tidak, maka akan 

celaka. 

Terus terang saya takut bertemu John Calvin di sorga, karena 

saya tidak setuju pada doktrinnya dan jika saya hidup pada 

zamannya dan tinggal di kota Geneva maka saya pasti salah 

satu yang dimusuhinya dan yang akan dibakarnya hidup hidup, 

buku The Institutes di tangan kirinya dan api yang siap 

membakar di tangan kanannya. 

Dan ketahuilah, jika hari ini ada diantara pembaca yang 

menjadi pengikut John Calvin, itu adalah sebuah pilihan bukan 

karena dipredestinasikan atau ditakdirkan. Sesungguhnya 

pembaca memiliki kebebasan penuh untuk menjadi 

pengikutnya atau untuk tidak mengikutinnya. Renungkanlah 

*** 

Sumber: Jurnal Teologi PEDANG ROH edisi 47, April-Juni 

2006, oleh Dr. Suhento Liauw. 

 

 

Liputan Debat Terbuka Calvinisme, Apakah Alkitabiah ? 

 
 

Benarkah semua yang anda lakukan hari ini SUDAH 

ditentukan Tuhan dari sejak kekekalan? Orang yang akan 

Masuk Surga dan Neraka SUDAH ditentukan Tuhan sejak 

kekekalan tanpa melihat apapun dalam diri orang itu? 

Bisakah Anugerah Keselamatan di TOLAK orang? Tuhan 

Yesus mati menebus DOSA semua manusia atau dosa 

sebagian orang saja? Benarkah Tuhan hanya mengasihi 

orang-orang pilihan saja? 
 

 

Jawaban.com – Debat terbuka dengan tema “Calvinisme 

Apakah Alkitabiah?” diselenggarakan Sekolah Tinggi 

Theologia Graphe (STT Fundamental) di Gedung STT 

Fundamental, Jalan Danau Agung 2 No. 7, Blok D1A, Sunter 

Agung, pada Jumat (24/8) lalu. 

 

https://dedewijaya.wordpress.com/2015/04/18/kehidupan-dan-tindakan-john-calvin-dan-para-pengikutnya/graphe-ministry.org/bahasa/pedang_roh.html
http://graphe-ministry.org/downloads/Pedangroh/Pedang_Roh_Edisi_47.pdf
http://graphe-ministry.org/downloads/Pedangroh/Pedang_Roh_Edisi_47.pdf
http://drsuhentoliauw.graphe-ministry.org/
http://www.jawaban.com/index.php/news/detail/id/90/news/120827193457/limit/0/Liputan-Debat-Terbuka-Calvinisme-Apakah-Alkitabiah-
http://www.jawaban.com/index.php/news/detail/id/90/news/120827193457/limit/0/Liputan-Debat-Terbuka-Calvinisme-Apakah-Alkitabiah-
https://dedewijaya.files.wordpress.com/2013/07/debat-terbuka-ub.jpg
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Acara yang memperdebatkan mengenai dua poin TULIP dari 

Calvinisme ini menghadirkan dua pihak yakni dari pihak 

Calvinis (selaku yang pro) diwakili oleh Pdt Budi Asali, M.Div 

dan Pdt. Esra Alfred Soru, S.Th., M.Pdk dan pihak Baptis 

Independen (selaku kontra) diwakili oleh Dr. dr. Steven E. 

Liauw, S.Ked., M.Div., D.R.E., Th.D, dan Ev. dr. Andrew M. 

Liauw, S.Ked., M.Div. 

Adapun kedua poin Calvinisme yang dijadikan sebagai topik 

perdebatan adalah Unconditional Election (Pemilihan yang 

tidak bersyarat) dan Perseverence of The Saints (Ketekunan 

orang-orang kudus). 

 

Seperti diketahui, para Calvinis memercayai bahwa dari 

sebelumnya Allah sudah menetapkan orang-orang tertentu 

untuk masuk ke surga dan orang yang lain untuk binasa/ masuk 

neraka dan mereka meyakini bahwa orang Kristen tidak 

mungkin kehilangan keselamatannya.   

 

Kedua hal inilah yang menjadi pokok pertentangan pihak 

kontra dalam acara yang dimoderatori oleh Ir. P. Jimmy Theja, 

MBA tersebut. 

Mengingat debat adalah debat ilmiah maka panitia pun 

membagi kedua poin itu ke dalam dua sesi. 

Seperti pada umumnya, acara debat yang mempertemukan para 

teolog Kristen berlangsung seru dan panas terutama saat 

masing-masing pihak melakukan sanggahan-sanggahan. 

Meski menampilkan adu silang argumentasi, tetapi Dr. Suhento 

Liauw selaku Rektor STT Graphe dan tuan rumah kegiatan 

menolak mengatakan bahwa acara tersebut adalah acara debat. 

“Kita disini bukan untuk berdebat, melainkan membahas 

teologi yang kita yakini. Ini adalah pertemuan yang indah 

dimana masing-masing kita, mempertanggungjawab-kan apa 

yang kita yakini,” ujarnya. 

Acara yang dimulai sejak pukul 08:30 WIB ini akhirnya 

berakhir tepat pukul 17:00 WIB dengan doa penutup yang 

dipimpin langsung oleh Dr. Suhento Liauw. 

Keselamatan Itu Pilihan Allah Atau Kehendak Manusia? 

 
 

Pada hari Jumat 24 Agustus 2012 Sekolah Tinggi Theologia 

Graphe (Graphe International Theological Seminary) yang ada 

di Sunter Agung, Jakarta, mengadakan debat terbuka yang 

membahas tentang pemahaman teologi John Calvin, terkusus 

tentang poin “Unconditional election/Pemilihan TUHAN 

Yang Tanpa Syarat” dan tentang “Perseverance of the 

saints (Ketekunan orang-orang kudus)” 

 

http://www.jawaban.com/index.php/news/detail/id/90/news/120828163718/limit/0/Keselamatan-Itu-Pilihan-Allah-Atau-Kehendak-Manusia
https://dedewijaya.files.wordpress.com/2013/07/debat-kalvinisme.jpg
http://id.wikipedia.org/wiki/Ketekunan_orang-orang_kudus
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Acara debat terbuka ini merupakan kelanjutan perdebatan di 

email dan website antara Pdt. Budi Asali, M.Div dengan Dr. 

Suhento Liauw dan Dr. Steven Liauw. 

Debat Terbuka: Kalvinisme Apakah ALKITABIAH? 

(membahas 2 point TULIP yaitu Unconditional Election dan 

Once Saved Always Save / Perseverance of the Saints) antara 

Pihak Kalvinis Budi Asali, M.Div dan Esra Soru, M.Pdk 

dengan Kristen Fundamental / Independent Baptist Dr. Steven 

Einstain Liauw, Th.D dan Andrew Monroe Liauw, M.Th di 

STT GITS, Sunter. 

Dalam debat terbuka pada sesi pertama Pdt.Budi Asali, M.Div 

dan Pdt.Esra Alfred Soru, S.Th.(mewakili kelompok 

calvinisme) mengomentari dan menyanggah setiap tulisan dari 

kelompok Dr.Suhento Liauw  yang mereka anggap sebagai 

fitnahan dan pendapat yang salah terhadap calvinisme. 

 

Ada pun pendapat yang dianggap memfitnah tersebut adalah: 

1) Mereka menyamakan calvinisme dengan hypercalvinisme 2) 

Mereka menuduh calvinisme berkeyakinan bahwa Allah 

memaksakan kehendakNya atas manusia, karena dalam minus 

kekekalan atau sebelum segala sesuatunya ada, Allah sudah 

memilih sebagian orang untuk diselamatkan dan sebagian 

orang untuk dibinasakan 3) Menuduh bahwa kaum calvinis 

tidak mengetahui secara pasti apakah seseorang dipilih atau 

tidak 4) Mereka juga menuduh bahwa calvinisme tidak 

memiliki dasar yang Alkitabiah 

Dalam menyanggah setiap pendapat dan pandangan dari 

kelompok Dr.Suhento Liauw, Pdt.Esra maupun Pdt.Budi Asali 

berpegang teguh bahwa kelompok yang anti calvinisme tidak 

pernah bisa membuktikan ayat-ayat Alkitab yang secara 

eksplisit menjelaskan tentang pemilihan Allah yang 

berdasarkan kedaulatanNya sejak sebelum segala sesuatu ada 

seperti di Kisah Rasul 13:48, Efesus1:4-5 dan 11, Roma 

9:11-16 serta 2 Tes 2:12-13 
 

Selesai pemaparan pihak calvinisme selama 30 menit pertama 

maka giliran pihak Baptis Independen mengemukakan 

pendapat. Dr.Steven Liauw menjelaskan bahwa mereka tidak 

salah dalam menanggapi keyakinan calvinisme terlebih kalau 

dituduh memfitnah. Dr.Steven Liauw mengutip 

pernyataan Pdt.Budi Asali yang mengatakan bahwa Allah 

memilih “semau gue” dalam memilih atau menentukan orang-

orag yang mau Ia selamatkan dan itu artinya calvinisme 

meyakini kalau Allah tidak menciptakan manusia dengan 

kehendak bebas. 

Dr.Steven maupun dr.Andrew Liauw juga menjelaskan kepada 

pihak calvinisme bahwa mereka tidak memfitnah melainkan 

mengutip dari tulisan-tulisan John Calvin maupun tokoh-tokoh 

calvinisme lainnya yang menurut mereka tidak sesuai dengan 

karakter Allah yang adalah kasih. 

Dengan tegas dan jelas Dr.Steven Liauw menyatakan bahwa 

mereka tidak memperdebatkan atau membela soal kehendak 

bebas manusia melainkan lebih mempertaruhkan reputasi dan 

karakter Allah. Karena kalau Allah yang menentukan manusia 

tidak diselamatkan itu artinya Allah tidak memiliki kasih. 

Lagi pula ayat-ayat yang dipaparkan dari pihak calvinis 

mengenai kata “dipilih” atau “memilih”, menurut Steven 

Liauw tidaklah tepat kalau diartikan sebagai unconditional 

election. Setiap kata “pilih” di Alkitab tidak selalu berkaitan 

dengan keselamatan. 

Selama tiga jam sesi pertama berlangsung masing-masing kubu 

tetap berkeyakinan akan pandangan iman mereka. Masing-
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masing kubu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam 

melihat pemilihan Allah terhadap manusia yang diselamatkan. 

Namun dari setiap perbedaan pendapat yang dipaparkan 

masing-masing kubu mengakui bahwa dalam “minus 

kekekalan atau sebelum segala sesuatunya ada”, Allah itu 

Maha Tahu, dan karena Allah Maha Tahu maka Ia sudah 

melihat jauh ke depan dan sudah mengetahui bahwa: 1) semua 

manusia jatuh dalam dosa, 2) Yesus Kristus akan datang ke 

dunia, 3) ada orang yang beriman kepada Tuhan Yesus dan ada 

yang tidak mau beriman kepada Tuhan Yesus, 4) ada orang 

yang mau diselamatkan dan ada orang yang tidak mau 

diselamatkan 

Apakah Benar Sekali Selamat Tetap Selamat ? 

“Apakah benar sekali selamat tetap selamat?,” demikianlah 

pertanyaan moderator Ir. P. Jimmy Theja, MBA mengawali 

sesi kedua debat terbuka “Calvinisme, Apakah Alkitabiah?” 

di Sekolah Tinggi Theologi Graphe, Jakarta Utara, Jumat 

(24/8) lalu. 

Adapun topik yang mereka perdebatkan pada sesi ini 

adalah poin ke lima Calvinisme yaitu Perseverance Of The 

Saints atau Ketekunan Orang-Orang Kudus. 

Pdt. Budi Asali yang mewakili pihak Calvinis dengan tegas 

menyatakan bahwa tulisan Dr. Suhento Liauw dan Dr. Steven 

Liauw di websitenya adalah suatu fitnah terhadap ajaran 

Calvinisme. Mereka menuduh bahwa kelompok calvinis 

meyakini orang yang sudah ditentukan selamat walau sudah 

pindah agama tetap selamat. 

 “Bila kita menulis dan berbicara tanpa dasar itu adalah suatu 

kebohongan,” ujar Budi Asali 

Menanggapi hal ini, Steven Liauw menyatakan bahwa 

Calvinismelah yang tidak memahami tulisan Steven Liauw 

yang menitik beratkan pada orang Kristen yang 

berkemungkinan meninggalkan iman. 

“Orang calvinislah yang tidak konsisten. Mereka mengakui 

kalau keselamatan bersyarat dan syaratnya adalah iman, tapi 

mereka tidak mengakui kalau orang yang sudah diselamatkan 

tidak mungkin terhilang,” kata Steven Liauw 

Menyanggah pernyataan Steven Liauw, Budi Asali tetap 

bersiteguh orang yang sudah diselamatkan tidak akan 

meninggalkan imannya karena Allah yang sudah menentukan. 

Pihak Baptis juga berpendiran teguh dan menegaskan 

arti Perseverance Of The Saints dari sudut pandang mereka 

yang meyakini bahwa orang-orang Kristen Sejati perlu berjaga-

jaga karena kemungkinan besar mereka bisa murtad dan bila 

mereka murtad maka mereka tidak akan bisa lagi diperbaharui 

atau tidak akan bisa lagi bertobat kembali ke Tuhan Yesus. 

 

Hingga berakhirnya waktu debat sesi kedua, baik pihak 

Calvinis maupun Baptis Independen tetap berpegang teguh 

terhadap pandangan masing-masing mengenai makna 

dari perseverance of the saints. (Budi Marpaung) 

 

Sumber: 

https://www.jawaban.com/read/article/id/2012/8/27/90/120827

193457/Liputan-Debat-Terbuka-Calvinisme%2C-Apakah-

Alkitabiah-%3F.html 

 

http://www.jawaban.com/index.php/news/detail/id/90/news/120830154354/limit/0/Apakah-Benar-Sekali-Selamat-Tetap-Selamat-
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Video selengkapnya ada di Youtube 

 

Debat Terbuka: Apakah Calvinisme itu Alkitabiah? 

 

Debat tentang Kalvinisme (Calvinism Debate) 24 Agustus 

2012 di STT Graphe, Sunter 

antara: Dr. Steven E. Liauw, Th.D & Andrew M. Liauw, M.Th 

berhadapan dengan Budi Asali, M.Div & Esra Alfred Soru, 

M.Pdk 

 

Sesi 1: Unconditional Election (Pemilihan Tanpa Kondisi) 

Sesi 2: Perseverance of the Saints (Ketekunan Orang-Orang 

Kudus atau Sekali Selamat Tetap Selamat=OSAS=Once Saved 

Always Save) 

 

Jawaban.com – Pada hari Jumat 24 Agustus 2012 Sekolah 

Tinggi Theologia Graphe (Graphe International Theological 

Seminary) yang ada di Sunter Agung, Jakarta, mengadakan 

debat terbuka yang membahas tentang pemahaman teologi 

John Calvin, terkusus tentang poin “Unconditional 

election/Pemilihan TUHAN Yang Tanpa Syarat” dan 

tentang “Perseverance of the saints (Ketekunan orang-

orang kudus)” 
Acara debat terbuka ini merupakan kelanjutan perdebatan di 

email dan website antara Pdt. Budi Asali, M.Div dengan Dr. 

Suhento Liauw dan Dr. Steven Liauw. 

Dalam debat terbuka pada sesi pertama Pdt.Budi Asali, M.Div 

dan Pdt.Esra Alfred Soru, S.Th.(mewakili kelompok 

calvinisme) mengomentari dan menyanggah setiap tulisan dari 

kelompok Dr.Suhento Liauw  yang mereka anggap sebagai 

fitnahan dan pendapat yang salah terhadap calvinisme. 

 

Ada pun pendapat yang dianggap memfitnah tersebut adalah:  

1) Mereka menyamakan calvinisme dengan hypercalvinisme  

2) Mereka menuduh calvinisme berkeyakinan bahwa Allah 

memaksakan kehendakNya atas manusia, karena dalam minus 

kekekalan atau sebelum segala sesuatunya ada, Allah sudah 

memilih sebagian orang untuk diselamatkan dan sebagian 

orang untuk dibinasakan  

3) Menuduh bahwa kaum calvinis tidak mengetahui secara 

pasti apakah seseorang dipilih atau tidak  

4) Mereka juga menuduh bahwa calvinisme tidak memiliki 

dasar yang Alkitabiah 

Dalam menyanggah setiap pendapat dan pandangan dari 

kelompok Dr.Suhento Liauw, Pdt.Esra maupun Pdt.Budi Asali 

berpegang teguh bahwa kelompok yang anti calvinisme tidak 

pernah bisa membuktikan ayat-ayat Alkitab yang secara 

https://dedewijaya.files.wordpress.com/2013/07/debat-kalvinisme-di-stt-graphe.jpg
http://www.jawaban.com/index.php/news/detail/id/90/news/120828163718/limit/0
http://id.wikipedia.org/wiki/Ketekunan_orang-orang_kudus
http://id.wikipedia.org/wiki/Ketekunan_orang-orang_kudus


172 

 

eksplisit menjelaskan tentang pemilihan Allah yang 

berdasarkan kedaulatanNya sejak sebelum segala sesuatu ada 

seperti di Kisah Rasul 13:48, Efesus1:4-5 dan 11, Roma 

9:11-16 serta 2 Tes 2:12-13 
 

Selesai pemaparan pihak calvinisme selama 30 menit pertama 

maka giliran pihak Baptis Independen mengemukakan 

pendapat. Dr.Steven Liauw menjelaskan bahwa mereka tidak 

salah dalam menanggapi keyakinan calvinisme terlebih kalau 

dituduh memfitnah. Dr.Steven Liauw mengutip 

pernyataan Pdt.Budi Asali yang mengatakan bahwa Allah 

memilih “semau gue” dalam memilih atau menentukan orang-

orag yang mau Ia selamatkan dan itu artinya calvinisme 

meyakini kalau Allah tidak menciptakan manusia dengan 

kehendak bebas. 

Dr.Steven maupun dr.Andrew Liauw juga menjelaskan kepada 

pihak calvinisme bahwa mereka tidak memfitnah melainkan 

mengutip dari tulisan-tulisan John Calvin maupun tokoh-tokoh 

calvinisme lainnya yang menurut mereka tidak sesuai dengan 

karakter Allah yang adalah kasih. 

Dengan tegas dan jelas Dr.Steven Liauw menyatakan bahwa 

mereka tidak memperdebatkan atau membela soal kehendak 

bebas manusia melainkan lebih mempertaruhkan reputasi dan 

karakter Allah. Karena kalau Allah yang menentukan manusia 

tidak diselamatkan itu artinya Allah tidak memiliki kasih. 

Lagi pula ayat-ayat yang dipaparkan dari pihak calvinis 

mengenai kata “dipilih” atau “memilih”, menurut Steven 

Liauw tidaklah tepat kalau diartikan sebagai unconditional 

election. Setiap kata “pilih” di Alkitab tidak selalu berkaitan 

dengan keselamatan. 

Selama tiga jam sesi pertama berlangsung masing-masing kubu 

tetap berkeyakinan akan pandangan iman mereka. Masing-

masing kubu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam 

melihat pemilihan Allah terhadap manusia yang diselamatkan. 

Namun dari setiap perbedaan pendapat yang dipaparkan 

masing-masing kubu mengakui bahwa dalam “minus 

kekekalan atau sebelum segala sesuatunya ada”, Allah itu 

Maha Tahu, dan karena Allah Maha Tahu maka Ia sudah 

melihat jauh ke depan dan sudah mengetahui bahwa: 1) semua 

manusia jatuh dalam dosa, 2) Yesus Kristus akan datang ke 

dunia, 3) ada orang yang beriman kepada Tuhan Yesus dan ada 

yang tidak mau beriman kepada Tuhan Yesus, 4) ada orang 

yang mau diselamatkan dan ada orang yang tidak mau 

diselamatkan. 
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Iman Pemberian Allah atau Respon Manusia? 

 

Steven E. Liauw 

 

Orang Kristen yang percaya Alkitab mempercayai apa yang 

Paulus katakan dan ajarkan, bahwa “keselamatan” adalah “oleh 

iman kepada Kristus Yesus” (2 Tim. 3:15). Kebenaran ini 

bukan hanya satu dua kali diserukan, tetapi berulang kali 

diajarkan dan ditekankan oleh penulis-penulis yang 

terinspirasi. Jadi, iman adalah komponen yang sangat penting 

dalam keselamatan, yaitu menjadi syarat keselamatan. Oleh 

karena pentingnya iman dalam keselamatan, sangatlah penting 

bagi orang percaya untuk memahami secara persis tentang 

iman itu sendiri. 

Dalam artikel pendek ini, isu yang dibahas adalah mengenai 

asal usul iman. Apakah iman berasal dari Allah sebagai suatu 

pemberian, ataukah iman adalah respons manusia, suatu 

tanggung jawab individu? Isu ini adalah sesuatu yang 

memisahkan antara Kalvinis dan non-Kalvinis. 

Kalvinisme mengusung konsep bahwa keselamatan seseorang 

sebenarnya ditentukan oleh Allah dalam kekekalan melalui 

dekrit rahasia. Penentuan Allah atas keselamatan seseorang ini 

bersifat tidak bersyarat (unconditional election). Jadi, dalam 

Kalvinisme, seseorang yang dipilih untuk diselamatkan, akan 

dilahirbarukan (tanpa dapat ditolak, irresistible grace), dan 

kemudian pasti akan menjadi percaya, atau dengan kata 

lain dibuatmenjadi percaya. Dengan demikian, posisi Kalvinis 

secara alami adalah bahwa iman, atau percayanya seseorang, 

itu sebenarnya tergantung kepada Allah. Kalau Allah memilih 

seseorang, maka Allah akan melahirbarukannya, dan ia akan 

percaya. Percaya atau iman adalah salah satu dari mata rantai 

tindakan Allah pada diri orang pilihan. Oleh karena itu, 

Kalvinis mengatakan bahwa iman adalah karunia atau 

pemberian Allah. 

 

G. J. Baan adalah tipikal Kalvinis ketika ia menulis: “Iman ini 

dikerjakan oleh Roh Kudus, yang 

adalah Pekerja dan Penanam iman. Melalui Panggilan dan 

kelahiran kembali, Roh Kudus telah menanamkan iman di 

dalam hati.”1 Perhatikan kata “menanamkan” yang dipakai. 

Dalam skema Kalvinis, manusia sama sekali pasif, tidak 

bertanggung jawab untuk ada atau tidak adanya iman di dalam 

dirinya. Roh Kuduslah yang “menanam,” yang mengerjakan 

melalui “panggilan” dan “kelahiran kembali.” 

 

Sebaliknya, non-Kalvinis melihat bahwa iman adalah tanggung 

jawab dan respons manusia terhadap Injil keselamatan. Iman 

adalah sikap percaya dan menerima karya keselamatan yang 

lengkap diselesaikan oleh Yesus Kristus. Ada banyak ayat 

Alkitab yang mengajarkan hal ini, yang akan dipaparkan nanti, 

tetapi artikel ini ingin mengemukakan bahwa sebenarnya non-

Kalvinis (yang Alkitabiah) tidak menentang konsep bahwa 

iman adalah karunia Allah. Ini mungkin mengejutkan, tetapi 

dapat ditegaskan bahwa non-Kalvinis juga bisa melihat iman 

sebagai karunia atau pemberian Allah! Tentu paham “karunia” 

atau “pemberian” di sini berbeda dengan paham Kalvinis. 

 

Non-Kalvinis percaya bahwa iman adalah karunia atau 

pemberian Allah, tetapi dalam pengertian yang tidak 

bertentangan dengan konsep bahwa iman adalah tanggung 

jawab atau respons manusia. Artinya, non-Kalvinis dapat 

mengakui kedua kebenaran ini: iman adalah karunia/pemberian 

Allah, sekaligus juga adalah tanggung jawab manusia. 
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Secara lebih mendetil, bisa dikatakan bahwa iman adalah 

karunia Allah bagi manusia karena beberapa hal. Pertama, 

manusia tidak mungkin bisa beriman kepada Allah tanpa 

dimampukan oleh Roh Kudus. Sebagian Kalvinis mengira 

bahwa non-Kalvinis percaya manusia bisa percaya kepada 

Yesus dengan kemampuannya sendiri. Hal ini sama sekali 

tidak benar untuk non-Kalvinis yang Alkitabiah.2 Alkitab tegas 

mengatakan bahwa “Tidak ada seorangpun yang dapat datang 

kepada-Ku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus 

Aku.” Ayat ini tidak perlu dibaca dengan pengertian 

Kalvinistik, tetapi ayat ini menegaskan bahwa kemampuan 

untuk datang kepada Yesus adalah suatu karunia.3 Tanpa 

tindakan Allah menarik manusia, ia tidak mungkin 

beriman. Kedua, iman adalah karunia Allah karena Allah 

memberikan kesempatan kepada manusia untuk beriman. Allah 

bisa saja memusnahkan manusia sebelum ada kesempatan 

untuk beriman. Tetapi setiap orang percaya haruslah mengucap 

syukur bahwa Allah memberikannya waktu dan kesempatan 

untuk beriman. Itu adalah suatu karunia. Selain itu, iman juga 

bisa dikatakan karunia Tuhan karena Tuhan-lah yang 

menyediakan objek iman, yaitu Yesus Kristus. Jika Yesus 

Kristus tidak datang ke dalam dunia, tidak ada yang dapat kita 

imani untuk keselamatan kita. Dari ini semua, cukup jelas 

bahwa iman adalah karunia Allah. 

  

Tetapi, penjelasan tentang karunia iman di atas tidaklah 

bertentangan dengan konsep alkitabiah bahwa iman adalah 

tanggung jawab manusia. Artinya, walaupun Allah 

memampukan seseorang untuk beriman (melalui kerja Roh 

Kudus dalam hatinya), dan memberikan kesempatan dia untuk 

beriman, dan menunjukkan kepadanya Yesus Kristus sebagai 

objek iman, orang yang bersangkutan itu sendirilah yang harus 

beriman. Tidak mungkin juga Tuhan yang beriman untuk orang 

tersebut. Dan ada kemungkinan bahwa walaupun Roh Kudus 

sudah bekerja dalam hati seseorang untuk menarik dia kepada 

Yesus, orang itu tetap menolak untuk beriman. Keputusan 

untuk beiman atau tidak beriman tetap merupakan tanggung 

jawab individu.  

  

Jadi, iman adalah karunia, karena Allah memampukan manusia 

beriman (dan hal-hal lain), tetapi iman juga tanggung jawab 

karena keputusan untuk beriman atau tidak tetap adalah 

respons individu, bukan ditentukan oleh Allah. Konsep karunia 

seperti ini cocok dengan konsep karunia pada umumnya. 

Jikalau seseorang memberikan kepada temannya suatu karunia, 

atau hadiah, orang itu tetap dapat merespon, menerima atau 

menolak hadiah tersebut. Sekalipun seseorang tidak perlu 

membayar, atau bekerja, tetap saja ia harus memilih untuk 

menerima suatu hadiah. Kalau ia tidak menerimanya, maka 

hadiah yang sudah disediakan baginya itu tidak akan dapat ia 

nikmati. Ini paralel dengan keselamatan atau iman yang adalah 

karunia, namun tanpa menghilangkan adanya tanggung jawab 

untuk menerima karunia itu. 

  

Jika demikian, apakah konsep non-Kalvinis ini menjadi sama 

dengan Kalvinis? Bukankah keduanya mengakui bahwa iman 

adalah karunia Allah? Tidak juga. Pertama, Kalvinis tidak mau 

menegaskan bahwa iman adalah tanggung jawab atau 

respons manusia. Dan, mereka memiliki konsep yang berbeda 

tentang iman sebagai “karunia Allah.” Konsep Kalvinis adalah 

bahwa kalau seseorang dipilih, maka ia pasti beriman. 

Iman dalam Kalvinisme adalah salah satu hasil pemilihan. 

Dengan demikian, sebenarnya posisi Kalvinis adalah bahwa 
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iman adalah karunia yang tidak dapat ditolak, selaras dengan 

pengajaran mereka tentang irresistible grace. Terkadang, 

dalam perdebatan antara Kalvinis dengan non-Kalvinis, ada 

non-Kalvinis yang menentang konsep “iman adalah pemberian 

Allah.” Tetapi, yang ditentang sebenarnya adalah “karunia” 

dalam pengertian “tidak dapat ditolak.” Non-Kalvinis tidak 

menentang konsep iman sebagai karunia yang tetap harus 

diterima, tetapi bisa juga ditolak, oleh manusia. 

  

Jadi, non-Kalvinis percaya bahwa iman adalah tanggung jawab 

manusia, dan JUGA karunia Allah. Tanpa kerja Roh Kudus, 

kesempatan yang Allah berikan, dan objek iman Yesus Kristus, 

manusia berdosa tidak mungkin bisa beriman. Namun, setiap 

individu tetap harus bertanggung jawab untuk beriman. Ia bisa 

menolak tarikan Allah. Sebaliknya, Kalvinis mengajarkan iman 

sebagai suatu pemberian/karunia yang tidak dapat ditolak. 

Pembaca sekalian bisa memutuskan, apakah sesuatu cocok 

untuk disebut karunia jika tidak dapat ditolak, ataukah suatu 

karunia tetap harus diterima. Bagian berikut artikel ini akan 

membahas yang mana dari kedua model ini yang 

benar, berdasarkan ayat-ayat Alkitab, dan argumentasi lainnya. 

  

A. Iman Adalah Karunia Allah 
Kalvinis terkadang menunjuk kepada ayat-ayat Alkitab yang 

mengindikasikan bahwa iman adalah suatu karunia, dan 

mereka berpikir bahwa hal ini membenarkan Kalvinisme. 

Tetapi, sebenarnya, seperti yang sudah dibahas di atas, non-

Kalvinis yang alkitabiah juga percaya bahwa iman adalah 

karunia, jadi ayat-ayat ini tidaklah mendukung Kalvinisme. 

Kalvinisme baru akan terbukti benar jika ada ayat 

yang mengajarkan bahwa iman adalah karunia yang tidak 

dapat ditolak. Tetapi tidak ada ayat yang mengajarkan bahwa 

iman adalah karunia yang tidak dapat ditolak. Berikut adalah 

beberapa ayat yang terkadang disalahgunakan. 

  

Filipi 1:29 “Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja 

untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita 

untuk Dia” 

Ayat ini sering dipakai untuk membuktikan bahwa “iman 

adalah karunia.” Tetapi sekali lagi, konsep demikian tidaklah 

membahayakan bagi non-Kalvinis. Sebaliknya, kita bertanya, 

apakah ayat ini membicarakan karunia yang tidak dapat 

ditolak, ataukah suatu karunia dalam pengertian normal, yaitu 

sesuatu yang bisa ditolak dan bisa diterima? 

  

Poin ayat ini sebenarnya adalah untuk menegarkan orang 

percaya terhadap penderitaan yang akan datang dalam 

perjuangan hidup Kristiani. Karunia untuk percaya 

diparalelkan dengan karunia untuk menderita bagi Kristus. 

Bagaimanakah “menderita bagi Kristus” bisa dianggap 

karunia? Apakah hal itu terjadi tanpa tanggung jawab manusia. 

Apakah seseorang ditentukan untuk menderita bagi Kristus 

secara sepihak oleh Tuhan, ataukah ada respons manusia yang 

dituntut? 

  

Ada banyak ayat yang menegaskan tanggung jawab manusia 

untuk ikut menderita dalam perjuangan Kristiani. Misalnya, 

Paulus berkata “Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit 

yang baik dari Kristus Yesus” (2 Tim. 2:3). Penderitaan 

bukanlah sesuatu tanpa tanggung jawab manusia. Ada ajakan 

untuk ikut menderita, ada respons manusia yang diminta oleh 

Tuhan.Namun demikian, menderita juga disebut karunia karena 

kemuliaan Tuhan janjikan menyertai penderitaan itu. Jadi, ayat 
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ini sama sekali tidak mendukung konsep iman sebagai karunia 

yang tidak dapat ditolak, tetapi cocok dengan konsep iman 

sebagai karunia dalam pengertian non-Kalvinis, yaitu karunia 

yang tetap menuntut respons manusia. 

  

Efesus 2:8 “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan 

oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah” 

Kalvinis terkadang memakai ayat ini untuk mengatakan bahwa 

“iman” adalah pemberian Allah, dan lebih lanjut lagi, bukanlah 

“hasil usahamu,” sehingga bukanlah tanggung jawab manusia. 

Tetapi pengertian seperti ini sangatlah salah dan asing bagi 

ayat ini. Pertama, iman memang bukan usaha atau pekerjaan, 

melainkan suatu sikap menerima pemberian Allah. Jadi, iman 

bisa saja memang “bukan usaha” tetapi adalah “tanggung 

jawab” manusia. Tidak semua “tanggung jawab” adalah 

“usaha.” 

  

Kedua, Kalvinis salah menafsirkan frase “itu bukan hasil 

usahamu.” Mereka melihat kata “itu” mengacu kepada 

iman. Gill, berkomentar tentang Efesus 2:8 dengan berkata, 

“…dan iman ini bukanlah hasil kehendak bebas dan kuasa 

manusia, tetapi adalah pemberian bebas dari Allah.”4Padahal, 

frase “itu bukan hasil usahamu” tidak mungkin mengacu 

kepada iman jika ditilik dari bahasa aslinya. Dalam bahasa 

Yunani, “iman” berasal dari kata pistis, suatu kata benda 

feminim. Sedangkan, kata “itu” dalam ayat ini adalah 

kata touto, suatu kata penunjuk netral. Jadi, secara grammatis, 

tidak mungkin suatu kata penunjuk netral mengacu kepada kata 

benda feminim. Sebenarnya, “itu” yang dimaksud adalah 

konsep keselamatan yang dibahas Paulus dalam perikop ini. 

“Keselamatan” bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian 

Allah. Tentu non-Kalvinis sangat setuju bahwa keselamatan 

adalah pemberian Allah. Justru hal ini membuat kita kembali 

kepada pertanyaan, bukankah suatu “pemberian” seharusnya 

bisa ditolak dan bisa diterima? Ayat ini sama sekali tidak 

mendukung iman sebagai karunia yang tidak bisa ditolak. 

  

2 Tesalonika 3:2 “dan supaya kami terlepas dari para 

pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang 

beroleh iman.” 

Ayat ini sekilas tampak mengajarkan bahwa orang-orang jahat 

adalah orang-orang yang tidak “beroleh” iman. Jadi, mereka 

tidak diberikan iman (oleh Tuhan), sehingga mereka tetap 

orang jahat. Tetapi penafsiran seperti in tentu sangat 

berbahaya, karena ujung-ujungnya mempersalahkan si pemberi 

iman (kenapa tidak memberikan iman kepada mereka). Selain 

itu, penafsiran ini didasarkan kepada penerjemahan yang salah. 

LAI melakukan kesalahan besar dalam penerjemahan ayat ini 

dengan memakai kata “beroleh.” 

Pengertian sebenarnya ayat ini tercermin dalam terjemahan 

yang lebih baik. KJV misalnya, berbunyi, “And that we may be 

delivered from unreasonable and wicked men: for all men have 

not faith.” Jadi, “tidak semua orang memilikiiman.” Itulah 

sebabnya mereka jahat, karena mereka tidak memiliki iman. 

Ayat ini sama sekali tidak berbicara mengenai asal usul iman 

itu, tetapi mempersalahkan orang-orang itu sendiri, mereka 

jahat karena tidak beriman. 

  

Roma 12:3 “… tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, 

sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang 

dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.” 

Ayat ini berbicara mengenai iman yang dikaruniakan Allah. 

Tetapi, ada beberapa alasan mengapa ayat ini sama sekali tidak 
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mendukung konsep Kalvinis tentang iman sebagai karunia 

yang tidak dapat ditolak. Terutama adalah fakta bahwa perikop 

ini sama sekali bukan berbicara mengenai iman keselamatan. 

Perikop ini berbicara mengenai iman sebagai salah satu karunia 

rohani, yang diberikan kepada seseorang yang sudah percaya 

Yesus. Karunia rohani yang sama disinggung Paulus dalam 1 

Korintus 12:9, “Kepada yang seorang Roh yang sama 

memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan 

karunia untuk menyembuhkan.” Tidak mungkin ini mengacu 

kepada iman keselamatan, karena tidak semua orang yang 

selamat mendapatkan karunia ini. Karunia rohani ini mengacu 

kepada kemampuan yang Tuhan berikan kepada orang-orang 

tertentu untuk melakukan hal-hal besar bagi Tuhan berdasarkan 

iman. Iman dalam Roma 12:3 dan 1 Korintus12:9 berkenaan 

dengan iman dalam pelayanan khusus. 

  

2 Petrus 1:1 “Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus 

Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami 

memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juruselamat 

kita, Yesus Kristus.” 

Ayat ini juga terkadang dipakai Kalvinis untuk mengajarkan 

bahwa iman adalah karunia atau pemberian Allah. Tetapi, 

sekali lagi perlu ditekankan, sistem non-Kalvinis tidaklah anti 

dengan konsep iman sebagai karunia, bahkan non-Kalvinis 

mengajarkan bahwa iman adalah karunia sekaligus tanggung 

jawab. Yang tidak dipercayai non-Kalvinis, adalah implikasi 

Kalvinisme bahwa iman adalah karunia yang tidak dapat 

ditolak, dan yang tidak melibatkan tanggung jawab manusia. 

  

Ayat ini sama sekali tidak mengatakan bahwa iman 

adalah karunia yang tidak dapat ditolak, itu harus dibaca oleh 

Kalvinis ke dalam teks. Orang percaya memperoleh iman dari 

Tuhan, itu benar! Apakah ini menghilangkan tanggung jawab 

manusia? Sama sekali tidak! Jika seseorang berkata bahwa ia 

memperoleh ilmu dari gurunya, apakah itu berarti ia tidak 

bertanggung jawab untuk belajar? Iman adalah karunia Tuhan, 

tetapi manusia bertanggung jawab untuk menerima karunia itu. 

Bagian berikut akan mempertegas hal ini. 

  

Apakah Iman itu Usaha atau Jasa? 
Kalvinis sering mengatakan, bahwa jika iman itu bukan kasih 

karunia (yang tidak dapat ditolak), melainkan respons manusia, 

maka iman menjadi semacam jasa yang dapat dibanggakan 

oleh manusia. Dengan kata lain, mereka menuduh iman versi 

non-Kalvinis sebagai “usaha manusia” atau “jasa.” Tetapi, ini 

adalah logika mereka sendiri. Iman itu tidak lain dari sikap 

menerima. Apakah menerima suatu hadiah bisa dikatakan suatu 

jasa? Apakah menerima hadiah berarti ikut bekerja untuk 

hadiah itu? Sama sekali tidak! Untuk pembahasan lebih lanjut 

mengenai tuduhan Kalvinis bahwa iman (non-Kalvinis) adalah 

jasa/usaha, silakan llihat artikel lain di http://www.graphe-

ministry.org/downloads/Perbedaan_Kalvinis_dengan_non-

Kalvinis(1).pdf. 

 

B. Iman Adalah Tanggung Jawab Manusia 
  

Manusia diperintahkan untuk percaya! 
Ketika kepala penjara Filipi bertanya tentang apa yang harus 

ia lakukan untuk diselamatkan, Paulus tidak berkata, “Tidak 

ada apa-apa yang bisa kamu lakukan. Silakan menantikan 

pemberian iman, jika memang engkau orang pilihan.” Tidak, 

sebaliknya, Paulus berkata, “Percayalah kepada Tuhan Yesus 

Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu” 

http://graphe-ministry.org/downloads/Perbedaan_Kalvinis_dengan_non-Kalvinis%281%29.pdf
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(Kis. 16:31). Ada sesuatu yang harus ia lakukan, bukan dalam 

pengertian suatu usaha atau pekerjaan, atau jasa, tetapi ada 

tanggung jawab untuk beriman. 

  

Perintah untuk beriman kepada Yesus merupakan inti dari Injil, 

dan sudah dikumandangkan sejak semula. Tuhan Yesus sendiri 

memulai pelayananNya dengan menekankan tanggung jawab 

ini: “Waktunya telah genap; Kerajaan Allah sudah dekat. 

Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!” (Mar. 1:15). 

Belakangan Ia juga berkata, “Janganlah gelisah hatimu; 

percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku.” Ini 

adalah perintah.5 Manusia diperintahkan untuk percaya! Jelas 

ini menunjuk kepada suatu tanggung jawab! Jika iman adalah 

suatu pemberian yang tidak dapat ditolak, maka sama sekali 

tidak ada gunanya untuk memerintahkan hal ini. Lebih masuk 

akal untuk meminta Allah memberikan iman, daripada 

memerintahkan manusia untuk percaya! 

  

Posisi Kalvinis bagaikan seorang guru yang secara rahasia 

menyelipkan pita-pita biru ke dalam tas sebagian murid-

muridnya pada saat mereka beristirahat. Lalu guru ini 

memberikan perintah kepada semua murid untuk memiliki pita 

biru, padahal tidak ada cara untuk memperoleh pita biru itu 

kecuali melalui “pemberian” guru tadi. Apakah tanggapan kita 

tentang perintah guru demikian? Tentunya ini adalah suatu 

perintah yang aneh. Guru itu tahu bahwa yang tidak dia berikan 

pita biru tidak mungkin memiliki pita biru. Lebih lagi, yang 

sudah dia berikan pita biru (secara rahasia) tidak perlu 

diperintah. Perintah ini menjadi sesuatu yang sama sekali tidak 

berguna, dan boleh dikategorikan sebagai suatu sandiwara. 

  

Demikian juga jika iman dikonsepkan sebagai 

suatu pemberianyang tidak dapat ditolak, maka semua perintah 

Tuhan agar manusia percaya dan bertobat kepadaNya menjadi 

tidak berguna, dan tidak lebih dari suatu sandiwara. 

  

Ketidakpercayaan adalah pilihan manusia 
Ibrani 3:12 berbunyi, “Waspadalah, hai saudara-saudara, 

supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya 

jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah 

yang hidup.” Ayat ini dengan jelas mengajarkan bahwa sikap 

tidak percaya adalah pilihan manusia, dan suatu pilihan yang 

dapat dihindari. Oleh sebab itu, penulis menghimbau 

audiensnya untuk jangan menjadi tidak percaya. Tetapi ini 

berarti audiens kitab Ibrani bisa memilih untuk percaya! Itu 

berarti percaya adalah tanggung jawab manusia yang bisa ia 

pilih. 

  

Manusia dipuji Tuhan berdasarkan imannya 
Ada beberapa perikop yang memperlihatkan pujian Tuhan 

(atau sejenisnya) atas iman manusia. Matius mencatat: “Maka 

Yesus menjawab dan berkata kepadanya: “Hai ibu, besar 

imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kaukehendaki.” 

Dan seketika itu juga anaknya sembuh” (Mat. 15:28). Lukas 

mencatat, “Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ia heran 

akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang 

mengikuti Dia, Ia berkata: ‘Aku berkata kepadamu, iman 

sebesar ini tidak pernah Aku jumpai, sekalipun di antara 

orang Israel!'” (Luk. 7:9). Jika memang iman adalah pemberian 

yang tidak dapat ditolak, untuk apa Yesus heran akan iman 

perwira yang dicatat dalam Lukas pasal 7? Bukankah iman itu 

diberikan oleh Yesus sendiri (oleh Allah) secara tidak dapat 

ditolak? Jika saya memberikan sebuah rumah besar kepada 

http://uk-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=1qds6b5i4ptd0#sdfootnote5sym
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seseorang, lalu mengunjungi rumah orang tersebut, akankah 

saya heran bahwa rumahnya besar? Ini hal yang sangat konyol. 

Tetapi, jika iman tetap menyertakan porsi tanggung jawab 

manusia, maka pujian Tuhan terhadap iman ibu di Matius, atau 

perwira di Lukas, adalah pujian yang tulus, bukan sandiwara 

murahan. 

  

Manusia dituntut tanggung jawabnya untuk percaya 
Pertanyaan mendasar adalah: jika iman bukan tanggung jawab 

manusia, bagaimana bisa Tuhan menuntut pertanggungan 

jawab manusia untuk percaya? Tetapi jelas Allah menuntut 

tanggung jawab dari manusia yang tidak percaya! 

“Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; 

barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah 

hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal 

Allah” (Yoh. 3:18). “supaya dihukum semua orang yang tidak 

percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan” (2 Tes. 

2:12). Markus mencatat bagaimana Tuhan Yesus mencela 

ketidakpercayaan sebagian muridNya, “Akhirnya Ia 

menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka 

sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan 

kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya 

kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah 

kebangkitan-Nya” (Mar. 16:14). Masih banyak lagi ayat lain 

yang memperlihatkan bagaimana Tuhan akan menuntut 

pertanggungan jawab dari orang yang tidak percaya! 

  

Dalam konsep Kalvinis, iman bukanlah tanggung jawab 

manusia. Tetapi bagaimana mungkin Allah menuntut manusia 

bertanggung jawab untuk percaya kalau begitu? Bagaimana 

Tuhan bisa mencela ketidakpercayaan seseorang jika orang itu 

tidak bisa percaya tanpa disetel untuik percaya oleh 

Tuhan? Lebih lanjut lagi, dalam Kalvinisme, jika seseorang 

tidak beriman, apakah sebabnya? Tidak lain dan tidak bukan, 

karena Allah tidak memberikan dia iman. Jadi, jika ditarik 

kepada kesimpulan logisnya, Kalvinisme secara tidak langsung 

membuat Allah bertanggung jawab atas ketidakberimanan 

seseorang. Betapa berbahayanya konsep Kalvinisme ini.  

  

Coba kita ganti Yohanes 3:18 menjadi berikut: “Barangsiapa 

percaya kepadaNya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak 

percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak 

memperoleh iman dalam nama Tunggal Allah.” Tentu saya 

yakin semua orang Kristen akan protes dengan bunyi ayat yang 

demikian! Tetapi dalam Kalvinisme, tidak memiliki 

imansama dengan tidak dikaruniakan iman oleh Tuhan. 

Sebaliknya, konsep non-Kalvinis adalah bahwa Allah 

memberikan kasih karunia, memampukan seseorang beriman, 

dan menarik dia, tetapi orang itu bisa menolak atau menerima 

kasih karunia Allah. Jadi, jika seseorang beriman, itu adalah 

kasih karunia Allah dan respons manusia. Jika seseorang tidak 

beriman, itu adalah tanggung jawab dia yang telah menolak 

karunia Allah. Ini adalah model yang alkitabiah. 

  

Manusia Dituntut untuk Tetap Percaya 
Hal lain lagi yang dengan tegas menggarisbawahi tanggung 

jawab manusia dalam hal iman/percaya adalah fakta bahwa 

manusia dituntut Tuhan untuk “tetap percaya.” Jika “tetap 

percaya” adalah tanggung jawab manusia, maka dapat 

dipastikan bahwa iman/percaya itu memang sejak awalnya 

adalah tanggung jawab manusia. 

  

Banyak ayat yang menyatakan tanggung jawab manusia untuk 

“tetap percaya.” “Sebab itu janganlah kamu melepaskan 
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kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya” (Ibr. 

10:35). “Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau 

mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu 

dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh 

berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh 

berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu 

kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya” (1 Kor. 

15:1-2). Masih banyak lagi yang lain. Intinya adalah bahwa hal 

ini menegaskan iman sebagai tanggung jawab manusia. 

  

C. Kesimpulan 
Kalvinis mengatakan bahwa iman adalah karunia atau 

pemberian. Ini adalah deskripsi yang kurang lengkap. Non-

Kalvinis juga bisa mengatakan bahwa iman adalah karunia dan 

pemberian. Gambaran yang lebih tepat adalah bahwa Kalvinis 

mengajarkan iman sebagai karunia yang tidak dapat ditolak. 

Non-Kalvinis melihat iman sebagai karunia sekaligus tanggung 

jawab manusia. Dengan kata lain, iman bisa dilihat sebagai 

karunia, namun manusia tetap punya tanggung jawab untuk 

menerima atau menolak suatu karunia. Iman bisa disebut 

karunia dalam beberapa pengertian, misalnya: Allah 

memungkinkan manusia untuk beriman; Allah memberi 

manusia kesempatan untuk beriman; Allah memberikan objek 

iman (Yesus Kristus) kepada manusia. Pada umumnya manusia 

mengerti bahwa suatu karunia bisa ditolak dan bisa juga 

diterima. 

  

Ayat-ayat Alkitab yang diteliti memperlihatkan bahwa 

memang Allah mengaruniakan iman, tetapi tidak ada ayat yang 

mengatakan bahwa iman adalah kasih karunia yang tidak dapat 

ditolak, atau mengindikasikan hal tersebut. Sebaliknya, banyak 

ayat Alkitab lain yang menegaskan bahwa iman adalah 

tanggung jawab manusia. Sebagai kesimpulan, posisi Non-

Kalvinis, bahwa iman adalah karunia (yang bisa 

diterima/ditolak) sekaligus tanggung jawab manusia, adalah 

posisi yang Alkitabiah, sedangkan posisi Kalvinis tidak 

Alkitabiah, tidak logis, dan pada ujungnya mempersalahkan 

Allah atas ketidakpercayaan manusia. 

  

Oleh Dr. Steven E. Liauw 

  

1 G. J. Baan, TULIP (Surabaya: Penerbit Momentum, 2009), 

hal. 130. 

2 Bisa saja ada kelompok-kelompok non-Kalvinis yang 

percaya demikian, tetapi tidak untuk banyak kelompok non-

Kalvinis. 

3 Kalvinis melihat “tarikan” di ayat ini sebagai irresistible 

grace, tetapi itu adalah eisegesis. Sebaliknya, Yohanes 12:32 

berbunyi, “dan Aku, apabila Aku ditinggikan dari bumi, Aku 

akan menarik semua orang datang kepada-Ku.” 

4 John Gill, John Gill’s Exposition of the Entire Bible, s.v. 

Efesus 2:8, diakses dari program The Word. 

5 Kata “percaya” (pisteuo), muncul 13 kali dalam Perjanjian 

Baru dalam bentuk perintah (Imperative). 

 

 

http://uk-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=1qds6b5i4ptd0#sdfootnote1anc
http://uk-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=1qds6b5i4ptd0#sdfootnote2anc
http://uk-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=1qds6b5i4ptd0#sdfootnote3anc
http://uk-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=1qds6b5i4ptd0#sdfootnote4anc
http://uk-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=1qds6b5i4ptd0#sdfootnote5anc
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Perbandingan DOKTRIN CALVINISME 

dengan ALKITABIAH 

 

 

Providensia 

 

Calvinisme (C): Semua yang terjadi pada akhirnya disebabkan 

oleh Allah; Allah adalah penyebab utama dan agen manusia 

adalah penyebab sekunder. 

Alkitabiah (A): Semua yang terjadi disebabkan atau diizinkan 

oleh Allah. 

 

Dosa Asal/Original Sin 

 

C: Orang-orang mulai hidup bersalah karena dosa Adam, 

bahkan sebelum mereka melakukan perbuatan dosa. 

A: Orang-orang mulai hidup dengan sifat dosa karena dosa 

Adam tetapi menjadi bersalah hanya ketika 

mereka menjadi bertanggung jawab secara moral dan sadar 

melakukan dosa. 

 

Mati Rohani  

 

C: Orang yang belum diselamatkan tidak bisa menanggapi Injil 

kecuali Allah pertama melahir-barukan mereka. 

A: Orang yang belum diselamatkan bisa menanggapi Injil. 

Allah menginginkan semua orang diselamatkan dan, oleh kasih 

karunia-Nya, memungkinkan semua orang yang mendengar 

Injil dengan bebas menerima atau menolak Kristus. 

 

Pemilihan 
C: Dari kekekalan, Allah memilih orang-orang tertentu untuk 

diselamatkan; orang-orang non-terpilih tidak dapat dan tidak 

akan diselamatkan. 

A: Dari kekekalan, Allah memilih untuk menyelamatkan setiap 

orang yang percaya di dalam Kristus. Siapapun yang 

mendengar Injil dapat diselamatkan. 

 

Kehendak Tuhan dalam hal Keselamatan 

 

C: Tuhan ingin menyelamatkan hanya orang-orang yang Dia 

dipilih dari keabadian untuk keselamatan, hanya mereka yang 

DIPILIH yang akan bertobat dari dosa mereka dan percaya 

kepada Yesus. 

A:Tuhan ingin menyelamatkan setiap orang; Dia akan 

menyelamatkan hanya mereka yang bertobat dari dosa mereka 

dan percaya kepada Yesus. 

 

Penebusan dosa 

 

C: Kristus mati untuk dosa-dosa dunia, yang berarti orang-

orang pilihan di antara semua jenis orang. 

A: Kristus mati untuk dosa-dosa dunia, yang berarti semua 

orang. (1 Yoh 2:2) 

 

Anugerah Allah dan Respon manusia 

 

C: Ketika Allah memanggil orang untuk diselamatkan, mereka 

tidak dapat dan tidak akan menolak panggilan yang 

menyelamatkan. 

A: Ketika Allah memanggil orang untuk diselamatkan, mereka 

dapat menerima atau menolak undangan-Nya. 

Urutan Keselamatan/Ordo Salutis 
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C: Orang percaya kepada Yesus karena mereka diselamatkan. 

A: Orang-orang diselamatkan ketika dan karena mereka 

percaya kepada Yesus. 

 

(1. Yoh. 6:47 berkata “barangsiapa percaya, ia mempunyai 

hidup yang kekal” BUKAN “barangsiapa memiliki hidup 

menjadi percaya.” 

2. Yoh. 1:12 berkata menyatakan bahwa yang menerima Yesus 

menjadi anak-anak Allah, BUKAN bahwa anak-anak Allah 

menjadi menerima Yesus. 

3. Kis. 16:31 menyatakan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus 

Kristus akan membawa selamat, BUKAN selamat dulu lalu 

akan menjadi percaya. 

4. Yoh. 20:31 menyatakan “oleh imanmu memperoleh hidup 

dalam nama-Nya,” BUKAN memperoleh hidup agar bisa 

beriman. Ayat ini juga menegaskan iman sebagai SYARAT 

keselamatan. 

5. Roma 10:13-14, percaya dulu, kemudian bisa berseru kepada 

Tuhan (dalam iman), lalu diselamatkan. BUKAN lahir baru 

dulu baru percaya. 

6. 1 Kor. 4:15, orang-orang Korintus lahir baru, melalui 

percaya INJIL yang diberitakan Paulus. BUKAN lahir baru 

lalu menjadi percaya INJIL.) 

 

Undangan Injil 

 

C: Semua orang harus diundang untuk bertobat dari dosa 

mereka dan percaya pada Yesus karena: kita 

diperintahkan untuk melakukannya dalam Amanat Agung dan 

kita tidak tahu siapa yang terpilih. 

A: Semua orang harus diundang untuk bertobat dari dosa 

mereka dan percaya pada Yesus karena: kita diperintahkan 

untuk melakukannya dalam Amanat Agung dan siapa saja yang 

mendengar Injil dapat diselamatkan 
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SEKALI SELAMAT WALAUPUN BERUBAH IMAN 

AKAN TETAP SELAMAT? 

 

EFEK WABAH 
Ternyata pernyataan Laurence Vance bahwa Calvinisme adalah 

wabah yang melanda kekristenan bukan suatu omong kosong. 

Saksi Jehovah sesat, ia segera diblokir di luar kekristenan dan 

diberi label khusus Saksi Jehovah. Mormon (yaitu Gereja 

Orang Kudus di Akhir Zaman=GOKAZ) yang didirikan oleh 

Joseph Smith juga tidak diijinkan memasuki kekristenan. 

Namun Calvinisme tidak diblokir melainkan dibiarkan 

mewabahi seluruh kekristenan. 

Nyaris tidak ada denominasi kekristenan yang lolos dari 

terpaan wabah ini. Ketika Calvinisme muncul, hampir tidak 

ada kekristenan yang sanggup menahannya. Sebagian dari 

kehebatannya termasuk menggunakan kekerasan, merekrut 

para pangeran di Eropa sehingga memihak kepada pengajaran 

Calvinisme dan menganiaya kelompok lain yang mencoba-

coba menentangnya. 

Jacobus Arminius adalah seorang theolog Belanda yang hebat. 

Ia pun tersingkir ketika kelompok Calvinis merekrut pangeran 

Belanda. Arminius adalah salah satu penentang gigih 

Calvinisme, selanjutnya semua orang yang menentang, bahkan 

hanya sekedar menjalankan akal sehat untuk mempertanyakan 

pengajaran Calvinisme, langsung dicap Arminianis, padahal 

yang bersangkutan sama sekali belum pernah mendengar 

tentang nama Arminius. Dan pola ini diterapkan mulai dari 

Eropa hingga Amerika dan tentu tidak tertinggal juga 

Indonesia. Kalau tidak percaya, anda boleh coba-coba. Silakan 

bersikap kritis terhadap Calvinisme, maka para pembelanya 

akan langsung mencap anda Arminianis padahal anda belum 

membaca selembar pun tulisan Arminius. 

 

Ana-Baptis yang seharusnya berhaluan theologi yang 

menjunjung tinggi hati nurani dan kehendak bebas manusia 

tidak luput dari wabah Calvinisme. C.H. Spurgeon, seorang 

Gembala Tabernacle Baptist Metropolitan London, tidak 

sanggup melepaskan diri dari pengaruh ragi Calvinisme dan 

mengumumkan bahwa dirinya adalah two point 

Calvinistmaksudnya ia adalah orang yang percaya dua poin 

dari lima poin Calvinis yang disingkat dengan TULIP. 

Spurgeon tidak sanggup lepas dari poin pertama 

(Total Depravity) yang mempercayai bahwa sejak kejatuhan 

manusia, maka manusia tidak sanggup memberi respon 

terhadap pemberitaan Injil, dan poin terakhir 

yaitu Perseverance of the Saintyang percaya bahwa sekali 

selamat sekalipun pindah agama akan tetap selamat. 

 

C.H. Spurgeon hanyalah salah satu dari begitu banyak 

pengkhotbah Baptis yang percaya two point Calvinism. 

Mereka tidak percaya pada poin kedua yaitu unconditional 

election, karena memang sangat-sangat tidak masuk akal. 

Terlebih para misionari Baptis yang sangat giat mengarungi 

laut dan mendaki daratan untuk memberitakan Injil. Tetapi 

yang sangat mengherankan ialah, jika percaya bahwa manusia 

perlu mendengarkan Injil untuk percaya agar bisa 

diselamatkan, maka tidak mungkin mereka dalam 

kondisi totaly deprave seperti yang digambarkan oleh John 

Calvin. 

 

Cukup banyak pengkhotbah Baptis yang menolak poin pertama 

juga, namun mereka masih menyangkut pada poin nomor lima 

dari Calvinisme, yaitu Perseverance of the Saints yang 
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percaya bahwa Allah pasti memelihara orang-orang yang telah 

dipilihNya. Pada prinsipnya dasar atau fondasi dari doktrin 

yang mengajarkan bahwa orang yang telah sekali diselamatkan 

maka selanjutnya apapun yang terjadi maka pasti akan selamat 

adalah bahwa Allah pasti menjaga atau memelihara orang-

orang pilihanNya. Ini adalah poin terakhir dari seluruh 

rangkaian filsafat Calvinisme. 

Untuk menjawab fakta tentang orang-orang yang menyangkali 

iman setelah mengalami himpitan, mereka dengan ringkas 

menyimpulkan bahwa orang tersebut memang dari awalnya 

belum dilahirkan kembali, atau dengan terminologi 

Calvinisme-nya ialah orang-orang itu memang sejak semula 

bukan orang pilihan Allah. 

 

MANUSIA ITU PRIBADI 
 

Siapapun yang percaya bahwa manusia diciptakan sebagai 

pribadi yang berpikir, berperasaan, dan kehendak bebas, akan 

percaya bahwa itu adalah bagian dari hakekat kemanusiaan itu 

sendiri yang melekat pada manusia dari saat diciptakannya. 

Ketika seseorang menikah, ia harus sadar bahwa orang yang 

dinikahinya adalah seorang pribadi. Pasangannya bisa 

mengasihinya dan juga bisa membencinya, bisa bersikap baik 

kepadanya dan juga bisa bersikap buruk kepadanya. Demikian 

pula ketika seseorang melahirkan seorang anak, ia harus sadar 

bahwa yang dilahirkannya adalah seorang pribadi. Pribadi ini 

memiliki kehendak bebas yang akan mengasihinya dan tidak 

tertutup kemungkinan membenci bahkan memusuhinya. Tentu 

itu tidak terjadi pada saat anak itu masih bayi, melainkan 

setelah ia memiliki kemampuan untuk berdikari. Para 

pendukung Calvinisme tidak sanggup melihat manusia yang 

adalah pribadi (person), mereka melihat manusia sekedar robot 

yang tidak memiliki kehendak pribadi. 

 

Dan perlu diketahui bahwa sejak Allah memutuskan 

menciptakan manusia yang demikian itu Ia tidak bisa 

merubahnya bukan karena Ia tidak mampu merubahnya 

melainkan Ia tidak bisa menyangkal diriNya (II Tim.2:13). 

Merubah sesuatu yang telah ditetapkanNya itu sama dengan 

menyangkali diriNya. 

Allah pernah menunjukkan kedaulatanNya untuk 

merubah ciptaanNya.Ia pernah merubah Nebukadnezar 

sehingga raja agung itu menjadi lembu dan makan rumput 

(Dan.4:33). Tetapi jika Allah tidak mengembalikan hati 

manusia ke dalam dirinya, maka Nebukadnezar akan 

selamanya menjadi binatang. Jadi, jika Nebukadnezar diberi 

hati manusia, maka satu paket dengan hati manusianya itu ialah 

kebebasan berpikir dan kebebasan memutuskan segala sesuatu. 

Sesudah ia memiliki hati kemanusiaannya, selanjutnya kita 

hanya membaca bahwa ia mengakui keagungan Allah, 

walaupun tidak seterusnya beribadah kepadaNya. Itulah 

keputusan hati Nebukadnezar yang bebas. 

 

Hati manusia yang berkehendak bebas itu adalah faktor utama 

dari kemanusiaan itu sendiri. Jika komponen ini ditiadakan, 

maka sesungguhnya sosok daging yang berdiri tegak itu bukan 

manusia lagi. Karena Allah yang memutuskan untuk 

menciptakan makhluk demikian (Kej.1:26) lengkap dengan 

konsekuensinya, maka Allah tidak merubahnya karena Ia tidak 

dapat menyangkal diriNya. 

Itulah sebabnya mustahil Allah memilih seseorang untuk 

masuk Sorga tanpa persetujuan atau keinginannya. Jika Allah 
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melakukan hal ini maka itu tindakan yang dapat dikatakan 

bahwa Allah memaksa orang masuk Sorga. Sama seperti 

seseorang yang menganggap Amerika tempat yang lebih 

nyaman dari Indonesia dan memaksa orang yang dikasihinya 

untuk pergi ke sana. Oleh pemerintahan duniawi tindakan 

demikian tentu bisa dikategorikan sebagai penculikan, 

sekalipun tujuannya adalah mau membawanya ke tempat yang 

lebih baik. 

Mustahil Allah menculik orang ke Sorga dengan memilihnya di 

dalam kekekalan tanpa mempertimbangkan keinginan yang 

bersangkutan. Allah sebagai pencipta manusia, adalah pihak 

yang paling menghargai hak asasi manusia, karena Dialah yang 

memberikan hak asasi kepada manusia. 

 

SETELAH DISELAMATKAN 

 

Seandainya apa yang diajarkan oleh John Calvin benar, maka 

satu paket dengan itu ialah apapun yang terjadi, orang yang 

telah terpilih pasti akan selamat. Jika orang itu tidak kita 

temukan di Sorga, maka harus ditarik kesimpulan bahwa dia 

sebenarnya tidak dipilih Allah. Mustahil akan ada orang yang 

dipilih Allah yang tidak berakhir di Sorga. Kalau ia benar-

benar dipilih, maka kegagalannya berada di Sorga itu sama 

sekali bukan masalah pada dirinya melainkan pada Allah yang 

memilihnya. 

 

Namun itu tidak benar! Kita sudah buktikan melalui ayat-ayat 

Alkitab bahwa orang masuk Sorga perlu percaya, dan sebelum 

percaya perlu mendengarkan Injil (Rom.10:10-13). 

C.H.Spurgeon tidak bisa menerima poin nomor dua hingga 

nomor empat dari filsafat Calvinisme, namun sikapnya yang 

bisa menerima poin satu dan lima, itu sangat aneh. Lebih aneh 

lagi dengan banyak pengkhotbah dari berbagai denominasi 

yang tersusupi calvinisme, yang tidak bisa percaya 

tentang unconditional election namun bisa ngotot bahwa 

sekali selamat apapun yang terjadi maka yang bersangkutan 

pasti akan selamat. Bahkan ada pengkhotbah yang 

mengagetkan penulis karena berani berkata sekalipun orang 

yang sudah lahir baru pindah ke agama lain, ia masih tetap 

akan selamat. 

 

Sekalipun kebanyakan mereka menolak dihubung-hubungkan 

dengan Calvinisme, namun argumentasi yang mereka pakai 

adalah argumentasi calvinistik, yaitu Allah yang memelihara 

orang tersebut tidak pernah gagal. Mereka lupa bahwa Allah 

memelihara orang yang percaya kepadaNya, bukan memelihara 

orang-orang yang sudah berubah menjadi tidak percaya 

kepadanya. Allah tidak berjanji akan memelihara agar 

orang yang telah percaya akan tetap percaya, melainkan 

memelihara bahkan menyelamatkan orang yang tetap 

percaya (Rom.9:33, 10:11). 
 

Penulis pernah berhadapan dengan pengkhotbah yang 

percaya two point Calvinism. Ketika ia mendengar 

argumentasi penulis bahwa diperlukan sikap tetap di dalam 

Kristus dari pihak orang percaya untuk masuk Sorga, kontan ia 

menuduh penulis Arminianis. Padahal dia sendiri percaya three 

point Arminianism dan hanya percaya two point Calvinism. 

Lebih aneh lagi adalah pengkhotbah yang hanya percaya one 

point Calvinism (poin ke-5) dan percaya four point 

Arminianism, mencela orang yang percaya bahwa harus tetap 

tinggal di dalam iman untuk masuk Sorga sebagai Arminianis 

yang menurut dia tidak alkitabiah. Dia sama sekali tidak 

menyadari bahwa sebenarnya ia percaya empat poin 

Arminianime dan hanya percaya satu poin Calvinisme. 
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Para Calvinis sukses menghancurkan nama Jakobus Arminius. 

Mereka menuduh bahwa Arminius mengajarkan masuk Sorga 

mengandalkan usaha manusia. Sedangkan Calvinis 

mengandalkan anugerah Tuhan. Padahal jika kita membaca 

tulisan Arminius, kita akan tahu bahwa tuduhan para Calvinis 

ternyata fitnah. Karena Arminius hanya tidak bisa terima 

bahwa dalam kekekalan Allah dalam sebuah dekrit telah 

memilih orang tertentu masuk Sorga dan membiarkan orang 

tertentu masuk Neraka. Arminius mengajarkan bahwa 

anugerah Allah tersedia bagi semua orang dan yang menerima 

anugerah tersebut akan masuk Sorga. 

Sesungguhnya jika orang bertanya kepada penulis, apakah 

penulis seorang Arminianis, tentu penulis akan menjawab 

tidak, karena memang tidak semua pendapat Arminius penulis 

setujui. Terlebih lagi ketika orang bertanya, apakah penulis 

seorang Calvinis, tentu penulis jawab tidak, karena hampir 

semua pendapat John Calvin tidak berdasarkan ayat Alkitab. 

Pada dasarnya Tuhan mau agar kita mengikuti Alkitab, bukan 

mengikuti seorang theolog. Jika memang pandangan theolog 

tertentu sesuai Alkitab, ya…kita setuju dengan dia karena kita 

adalah manusia bebas yang bisa berpikir serta memutuskan 

sesuatu. 

Jika seseorang percaya bahwa keselamatan diperoleh melalui 

pemilihan yang dilakukan Allah dalam sebuah dekrit dari 

kekekalan lalu, maka paketnya adalah sekali orang itu terpilih, 

dia tidak mungkin tidak masuk Sorga. Kalau dia tidak sampai 

ke Sorga, itu berarti ia memang bukan orang pilihan. Kalau 

seorang pilihan sampai batal ke Sorga, itu bukan kegagalan 

dirinya, melainkan kegagalan Allah yang telah memilihnya 

namun tidak sanggup memelihara imannya sampai akhir. 

Seluruh poin kalvinistik disempurnakan dalam once saved 

always saved. Tanpa ditutup dengan once saved always 

saved semua poin Calvinis masih terbuka mengaga, bahkan 

bisa kehilangan makna sama sekali. Itulah sebabnya 

konsep once saved always saved sangat penting bagi kaum 

Calvinis, karena itu adalah poin puncaknya. 

Sebaliknya jika seseorang percaya bahwa keselamatan 

diperoleh melalui menerima tawaran kasih karunia Allah, maka 

sudah jelas bahwa yang bersangkutan masih tetap memiliki 

kebebasan untuk melepaskan anugerah itu. 

Konsep Calvinisme ialah seseorang ditangkap oleh seorang 

konglomerat untuk dijadikan anak dan tinggal bersamanya di 

istananya yang supermewah dengan kapal pesiarnya yang 

sangat mewah. Ia tidak memiliki kebebasan untuk melepaskan 

diri atau membatalkan statusnya. 

Sebaliknya penulis lihat yang benar adalah seseorang berdosa 

yang miskin papa dikasihi oleh seorang yang kaya raya, dan 

ditawarkan untuk menjadi anaknya, mewarisi seluruh 

kekayaannya. Tentu kemudian ia menerima kasih itu, namun ia 

sama sekali tidak kehilangan kebebasanya. Secara akal sehat 

kita yakin tidak ada orang yang mau melepaskan kasih karunia 

yang sedemikian besar itu, namun sekali lagi ia tidak 

kehilangan kebebasannya. Bahkan penulis seringkali berkata 

bahwa yang melepaskan keselamatannya itu bagaikan 

menukarkan intannya dengan tahi anjing, namun ia tidak 

pernah kehilangan kebebasannya. 

 

KESALAHFAHAMAN ATAU TUDUHAN YANG 

DISENGAJA? 
Biasanya baik kelompok Calvinis tulen hingga one point 

Calvinism (poin ke-5), akan menuduh orang yang tidak 

percaya once saved always saved sebagai diselamatkan melalui 
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perbuatan atau kemampuan diri sendiri. Kadang penulis dibuat 

heran karena, apakah mereka salah faham atau membuat 

tuduhan yang disengaja agar tidak kalah malu? 

Kami bukan kelompok seperti kalangan Kharismatik yang 

percaya kalau seorang yang telah lahir baru sedang mencuri, 

tertangkap dan dipukul hingga mati, lalu tidak masuk Sorga. 

Kami percaya bahwa sekali seorang bertobat dan percaya 

Yesus dengan segenap hatinya maka semua dosanya (yang 

pertama hingga yang terakhir) sudah tertanggung pada salib 

Kristus. Orang ini tidak mengusahakan apapun untuk 

keselamatannya. Ia hanya perlu tetap dalam imannya. Namun 

ia bukan tertangkap, atau dijajah, ia tetap memiliki 

kebebasannya. Ia bisa membatalkan penanggungan dosanya 

atas Kristus dengan tidak mempercayaiNya lagi 

(Ibr.10:26,35,38). 

Kami sama sekali tidak pernah percaya bahwa orang yang telah 

diselamatkan perlu melakukan sesuatu untuk mempertahankan 

keselamatannya, melainkan bahwa orang yang telah 

diselamatkan masih memiliki kehendak bebas, dan masih bisa 

melepaskan imannya. Ia tidak perlu melakukan apapun, 

melainkan hanya tetap tinggal di dalam kasih karunia yang 

telah menyelamatkannya (II Yoh.9). 

Ketika seseorang bertobat dan percaya bahwa Yesus Kristus 

telah menggantikannya terhukum di kayu salib, maka seluruh 

dosanya telah tertanggung. Konsepnya bukan ditanggung satu 

persatu dosa, melainkan Kristus menggantikannya. Saat itu 

juga ia menjadi orang kudus karena Kristus mengambil alih 

posisinya yang berdosa dan ia diberikan posisi Kristus yang 

kudus (Yoh.1:12, I Kor.1:2, Ef.1:1). Naturnya juga menjadi 

kudus karena Roh Kudus segera masuk ke dalam hatinya 

(Ef.1:13). Karena belum segera masuk Sorga melainkan masih 

tinggal di dunia dan melakukan berbagai kegiatan maka ia 

masih bisa jatuh ke dalam dosa, namun ia diperintahkan untuk 

membangun karakter yang kudus untuk menyempurnakan 

kekudusannya (II Kor 7:1). 

Posisi dan natur (hati) yang kudus adalah jaminannya untuk 

masuk Sorga, sedangkan karakter kudus yang harus 

dibangunnya adalah untuk bercahaya di dunia. Setiap kali ia 

jatuh ke dalam dosa, ia bersalah kepada Kristus yang telah 

menggantikannya dihukumkan, namun di hadapan Allah Bapa 

ia tetap orang kudus, karena ia menempati posisi Kristus. 

Jadi, seandainya orang Kristen yang telah diselamatkan jatuh 

ke dalam dosa, itu tidak akan menyebabkan ia batal masuk 

Sorga, melainkan hanya akan merusak nama baik Kristus dan 

akan menjadi batu sandungan pada orang-orang di 

sekelilingnya. Mungkin orang tuanya atau anaknya, atau 

saudara-saudarinya, teman-temanya yang sepatutnya bisa 

diselamatkan menjadi tersandung karena karakternya. 

Selama ia tetap di dalam iman sampai akhir hayatnya, ia 

pasti akan masuk Sorga. Tetapi jika ia melakukan dosa 

yang bersifat doktrinal (Ibr.10:26), atau Rasul Yohanes 

menyebut ‘dosa yang mendatangkan maut’ atau 

melepaskan kepercayaannya, maka tidak ada korban 

untuk penghapusan dosa lagi. Kristus tidak akan disalibkan 

sekali lagi untuk menanggung dosa-dosanya. Kristus sudah 

pernah menanggung dosa-dosanya dan telah dibatalkannya. 

Kalau ia mau kembali lagi maka itu yang dimaksud Rasul 

Paulus (penulis Ibrani) dengan menyalibkan Kristus kedua kali 

(Ibr.6:6). 

Jadi, kesimpulan kita adalah, slogan kalvinistik once saved 

always saved adalah theologi yang salah menafsirkan ayat-

ayat Alkitab. Dan ini sangat membahayakan kekristenan karena 

bisa menyebabkan orang Kristen tidak mewaspadai serangan 
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penyesatan yang intensitasnya semakin tinggi menjelang 

kedatangan Kristus kedua kali. Orang Kristen akan kurang 

serius memperingatkan anggota keluarganya yang mendapat 

serangan ajaran sesat, bahkan merasa tidak berbahaya 

sekalipun anggota keluarganya pindah agama karena bisa 

berpikir toh nanti akan selamat juga. 

Mari, rendahkan hati, terimalah pandangan yang lebih 

alkitabiah, sekalipun itu menyakitkan. Penulis tahu bahwa 

sepatu baru biasanya bisa melukai kaki. Namun jika sepatu 

lama telah rusak dan tidak bisa dipakai lagi, atau bertemu 

pengajaran yang lebih benar, akuilah itu benar. Tuhan akan 

memberkati kerendahan hati anda. Sebaliknya jika berkeras, 

maka iblis akan melihat ada peluang untuk menggiring anda ke 

posisi yang lebih bahaya. Camkanlah! 

Oleh: Dr. Suhento Liauw dalam Buletin PEDANG ROH Edisi 

55 April-Mei-Juni 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYAT BAWA MOBIL? 

 

MATI SECARA ROHANI MENURUT ALKITAB YANG 

SESUNGGUHNYA 
Betul sekali ada banyak ayat Alkitab yang menyatakan bahwa 

sebelum kita diselamatkan kita tadinya adalah mati (Ef.2:1, 

Kol.2:13 dll.). Tentu yang dimaksudkan ayat-ayat tersebut 

bukanlah mati secara jasmani, karena orang-orang yang 

dimaksudkan adalah yang ditulisi surat oleh Rasul Paulus. 

Karena sudah pasti bukan mati secara jasmani, maka tidak ada 

pilihan lain selain menafsirkan bahwa itu adalah mati secara 

rohani. Lalu apakah ‘mati secara rohani’ yang dimaksudkan 

Alkitab? 

Kematian jasmani seseorang adalah sebuah keadaan dimana 

jantung seseorang tidak bekerja sehingga tidak berhasil 

memompa darah ke otak serta bagian tubuh lain, yang 

menyebabkan kematian tubuh orang itu secara keseluruhan. 

Terputusnya supply makanan ke otak dan bagian tubuh lain 

menyebabkan bagian-bagian itu mati. Bagian-bagian tubuh itu 

akan hidup kembali jika dalam jangka waktu yang masih 

ditolerir kembali mendapat aliran darah segar kembali. 

Kelihatannya ketika Rasul Paulus berkata bahwa dahulu kamu 

mati dan sekarang telah dihidupkan kembali dalam Yesus 

Kristus, ia memaksudkan bahwa dahulu kamu dalam kondisi 

“putus” hubungan dengan Allah yang maha kudus karena dosa 

dan pelanggaran, namun sekarang telah disambung kembali di 

dalam Yesus Kristus. 

Yang mau dianalogikan Rasul Paulus dengan mati di situ 

bukan masalah kemampuan respon orang tersebut terhadap 

perkara rohani, melainkan hanya hubungan dengan Allah yang 

terputus. Dibangunnya jabatan keimamatan sepanjang masa 

http://www.graphe-ministry.org/sword_of_the_spirit.html
http://www.graphe-ministry.org/sword_of_the_spirit.html
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ibadah simbolik Perjanjian Lama, adalah salah satu petunjuk 

bahwa masalahnya bukan pada kemampuan respon melainkan 

pada masalah terputusnya hubungan karena kondisi manusia 

yang berdosa. 

HANYA ORANG SINTING YANG BERBICARA 

DENGAN MAYAT 
Kita semua pasti setuju bahwa tidak ada satu orang waras pun 

yang akan berbicara kepada mayat. Dan siapapun yang 

bercakap-cakap dengan mayat pasti akan dicurigai sakit jiwa. 

Tentu bukan cuma sekedar curiga lagi jika yang bersangkutan 

menyerukan agar mayat bertobat. 

Adalah fakta bahwa sepanjang zaman ibadah simbolik 

Perjanjian Lama Allah mengirim nabi untuk memperingati 

bangsa Yahudi bahkan kepada berbagai bangsa tentang dosa-

dosa mereka. Jika segala bangsa yang mati secara rohani 

dianalogikan sama dengan mati jasmani, maka berarti ada 

masalah dengan yang mengirim nabi untuk menegur mereka. 

Jika bangsa Asyur yang mati secara rohani ditafsirkan sebagai 

dalam kondisi tidak bisa merespons seruan rohani, bagaimana 

mungkin dikirim Nabi Yunus untuk berseru agar mereka 

bertobat? 

Bagaimana panglima Naaman bisa sampai kepada kesimpulan 

rohani bahwa tidak ada Allah selain Jehovah setelah 

penyelamannya yang terakhir di sungai Yordan? Padahal 

sebelumnya dia sangat skeptik terhadap perintah Nabi Elisa 

yang aneh. Bagaimana Tamar, Rahab, Rut, yang bukan bangsa 

Yahudi, yang tentu adalah orang yang bisa dikategorikan mati 

secara rohani, bisa mengenal Jehovah dan percaya kepadaNya? 

Secara logis bisa kita simpulkan bahwa Allah tidak melihat 

manusia yang telah jatuh ke dalam dosa seperti John Calvin 

lihat. Allah melihat manusia berdosa memang mati secara 

rohani, dalam pengertian bahwa manusia putus hubungan 

dengan Penciptanya karena dosa dan pelanggarannya, bukan 

dalam kondisi seperti mayat yang tidak bisa mendengar apalagi 

merespons terhadap seruan untuk bertobat. 

John Calvin, dan siapapun yang setuju dengan dia, telah 

menempatkan Allah sebagai pribadi sinting yang berbicara 

dengan mengirim nabi kepada mayat-mayat. Allah tidak 

mengirim nabi kepada mayat. Ia tidak mengutus Yunus untuk 

menegur mayat, tetapi menegur bangsa Asyur yang sangat 

berdosa agar mereka bertobat. Dan Alkitab mencatat bahwa 

mereka akhirnya bertobat. 

Jadi, masalahnya bukan pada Allah dan juga bukan pada 

manusia yang telah berdosa, melainkan pada John Calvin yang 

salah menafsirkan istilah mati secara rohani. Rasul Paulus tidak 

memaksudkan mati rohani seperti yang dimaksudkan oleh 

Calvin. Ia pergi kepada bangsa-bangsa non-Yahudi (yang mati 

rohani) untuk berseru kepada mereka. Kalau bangsa Yunani 

dan yang lain-lain dalam kondisi rohani seperti mayat 

sebagaimana ditafsirkan Calvin, maka Rasul Paulus adalah 

orang sinting yang pergi berseru kepada para mayat. Tidak 

mungkin! Rasul Paulus tidak mungkin sinting, John Calvin 

yang salah menafsirkan Alkitab. 

TIDAK ADA ORANG MENGHARAPKAN MAYAT 

BERBUAT SESUATU 
Jika kita tahu seseorang telah mati, tubuhnya telah menjadi 

mayat, kita tidak mengharapkan ia memberi tanggapan apapun 

yang kita katakan, yang kita inginkan. Kita sangat faham kalau 

mayat tidak memenuhi sesuatu yang kita harapkan karena ia 

adalah mayat. 

Tetapi kalau kita membaca Injil Yohanes pasal satu, kita 

dapatkan bahwa Allah mengharapkan tanggapan positif dari 
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manusia yang hidup pada saat kedatangan Kristus. Ia telah ada 

di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak 

mengenal-Nya. Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi 

orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya. Tetapi 

semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya 

menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam 

nama-Nya; orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah 

atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan 

seorang laki-laki, melainkan dari Allah (Yoh.1:10-13). 

Pada ayat 11 terlihat jelas kekecewaan pada milik 

kepunyaanNya yang tidak menerimaNya. Dan pada ayat 12 

terlihat ada kegembiraan pada orang-orang mati rohani yang 

menerimaNya. Mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak 

Allah. Ayat 13 menyatakan bahwa mereka diperanakkan bukan 

dari darah dan daging, melainkan dari Allah. Kapankah mereka 

diperanakkan Allah? Kapankah mereka dilahirkan kembali? 

Tentu pada saat mereka percaya! John Calvin mengajarkan 

bahwa orang-orang dilahirkan kembali terlebih dulu baru bisa 

percaya. Ia mengajarkan bahwa Allah memilih orang-orang 

tertentu tanpa alasan dan melahirkan mereka kembali supaya 

mereka bisa percaya. Ia tertangkap basah memelintir ayat 

Alkitab, karena ayat-ayat Alkitab mengatakan bahwa manusia 

harus percaya dan saat percaya itulah Roh Kudus masuk ke 

dalam hatinya. Surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal satu 

ayat tiga belas dengan jelas mengatakan, “di dalam Dia kamu 

juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu 

Injil keselamatanmu di dalam Dia kamu juga, ketika kamu 

percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya 

itu.” Ayat ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa pada saat 

seseorang percaya itulah Roh Kudus memeteraikannya, bukan 

dimeteraikan terlebih dulu baru bisa percaya. 

MAYAT TIDAK BISA MENGHUJAT ALLAH 

Ketika orang-orang Farisi dan Ahli Taurat menyaksikan tanda-

tanda kegenapan Mesias pada diri Yesus, namun mereka 

menolakNya, Ia berkata bahwa jika mereka menghujat Anak 

Manusia masih ada ampun, namun jika mereka menghujat Roh 

Kudus, maka tidak ada pengampunan lagi(Mark.3:29). Jika 

para Ahli Taurat adalah mayat yang tidak bisa bereaksi 

terhadap perkara rohani seperti yang dituduhkan oleh John 

Calvin, maka mustahil mereka bisa dituntut bertanggung jawab 

atas sikap mereka terhadap Mesias? Tidak ada hakim yang 

sangat bodoh yang menuntut mayat bertanggung jawab atas 

suatu perbuatan kriminal. 

Tetapi karena para Ahli Taurat sesungguhnya sangat sadar, lagi 

pula mereka sudah melihat tanda-tanda dan mujizat yang 

diperbuat oleh Tuhan Yesus, dan mereka tahu persis akan 

nubuatan Nabi Yesaya bahwa kalau Mesias datang Ia akan 

mengadakan mujizat, namun karena iri mereka menolakNya. 

Tuhan Yesus tahu sampai ke dalam isi hati mereka, bahwa 

sebenarnya mereka sudah tahu bahwa Ia sedang menggenapi 

tanda -tanda kemesiasan, namun mereka sengaja menolakNya. 

Betul sekali bahwa para Ahli Taurat adalah manusia yang mati 

secara rohani. Namun mati secara rohani tidaklah seperti yang 

digambarkan oleh John Calvin, yaitu rohaninya seperti mayat 

yang tidak dapat merespon terhadap rangsangan yang bersifat 

rohani. Mati secara rohani sesungguhnya adalah putus 

hubungan dengan Allah yang adalah sumber kehidupan. 

MAYAT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SEBAGAI 

KRIMINAL 
Pada saat orang banyak berdiri di hadapan Pilatus, karena 

dihasut oleh para Imam, mereka menuntut Yesus disalibkan 

dan Barabas dibebaskan. Bahkan sebelum mereka menghadap 

hadirat Allah, pada hari Pentakosta, mereka dituduh bersalah 
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oleh khotbah Petrus. Mungkinkah mayat melakukan tindakan 

kriminal yang harus dipertanggungjawabkannya? 

Mengapakah dalam Markus 12:40 Tuhan Yesus berkomentar 

bahwa para Ahli Taurat yang menelan rumah janda-janda akan 

dihukum dengan hukuman yang lebih berat? Sejak Adam dan 

Hawa jatuh ke dalam dosa maka semua manusia sudah dalam 

kondisi mati rohani, dan John Calvin menggambarkan kondisi 

kerohanian manusia seperti mayat, seharusnya dosa berikut 

yang dilakukan oleh para mayat itu tidak bisa diperhitungkan 

lagi, karena berikutnya mereka semua sudah dalam kondisi 

mayat, dan bagaimana boleh menuntut dosa yang dilakukan 

mayat. Bahkan seharusnya mayat sudah tidak bisa berdosa lagi. 

KESIMPULAN KITA 
Penafsiran John Calvin tentang mati secara rohani sebagai 

totally depraved dengan pengertian kerohanian yang tidak bisa 

memberi respon terhadap apapun adalah terlalu berlebihan. 

Penafsiran demikian sama sekali tidak didukung oleh ayat 

Alkitab, karena memang tidak ada satu ayat pun yang 

menggambarkan kondisi kerohanian seperti yang digambarkan 

oleh John Calvin. 

Tuhan Yesus pernah berkata kepada seorang yang ingin 

menjadi pengikutNya yang meminta ijin untuk menguburkan 

ayahnya dengan berkata, “biarkan orang mati menguburkan 

orang mati mereka.” Ia tahu bahwa orang yang mati rohani 

masih bisa menguburkan orang karena bukan mati rasa, mati 

akal budi, mati kesadaran diri, melainkan hanya tidak memiliki 

hubungan dengan Allah yang hidup. Manusia yang mati secara 

rohani masih bisa berbicara, berpikir, merasa, memutuskan 

pemilihan, bisa bikin pesawat, dan menerbangkan pesawat, 

bikin mobil dan membawa mobil, dan masih bisa 

mendengarkan Injil serta mengambil keputusan untuk percaya 

atau tidak. 

Doktrin Predestination yang diajarkan oleh John Calvin beserta 

pengikutnya, memiliki kesalahan paling awal pada kesalahan 

menafsirkan makna mati secara rohani. Kasalahan menafsirkan 

makna kematian rohani, menyebabkan mereka menyimpulkan 

bahwa keselamatan dimungkinkan hanya melalui pemilihan 

tanpa kondisi (unconditional election). Bagi Calvinis orang-

orang yang mati rohani tidak mungkin memberi respon 

terhadap Injil karena mereka mati seperti mayat. Jadi, pembaca 

pasti sudah dapat melihat penyebab penafsiran mereka bahwa 

Allah di dalam kekekalan melalui sebuah dekrit telah 

menetapkan segala sesuatu. Seolah-olah blueprint segala 

peristiwa dari kekal hingga kekal sudah tercetak dalam sebuah 

dekrit dan semua peristiwa baik yang positif maupun yang 

negatif sudah ditetapkan. Bahkan John Calvin percaya bahwa 

kejatuhan Adam dan Hawa pun sudah ditetapkan Allah. 

Jika orang-orang yang belum diselamatkan tidak mungkin 

merespon berita Injil sebelum mereka dilahirkan kembali 

terlebih dulu, maka aktivitas penginjilan adalah sebuah 

aktivitas berbicara kepada mayat atau patung. Kalau Calvin 

benar, bahkan tidak perlu berdoa agar Allah pilih lebih banyak 

sebab pemilihan sudah dilakukan dalam 

kekekalan past. Bahkan kita tidak perlu berdoa sama sekali 

sebab segala sesuatu sudah ditetapkan, doa anda tidak bisa 

merubah apa yang Tuhan telah tetapkan dalam kekekalan 

melalui sebuah dekritNya. 

Jadi, pembaca yang berbudi, sikap menjunjung tinggi 

kedaulatan Allah yang berlebihan hingga mengabaikan hakekat 

manusia yang berkehendak bebas, telah berbalik menjadi sikap 

menempatkan Allah sebagai pribadi yang paling jahat, yang 

tega menetapkan seorang putri diperkosa beberapa orang. Ini 
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adalah sebuah malapetaka theologi yang melanda kekristenan. 

Oleh sebab itu kita sama sekali tidak heran jika Laurence M. 

Vance, Ph.D, di dalam bukunya The Other Side of 

Calvinism menyatakan bahwa Calvinisme sesungguhnya 

adalah wabah terdahsyat yang melanda gereja. Dave 

Hunt dalam bukunya What Love It Is? menggambarkan Allah 

Calvinis adalah Allah yang tidak ada kasih, bukan yang maha 

kasih. Jika anda mengalami kesulitan untuk mendapatkan 

contoh tentang tipu muslihat iblis, maka kini anda sudah 

mendapatkannya. Waspadalah! 

 

Sumber: Dr. Suhento Liauw, Th.D dalam bulletin Pedang Roh 

55 Edisi LV Tahun XIII April-Mei-Juni 2008 
 

http://www.graphe-ministry.org/bahasa/pedang_roh.html
http://www.graphe-ministry.org/bahasa/pedang_roh.html
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CALVINISME: SINYAL YANG MENYESATKAN 

 

Terlalu banyak hal negatif mengenai Calvinisme yang bisa 

ditulis sehingga mustahil bisa dilakukan dalam sebuah artikel 

singkat dalam buletin ini. Namun agar pembaca bisa mengerti 

sedikit alasan Lawrence M. Vance, Ph.D mengatakan bahwa 

Calvinisme adalah wabah terdahsyat yang menimpa 

kekristenan, maka kita hanya akan membahas beberapa 

kesalahan utama Calvinisme, dan sisanya anda dipersilakan 

melihat di SINI dan berbagai situs lain. 

John Calvin mengajarkan bahwa Allah dalam SATU dekrit 

telah menetapkan segala sesuatu tanpa kecuali. Tanpa perlu 

memiliki kemampuan berpikir yang terlalu canggihseseorang 

sudah dapat menyimpulkan berarti termasuk menetapkan 

Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, menetapkan seorang 

gadis diperkosa lima orang, menetapkan kakek atau ayah 

seseorang tidak masuk sorga. Allah juga telah menetapkan 

seseorang ditipu, menetapkan seseorang bangkrut, menetapkan 

kerusuhan 14 Mei 1998, serta menetapkan toko atau rumah 

seseorang dibakar. Inilah inti dari ajaranPREDESTINASI dari 

Calvinisme. 

Bahkan John Calvin membuat pernyataan: 

“Again, I ask: whence does it happen that Adam’s fall 

irremediably involved so many peoples, together with their 

infants offspring, in eternal death unless because it so pleased 

God? Here their tongues, otherwise to loquacious, must 

become mute. The decree is dreadful indeed, I confess. Yet no 

one can deny that God foreknew what end man was to have 

before he created him, and consequently foreknow because he 

do ordained by his decree. [John Calvin, Institutes of the 

Christian Religion. Ed. by John T. Mcneil. Trans. by Ford 

Lewis Battles (Philadelphia: The westminster Press, 1960), 

p.995 (III.xxi.5).] 

(Terjemahan bebas) Lagi, saya bertanya: darimana itu terjadi 

bahwa kejatuhan Adam yang tak dapat diperbaiki melibatkan 

begitu banyak orang, bersama bayiketurunan mereka dalam 

binasa kekal kecuali karena itu sangat dikenan Allah? Di sini 

lidah mereka yang suka berbicara harus tak berbunyi… Dekrit 

itu memang mengerikan, saya mengakuinya. Namun tidak ada 

orang yang dapat menyangkal bahwa Allah tahu dulu akhir 

seseorang sebelum Ia menciptakannya, dan secara konsekuen 

tahu dulu karena Ia yang menetapkannya dengan dekritNya. 

Jelas kita tidak menyangkal bahwa Allah maha tahu sehingga 

Ia tahu dari kekal hinggakekal. Namun sama sekali tidak 

adakebenarannya bahwa Allah tahu karena Allahtelah 

menetapkannya. Kita percaya bahwaAllah tahu ada banyak 

kejahatan akan terjadidan Allah tahu bahwa Adam dan Hawa 

akan jatuh ke dalam dosa, tetapi bukan Allah yang menetapkan 

mereka berdosa dan berbagaikejahatan yang terjadi. Semua 

kejahatanterjadi karena ketetapan Allah menciptakanmanusia 

yang bisa berpikir, sadar diri, danberkehendak bebas. John 

Calvin memfitnah Allah dengan menyatakan bahwa 

Allahsenang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Seharusnya 

Allah sangat tidak senang bahkan Allah tidak senang manusia 

jatuh ke dalam dosa. Allah bahkan benci kepada kecongkakan 

(Amos 6:8). 

Karena konsep Calvinis percaya bahwa Allah telah 

menetapkan segala sesuatu termasuk menetapkan niat jahat dan 

segala perbuatan jahat, maka muncul penolakan akal sehat dari 

manusia yang bisa berpikir. Sehingga kita sering mendengar 

orang berkata, “jika ada Allah, mengapa ada banyak 

kejahatan?” Pertanyaan ini timbul sebagai akibat Calvinisme, 

sebab jika Allah mengontrol segala sesuatu, dan manusia tidak 

http://www.graphe-ministry.org/
http://dedewijaya83.blogspot.com/
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berpikir, dan tidak berkehendak bebas, sementara kejahatan 

sedemikian pekat, maka tinggal dua kemungkinan yaitu tidak 

ada Allah, atau adaAllah, tetapiAllah yang jahat. 

Akhirnya, daripada percaya ada Allah yang jahat, yang 

menetapkan berbagai kejahatan, lebih tidak seram dan lebih 

masuk akal untuk percaya tidak ada Allah sama sekali. Inilah 

sebabnya mengapa Calvinisme menjadi faktor yang 

menghancurkan kekristenan di Eropa, dan kini sedang 

menghancurkan kekristenan di Amerika. Calvinisme telah 

menyemai benih atheisme bahkan lebih buruk lagi menyemai 

benih kebencian kepada Allah. Ternyata Allahnya Calvinis 

sakit jiwa karena sebelum Iamenciptakan manusia Ia telah 

berketetapan manusia itu jatuh ke dalam dosa dan kemudian Ia 

menetapkan untuk menyelamatkan sebagian mereka demi 

kesenangannya dan membiarkan sebagian binasa tanpa sebab. 

Predestinasinya John Calvin mengajarkan bahwa Allah telah 

menetapkan sejumlah orang masuk Sorga dan sejumlah yang 

lain ke Neraka secara unconditional (tanpa sebab). Secara akal 

sehat bisa ditarik kesimpulan bahwa jumlah orang Papua yang 

akan masuk Sorga sudah fixed, tidak akan bertambah atau 

berkurang lagi. Ketetapan ini dilakukan di dalam kekekalan 

sebelum ada orang Papua bahkan sebelum penciptaanAdam. 

Dari pengajaran demikian bisakah kita simpulkan bahwa segala 

usaha dan kerajinan untuk memberitakan Injil di tanah Papua 

adalah usaha sia-sia? Para Calvinis berseru Tidak! Kan kita 

tidak tahu siapa yang dipilihdan siapa yang tidak! Baik, 

sekalipun kita tidak tahu siapa dipilih dan siapa yang tidak, 

kalau kita tidak beritakan Injil, apakah itu akan mengurangi 

orang Papua masuk Sorga? Kalau jawabannya ‘tidak’ 

berhubung telah ditetapkan dalam kekekalan, lalu bukankah 

usaha pemberitaan Injil itu pekerjaan tambahan yang 

sesungguhnya tidak perlu? 

Kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia yang diberi akal 

budi, kesadaran diri dan kehendak bebas. Untuk apa? Allah 

ingin disembah oleh makhluk yang bisa membuat keputusan 

dari dirinya. Tidak ada orang yang ingin dipuji robot, tetapi 

mau dipuji manusia yang bisa memilih menentang atau 

memuji. 

Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu memutuskan 

sesuatu yang jahat terhadap Allah. Karena manusia berdosa 

maka harus ada penghukuman atas dosa. Dan hukumannya 

telah Allah umumkan yaitu mati. Itulah sebabnya manusia 

harus mati dan terpisah dari Allah. Namun Allah berjanji untuk 

mengirim Juruselamat yang akan dihukumkan menggantikan 

manusia. Adam dan Hawa yang berdosa harus mengaku salah 

dan menyesali kesalahan mereka dan percaya kepada 

Juruselamat yang akan datang untuk menggantikan mereka 

dihukumkan. 

Setiap orang di zaman PL yang mau masuk Sorga harus 

bertobat dan percaya kepada Juruselamat yang akan datang. 

Dan setiap orang PB yang mau masuk Sorga harus bertobat dan 

percaya kepada Juruselamat yang sudah datang. Itulah 

sebabnya pada zaman PL berita tentang Juruselamat yang akan 

datang sangat penting, demikian juga berita tentang 

Juruselamat yang sudah datang dan dihukumkan penting bagi 

manusia zaman PB. 

Pengajaran Calvinisme adalah sinyal yang salah yang 

menyesatkan manusia, dan menghancurkan gereja. Saksi 

Jehovah,Mormon, dan semua bidat ditahan di luar gereja, 

namun Calvinisme dibawa masuk.Itulah sebabnya Lawrence 

Vance berkatabahwa Calvinisme adalah wabah terhadap 

kekristenan. Dengan College dan Seminary Reformed, serta 

gereja Reformed, Calvinisme ini disebarkan ke seluruh dunia. 
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Lalu pendukung Calvinisme berkata bahwa saya memfitnah 

mereka. Benarkah ?Bukankah yang saya kutip adalah 

pernyataan John Calvin sendiri bahwa Allah menetapkan 

segala sesuatu dalam satu dekrit dan Allahmenetapkan bahkan 

senang dengan kejatuhan Adam? Mengapa anda tidak enak 

ketika pernyataan Calvin diekspos dan ditarik konsekuensi 

logisnya jika itu benar? Bukankah anda seharusnya bangga atas 

pernyataanCalvin bahwa Allah senang Adam jatuh ke dalam 

dosa? Ada juga yang berseru, anda tidak mengerti Calvinisme, 

anda salah mengerti Calvinisme! Kalau begitu, benar sekali 

kata Dave Hunt bahwa Calvinisme, adalah sesuatu yang tidak 

bisa dimengerti karena sangat kontradiktif, dan sangat ber-

tentangan dengan akal sehat. Ia hanya bisa diyakini secara 

membabi buta. Dan saya tidak rela menjadi babi yang buta 

karena saya manusia yang berakal budi. Apakah anda juga 

manusia yang berakal budi, berkesadaran diri, dan berkehendak 

bebas? Renungkanlah!*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Calvinism and the Baptists”  

(by Laurence M. Vance, Ph.D) 

The controversy over Calvinism among the Baptists calls for 

special attention. Not only has this debate raged among the 

Baptists for hundreds of years, the greatest exponents of 

Calvinism today are not the Presbyterian or Reformed but the 

Baptists. The fact that a Baptist says he is not a Calvinist 

means nothing, for the Baptists, more than any other Calvinists, 

when seeking to draw attention away from the name of Calvin, 

use the phrase “Doctrines of Grace” as a metaphor 

for Calvinism.105 Another term used by Baptists is “Sovereign 

Grace.”106 The term “grace” by itself is also used to stand for 

the doctrines of Calvinism.107 One Calvinistic Baptist even 

wrote a book called Grace Not Calvinism.108But just as was 

pointed out previously, if Calvinism is the doctrine of grace 

found in the Bible then this implies that if you disagree with 

Calvinism then you are denying salvation by grace. Some 

Calvinistic Baptists get downright offended when they are 

accused of being Calvinists. Joseph Wilson, the former editor 

of a Calvinistic Baptist newspaper, went on record as saying: 

 

We are Sovereign Grace Landmark Missionary Baptists. That’s 

what we are. That’s how we advertise ourselves. That’s what 

we desire to be known as, and to be called by others. Call us 

this, and you will get no argument. We are not ashamed of this. 

We are glad to wear this label. Call us “Calvinists” and you 

offend us.109 

The attempt of these “Sovereign Grace Baptists” to distance 

themselves from John Calvin by claiming to maintain the 

“Doctrines of Grace” and denying that they are Calvinists is 

not only insulting to all adherents and recipients of the doctrine 
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of God’s free grace in salvation, but has further obscured their 

true identity and therefore made necessary more diligent study 

of Calvinism and the Baptists. 

All of the arguments thus far encountered that are used to 

prove the truth of Calvinism are continued by the Baptists who 

espouse this doctrine. The glowing statements about Calvinism 

that present it as the only true form of biblical Christianity are 

repeated with a vengeance: 

The doctrines of Calvinism, if believed, are a sovereign remedy 

against the two great heresies in the so-called Christian world, 

viz: ritualism, or sacramental salvation, on the one hand, and 

rationalism, on the other; the one the offspring of superstition, 

the other, the product of infidelity.110 

 

There is no such thing as preaching Christ and him crucified, 

unless you preach what now-a-days is called Calvinism.111 

Milburn Cockrell, the editor of another Calvinistic Baptist 

newspaper, maintains that nothing proves the state of apostasy 

that most Baptist Churches are in more than “their departure 

from the doctrine of free and sovereign grace.”112 Indeed, he 

does not even recognize as a true Baptist church a church 

which is against Calvinism: 

 

We do not recognize as true churches those who denounce the 

doctrines of grace as the doctrines of the Devil. We will not 

grant a letter to nor receive a letter from any such so-called 

Baptist church. We grant that a church may be weak on 

sovereign grace and yet retain its church status, but we do not 

believe that a church which violently and openly opposes 

sovereign grace can be a true New Testament Baptist 

Church.”113 

 

Cockrell never does explain the difference between “violently 

and openly” opposing sovereign grace and being “weak on 

sovereign grace.” How “weak on sovereign grace” does a 

Baptist church have to be to forfeit its “church status”? And 

furthermore, who decides when the line has been crossed? 

But in spite of their aversion to the name of Calvin, the 

Baptists have always made use of the Calvinist/Arminian 

dichotomy to fortify their position just like their Presbyterian 

and Reformed “cousins.” Once again two things about 

Arminianism need to be emphasized. The first is that when a 

Calvinist uses the term, he never limits it to the supposed 

doctrines of James Arminius, for according to Calvinists, 

Arminianism is anything contrary to Calvinism. And secondly, 

the arbitrary division of men into either Calvinist or Arminian 

is the strength of the Calvinistic system, for if there are only 

two tenable viewpoints then if you are not a Calvinist you have 

to be an Arminian. Roy Mason (1894-1978) claims “the two 

terms are fixed and established” so that “whether a person 

wants to be labeled Calvinistic or Arminian or not, there is no 

way in which they can avoid it.”114 Once this two-tiered 

system is set up, the usual shocking statements about 

Arminianism are made: 

 

Arminianism is a modern form of the way of Cain, for it makes 

man’s words, worth, and works to do more than Christ did. In 

truth Arminianism is paganism and popery under the banner of 

Christianity. It will culminate in the worship of a man in the 

person of the final Antichrist.115 

 

Adam and his wife were the first to demonstrate the philosophy 

which came eventually to be known theologically as 

“Arminianism.” They devised a system of soteriology which, 
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while it included some elements of divine revelation, rested 

squarely upon their own wisdom rather than upon God’s.116 

 

Once the Calvinist labels all his opponents as Arminians, the 

guilt by association argument is likewise used. Kenneth Good 

(1916-1991) reminds us that Pentecostals, Holiness, and 

Charismatics “are all definitely Arminian.”117 He also makes 

the doleful connection between Arminianism and Semi-

Pelagianism.118 Nevertheless, some Calvinistic Baptists 

consider it a “cheap tactic,” and despair of this division of all 

men into these two camps: “I wrote an article some years ago 

in which I pled with preachers, not to call other preachers 

Arminians or Calvinists. If they are Baptists, they are not 

Calvinists, and they are not Arminians.”119 But as we shall 

soon see, the Calvinists will not recognize any mediating 

position between Calvinism and Arminianism. 

 

Because of their insistence that Calvinism is the Gospel, the 

Calvinistic Baptists have made some rash statements about 

“Arminianism” that some of their number have been forced to 

mitigate. Cockrell insists that “the Christ of Arminianism is not 

the Christ of the New Testament.”120 Wilson claims that “no 

one has ever been or ever will be saved in the way taught by 

Arminianism.”121 These are serious charges, for they insinuate 

that no one but a Calvinist can be saved. But some Sovereign 

Gracers tread lightly on this matter, for they admit that they 

were “saved under the preaching of an Arminian preacher and 

church.”122 Even Wilson himself acknowledges that “many of 

us were saved in Arminian churches under Arminian 

preaching.”123 So how does he get around his earlier 

statements? He explains: “Understand that I do verily believe 

that some (even many) Arminians are saved, but I adamantly 

insist that they were saved in the way taught by Sovereign 

Grace.”124 The fact that these saved Arminians may live their 

life in contempt of Calvinism is no problem, for these 

Arminians “will be Sovereign Gracers when they do get to 

heaven, and will shout on the banks of sweet and everlasting 

deliverance, rejoicing because their doctrine was false.”125 

Although the Calvinistic Baptists insist they have the right to 

reject the terms Calvinist and Calvinism, they will not accord 

this privilege to their opponents. Keener says Calvinism should 

be called “anti-Arminianism.”126 The aforementioned Wilson, 

who so adamantly rejects the label Calvinist, laments that those 

Baptists who are opposed to Calvinism “are ashamed of the 

word ‘Arminian.'”127 He says to his antagonists: “Call 

yourselves what you will; Arminian is what you are.128 But 

suppose a detractor of Calvinism refuses the label? Wilson 

further contends that “you don’t have to call yourself either; 

but not calling yourself either does not change the fact of what 

you are. Refusing to call yourself an Arminian does not change 

the fact that, that is what you are.”129 Good insists that “there 

are some Arminians who do not know that they are 

Arminians.”130 Because of this duplicity of the Calvinists, the 

terms Calvinist and Calvinism will be used throughout this 

book to apply to any man or doctrine that is Calvinistic–

whether the designations are accepted or not. And in spite of 

the obsession that Calvinists have with the terms Arminian and 

Arminianism, they claim that “a sort of ‘Calviphobia’ develops 

in the Arminian mind” when the subject of Calvinism 

is broached.131 But in view of the astounding and exaggerated 

things that have been said thus far about Arminianism, it is 

evident that it is the Calvinist who has a phobia due to his 

obsession with Arminianism. This is no more evident than 

when a Baptist simply chooses to identify himself as a Bible-

believer. 
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To those Baptists who accept the Bible as the final authority 

instead of the philosophical speculations and theological 

implications of Calvinism or Arminianism the Calvinist 

reserves the most scorn. To call oneself a “Biblicist,” instead of 

either a Calvinist or an Arminian, although it is particularly 

offensive to the adherents of both systems because it correctly 

implies that they are both unbiblical, is especially troubling to a 

Calvinist because of his adamant insistence that one must be 

either a Calvinist or an Arminian. In answer to those who say 

“the truth lies between Calvinism and Arminianism,” Spurgeon 

replied: “It does not; there is nothing between them but a 

barren wilderness.”132 Good insists that those who claim the 

title of Biblicist seek “for a simplistic slogan in order to evade 

the issues or avoid the studies.”133 And while he commends 

the desire to be identified as a Biblicist, Good regards “the 

foundation of the reasoning” as “rather shaky. It actually does 

not have an adequate Scripture-basis.”134 The problem that 

Good has with Biblicists is that “they are not actually Biblicists 

at all.”135 They are actually “following the doctrinal system 

invented by Arminius.”136 In other words, they are 

Arminians–just like everyone else who is not a Calvinist. 

Curtis Pugh maintains that Biblicist pastors “ask church 

members to allow them to ‘talk out of both sides of their 

mouths.'”137 But believing that Calvinism is biblical, he 

simply regards himself “also as a Biblicist”138 to stop the 

debate. Any attempt to be just a Bible-believing Baptist and 

you are labeled with the moniker of “Calminian,”139 

obviously a derivative from the only two accepted systems. 

A corollary to the Calvinist/Arminian dichotomy, and one that 

is peculiar to the Baptists, is the former division of Baptists 

into two groups (where have we heard this before?) termed 

“General” and “Particular” Baptists–General Baptists holding 

that Christ died for all men in general, and Particular Baptists 

viewing the Atonement as only for the particular group of 

God’s so-called elect.140 In America these were called 

“Separate” and “Regular” Baptists.141 After resurrecting these 

titles, Calvinists make statements extolling the virtues of the 

Calvinistic Baptists: 

 

“Baptist orthodoxy was preserved among the Particular or 

Calvinistic Baptists.”142 

 

“Only the English Particular Baptists remained unscathed by 

the theological apostasy.”143 

Naturally, this implies that the General or Separate Baptists 

were somewhat less than orthodox. Good implies that we 

should identify with the Particular Baptists because they were 

the “largest body of Baptist churches,”144 while Jack Warren, 

the editor of another Calvinistic Baptist newspaper, bids us to 

“return to the old paths and to our Particular Baptist roots.”145 

Some Baptists, however, refused to be wed to these arbitrary 

distinctions. In this country, as related by the Baptist historian 

David Benedict (1779-1874), an unusual association of 

churches was once formed in Western Pennsylvania called the 

“Covenanted Independent Baptists.” Of these churches he 

relates: “These churches are, as they say, called by some Semi-

Calvinists, by others, Semi-Arminians.”146 After discussing 

the types of Baptists in England, the English Baptist historian 

Thomas Crosby (c. 1685-1752) pertinently observed in his The 

History of the English Baptists: 

 

And I know that there are several churches, ministers, and 

many particular persons, among the English Baptists, who 
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desire not to go under the name either of Generals or 

Particulars, nor indeed can justly be ranked under either of 

these heads; because they receive what they think to be truth, 

without regarding with what human schemes it agrees or 

disagrees with.147 

 

And of this same time period, a more recent Baptist historian 

relates of a fund established in 1717 to assist needy ministers 

that it was “argued against restricting it to the Particular 

Baptists” since “many Baptists did not go under either 

name.”148 So not all Baptists accepted these man-made 

designations, contrary to the ardent efforts of the Calvinists to 

force all their opponents into the Arminian camp. 

Like their fellow Calvinists, the Sovereign Grace Baptists also 

use the historical argument when attempting to prove the truth 

of their doctrine. Naturally, they start with the Bible and simply 

progress through time. Mason begins by contending that “the 

Bible is a predestinarian book.”149 “Christ and His apostles” 

were Calvinistic, according to Milburn Cockrell.150 The 

Apostle Paul was even a Sovereign Grace preacher.151 Not 

wanting to limit it just to the apostles, Mason insists that 

“Christians of the New Testament times were strong believers 

in the greatness and sovereignty of God and consequently in 

the doctrines of election and predestination.”152 And besides 

appealing to the Calvinism of the Puritans, Covenanters, and 

Huguenots, he also relates that “the great theologians of 

history” and “most of the creeds of historic Christendom” have 

been Calvinistic.153 Other Baptists likewise appeal to these 

Calvinistic creeds as proof of the truth 

of Calvinism.154Regarding the Baptists in particular, Mason 

maintains: “Baptists have been Predestinarians down through 

the centuries, from the days of Christ.”155  

 

Garner Smith reiterates that “the doctrines of grace were 

believed and taught by Baptists before Calvin ever came on the 

scene.”156 Another adds that “the majority of Baptists have 

historically been Calvinistic.”157 Warren reminds us that “our 

heritage is one of Calvinism”158 Wilson insists that Calvin got 

his Calvinism from the “Baptist preservation” of 

his doctrines.159Therefore Spurgeon could say: “The longer I 

live the clearer does it appear that John Calvin’s system is the 

nearest to perfection.”160 Sometimes an appeal is made by 

Baptists to the Calvinism of the old Philadelphia Baptist 

Association (established 1707).161 Other times the entreaty is 

to the Calvinism of the Baptist confessions of faith.162 Even 

the non-Baptist Boettner appeals to the Calvinism of the 

Baptist confessions when seeking to prove the truth of 

Calvinism with the historical argument.163 The Presbyterian 

McFetridge merely says: “The Baptists, who are 

Calvinists,”164 and then goes on expecting the reader to just 

accept his statement. 

 

Because the Presbyterian and Reformed groups are inherently 

Calvinistic, they have never appealed to individual men in 

history who were Calvinists as have the Baptists. From the 

Baptist authors we can find not only sections,165 but whole 

chapters in books devoted to Calvinistic Baptists 

in history.166 There are also books on the subject 

as well.167 The stated thesis of one writer is that “Calvinism, 

popularly called the Doctrines of Grace, prevailed in the most 

influential and enduring arenas of Baptist denominational life 

until the end of the second decade of the twentieth 

century.”168 But even supposing without any reservation that 

this statement is true, how does that prove that Calvinism is 

true and that as a consequence all Baptists should be 
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Calvinists? What is implied in the above thesis (and what the 

author spends the rest of his book attempting to prove) is that 

because the majority of great Baptist preachers, theologians, 

and missionaries were Calvinistic–Calvinism must be true. 

Besides the aforementioned Spurgeon, the roll call of 

Calvinistic Baptists reads as follows: 

 

Isaac Backus (1724-1806); W. B. Johnson (1782-1862) 

Abraham Booth (1734-1806); Adoniram Judson (1788-1850) 

James P. Boyce (1827-1888); Benjamin Keach (1640-1704) 

John Brine (1703-1765); William Kiffin (1616-1701) 

John A. Broadus (1827-1895); Hanserd Knollys (1599-1691) 

John Bunyan (1628-1688); John Leland (1754-1841) 

William Carey (1761-1834); Basil Manly Sr. (1798-1868) 

B. H. Carroll (1843-1914); Basil Manly Jr. (1825-1892) 

Alexander Carson (1776-1884); Patrick Hues Mell (1814-

1888) 

John L. Dagg (1794-1884); Jesse Mercer (1769-1841) 

Edwin C. Dargan (1852-1930); J. M. Pendleton (1811-1891) 

Andrew Fuller (1754-1815); J. C. Philpot (1802-1869) 

Richard Furman (1755-1825); Arthur W. Pink (1886-1952) 

John Clarke (1609-1676); Luther Rice (1783-1836) 

J. B. Gambrell (1841-1921); John Rippon (1751-1836) 

John Gano (1727-1804); John C. Ryland (1723-1792) 

John Gill (1697-1771); John Skepp (c. 1670-1721) 

J. R. Graves (1820-1893); A. H. Strong (1836-1921) 

Robert Hall (1728-1791); John Spilsbery (1593-1668) 

Alva Hovey (1820-1903); H. Boyce Taylor (1870-1932) 

R. B. C. Howell (1801-1868); J. B. Tidwell (1870-1946) 

Henry Jessey (1601-1663); Francis Wayland (1796-1865) 

The impressive list of names of prominent Baptists who 

supposedly were Calvinistic that is regularly compiled by the 

Sovereign Grace Baptists is supposed to so overwhelm the 

reader as to convince him that he ought to be a Calvinist if he is 

to be a historic Baptist. But if the Calvinism of the 

abovementioned men is actually checked, it will be found that 

it ranges from radical to mild and everything in between. 

Indeed, some of these Calvinists disputed with each other over 

the subject. So what exactly is the historic Baptist position? 

Of these men there are three that stand out as having had the 

greatest influence: John Gill, Charles Spurgeon, and Arthur W. 

Pink–all Englishmen. 

Called “Dr. Voluminous” because of his vast writings,169 Gill 

is arguably the greatest scholar the Baptists have ever had, his 

Calvinism notwithstanding. At the age of twenty-one, he was 

called to pastor an already notable church at Goat’s Yard 

Passage, Fair Street, Horselydown, in the London borough 

of Southwark.170 Here he remained for over fifty years. 

Besides his commentary on the whole Bible, he is noted for his 

Body of Divinity and his numerous polemical writings on 

baptism and Calvinism. Most of Gill’s works have been 

reprinted by The Baptist Standard Bearer.171 As was 
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mentioned previously, Spurgeon is the one whom both Baptists 

and Pedo-Baptists appeal to as an example of a Calvinist who 

had a fruitful ministry. What is not generally known, however, 

is that Spurgeon was the successor of John Gill, albeit a few 

years later. Like his predecessor, Spurgeon assumed the 

pastorate at a young age and remained until his death. He is 

chiefly remembered for his sermons, which continued to be 

published for years after his death. The extent of Spurgeon’s 

Calvinism is continually debated, with both sides using extracts 

from his sermons to prove their respective points. But although 

many non-Calvinists have sought to downplay his Calvinism, 

Spurgeon is the quintessential Calvinist. Good claims that 

“what David was to the forces of Israel in the days of Goliath, 

Spurgeon has been to the Calvinistic Baptists in our own 

times.”172  

 

Naturally, his Calvinistic sermons have been extracted from the 

thousands he preached and published seperately.173 Most of 

Spurgeon’s works have been reprinted by 

Pilgrim Publications.174 Although an Englishman, Pink began 

his ministry in the United States after a short stint at Moody 

Bible Institute in 1910.175 Beginning as a premillennial 

dispensationalist, Pink later rejected both teachings but 

remained a radical Calvinist throughout his life. He is best 

known for his books that grew out of the articles in his 

magazine Studies in the Scriptures, the most infamous one 

being The Sovereignty of God, first published in 1918.176 

Pink’s Calvinism upset some Calvinists so bad that an attempt 

was made to tone it down by The Banner of Truth Trust, by 

issuing, in 1961, a “British Revised Edition” of The 

Sovereignty of God in which three chapters and the four 

appendixes were expunged.177 For this they have been 

severely criticized (and rightly so) by 

other Calvinists.178 Most of Pink’s works are in print today 

from a variety of different publishers.179 

 

Among the roll call of Calvinistic Baptists can also be found 

four great leaders of the modern Baptist missionary movement: 

Adoniram Judson, Luther Rice, William Carey, and Andrew 

Fuller. Their professed Calvinism is especially valuable to 

Calvinists because it is used to prove that Calvinism is not 

incompatible with missionary work. Judson and Rice were 

American Congregationalists who later became Baptists: the 

former going to Burma and the latter raising funds in the 

United States. But whatever their profession, they proved by 

their actions on behalf of foreign missions the pretense of their 

“Calvinism.” Carey, called the “father of modern 

missions,”180 was an Englishman who went to India. He 

authored Inquiry into the Obligation of Christians to Use 

Means for the Conversion of the Heathen, and because of his 

proficiency in acquiring languages, was responsible for 

numerous versions of the Scriptures in other languages. And 

while it is true that Carey’s missionary society was officially 

entitled the “Particular Baptist Society for the Propagation of 

the Gospel Among the Heathen,” to maintain that Carey was a 

consistent Calvinist is another story. It is because of this 

disparity that John Ryland supposedly retorted to Carey at his 

appeal for the use of means in mission work: “Young man, sit 

down. When God pleases to convert the heathen, he will do it 

without your aid or mine.”181 While pastoring at Kettering, 

England, Fuller issued The Gospel Worthy of All Acceptation 

in 1785 and was instrumental in the formation of the Baptist 

missionary society that sent Carey to India. Thus their actions 

prove that it is only in spite of their Calvinism that these men 

undertook their missionary efforts. 
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Because the designations Regular and Separate, as well as 

Particular and General, are no longer used to denominate 

Baptists, most Calvinistic Baptists have some sort of name 

identifying themselves as Calvinists. Since the Baptist aversion 

to the name of Calvin precludes them from using his name, one 

can find prefixes like “Sovereign Grace,” “Hardshell,” 

“Primitive,” “Old,” “Old School,” “Strict,” “Orthodox,” or 

“Reformed.” The “Gospel Standard Baptists” are a Calvinistic 

group and so are the “Continental Baptist Churches.” The name 

of “Missionary Baptists” that some Calvinistic Baptists take 

upon themselves is a misnomer. All Baptists should be 

missionary Baptists. The reason that the Sovereign Grace 

Baptists use the aforementioned term is to distinguish 

themselves from the stricter Primitive Baptists–the ones who 

practice their Calvinism. These Baptists are all quick to 

emphasize their Calvinism, so it isn’t hard to recognize most of 

them. However, some Baptists are hard to pin down. You will 

find Baptists with Calvinistic leanings in the various Baptist 

associations and fellowships, as well as among those who are 

strictly independent. There has of late even been a resurgence 

of Calvinism in the Southern Baptist Convention.182 Upon 

inquiry, most of these men will affirm their Calvinism; 

however, this is not to say that all of them publicly preach and 

teach these opinions nor put them into practice. Some of these 

men are what might be called “closet-Calvinists,” since they 

keep their Calvinism, like the proverbial skeleton, in the closet, 

lest their church members take to heart what their pastor 

believes and stop visitation and giving to missions. This is not 

to imply that these men disdain visitation and missions–quite 

the contrary–they might be ardent about visiting and support 

many missionaries. They are woefully inconsistent; they never 

resolutely employ their theology. One Calvinist has rather 

accurately termed these men “shelf-Calvinists,” since their 

Calvinism is mainly to be found on their 

library shelves.183 Several newspapers are published by the 

Calvinistic Baptists (The Christian Baptist, Atwood, 

Tennessee; The Berea Baptist Banner, Mantachie, Mississippi; 

The Baptist Examiner, Ashland, Kentucky; the Baptist 

Evangel, Saginaw, Texas), and they maintain some small 

colleges (Baptist Voice Bible College, Wilmington, Ohio; 

Landmark Baptist Theological Seminary, Fort Worth, Texas; 

Lexington Baptist College, Lexington, Kentucky), but one 

would never know these publications and schools were 

Calvinistic without further inquiry. So as was mentioned at the 

beginning of this section, the fact that a Baptist says he is not a 

Calvinist means nothing. It often takes diligent study in order 

to identify whether or not a Baptist church, school, or preacher 

is Calvinistic. Occasionally, however, a group of Sovereign 

Grace Baptists do put out a directory of their churches. 

 

The concerted attempt of the Calvinistic Baptists to equate 

Calvinism with Baptist orthodoxy is not shared by their 

Presbyterian and Reformed “cousins.” These two groups are 

basically the same in doctrine: the term Reformed emphasising 

the doctrines of the Reformation and the term Presbyterian 

emphasising their form of church government. The history of 

how each group developed will be found in the next four 

chapters. But in relation to the Baptists, it should first be 

pointed out that the Presbyterian and Reformed denominations 

consider their theology to be that of biblical Christianity: 

 

It is my firm conviction that the only theology contained in the 

Bible is the Reformed theology.184 

 

Christianity comes to its fullest expression in the 
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Reformed Faith.185 

The apostolic doctrine was that of Reformed Theology.186 

To appeal to a broader spectrum of Christianity, however, 

sometimes the term Reformed is deemphasized. The title of the 

widely-adopted theology textbook by the Reformed theologian 

Louis Berkhof (1873-1957) was changed from Reformed 

Dogmatics to Systematic Theology, and similar changes were 

made to some of his other books as well.187 

There are two doctrines that are central to the Reformed Faith: 

Covenant theology and Calvinism. The first is abhorrent to all 

Baptists and the second is treasured by the Sovereign Grace 

Baptists. This antinomy of the Baptists is one reason for this 

work, for as will be maintained throughout this book, 

Calvinism is not only wrong doctrine, it is Reformed doctrine. 

That Reformed theology is to be identified with Covenant 

theology there is no doubt.188 The relationship is so strong 

that Sproul even avows that “Reformed theology has been 

nicknamed ‘Covenant theology.'”189 But the adherents of 

Reformed theology likewise identify it with Calvinism: 

This term is often used synonomously with the term Calvinistic 

when describing a theological position.190 

The great advantage of the Reformed Faith is that in the 

framework of the Five Points of Calvinism it sets forth clearly 

what the Bible teaches concerning the way of salvation.”191 

Predestination can be taken as a special mark of 

Reformed theology.192 

So Calvinism is to be equated with Reformed theology–not just 

by mere acquiescence, but being a fully cognate term. The 

aforementioned D. James Kennedy relates why he is a 

Presbyterian: “I am a Presbyterian because I believe that 

Presbyterianism is the purest form of Calvinism.”193 

Moreover, Kuyper maintains that “Calvinism means the 

completed evolution of Protestantism.”194 Talbot and 

Crampton further insist that “if the church does not return to 

her Reformational shorings, she will reap the worldwind of a 

truncated gospel and man centered faith.”195 But if Calvinism 

is the quintessence of Protestantism; the culmination of the 

Reformation, then it is built on a spurious foundation, for as 

even the Calvinistic Baptists would agree, the Reformation was 

just that: a reformation, not a complete return to biblical 

Christianity. When Loraine Boettner wrote his book The 

Reformed Doctrine of Predestination, he inadvertently told the 

plain truth: predestination in the Calvinistic system is a 

Reformed doctrine just like the Catholic Mass is a Catholic 

doctrine. Calvinism is therefore distinctly a Reformed doctrine, 

the Baptists notwithstanding. 

Although Kenneth Good maintains that Baptists can be 

Calvinists (his book Are Baptists Calvinists?) without being 

Reformed (his book Are Baptists Reformed?), those of the 

Reformed persuasion disagree: 

 

It is our contention that a Reformed Baptist is really an 

impossibility. The Baptist who defends free will, man’s 

initiative in the work of salvation, resistible grace, the altar 

call, the free and well-meaning offer of the gospel, etc., is the 

Baptist who is consistent. The Baptist who defends 

dispensationalism, in whatever form it takes, is the Baptist who 

consistently maintains his position. The Baptist, on the other 

hand, who maintains the doctrines of grace and repudiates 

dispensationalsim is inconsistent in his theology. I do not deny 

that he may, in his theology, be a Calvinist. I do not deny that 

he may truly repudiate dispensationalism. But he is guilty of a 

happy inconsistency for all that.196 

 

Those who hold to the truth of infant baptism have generally 
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maintained that the ideas of believers’ baptism and sovereign 

grace are mutually exclusive, and that those who hold to these 

two positions hold a contradictory view of salvation.197 

 

One cannot be a Presbyterian or Reformed without being a 

Calvinist, but one can certainly be a Baptist. A Calvinistic 

Baptist should be a misnomer, because, in the words of the 

Dutch Reformed Herman Hanko: “A Baptist is only 

inconsistently a Calvinist.”198 
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Kalvinisme – Mengenai Arminianisme 

 

Salah satu senjata dari pengikut Kalvinisme, adalah menuduh 

semua orang yang tidak setuju dengan Kalvinis sebagai 

penganut Arminianisme. Suatu intimidasi terselubung yang 

akhirnya mengakibatkan dari pada dikatakan Arminian lebih 

baik saya mengaku sebagai Kalvinis. 

Salah satu hal yang biasanya dilakukan adalah dengan cara 

menjelek-jelekan Arminianisme. Yang lebih menyedihkan hal 

ini dilakukan walaupun banyak dari antara mereka yang tidak 

tahu apa pengajaran Arminianisme (Jacobus 

Arminius) sebenarnya ataupun membaca hasil 

tulisan Arminius. 

 

Beberapa kutipan di bawah menjelaskan kebencian kaum 

Kalvinis yang sangat irasional terhadap sistem Arminian. 

Dimana kita akan menemukan kebencian mereka yang tidak 

rasional terhadap sistem Arminian: 

* “Arminianisme adalah inti dari kepausan.” (MacLean) Suatu 

propaganda untuk menyatakan bahwa Arminianisme adalah 

sama dengan Roma Katolik 

* Arminianisme adalah “monster terbesar dan terakhir dari 

manusia dosa itu; zat inti anti kekristenan.” (Leighton) 

* “Saya rasa mungkin saja ada beberapa penganut Arminian 

yang diselamatkan. “(Palmer). 

 

http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/01/kalvinisme-

mengenai-arminianisme.html 

 

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

1. Tidak benar bahwa hanya ada dua pilihan: Kalvinisme dan 

Arminianisme. 

2. Para penganut Kalvinis sendiri sering berbeda tentang poin-

poin Kalvinisme. Di antara mereka ada yang setuju dengan 5 

point TULIP, tetapi ada juga yang hanya setuju dengan 

beberapa point saja. 

3. Sistem Kalvinis adalah sistem yang sangat sistematika dan 

mengandalkan logika, namun hanya didasarkan atas ayat-ayat 

tertentu saja dari Alkitab. 

4. Tetapi karena tidak berdasarkan keseluruhan Alkitab di 

dalam penalarannya, maka jelas ada banyak hal yang tidak 

konsisten di dalam sistem Kalvinisme. 

5. Kebenaran yang sejati, haruslah sistematika dan masuk akal, 

tetapi logika yang digunakan haruslah didasarkan pada seluruh 

Firman Tuhan. 

6. Selain itu, kalau kita terus mengajar kelemahan-kelemahan 

Kalvinisme, mereka sering berkelit, dengan berkata bahwa itu 

bukanlah Kalvinis, tetapi Hyper-Kalvinis. Suatu tempat 

persembunyian mereka bila kehilangan posisi dalam 

berargumen. Padahal itu adalah konsekuensi logis dari TULIP. 

7. Hiper-Kalvinisme sulit didefinisikan (macam-macam 

definisi oleh orang yang berdebat), dan sebenarnya hanyalah 

menerapkan prinsip-prinsip Kalvinisme secara konsisten. 

 

http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/01/hal-hal-yang-perlu-

diperhatikan.html 

 

Total Depravity = Kebobrokan Total. Kebobrokan total dalam 

konsep Kalvinis adalah manusia tidak bisa percaya kepada 

Kristus dan tidak memiliki kehendak bebas, manusia 

kehilangan kehendak bebas untuk percaya kepada Tuhan. 

Kalau tidak bisa percaya bagaimana manusia itu bisa selamat? 

Dengan pemilihan yang tanpa melihat kondisi. 

https://dedewijaya.wordpress.com/2009/02/27/kalvinisme-mengenai-arminianisme/
http://www.godrules.net/library/arminius/arminius.htm
http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/01/kalvinisme-mengenai-arminianisme.html
http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/01/kalvinisme-mengenai-arminianisme.html
http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/01/hal-hal-yang-perlu-diperhatikan.html
http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/01/hal-hal-yang-perlu-diperhatikan.html
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Unconditional Election = Pemilihan yang tanpa melihat 

kondisi. Mereka melihat dari kekekalan dengan konsep 

pemilihan yang terbatas, pemilihan tanpa kondisi.Orang 

percaya karena dipilih, bila tidak dipilih, maka ia tidak akan 

bisa percaya kepada Kristus. Dengan kata lain Allah telah 

memprogramnya sedemikian rupa. Jadi untuk apakah Yesus 

datang kedunia? Untuk menebus orang-orang pilihan. Maka 

muncullah penebusan yang terbatas. 

Limited Atonement = Penebusan yang terbatas. Allah hanya 

memilih sebagian untuk masuk Sorga, dimana yang tidak 

terpilih masuk ke Neraka. Karena Allah telah memilih orang 

yang pasti masuk surga, maka kematian Yesus terbatas hanya 

untuk orang-orang pilihan saja. 

Irresistable Grace = Kasih Karunia yang tidak bisa ditolak 

Manusia telah jatuh dalam dosa secara universal. Karena sudah 

bobrok, tidak bisa merespon, maka Allah pilih tanpa melihat 

kondisi dan yang Ia pilih terbatas bagi orang pilihan saja. Oleh 

karena itu karunia itu tidak bisa ditolak. 

Perseverence Of The Saints = Ketekunan orang-orang percaya. 

Dan ini adalah kesimpulan dari teologia TULIP. 

(http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/hasil-sinod-of-

dort.html) 

 

Pendahuluan 

Kalvinisme adalah sebuah sistem teologia yang mengambil 

nama seorang tokoh Reformasi, yaitu Yohanes Kalvin atau 

John Calvin. Namun dalam perkembangannya banyak 

pendukung Kalvinis yang tidak suka dengan nama 

“Kalvinisme”, mereka lebih suka memakai istilah “Reformed”, 

“Doktrin Kasih Karunia”, “Doktrin Kedaulatan Allah”, 

“Doktrin Pemilihan”, atau “Predestinasi”. 

Fanatisme terhadap Kalvinisme sangatlah besar di antara para 

pendukungnya. Beberapa kutipan di bawah ini menunjukkan 

pendapat para pendukungnya. 

* “Kalvinisme adalah agama dalam puncak dalam 

pemikirannya. Kalvinisme adalah ekspresi keinjilan yang 

paling murni dan stabil…Kalvinisme tidak kurang dan tidak 

lebih adalah harapan dunia ini.” (Warfield) 

 

* “Pemikiran pusat dalam Kalvinisme adalah pemikiran besar 

Allah.” (Henry Meeter) 

* “Theologia Kalvinisme adalah subjek paling agung yang 

pernah dipikirkan manusia.” (Boettner) 

* “Sangat diragukan bahwa ada Theologia yang tidak bersifat 

Kalvinistik yang benar-benar Kristiani” (Talbot dan Crampton) 

* Kalvinisme adalah Injil, dan mengajarkan Kalvinisme, pada 

faktanya adalah mengajarkan Injil” (Custance) 

* Kalvinisme hanyalah nama panggilannya. Kalvinisme adalah 

Injil, dan tidak lain daripada itu.” (Spurgeon) 

Orang Kalvinis sangat bangga dengan Kalvinisme, dan sering 

menegaskan bahwa Kalvinisme membawa dampak positif bagi 

dunia. 

* “Hanya Kalvinisme yang menjamin adanya aktivitas sains 

dan intelektual yang sejati.” (Singer) 

* “Coba tanya pada dirimu sendiri, apa jadinya Eropa dan 

Amerika, jika pada abad ke16, bintang Kalvinisme tidak tiba-

tiba timbul di Eropa Barat.” (Kuyper) 

* “Negara-negara yang Kalvinistik menjadi negara-negara 

dimana sistem kapitalisme berkembang.” (Dakin) 

http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/hasil-sinod-of-dort.html
http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/hasil-sinod-of-dort.html
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* “Etos kerja ‘Protestan’ dikembangkan dari pengajaran 

Calvin.” (Crampton) 

* Ke mana saja Kalvinisme pergi, ia telah membawa serta 

sekolahan bersama dengannya, dan meberikan dorongan yang 

kuat untuk kemajuan pendidikan umum.” (Boettner) 

* “Sangat sulit untuk melebih-lebihkan hutang umat manusia 

pada Calvin…sebagai pejuang bagi demokrasi yang terdepan.” 

(John Fiske) 

 

Sebagai tambahan, Kaum Kalvinis sering bangga dengan 

nama besar para penganutnya seperti: 
* Charles Haddon Spurgeon 

* Warfield, 

* MacArthur, 

* George Whitefield, 

* Jonathan Edwards, 

* William Carey, 

* Judson Taylor 

* Loraine Boettner 

* Hogde 

* Louis Berkhof 

 

Tetapi semua pernyataan manusia, seberapa besarpun 

namanya, tidaklah dapat dijadikan standar kebenaran. Segala 

hasil pemikiran manusia haruslah diukur menurut standar 

Alkitab (Firman Tuhan), sebagai satu-satunya standar yang 

absolut dengan konsep penafsiran yang literal, gramatikal, 

verbal, dan plenary. 
 

Sumber: http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/01/kalvinisme

-pendahuluan.html 

 

John Calvin dan James Arminius 
 

 
John Calvin dan James Arminius adalah sosok pribadi yang 

sangat berpengaruh. Dari mereka berdualah muncullah teologia 

yang saling bertentangan. Dan dalam tulisan ini, sejarah awal 

dari teologia mereka. 

 

John Calvin 
 Lahir di Pikardy, Noyon, Perancis, dengan nama Jean 

Cauvin, 10 Juli, 1509. 

 Bapanya bernama Gerald Cauvin, dan dia punya lima 

saudara laki-laki (dua mati saat kanak-kanak) dan dua saudara 

perempuan. Ibunya meninggal, dan akhirnya ayahnya kawin 

lagi. 

http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/01/kalvinisme-pendahuluan.html
http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/01/kalvinisme-pendahuluan.html
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 Calvin sangat pintar dan sangat maju dalam 

pendidikannya. Setelah menyelesaikan masternya di 

Universitas Paris, ia belajar hukum di Universitas Orleans. 

 Tidak jelas kapan dia diselamatkan karena Calvin 

sendiri jarang sekali membicarakan pertobatannya. Barangkali 

ini berhubungan dengan theologinya bahwa bukan manusia 

yang bertobat, tetapi Allah yang menyelamatkan. 

 Sampai dengan juni 1533, Calvin masih seorang 

Katolik dan dia masih membantu seorang wanita masuk 

menjadi seorang biarawati. Barulah pada 4 Mei 1534, Calvin 

mengundurksan diri dari posisi dan gaji bulanan yang ia terima 

dari katedral di Noyon. 

 Pada tahun 1536, Calvin menyelesaikan dan 

menerbitkan edisi pertama dari Institutio. Ini baru dua tahun 

setelah ia resmi keluar dari Katolik. 

 Dalam perjalannya mencari tempat yang aman, ia 

akhirnya tiba di Jenewa. Ia memang pernah diusir dari Jenewa 

pada tahun 1538 karena ia dan temannya Gaullame Farel 

mencoba menerapkan sistem disiplin yang terlalu ketat bagi 

kota itu. Namun pada tahun 1541 Jenewa menerima Calvin 

kembali. Sejak saat itu, Calvin bekerja terus di Jenewa hingga 

kematiannya 23 tahun kemudian, pada tahun 1564. 

 Kepemerintahan Calvin di Jenewa adalah pemerintahan 

yang bertangan besi. Calvin menggabungkan Gereja dan 

Negara di Jenewa, membentuk sebuah Theokrasi. 

 Segala jenis dosa dijadikan oleh Calvin sebagai 

pelanggaran terhadap hukum Jenewa. Orang yang tidak datang 

kebaktian, dihukum, yang berbicara atau yang bermain-main 

dalam kebaktian juga dihukum, bahkan orang yang salah 

memotong rambut orang dengan kurang sopan juga dikenai 

hukuman. Sampai dengan tahun 1546, ada sekitar 58 orang 

telah dihukum mati, dan 76 orang yang dibuang dari Jenewa. 

 Kasus penganiayaan yang paling terkenal adalah 

pembakaran terhadap Michael Servetus yang dihukum di 

Jenewa dengan dukungan penuh dari Calvin. Michael Servetus 

adalah sahabatnya sendiri yang menerima bukunya mengenai 

Institutio lalu Servetus menyoret-nyoretnya dan 

mengembalikan nya kepada Calvin. Jhon Calvin marah karena 

Servetus tidak setuju dengan doktrinnya dan ia menganngap 

Servetus menentang pemerintah dan konsekuensi orang yang 

melawan pemerintah adalah hukuman gantung yang sudah 

menjadi tradisi pada saat itu. Tuduhan terhadap Servetus 

adalah ajaran sesat, tetapi dalam pengadilan Calvin pura-pura 

membelanya agar ia tidak dihukum bakar, tetapi dihukum 

gantung saja. Karena pada saat itu kelompok yang dianggap 

sesat hukumannya adalah hukuman dibakar, Calvin 

membelanya dengan tuduhan memberontak kepada pemerintah 

supaya ia hanya digantung saja (untuk mengelabui dendam atas 

penolakan Servetus atas doktrinnya). Pada saat itu pemerintah 

Jenewa selalu meminta nasehat dan masukan kepada Calvin 

mengenai undang-undang dalam Negara. 

 Orang-orang yang mengkritik bukunya Calvin dan tidak 

setuju dengan theologinya, juga dihukum dengan pembuangan 

dari Jenewa. 

 Mengenai buku Calvin, Institutes of Christian Religion 

edisi final muncul pada tahun 1559: 

1. Ditulis dalam bahasa Latin. Calvin ada juga membuat 

edisi-edisi dalam bahasa Prancis. 

2. Terdiri dari 80 pasal 

3. Sangat bergantung kepada theologinya dan tulisan 

Augustine. Calvin mengutip lebih dari 400 kali dalam bukunya 

institutes belum termasuk karya-karyanya yang lain. 

Theologia Calvin: 
 Karena dibesarkan dalam lingkungan Katolik dan tidak 

berani mengadakan pemisahan yang sepenuhnya dengan 
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Katolik, maka Calvin seperti juga bapa Reformasi yang lain, 

hanya melakukan Reformasi. Artinya, mereka melihat Katolik 

sebagai Gereja yang sebenarnya, tetapi yang telah salah jalan 

dan perlu reformasi. Yang salah hanya pemimpin pada saat itu 

bukan doktrinnya. (padahal doktrin inilah biang keroknya) 

 Theologia bawaan dari Katolik: 

1. Penggabungan Gereja dengan Negara 

2. Baptisan bayi. Walaupun Calvin mengatakan, bahwa 

baptisan tidak perlu untuk keselamatan, tetapi ia sering tidak 

konsisten. Sering menghubungkan baptisan dengan 

pengampunan dosa, kelahiran kembali, dan lain- lain. 

3. Sakramen: Baptisan dan Perjamuan (spiritual presence) 

sebagai sacramen. Ia mengakui bahwa Baptizo berarti 

menyelamkan, tetapi tetap mempraktekkan percikan. 

(anehkan?) 

4. Sifat gereja yang Universal. Ia, seperti tokoh reformasi 

lainnya, tetap percaya gereja universal yang tidak kelihatan. 

5. Menganggap bahwa Israel telah dibuang Allah. Ia 

bingung soal perbedaan Israel dengan Gereja, sehingga dalam 

eskatologi, ia Amillenial. 

6. Theologinya yang paling terkenal adalah tentang 

Pemilihan Allah atau Predestinasi. 

James Arminius 
 Ia lahir di Oudewater Belanda 10 Oktober 1560 dan 

meninggal di Leiden 19 Oktober 1609, dan nama aslinya 

adalah Jacob Harmenszoom. Jacobus Arminius adalah bentuk 

latin dari namanya. 

 Dia menuntut pendidikan di berbagai universitas, dan 

ternyata adalah seorang pelajar yang hebat, bahkan ada 

universitas yang mau menganugerahi dia gelar Doktor jauh 

lebih cepat, tetapi ia tolak karena merasa masih muda. 

 Ia juga pernah belajar di Jenewa, di sekolah Calvin, 

yang dipimpin oleh Theodore Beza waktu itu. Ia belajar dari 

tahun 1581-1586, walaupun pernah cuti 1 tahun untuk belajar 

di Universitas Basel. 

 Setelah itu ia menjadi gembala sidang Dutch Reformed 

di kota Amsterdam ditahbiskan pada tahun 1588. Muncul 

kontroversi ketika ia berkotbah mengeksegesis kitab Roma dan 

tiba di pasal 7, pada tahun 1589. Menurut spekulasi Arminius 

mencapai kesimpulannya melawan Calvin, ketika tahun 1589 

ia diminta untuk berdebat membela doktrinnya Calvin. 

 Mulai tahun 1603 Arminius menjadi Profesor theologia 

di Leiden. Pada masa ini ia terlibat perdebatan dengan berbagai 

tokoh Kalvinis. Karena diserang dan difitnah dari berbagai sisi, 

Arminius meminta agar topik ini diselesaikan dalam suatu 

pertemuan nasional. Tetapi ia lebih dahulu mati sebelum hal itu 

terjadi. 

 Calvin tidak pernah ketemu dengan Arminius, karena 

pada saat Calvin meninggal Arminius masih berusia 4 tahun. 

 Arminius meninggal pada usia 49 tahun (1560-1609) 

D. Pasca-Calvin dan Arminius 
 Setelah kematian Arminius, kontroversi justru semakin 

menjadi-jadi. Pada 14 Januari 1610, para pengikut Arminius 

mengajukan kepada pemerintah (States General), suatu 

dokumen yang dikenal dengan nama Remonstrance. Dokumen 

ini merupakan suatu protes terhadap Kalvinisme. 

 Ada 5 poin Remonstrance yang tercantum dalam 

dokumen itu: 

1. Allah telah menetapkan (decreed) untuk 

menyelamatkan mereka yang percaya kepada Yesus Kristus 

dan bertekun di dalam iman, sehingga yang tidak percaya 

ditinggalkan dalam dosa untuk dihukum. 

2. Yesus Kristus mati bagi semua manusia, menyediakan 

penebusan jika seseorang percaya kepadaNya. 
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3. Manusia ada dalam kondisi berdosa, tidak mampu dari 

dirinya sendiri untuk melakukan apapun yang baik, tetapi 

memerlukan kelahiran kembali. 

4. Manusia tidak dapat tanpa kasih karunia Allah untuk 

melakukan perbuatan atau tindakan baik apapun, tetapi kasih 

karunia Allah ini dapat ditolak. 

5. Orang percaya memiliki kemampuan untuk betekun, 

tetapi mengenai apakah mereka dapat jatuh hilang harus 

ditentukan lebih jelas lagi dari kitab suci. Kaum Arminius 

belum bisa menyimpulkan apakah orang percaya dapat murtad 

atau berbalik dari imannya. 

 Kelompok Kalvinis membalasnya dengan dokumen 

Counter Remonstrance, pada tahun yang sama. Dokumen ini 

berisi 7 poin yang membela Kalvinisme (1610). 

 Kontroversi berlanjut hingga diputuskan untuk 

menggelar suatu sinod untuk menyelesaikannya. Sinod ini 

diputuskan di gelar di Dort 13 Nov 1618 – Mei 1619 di suatu 

kota Belanda yang pro-Kalvinis 

 Sinod ini sebenarnya sangat dikuasai oleh orang-orang 

Kalvinis. Pemimpin sinod adalah John Bogerman, seorang 

Kalvinis yang kuat. Tamu-tamu luar negeri yang diundang juga 

sengaja yang pro-Kalvinis. 

 Tidak heran bahwa pada akhir dari sinod dikeluarkan 

keputusan untuk mengecam pengajaran Arminius. Lalu 

pengajaran Kalvinis disistematiskan dalam 5 poin yang disebut 

Canons of Dort yakni TULIP yang dikenal luas hingga hari ini. 

 Setelah sinod, tokoh-tokoh Arminian dilarang untuk 

menulis apapun tentang sinod tersebut. Para hamba Tuhan 

Arminian disuruh untuk menyangkali pengakuan iman mereka 

atau mereka akan diusir bukan saja dari pelayanan, bahkan dari 

Belanda. Sekitar 200 hamba Tuhan berhaluan Arminian 

diasingkan. Puji Tuhan situasi Theokrasi sesat ini hanya 

bertahan sebentar saja, dan lenyap setelah kematian Pangeran 

Maurice pada tahun 1625. penggantinya, pangeran Frederick 

Henry, cukup toleran dan mengundang mereka kembali. 

 Kontroversi Kalvinisme di Inggris, membuahkan 

Westminster Confession of Faith atau Pengakuan iman 

Westminster yang dibuat oleh Westminster Assambly (1643-

1649). Pengakuan ini menjadi pengakuan yang terkenal 

sekaligus sangat Kalvinistick. Westminster Assembly adalah 

kumpulan tokoh-tokoh theologis yang dipanggil oleh parlemen 

Inggris untuk mendiskusikan masalah-masalah theologis, 

sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada Parlemen. 

Sumber : Semua tulisan ini di dapat dalam mata kuliah 

Kalvinisme di GITS.  

(http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/john-kalvin-dan-

james-arminius.html) 
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SEJARAH KALVINISME – SEBELUM JOHN 

CALVIN 

1. Pengajaran kalvinisme tidak dimulai oleh John Calvin, tetapi 

telah ada sebelumnya. Calvin sendiri mendapatkan teologinya 

dari Agustinus (Augustine). Hal ini diakui oleh para penganut 

Kalvinisme sendiri. 

2. Oleh karena itu, para penganut Kalvinisme berusaha untuk 

membuat citra Augustine menjadi sebaik mungkin. 

a. “Salah satu pikiran theologis dan filosofis yang Allah pernah 

berikan pada gerejaNya.” (Talbot dan Crampton) 

b. “Orang Kristen terhebat sejak masa Perjanjian Baru.” 

(Alexander Souter) 

c. “Augustine menetapkan untuk segala zaman doktrin tentang 

kasih karunia” (B.B. Warfield) 

3. FAKTA sebenarnya tentang Augustine: 

a. Lahir tahun 354 (meninggal 430), Aurelius Augustine hidup 

pada zaman ketika Kaisar Konstantin (306-337) 

menggabungkan kekristenan dengan kerajaan Roma, dan ia 

memberi landasan filosofis/theologis untuk hal tersebut. 

b. Lahir di kota TAGASTE, Afrika (sekarang daerah Algeria), 

ibunya adalah seorang Kristen, sedangkan ayahnya bukan. 

Pada usia 17 tahun, Augustine pindah ke Carthage, dan mulai 

hidup dalam Perzinahan dengan seorang perempuan, yang 

melahirkan seorang putra baginya. 

c. Pada waktu itu, Dia juga masuk mazhab Manichaeisme, 

yang menekankan asketikisme, hidup selibat, dan 

vegetarianisme. Pengaruh mazhab ini masih terasa di hidup 

Augustine selanjutnya. 

d. Pada tahun 384, Augustine pindah ke kota Milan, dan 

disinilah Augustine bertobat dan masuk Kristen. Dia 

belakangan pindah ke Hippo (Afrika), dan menjadi uskup di 

sana. 

 

 
 

e. Dalam theologinya, Augustine sangat dipengaruhi 

oleh filosofi PLATO, yang menekankan ke- universal-an. 

f. Augustine bukan hanya dianggap sebagai BAPAK 

KALVINISME, tetapi juga BAPAK dari Katolik, Dia adalah 

salah satu dari empat orang Doktor Gereja mereka yang yang 

paling pertama. 

g. Augustine mengajarkan bahwa BAPTISAN ITU 

MENYELAMATKAN. Dia MENDUKUNG baptisan bayi 

dengan sepenuh hati. Ia mengatakan bayi yang tidak sempat 

dibaptis akan masuk ke dalam suatu tempat yaitu LIMBO 

(purgatori) ini adalah doktrin jadi-jadian dari Augustinus. 

h. Augustinus mengajarkan adanya konsep PURGATORI 

(API PENYUCIAN) yang sama sekali tidak ada dasar 

alkitabnya. 
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i. Augustine percaya bahwa kitab-kitab APOKRIFA sebagai 

Firman Tuhan. Inilah sebabnya dia disebut bapak Katolik 

j. Doktrin gerejanya Augustine menekankan GEREJA 

UNIVERSAL YANG KELIHATAN, sehingga membuka jalan 

bagi Roma Katolik untuk berjaya. 

k. Augustine menganggap HUBUNGAN SEKESUAL 

sebagai suatu yang KOTOR, dan adalah dosa untuk 

berhubungan seksual kecuali untuk tujuan menghasilkan 

keturunan. Itulah sebabnya Katolik melarang pengikutnya 

memakai alat kontrasepsi karena tujuan melakukan hubungan 

seksual itu memang untuk memiliki keturunan jadi tidak boleh 

memakai kontrasepsi. 

l. Augustine mendirikan sistem SAKRAMEN dengan 

mengatakan, bahwa sakramen adalah bukti yang kelihatan dari 

kasih karunia yang tidak kelihatan. Ia menambah penahbisan, 

pernikahan, dan lain-lainnya sebagai bagian dari sakramen. 

m. Augustine percaya kepada 

konsep TRANSUBSTANSIASI yaitu bahwa roti dan anggur 

Perjamuan BENAR-BENAR Berubah menjadi daging dan 

darah Yesus. 

n. Augustine percaya bahwa Maria tetap PERAWAN setelah 

melahirkan Yesus, dan bahkan hingga kematiannya. 

Augustinus mengakui Maria itu perawan seumur hidup. 

o. Dalam penafsiran Alkitab, Augustine mengikuti penafsiran 

ALEGORIS. 

p. Dalam eskatologi, Augustine melalui bukunya City of God, 

mengajarkan AMILENIALISME. Kadang-kadang dia juga 

mengajarkan POST-MILENIALISME. 

q. Augustine adalah tokoh yang paling bertanggung jawab atas 

keputusan untuk MENGANIAYA mereka yang dianggap 

sebagai kelompok sesat. 

Dalam zamannya, Augustine mendukung penuh penganiayaan 

terhadap kelompok Donatis. Ketika ia kalah debat dengan 

kelompok Donatis ia mengusulkan kepada Theodotus agar 

setiap orang yang sesat dihukum dengan alasan: membela 

kebenaran dengan Argumentasi itu baik, tetapi Donatis itu 

masih kanak-kanak jadi harus dianiaya dulu supaya mereka 

masuk gereja yang benar, setelah itu mereka (Donatis) 

berterimakasih (seperti anak kecil yang dipaksa minum obat). 

Ini sudah menjadi ajaran Iblis untuk memaksa orang lain untuk 

mengakui dan menganut fahamnya dengan paksa, sekalipun 

ajaran itu tidak masuk akal atau bertentangan dengan akal sehat 

manusia. 

r. Tidak heran, dia dipanggil sebagai BAPAK KATOLIK, 

karena hampir semua doktrin Katolik dapat ditelusuri kembali 

ke Augustine. 

s. Dia juga mengajarkan bahwa manusia 

telah DITENTUKAN/DIPILIH dari semula untuk masuk 

surga atau masuk neraka. Walaupun demikian, Augustine 

sendiri tidak terlalu mantap dalam hal apakah seseorang yang 

telah lahir baru masih dapat terhilang? 

t. Doktrin Pemilihan atau Predestinasi Augustine, tersusun 

semakin rapi ketika dia berdebat dengan Pelagius yang 

memang pengajarannya sesat dengan mengajarkan, bahwa 

keselamatan itu melalui usaha manusia. 

u. Augustine mengajarkan bahwa karena kejatuhan ke dalam 

dosa, manusia tidak mampu untuk percaya kepada Allah, dan 

bahwa haruslah Allah yang dengan kasih karunia memberikan 

iman/percaya tersebut kepada orang itu. Manusia tidak 

memiliki kehendak bebas untuk percaya atau tidak percaya. 

Keputusan Allah untuk menyelamatkan seseorang dan 

membinasakan lainnya adalah sepenuhnya ARBITRER, tidak 

dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan, dan bahwa 

Predestinasi ini sudah dilakukan sebelum dunia diciptakan. 

Mereka yang dipredestinasikan untuk keselamatan tidak 

mungkin tidak selamat, mereka yang ditentukan untuk 
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BINASA tidak mungkin selamat. Augustine juga percaya 

bahwa tidak ada seorang pun yang bisa tahu dia orang pilihan 

atau bukan. 

v. Sangat mengherankan, orang yang sesat seperti Augustine, 

dapat dianggap sebagai seseorang yang luar biasa ortodoks, 

bahkan sebagai “PENCETUS Reformasi.” Semua hanya 

karena Augustine merupakan pencetus teori-teori Calvin. 

Kalau Augustine dapat sesat dalam kebanyakan doktrinnya, 

bukankah doktrin tentang predestinasi patut dicurigai? 

Kisah 

Agustinus https://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo 

 

 

PENGANIAYA ATAS NAMA YESUS 

 

REFORMASI KEPALANG TANGGUNG 

 

Pada 31 Oktober 1517, seorang rahib yang bernama Martin 

Luther memakukan 95 dalil yang bertentangan dengan 

kebijaksanaan Gereja Roma Katolik di gerbang gereja kota 

Wittenberg. Tentu Paus pada saat itu menjadi kalang kabut. 

Luther sampai pada kesimpulan bahwa Gereja Roma Katolik 

telah MENYIMPANG JAUH DARI KEBENARAN. 

Mereka mengajarkan jalan keselamatan yang melalui perbuatan 

manusia. Contoh yang paling konkrit pada saat itu ialah ‘surat 

pengampunan dosa’ yang diperjualbelikan. 

Sayang sekali Luther tidak melihat bahwa akar 

permasalahannya ialah baptisan keselamatan (baptism 

regeneration), yaitu paham tahyul tentang baptisan yang 

dimulai jauh-jauh sebelumnya yang mengajarkan bahwa 

baptisan dapat melindungi seseorang dari gangguan iblis, dari 

sakit-penyakit, dan memastikan keselamatan. 

 

Luther menyerukan agar kembali kepada iman. Nats 

Alkitabnya yang paling terkenal ialah Roma 1:17, “Sebab di 

dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan 

memimpin kepada iman, seperti ada tertulis: ‘Orang benar akan 

hidup oleh iman.’.” 

Kaum Anabaptis yang sedang bersembunyi merasa sangat 

senang pada perjuangan Martin Luther. Mereka menyangka 

bahwa mereka mendapat teman baru di dalam peperangan 

iman. Banyak di antara mereka segera menggabungkan diri 

dengan Luther. Demikian juga para Anabaptis yang di Swiss. 

Mereka sangat bersukacita atas perjuangan Calvin dan Zwingli 

dan keluar dari persembunyian untuk menggabungkan diri 

dengan mereka. 

Namun kemudian mereka sangat kecewa karena menyadari 

rupanya para reformator itu tidak sanggup melihat inti 

permasalahan yang menyebabkan berdirinya Satan’s 

Millenium. Rupanya baik Luther, Calvin, maupun Zwingli 

tidak menyadari bahwa kesalahpahaman tentang makna 

baptisan adalah awal penyebab dari malapetaka yang telah 

berlangsung ribuan tahun. Baik Luther, Calvin maupun 

Zwingli tetap membaptiskan bayi yang tidak mengerti apa-apa. 

Mereka tidak menyadari bahwa tindakan itu berarti 

memasukkan orang-orang yang belum dilahirkan kembali ke 

dalam gereja. Mereka menganggap masalahnya bukan dari 

baptisan karena mereka tidak sanggup menyadari bahwa lebih 

gampang menghimbau orang yang belum dibaptis untuk 

bertobat dan menerima Kristus daripada orang yang telah 

dibaptiskan ke dalam gereja. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo
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Yang lebih mengecewakan kaum Anabaptis lagi ialah ternyata 

para Reformator tidak mengerti apa perbedaan konsep Doktrin 

Gereja Lokal dengan Doktrin Gereja Universal. Mereka tidak 

sanggup melihat bahwa Gereja Roma Katolik menjadi 

sedemikian sesat itu gara-gara dikawinkan dengan negara oleh 

si Constantine. 

Baik Luther, Calvin, maupun Zwingli adalah orang-orang yang 

dibaptis sejak bayi di Gereja Roma Katolik. Mereka sendiri 

belum pernah dibaptis dengan Baptisan Alkitabiah, yaitu 

baptisan yang didahului Pengakuan percaya (Kis 8:36-38). 

Kemudian mereka membaptiskan semua pengikut mereka 

dengan cara yang sama, yaitu yang mereka tiru dari Gereja 

Roma Katolik. Lalu kalau ada pengikut mereka yang 

menyadari kesalahan mereka dan ingin menggabungkan diri 

dengan para Anabaptis, salahkah kalau para Anabaptis 

meminta agar mereka mengaku percaya di depan jemaat dan 

kemudian membaptiskan mereka dengan baptisan Alkitabiah? 

Reformasi yang mereka lakukan ternyata sebuah reformasi 

yang kepalang tanggung. 

GILIRAN MENJADI PENGANIAYA 

 

Sesungguhnya apa yang dilakukan para reformator itu malu 

sekali untuk diceritakan. Para reformator menjadi marah sekali 

kepada kaum Anabaptis dan berusaha membunuh mereka. 

Oh..oh..oh.. darimana mereka belajar sikap membunuh orang 

yang tidak setuju dengan mereka? Kalau tidak salah, itu dari 

nenek moyang rohani mereka, yaitu Gereja Roma Katolik yang 

telah membunuh banyak orang. Bahkan Galileo seorang 

ilmuwan yang mengatakan bahwa Bumi ini bulat, dipenggal 

kepalanya oleh Gereja Katolik. 

 

Reformator yang tercatat paling banyak membunuh Anabaptis 

ialah Zwingli. Ketika Zwingli mendengar bahwa pengikutnya 

yang meninggalkannya itu menggabungkan diri dengan 

Anabaptis dan mereka dibaptis ulang, ia sangat tersinggung 

dan marah sekali. Ia menganggap orang-orang Anabaptis tidak 

menghargai baptisannya. Zwingli mengumumkan bahwa 

barangsiapa yang dibaptis kedua kali, kepadanya akan 

dilaksanakan baptisan ketiga, yaitu ditenggelamkan ke dalam 

air. 

 

Tulisan ini akan berubah dari booklet menjadi buku yang tebal 

sekali jika membicarakan semua Anabaptis yang dibunuh oleh 

Gereja Roma Katolik dan reformator. Orang pertama yang 

dibunuh oleh Zwingli ialah Conrad Grebel, seorang pengikut 

Zwingli yang kemudian menyadari bahwa iman harus 

mendahului baptisan. Orang berikut yang dibunuh ialah Felix 

Manz. Ia ditenggelamkan di sungai Limmat. Felix Manz, 

sesuai dengan keputusan pengadilan, dibawa terikat dari 

penjara Wellenberg melewati pasar ikan menuju sebuah 

perahu. Sepanjang jalan ia bersaksi kepada anggota dewan dan 

semua orang yang berdiri di pantai sungai Limmat, sambil 

memuji Allah karena walaupun ia seorang berdosa namun 

diizinkan untuk mati demi kebenaran. Kemudian ia 

menyerukan bahwa baptisan orang percaya adalah baptisan 

yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan pengajaran 

Kristus. Suara ibunya terdengar dari jauh mengikuti arus 

sungai yang memohonnya dengan amat sangat agar ia tetap 

setia di saat-saat menghadapi pencobaan. Setelah mereka 

mengumumkan hukumannya, ia dinaikkan ke dalam perahu 

kemudian mengikuti arus hingga ditengah-tengah sungai 

Limmat, lalu mereka menurunkan jangkar. Ketika tangan dan 

kakinya diikat ia berseru dengan suara nyaring, “In manus 

tuas, Domine, commendo spiritum meum” (ke dalam 

tanganMu, Tuhan, kuserahkan rohku). Beberapa saat 
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kemudian air sungai yang dingin menutupi kepala Feliz Manz. 

Menurut catatan Bernhard Wyss, hukuman itu dijatuhkan pada 

5 Januari 1527, hari Minggu, jam 3 sore. 

Anabaptis lain korban pembunuh Zwingli ialah George 

Blaurock. Ia adalah seorang pelayan Anabaptis yang lebih 

efektif dari Greble dan Manz. Pada saat Felix Manz dihukum 

mati, George Blaurock hanya dihukum cambuk. Selanjutnya, 

dua setengah tahun kemudian ia dibakar hidup-hidup di sebuah 

tiang oleh kelompok Zwingli. 

Para reformator berpikir bahwa dengan penganiayaan yang 

mereka lancarkan maka kaum Anabaptis akan menggabungkan 

diri dengan mereka. Mereka betul-betul tidak menarik 

pelajaran dari apa yang mereka alami dari Gereja Roma 

Katolik. Bagi para reformator baptisan itu bukan masalah besar 

yang perlu ditekankan dan diperdebatkan. Namun yang tidak 

dapat dijelaskan ialah, mengapa sesuatu yang mereka katakan 

tidak berarti itu bisa menyebabkan mereka membunuh orang? 

Di pihak lain orang juga bertanya, mengapa kaum Anabaptis 

mau mati hanya demi beberapa perbedaan yang “kecil”? 

Jawabannya, kecil bagi orang-orang yang tidak mengerti 

kebenaran, dan besar bagi yang sungguh-sungguh ingin 

mematuhi Tuhan. Kaum Anabaptis menyadari bahwa kalau 

gereja terus membaptiskan orang-orang yang belum 

dilahirbarukan, maka itu akan menjadi penyebab utama 

kesesatan gereja pada aspek lain di kemudian hari. Hal kedua 

ialah konsep sacral-societyyang menghasilkan perkawinan 

gereja dan negara. Itu adalah malapetaka bagi gereja yang tidak 

bisa dianggap sepele. 

Munculnya konsep sacral-society dalam diri para reformator 

ialah karena menafsirkan gereja sebagai Israel rohani. Kalau 

gereja adalah Israel rohani maka cara Israel mengahadapi 

penyesat sebagaimana yang tertulis di dalam Taurat bisa 

diterapkan kepada orang-orang yang menentang penafsiran 

mereka. Konsep bahwa gereja adalah Israel rohani ini 

diciptakan untuk membenarkan baptisan bayi yang 

diargumentasikan sebagai pengganti sunat. Padahal firman 

Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa sunat jasmani itu 

digantikan dengan SUNAT HATI, bukan dengan baptisan 

(Roma 2:28-29). 

Dengan konsep sacral-society para reformator mengawinkan 

gereja mereka dengan negara mereka. Calvin dan Zwingli 

mengawinkan gereja Presbyterian/ Reform mereka dengan 

pemerintah Swiss, dan membunuh setiap orang yang tidak 

setuju dengan mereka. Luther mengawinkan gerejanya, Gereja 

Protestan, dengan pemerintah Jerman. Mereka membagi 

wilayah-wilayah kekuasaan gereja serta menyiksa bahkan 

membunuh orang-orang yang tidak setuju dengan mereka. 

Sekalipun tidak tercatat bahwa Luther membunuh Anabaptis, 

namun ia tidak pernah mengkritik perbuatan Zwingli. Calvin 

teman Zwingli tidak menjatuhkan tangannya secara langsung 

seperti Zwingli, namun secara diam-diam ia menyetujuinya. 

Sikapnya yang tidak secara terang-terangan menentang 

Anabaptis itu mungkin dikarenakan ia mengawini janda 

seorang Anabaptis yang telah terbunuh di Holand, Idelette de 

Bure. 

Servetus, bukan Anabaptis, melainkan seorang penentang 

Baptisan Bayi, dibakar oleh pemerintah kota Geneva yang 

dikendalikan oleh John Calvin. Sementara api menyiksanya ia 

berseru, “Jesus, thou Son of the eternal God, have mercy upon 

me!” (Yesus, Engkau putra Allah yang kekal, kasihanilah 

aku!). Hal itu sangat memilukan hati orang-orang yang 
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menyaksikan. Namun Calvin menyetujui dan berusaha 

membela tindakan pembunuhan atas Servetus. 

“Calvin felt it necessary, therefore, to come out with a public 

defense of the death-penalty for the heresy, in the spring of 

1554. he appealed to the Mosaic law against idolatry and 

blasphemy,….” 
Terjemahannya, “Selanjutnya Calvin merasa perlu memberikan 

pembelaan terhadap tindakan hukuman mati bagi penyesat 

yang terjadi pada musim semi 1554. Ia menerapkan hukum 

Musa untuk menghadapi penyembah berhala dan penghujat.” 

 

Sekalipun para pengikut Calvin berusaha mencuci nama Calvin 

dari percikan darah orang-orang yang tidak menyetujui 

theologinya, namun bercak-bercak Darah Kaum Martir Yang 

Belum Kering tetap terlihat jelas. Ia merekomendasi bahkan 

berusaha membenarkan tindakan pembunuhan penentangnya 

dengan konsep sacral-society Perjanjian Lama. Di antara 

doktrin-doktrin Calvin yang salah, Doktrin Gereja 

(Ecclesiology) nya adalah yang paling parah karena ia tidak 

dapat keluar dari konsep gereja Katolik (universal) dan 

masyarakat suci (sacral-society) hasil penggabungan gereja dan 

negara yang diprotesnya. Ia tidak dapat melepaskan diri dari 

konsep sacral-society PL itu disebabkan karena penafsirannya 

bahwa gereja adalah Israel rohani. 

Didalam konsep sacral-society, yang mana agama dan negara 

disatukan, maka musuh agama adalah musuh negara, dan 

sebaliknya. Karena Yudaisme PL ada dalam lingkup sacral-

society, maka kita bisa mengerti mengapa ada perintah untuk 

membunuh para pengajar ajaran sesat dan yang menghujat. 

Tetapi Tuhan menginginkan agar Jemaat Perjanjian Baru tidak 

menerapkan sistem sacral-society, dengan mengatakan bahwa 

hukum Taurat dan masa para nabi itu berhenti pada saat 

pemunculan Yohanes Pembaptis (Matius 11:13). Oleh sebab 

itu sama sekali tidak dibenarkan untuk membunuh orang 

apapun alasannya. 

Sikap yang Tuhan inginkan dari murid-murid Perjanjian 

BaruNya terhadap orang yang tidak percaya itu bukan 

membunuh mereka, melainkan menginjili mereka. Sedangkan 

kepada orang yang menentang, itu bukan dengan menyiksa 

mereka, melainkan menjelaskan kepada mereka kebenaran dan 

mendoakan mereka. 

Penganiayaan terhadap kaum Anabaptis ternyata meluas 

seturut dengan berdirinya gereja-gereja yang dipersatukan 

dengan negara. Ketika gereja Anglikan (Episkopal) disatukan 

dengan pemerintah Inggris, maka menderitalah kaum 

Anabaptis di Inggris. Namun penganiayaan tidak membuat 

orang jera, melainkan membuat orang-orang berotak bertanya-

tanya untuk mencari kebenaran di balik penganiayaan itu. 

Benjamin Keach, seorang yang berhasil menulis 33 buku 

akhirnya menyadari iman kaum Anabaptis adalah iman 

Alkitabiah. Dialah yang mendirikan jemaat yang kemudian 

digembalakan C.H. Spurgeon. Ketika pemerintah, pemilik 

gereja Episkopal, menyadari bahwa buku-bukunya 

mengandung pengajaran Anabaptis, akhirnya mereka 

menjatuhkan hukuman denda, penjara, dan sebelumnya di-

pillory (dihadapkan di depan umum untuk dilempar dengan 

telor, batu dan lain sebagainya). Kesempatan ini dipakai Keach 

untuk berkhotbah kepada orang-orang yang datang 

menontoninya. Semua buku-bukunya dibakar dihadapannya, 

dan kemudian ia dipenjarakan berkali-kali. 

 

John Bunyan, pengarang buku Perjalanan Seorang 

Musafir yang dikenal baik oleh orang Kristen Indonesia, 
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menulis buku itu di dalam penjara Bedford, Inggris. 

Pemerintah Inggris ingin mengeluarkannya dari penjara jika ia 

mau berjanji tidak akan mengkhotbahkan doktrin Anabaptis. 

Rupanya Bunyan memilih tinggal di dalam penjara daripada 

tidak dizinkan mengkhotbahkan iman yang benar. 12 tahun 

lamanya ia dipenjarakan. Satu-satunya penghiburan yang 

berharga ialah putrinya yang buta yang selalu hadir 

menghiburkannya. Buku Perjalanan Seorang Musafir itu 

sebenarnya adalah cerita yang ditulisnya untuk menghibur 

putrinya. 

Pembaca sekalian, Anabaptis tidak pernah membunuh 

siapapun, karena ketika ia membunuh untuk membenarkan 

pengajarannya, maka ia bukan seorang Anabaptis lagi. Yang 

dilakukan oleh seorang Anabaptis terhadap orang-orang yang 

tidak menyukai pengajarannya hanyalah berusaha menjelaskan 

kebenaran kepada mereka dan mendoakan mereka agar Allah 

mencelikkan mata rohani mereka. 

Sumber: PEDANG ROH: Jurnal Teologi, Sarana 

Pendidikan Teologi dan Pemberitaan Kebenaran oleh 

GITS, Edisi 57, Triwulanan Oktober-Desember 2008, 

Suhento Liauw (STh., M.R.E., D.R.E., Th.D) 
 

 

 

 

 

 

KUPAS TUNTAS TULIP 

 

TOTAL DEPRAVITY 

Ini adalah awal dari ajaran Calvin. Ini adalah doktrin yang 

“sangat menjunjung Allah dan merendahkan manusia”. 

Alasannya adalah: 

* Bila manusia dijunjung, maka Allah direndahkan. (Teori 

Kalvinis ini sebenarnya sangat merendahkan Allah dan juga 

manusia.) 

* Manusia itu sudah bobrok Roma 3:10-18 

* Manusia bukan hanya bobrok tetapi “mati” seperti orang 

mati. Efesus 2:1 

Dari ayat-ayat ini Kalvinis melangkah dari Total Depravity ke 

Total Inability. 

Total Inability adalah : 

* Ketidakmampuan manusia untuk merespon kepada Allah, 

Yoh 6:43-44, Yoh 8:42-4 

* Ketidakmampuan manusia untuk berbuat baik sama sekali 

* Ketidakmampuan manusia untuk percaya kepada Allah 

seperti Lazarus yang mati. 

Kalvinisme merasa menjunjung Monergisme yang berasal dari 

dua kata Yunani μονος = satu, εργον = pekerjaan, artinya Allah 

bekerja sendiri, tanpa bantuan pihak lain. Calvin memiliki 

kepercayaan bahwa Allah mampu menyelamatkan tanpa 

bantuan ciptaanNya. Ya benar! Saya tidak meragukan hal itu. 

Tetapi ada tanggungjawab manusia untuk merespon kepada 

Kasih karunia yang telah Ia sediakan bagi manusia secara 

umum. Penebusan adalah tanggungjawab Allah atau jalan 

keselamatan Allah yang melakukan, tetapi manusia harus 

melangkah dengan iman. 
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Argumen Kalvinis dalam Yoh 8:34-35 “ Setiap manusia sudah 

berbuat dosa dan ia adalah hamba dosa dan tetap tinggal dalam 

dosa, itulah sebabnya dia tidak bisa berbuat baik. Akibatnya 

ada beberapa analogi yang mereka pakai dalam hal ini: 

* Manusia memiliki sifat dosa, Yeremia 13:23 “dapatkah orang 

Ethopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah 

belangnya?” 

* Roma 8: 5-8 Orang yang hidup di dalam daging tidak 

berkenan kepada Allah 

* I Kor 2:14 Manusia tidak mampu mengerti hal-hal yang dari 

Allah. 

* Yoh 6:43-47 Manusia tidak bisa datang dan mendengar 

Allah. 

* Yoh 8:42 Orang yang tidak dipilih tidak bisa percaya kepada 

Kristus. 

* Yoh 8:47 hanya orang yang dipilih saja yang bisa percaya. 

Kalvinis percaya kehendak bebas manusia, tetapi berbeda 

dengan kehendak bebas dalam pengertian umum. Kehendak 

bebas dalam pengertian Kalvinis adalah “manusia bebas hanya 

percaya saja, secara khusus bagi mereka yang sudah dipilih 

dari semula. Konsekuensinya mereka yang tidak percaya, 

hanya bebas menolak Yesus atau mereka bebas untuk tidak 

percaya, tetapi untuk percaya mereka tidak bebas atau tidak 

bisa sama sekali. 

Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa manusia hanya bebas 

melakukan yang baik dan setelah manusia jatuh dalam dosa 

manusia hanya bisa melakukan yang jahat atau dosa saja. 

Ada beberapa analogi yang mereka pakai untuk membela 

konsep ini. 
* Allah Kudus dan bebas melakukan yang baik saja karena itu 

sudah sifatNya. 

* Manusia yang berdosa bebas melakukan dosa, karena itu 

sudah sifatnya. 

* Manusia bebas menolak Allah, tetapi tidak bebas percaya 

* Adam manusia pertama bebas melakukan yang baik dan 

buruk sebelum ia jatuh ke dalam dosa. Tetapi ia memilih yang 

buruk dan setelah ia jatuh, ia tidak bebas untuk memilih yang 

baik. 

* Adam kedua yaitu Yesus Kristus hanya bisa memilih yang 

baik 

Counter untuk ayat-ayat ini: 
1. Apa itu bobrok total (Total Depravity) menurut Alkitab? 

2. Apakah orang-orang yang sudah bobrok total selalu 

melakukan hal-hal yang bobrok saja? 

Tidak..! Buktinya ada banyak manusia yang bisa melakukan 

kebaikan atau hal-hal yang baik. Contoh mereka yang tidak 

mengenal Tuhan saja mereka masih bisa, bahkan sering 

melakukan kebaikan supaya mereka bisa masuk Sorga 

(menurut kepercayaan mereka), sekalipun itu tidak mungkin. 

Dapat juga kita lihat manusia tidak saling membunuh atau 

tidak melulu melakukan kejahatan yang secara moral salah. Ini 

menunjukkan bahwa manusia yang belum percaya tidak terus-

menerus dan harus melakukan yang buruk atau yang jahat. 

Contoh dalam Alkitab Matius 7:11 “Jadi jika kamu yang jahat 

tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, 

apalagi Bapamu yang di Sorga.” Ayat ini memberi penjelasan 

yang baik, bahwa orang yang jahat saja menurut kaca mata 

Tuhan masih bisa melakukan perbuatan baik. Ia tidak melulu 

melakukan yang jahat sekalipun ia adalah orang berdosa/bukan 

orang pilihan. 

Bobrok total tidak harus sebobrok-bobroknya atau selalu 

melakukan yang jahat. Roma 2:15 ”Sebab dengan itu mereka 

menunjukkan, bahwa isi hukum taurat ada tertulis dalam hati 
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mereka, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling 

membela. Dalam ayat ini memberitahukan bahwa orang yang 

tidak percaya juga memiliki hukum Taurat dalam hati nurani 

mereka dan mereka ini bukan orang pilihan, tetapi ada 

moralitas dalam hidup mereka. Ini merupakan kasih karunia 

kepada manusia tanpa terkecuali baik yang percaya maupun 

yang tidak percaya. 

Hal ini memberitahu kepada kita, bahwa total depravity dalam 

konsep Alkitab berbeda dengan konsep Kalvinisme. Yang jahat 

dalam Alkitab adalah yang sesuatu yang tidak sesuai dengan 

standar Allah. Manusia bisa saja melakukan sesuatu yang baik 

dan benar tetapi tidak sesuai dengan standart Allah. Ini adalah 

kebenaran yang relatif, tergantung siapa yang menilai. 

Pekerjaan yang baik menurut standard Allah ada dalam Yoh 

6:28-29, yakni Percaya kepada Yesus Kristus yang diutus 

Allah. 
Dalam Alkitab tidak ada satu ayatpun yang mengatakan 

manusia tidak bisa percaya kepada Allah. (BERSAMBUNG) 

Pandangan Kalvinis lainnya: 
1. Kehendak manusia tidak ada hubungannya dengan 

keselamatan. 

Yoh 1:12-13 “Tetapi semua orang yang menerimaNya 

diberiNya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu 

mereka yang percaya dalam namaNya; orang-orang yang tidak 

diperanakkan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara 

jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah.” 

2. Roma 9:16 “Hal itu tidak bergantung kepada kehendak 

orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah”. 

Dalam konsep Kalvinis, bahwa kelompok orang yang percaya 

akan adanya kehendak bebas manusia untuk percaya dan 

menolak Yesus mengajarkan Sinergisme, atau kerja sama 

antara Allah dan manusia supaya manusia selamat. 

Konsep Total Depravity Kalvinisme bukanlah meninggikan 

Allah, tetapi merendahkan Allah. Karena dalam konsep 

Kalvinis manusia itu tidak bebas, maka konsekuensinya 

manusia itu sama dengan robot. Seolah-olah Allah sedang 

berurusan dengan robot yang harus mengerti dan memuliakan 

Dia. Apakah Allah memberi tanggungjawab moral kepada 

robot? Atau bagaimana mungkin Allah meminta 

pertanggunganjawab dari mayat yang jelas-jelas tidak bisa 

mendengar, merasa dan berkomunikasi. 

Sebenarnya Kalvinis sedang mengajarkan TOTAL 

INABILITY, yakni ketidakmampuan total dari manusia. Total 

Depravity memang diajarkan Alkitab. Roma 3:10″tidak ada 

yang benar, seorangpun tidak.” Tetapi Alkitab tidak 

mengajarkan ketidakmampuan total yang Kalvinis ajarkan. 

Mereka sering memanipulasi Pengkotbah 7:20 “sesungguhnya 

di Bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak 

pernah berbuat dosa.” Ayat ini memang benar tidak ada 

kesalahan di dalamnya. Tetapi kesalehan dan perbuatan baik 

yang Pengkotbah maksud adalah kebenaran manusia yang 

mampu membenarkan dirinya di hadapan Allah sehingga ia 

layak menerima keselamatan atau layak masuk Sorga. 

 Dalam Alkitab banyak referensi yang mana manusia 

mampu melakukan yang baik, bukan hanya bisa melakukan hal 

yang bobrok saja. Hal ini sangat didukung Alkitab dan 

pengalaman hidup manusia sehari-hari. Contoh nyata adalah 

orang Muslim, Budha, Hindu, mereka tidak melakukan 

pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, tindakan yang 

anarkis setiap hari atau setiap waktu. Mereka masih melakukan 

hal-hal yang benar dan positif secara manusia. Ini 

membuktikan, bahwa manusia yang bukan pilihan bisa 
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melakukan perbuatan yang baik. Jadi manusia itu tidak mati 

total seperti mayat dalam konsep Kalvinis. Bukan berarti 

manusia tidak bisa berbuat baik. 

 Dalam Luk 6:33 “sebab jika kamu berbuat baik kepada 

orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-

orang berdosapun berbuat demikian.” Dalam konteks nats ini, 

Tuhan Yesus membuat perbandingan etika orang yang percaya 

dengan yang tidak. Dan dalam pernyataan yang tegas, bahwa 

orang jahat saja bisa melakukan perbuatan yang baik. Mungkin 

dapat kita ambil contoh seorang perampok yang menolong 

temannya di rumah sakit yang sedang sekarat dengan 

membiayai seluruh pengobatannya. Bukankah ia sedang 

melakukan tindakan kemanusiaan? Atau contoh klasik dalam 

dunia perfilman pahlawan Robin Hood yang merampasi orang-

orang kaya dan membagi-bagikan hasilnya kepada orang 

miskin. Bukankah dia menjadi dewa penolong di dalam benak 

orang-orang yang ia tolong? Dan dalam ayat ini Tuhan 

menjelaskan, bahwa orang orang berdosa sama dengan orang 

yang tidak percaya kepada Allah, tetapi masih bisa melakukan 

hal baik, bukan yang bobrok melulu. 

 Dalam Matius 7:12 “apa yang kamu kehendaki supaya 

orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada 

mereka” dalam ayat ini juga Tuhan sedang berbicara di dapan 

umum yang sebagian besar adalah orang-orang yang tidak 

percaya, bahkan kelak akan menyalibkan Dia. Tuhan 

menghimbau untuk melakukan hal yang baik, agar datang yang 

baik. Tentu Tuhan tidak akan memerintahkan hal demikian jika 

manusia tidak sanggup untuk melaukan hal yang baik. 

Tentulah Allah tidak akan memerintahkan manusia secara 

umum berbuat baik kepada sesama, jikalau hanya orang pilihan 

saja yang mampu melakukan yang baik dan benar. 

 Dalam hal ini, Kalvinis salah mengerti ayat-ayat dalam 

Roma 3:10 dan Pengkotbah 7:20. Memang manusia tidak dapat 

membenarkan dirinya di hadapan Allah dengan segala 

perbuatan baiknya. Kalvinis sepertinya tidak bisa 

membedakan: 

 Ada perbuatan benar 

 Ada perbuatan yang membenarkan 

Dua hal ini yang Kalvinisme salah pengertian karena pada 

dasarnya perbuatan baik manusia tidak dapat membenarkan 

dirinya di hadapan Allah. 

Ef 2:1 “Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-

pelanggaran dan dosa-dosamu,” 

Kolose 2:13 “Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh 

pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, 

telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia 

mengampuni segala pelanggaran kita.” 

Dalam konsep Kalvinis, bahwa manusia itu sama seperti 

Lazarus yang mati, tidak bisa mendengar suara Tuhan. Mereka 

sering memakai Yoh 8:43 untuk membuktikan bahwa manusia 

berdosa yang tidak dipilih tidak dapat mendengar suara Tuhan. 

Ayat ini sering Kalvinis pakai sebagai ayat kunci poin total 

depravity. 

Kalvinis menerapkan Mati rohani sama dengan mati Jasmani. 

Dalam pengertian Kalvinis mati berarti tidak bisa berbuat apa-

apa. 

Ini adalah konsep yang salah 
Secara logika, orang yang mati rohani seharusnya juga tidak 

bisa melakukan apa yang secara rohani Salah dan Benar. Bukti 

Alkitab bahwa konsep Kalvinis salah adalah dalam Luk 15:24 

“Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia 

telah hilang dan didapat kembali” Ayat ini membuktikan anak 

yang secara rohani mati, tetapi ia masih dapat melakukan hal 

atau keputusan yang baik untuk kembali kepada bapaknya. 
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Jadi defenisi mati menurut Kalvinis tidak lengkap dan 

mengakibatkan kesalahan yang sangat membahayakan 

kekristenan. 

Roma 6:2 ‘Sekali-kali tidak! Bukankah kita telah mati bagi 

dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? 

Dalam ayat ini orang percaya juga mati. Ayat ini sekaligus 

membuktikan, bahwa manusia masih bisa melakukan dosa, 

sekalipun ia telah mati bagi dosa. Artinya orang yang di dalam 

Kristus juga masih bisa jatuh dalam dosa. Ini sangat 

bertentangan dengan konsep Kalvinis, bahwa orang pilihan 

hanya bebas percaya dan otomatis hanya bebas berbuat baik. 

Adakah kaum Kalvinis yang merasa diri sudah dipilih hanya 

bebas berbuat baik saja? Dapatkah anda hitung berapa 

pelanggaran yang telah anda perbuat dalam minggu 

ini? Bukankah seharusnya kaum Kalvinis menjadi 

manusia-manusia yang suci, tak bercela karena hanya 

bebas berbuat baik? 

Ini konsep theologia yang dipungut dari luar kebenaran 

Alkitab yang sangat dijunjung tinggi, tetapi sangat tidak 

masuk akal!!! 
 

 

 

 
 

Dapatkah Kalvinisme mengatakan, bahwa mereka adalah 

kelompok yang menjunjung Allah dan merendahkan 

manusia dengan konsep: 
• Manusia tidak bebas berbuat baik 

• Manusia tidak bebas percaya kepada Allah 

• Manusia tidak bisa merespon kepada Allah 

Bukankah konsekuensi dari konsep ini, bahwa Allah adalah 

Pribadi yang sangat bodoh: 

1. Memberi perintah untuk memenuhi bumi ini kepada mayat. 

 

2. Memerintahkan manusia untuk percaya, tetapi jelas-jelas 

manusia itu tidak bisa percaya karena mati secara rohani, tidak 

bisa merespon dantidak bisa percaya. 
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3. Meminta pertanggunganjawab kepada manusia yang mati, 

yang tidak bisa berbuat apa-apa. 

Bukankah Kalvinisme menempatkan Allah pada posisi yang 

sangat tidak sopan dan sangat menghina Allah karena ternyata 

Allah orang Kristen adalah Allah yang kurang kerjaan yang 

meminta pertanggunganjawab kepada mayat. Dapatkah Anda 

bayangkan bila Tuhan memberi perintah kepada mayat untuk: 

bekerja, beranak cucu, bertobat, percaya dan masih banyak 

lagi. Dan kalau manusia yang seperti mayat itu tidak 

melakukannya, maka Tuhan akan menghukum mayat-mayat 

yang tidak mengikuti atau melaksanakan perintahNya akan 

masuk Neraka. 

 

Maukah Anda memiliki Allah seperti itu? 

 

Untuk apa semua ayat yang ada dalam Alkitab 

menginstruksikan manusia untuk: 

• Percayalah 

• Bertobatlah 

• Mari kita berperkara 

• Kamu harus mempertanggungjawabkan 

• Marilah datang kepadaKu (Mat 11:28) 

 

Dalam pengertian umum, bebas itu minimal ada dua 

pilihan. Tetapi dalam pengertian Kalvinis bebas itu hanya 

bebas percaya, secara khusus kepada mereka yang sudah 

Allah pilih dari semula (kekekalan). 

Padahal manusia bebas sebebas-bebasnya, tetapi dalam 

pelaksanaanya Allah dapat intervensi. Misalnya seseorang 

yang ingin meledakkan sebuah mall, dia bebas melakukannya, 

tetapi dalam hal ini Allah dapat mengintervensi supaya hal ini 

terjadi atau Allah tidak menginjinkannya. 

Dalam pemahaman Kalvinis, manusia tidak mempunyai 

kehendak bebas yang berhubungan dengan keselamatan dan 

menuduh mereka yang menekankan manusia bisa beriman 

percaya keselamatan karena usaha. Padahal usaha tidak sama 

dengan iman. 

Contoh: kita menerima rumah lengkap dengan segala 

perabotannya. Ketika kita menerimanya kita tidak berjasa(atau 

melakukan suatu usaha) tetapi itu adalah hadiah yang diberikan 

kepada kita sehingga kita layak untuk menerima kunci atau 

rumah itu. 

Dalam Roma 9:16, bahwa benar kita selamat bukan karena 

usaha, dan perlu diingat percaya itu bukan usaha, tetapi sikap 

iman yang menerima anugrah keselamatan yang telah Allah 

sediakan. Ayat ini bukan dibuat percaya seperti yang diyakini 

oleh Kalvinis. Iman dan Usaha dalam Alkitab itu berbeda. 

 

Dalam konsep Kalvinis iman adalah anugrah yang Allah 

berikan kepada manusia, bukan sesuatu yang timbul dari 

manusia sebagai respon dari pendengaran akan firman Kristus 

(Roma 10:17). 

 

Roma 4:5 “Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun 

percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, 

imannya diperhitungkan menjadi kebenaran.” 

Yang tidak bekerja tetapi yang percaya kepada Dia dihitung 

Allah sebagai Kebenaran. Dalam ayat ini nyata, bahwa percaya 

itu bukan sebuah pekerjaan. Di sinilah salah satu kesalahan 

Kalvinis yang sangat fatal menyamakan Percaya/iman itu sama 

dengan usaha. Hal ini mengakibatkan Allahlah yang 

melakukan segala sesuatunya kepada manusia termasuk 

menaruh iman ke dalam hati manusia agar ia percaya. Bila 
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tidak demikian, maka manusia itu tidak akan pernah dan tidak 

mungkin percaya. 

Analogi-analogi yang sering Kalvinis pakai: 
1. Allah Mahakudus, tidak bisa berbuat dosa. Allah hanya bisa 

berbuat yang baik karena memang itu sifatNya. Manusia 

berbuat dosa karena itu memang sifatnya. Maka kesimpulan 

Kalvinis adalah manusia tidak bisa berbuat baik dan tidak bisa 

merespon kepada Allah. 

2. Adam pra-dosa bisa berbuat baik dan jahat (bebas), tetapi 

Adam memilih yang jahat. Adam kedua (Yesus) hanya bisa 

berbuat yang baik. Hal ini didukung oleh ayat-ayat: matius 

7:17-18,”pohon yang baik menghasilkan buah yang baik dan 

sebaliknya. Matius 12:34-35, “orang yang baik mengeluarkan 

yang baik dari perbendaharaanya dan sebaliknya.” 

Ini adalah analogi yang salah. 
Adam dan Yesus. Bagaimana dengan orang yang percaya atau 

orang yang dipilih menurut konsep Kalvinis, apakah mengikuti 

Adam atau Kristus? Bila mengikuti Kristus, bagaimana dengan 

kehidupan Kristus. Apakah Ia pernah melakukan dosa atau 

kesalahan? Bila tidak! Maka seharusnya setiap orang pilihan 

tidak akan pernah sekalipun melakukan yang salah atau berbuat 

dosa. Tetapi adakah diantara Kalvinis yang berani mengatakan, 

bahwa ia tidak pernah melakukan kesalahan sekalipun? Ini 

mustahil dan tidak akan ada seorangpun yang lolos dari 

kesalahan. 

Inilah yang menjadi kesimpulan Alkitab mengenai kebobrokan 

manusia: 

Bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan memiliki posisi 

orang berdosa yang hatinya cenderung jahat (bobrok). Tetapi 

kebobrokan manusia ini tidak sampai membawa kepada 

ketidakmampuan total. Kebobrokan manusia masih bisa 

diimbangi dengan Kasih Karunia Allah melalui taurat yang di 

taruh Allah dalam hati manusia secara umum. Hal ini terbukti 

bahwa manusia yang tidak percaya kepada Kristuspun tidak 

dengan sembarangan melakukan hal yang jahat atau tindakan 

moralitas yang bejat. Hati nurani manusia masih hidup yang 

mencegah melakukan sesuatu yang jahat, baik di mata manusia 

maupun di mata Allah. Misalnya mencuri, memperkosa, 

membunuh, menipu dll. 

Bukti manusia itu bisa berbuat baik adalah bukti kasih karunia 

Allah kepada setiap manusia. Kain anak Adam, manusia 

pertama menjadi contoh bahwa manusia memiliki kemampuan 

untuk mengalahkan dosa. Kejadian 4:7 “Apakah mukamu tidak 

akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau 

tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan mata. Ia 

sangat menggoda engkau tetapi, engkau harus berkuasa 

atasnya.” Allah masih memberikan kasih karunia kepada 

manusia untuk melawan dosa. Ini adalah bukti nyata yang 

dilakukan oleh manusia yang tidak percaya kepada Allah. 

Manusia yang tidak percaya kepada Tuhan dapat menimbang 

yang baik dan yang jahat dalam hatinya, ini sering disebut 

(Common Grace) atau Anugrah Umum. Dalam Yohanes 16:8-

15 Allah memberikan Roh Kudus untuk menginsafkan dunia 

akan dosa. Dunia di sini mengacu kepada seluruh manusia 

yang berada di dunia tanpa terkecuali. Roh Kudus tetap bekerja 

sekalipun Dia tidak masuk ke dalam hati seseorang. Roh Kudus 

hanya mendiami hati orang yang percaya kepada Kristus 

sebagai Juruselamat. 

Kebobrokan yang Alkitab ajarkan tidak menghilangkan 

kehendak bebas manusia dan selalu ada pilihan. Kehendak 

bebas yang sejati memiliki minimal (2) dua pilihan. Contoh: 
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Yosua 24:15 “Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah 

kepada TUHAN, tetapi pilihlah pada hari ini kepada siapa 

kamu beribadah.” Dalam Roma 6:16 “menyerahkan diri 

menjadi hamba kebenaran.”Ada pilihan bagi manusia yang 

memiliki kehendak bebas. Manusia bebas untuk beribadah 

kepada siapa saja yang ia percayai, dan bebas untuk 

memperhambakan dirinya kepada siapa yang ia kehendaki, 

tanpa Allah pernah paksa. Tetapi dalam kenyataan Allah 

menginginkan manusia itu beribadah kepadaNya, tetapi tidak 

memaksakan kehendakNya. 

Menjadi pertimbangan lainnya adalah perintah Allah kepada 

manusia untuk melakukan perintahNya. Bila Allah 

memberikan perintah kepada manusia membuktikan manusia 

itu mampu untuk melakukannya. Seperti dalam Yesaya 45:22 

“berpalinglah kepadaKu dan berilah dirimu diselamatkan.” 

Matius :28 “marilah kepadaKu yang letih lesu dan berbeban 

berat” Wahyu 22:17 “Barang siapa mau?” bagaimana dengan 

pernyataan-pernyataan Alkitab yang memberikan kepada 

manusia pilihan untuk datang atau tidak dan untuk percaya atau 

tidak. Apakah Allah akan memanggil mereka yang sudah 

Ia tentukan untuk tidak datang? Apakah Allah akan 

memerintahkan manusia untuk percaya sementara Allah 

itu telah menentukan ia tidak percaya? Apakah Allah 

sedang memanggil mayat yang sama sekali tidak dapat 

merespon, tidak dapat mendengar dan tidak dapat 

bergerak? Mungkinkah Allah yang Mahabenar, Maha 

kasih, Mahakudus akan melakukan tindakan yang 

demikian? Apakah Allah sedang mempermainkan manusia 

supaya bertobat dan percaya kepadaNya, tetapi Allah itu 

sendiri juga telah menentukan untuk tidak bertobat dan 

percaya kepadaNya? 

Sungguh aneh Allah yang ada dalam konsep Kalvinis. Bila 

demikian apakah Kalvinis sedang memposisikan Allah pada 

tempat yang sesungguhnya atau mereka sedang memposisikan 

Allah pada posisi yang sangat rendah sekali? Bila demikian 

mereka sedang menghina Allah dengan mencoba 

mempertentangkan sifat-sifat Allah Maha benar, Maha Kudus, 

Maha Kasih dan Maha Adil. Allah dapat melakukan segala 

sesuatu asalkan tidak bertentangan dengan sifat-sifatNya. Allah 

tidak mungkin memilih sebagian masuk Surga dan Ia memilih 

sebagian masuk Neraka tanpa syarat. 

Pemilihan masuk Surga yang tanpa syarat sebagai bukti 

kasihNya, maka konsekuensi dari itu Allah juga telah memilih 

sebagian tanpa syarat masuk ke Neraka. Mungkinkah hal ini 

akan Allah lakukan? Bila Ia dapat memilih siapa yang bisa 

masuk Surga tanpa syarat, dan memilih siapa yang masuk 

Neraka tanpa syarat, maka hal ini bertentangan dengan sifat-

sifatNya. Bila Allah dapat menolong seluruhnya kenapa tidak 

semua Ia tolong? 

Allah yang Kalvinis beritakan bukanlah Allah yang sesuai 

dengan Alkitab. 

Sumber : Semua tulisan ini di dapat dalam mata kuliah 

Kalvinisme di GITS. 
 

UNCONDITIONAL ELECTION 

Hampir semua Kalvinis bergantung kepada point ini. Unconditional 

Election dibangun atas dasar Total Depravity. Ini merupakan 

konsekuensi dari kebobrokan total yang dipercayai oleh Kalvinis. Bila 

manusia tidak bisa merespon, tidak bisa percaya dan tidak bisa 

melakukan yang baik dan benar, maka tidak ada cara lain yang 

Allah pakai selain memilih siapa yang Ia suka tanpa melihat 

kondisinya. Inilah pengertian dari unconditional election. Allah 
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memilih orang untuk masuk Surga tanpa melihat kondisi atau tanpa 

kondisi. Apakah orang itu jahat, salah dan tidak mengenal 

kebenaran tidak menjadi patokan bagi Allah asalkan Allah sudah 

pilih, maka ia pasti masuk Surga. 

 

Benarkah manusia tidak bisa merespon, tidak bisa percaya dan tidak 

bisa berbuat yang baik?Pertanyaan ini menentukan kebenaran poin 

kedua dari Kalvinisme. Bila Total Depravity yang Kalvinis jabarkan 

salah atau tidak Alkitabiah, maka point kedua ini perlu diragukan. 

Karena TULIP yang Kalvinis ajarkan adalah doktrin yang saling 

kait-mengkait satu dengan yang lain. Bila satu salah, maka yang lain 

juga salah. 

Dalam pemahaman Kalvinis, Election (pemilihan) sama 

dengan Decree of God. Di mana mereka menjabarkan 

keputusan Allah sebagai keputusan yang Allah buat dalam 

kekekalan berdasarkan kedaulatanNya yang bebas, dimana Ia 

memilih bagi diriNya suatu umat yang akan Ia kasihi dan Ia 

tebus dari dosa dan maut melalui Yesus Kristus ke dalam 

kemuliaan kekal. 

Bila hanya kepada orang yang Ia kasihi dan yang Ia pilih 

masuk ke Surga, bagaimana dengan mereka yang tidak Allah 

pilih masuk Surga? Bila ini ditanya kepada mereka yang 

percaya Unconditional Election mereka akan berkata bahwa itu 

berdasarkan foreknowledge of God ( pengetahuan Allah 

sebelumnya) 

Menurut Kalvinis, Decree Of God bersifat: 

 

1. Singular (Allah hanya memiliki satu dekret saja) 

2. Eternal (kekal) 

3. Sovereign (berdaulat) 

4. All-Compassing (mencakup, melingkupi segalanya) 

Komentar Kalvinis: keputusan Allah itu tunggal, tetapi 

banyak manifestasi. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini 

sudah Allah tentukan. 

 

Berikut ini beberapa komentar tokoh Kalvinis mengenai 

keputusan Allah: 
Buswell “Keputusan Allah tidak akan berubah dari kekal 

hingga kekal dan menyangkut segala sesuatu yang kompleks. 

”Allah menentukan segala sesuatu termasuk di dalamnya: 

1. Pikiran manusia 

2. Tindakan manusia 

3. Setiap kejadian 

 

Melanthon “Segala sesuatu terjadi atas keputusan ilahi 

termasuk apa yang ada di dalam dan di luar pikiran manusia.” 

Arthur Pink “Adalah kehendak Allah dosa masuk ke dalam 

dunia, kalau tidak demikian dosa tidak akan masuk ke dalam 

dunia, ini suatu keputusan Allah.” 

Palmer “adalah Alkitabiah untuk mengatakan, bahwa Allah 

menetapkan lebih dahulu dosa masuk ke dalam dunia.” 

Boettner “ketika kita berhenti merenung, untuk mengamati di 

antara non-Kristen misalnya agama Muhammad ada sejumlah 

agama yang percaya takdir dan dipegang oleh negara non-

kristen. Perlu kita pelajari dan tidak perlu menolaknya.” 

 

Dari beberapa hal di atas, saya mengajak kita untuk 

menganalisa 
Benarkah bahwa keputusan Allah itu tunggal? 

Benarkah bahwa keputusan Allah tidak berubah? 

Decree Of God (keputusan Allah) dalam KJV ada 56 decree. 

Di mana 46 kali berhubungan dengan manusia. Artinya bukan 

berhubungan dengan Allah. 8 kali berhubungan dengan 

keputusan Allah, yakni: 
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1. Ayub 28:26 “ketetapan Allah atas hujan, angin dan alam” 

2. Ayub 38:10 “Allah menetapkan batas laut” 

3. Amsal 28:29 “Allah menetapkan batas laut” 

4. Mazmur 2:7 “Menceriterakan ketetapan Yesus Kristus” 

5. Mazmur 148:6 “ketetapan untuk tidak dapat dilanggar” 

6. Yesaya 10:22 “ketetapan Allah akan datangnya kebinasaan” 

7. Yeremia 5:22 “membuat ketetapan batas laut” 

8. Daniel 4:24 “Inilah keputusan yang Mahatinggi” 

Dari hal ini kita dapat menyimpulkan: 

Ternyata keputusan Allah tidak tunggal (singular) seperti yang 

terdapat dalam contoh di atas. 

Ternyata keputusan Allah dapat berubah. Karena dunia ciptaan 

Tuhan akan berlalu. 

 

Apakah Kedaulatan Allah mutlak? Ya! Saya mengimani 

Allah berdaulat penuh atas apapun (akan di bahas dalam 

postingan berikut), tetapi ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan 

Tidak ada keputusan Allah agar dosa masuk ke dalam dunia. 

Tidak ada keputusan Allah agar manusia masuk Surga dan 

Neraka. 

Tidak ada keputusan Allah, bahwa manusia tidak bisa percaya. 

Kalvinis selalu berkelit dengan berkata: Manusia itu tidak bisa 

berkehendak bebas, tetapi manusia harus 

mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang ia lakukan. 

Ini adalah doktrin yang sangat berbahaya yang dibangun untuk 

menghancurkan iman kekristenan. Kalvinis cenderung tidak 

konsisten terhadap doktrin-doktrinnya. 

Kalvinis sangat mengagumi sifat kedaulatan Allah, sehingga 

Allah hanya berdaulat kalau Ia menetapkan segala sesuatu 

terlebih dahulu. Konsep ini sangat menghina Allah karena 

Allah akan berdaulat bila menetapkan sesuatu. Konsekuensi 

dari itu adalah Allah tidak akan berdaulat bila Ia tidak 

menetapkannya terlebih dahulu. Pengertian lain dari itu adalah 

Allah Mahatahu karena Ia sudah tetapkan. Akibatnya, bila 

Allah tidak menetapkannya lebih dahulu, maka Allah itu tidak 

tahu atau tidak akan pernah mengetahuinya. 

Kembali kaum Kalvinisme berkomentar: 

 

Gunn “Ide bahwa Allah mengetahui masa depan tanpa 

merencanakannya itu tidak ada dalam Alkitab” 

David West “Jika Allah tidak menetapkan segala sesuatu, 

maka Ia tidak mengetahui masa depan. Allah lebih dahulu tahu 

karena Ia sudah tetapkan.” 

Arthur Pink “Pengetahuan lebih dahulu ini dilandaskan 

kepada ketetapan-ketetapan Allah lebih dahulu.” 

Pandangan yang Alkitabiah “Allah tahu manusia akan jatuh ke 

dalam dosa, karena manusia itu memang akan memakan buah 

itu atas dasar keinginan manusia itu sendiri dan sesuai dengan 

kehendak bebas yang Allah berikan kepada manusia sejak 

semula. Hal ini pasti terjadi karena Allah telah melihatnya 

demikian dan bukan atas ketetapanNya. Hal itu tidak harus 

Adam dan Hawa lakukan, tetapi itu pasti terjadi karena mereka 

akan melakukannya atas keinginan hatinya sendiri. 

Timbul pertanyaan. Kalau Allah sudah mengetahui sebelum 

penciptaan, mengapa Ia menciptakan mereka? Bukankah lebih 

baik jika mereka tidak diciptakan sehingga tidak ada yang 

binasa? Menurut manusia memang baiknya begitu. Tetapi Ia 

adalah Allah yang Mahakuasa yang berhak menciptakan apa 

saja. Sekalipun manusia itu akan jatuh ke dalam dosa yang 

mengakibatkan kebinasaan, Allah berhak menciptakannya dan 

Allah memiliki cara bagaimana supaya manusia itu selamat.. 
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Para penganut Covenat Theology berpendapat, bahwa tujuan 

akhir Allah atas manusia adalah untuk Keselamatan. Tetapi 

bagaimana setelah manusia itu diselamatkan berhentikah 

sampai di sana? Pandangan Dispenzationalism Keselamatan 

adalah fase awal bagi manusia untuk melihat kemuliaan Allah 

yang akan Ia nyatakan kepada manusia. 

Jadi tujuan akhir Allah bagi manusia adalah untuk 

menyatakan kemuliaanNya. 
 

Kedaulatan Allah 
Ini adalah konsep Alkitab, karena memang Allah itu berdaulat 

penuh atas apapun. Kedaulatan Allah juga harus dilihat dari 

sudut pandang Alkitab karena konsep kedaulatan Kalvinis 

berbeda dengan konsep Alkitab dan nalar logis manusia. 

Kalvinis terlalu menekankan kedaulatan tanpa melihat sifat 

Allah yang lain (Mahakasih, Mahaadil, Mahabenar dan 

Mahakudus). Bahkan di dalam Alkitab Kekudusan Allah dan 

Kasih Allah lebih ditekankan daripada Kedaulatan Allah. 

Kalvinis sering memakai analogi kedaulatan seorang raja yang 

berkuasa atas negaranya sendiri secara otoriter seperti Saddam 

Husein atau Hitler. Tetapi harus diingat, bahwa Saddam dan 

Hitler memakai kedaulatannya untuk hal-hal yang jahat. 

Dari sisi kedaulatan Allah, bahwa Ia berdaulat melakukan dan 

memutuskan apa saja, tetapi selalu disertai Kasih dan 

KeadilanNya. Kalvinis tidak melihat sifat-sifat Allah yang lain, 

yang tidak mungkin saling bertentangan. Karena Allah tidak 

akan melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan diriNya 

sendiri. Allah tidak akan meminta pertanggunganjawab dari 

manusia atas dosa-dosanya jika Allah sendirilah yang menjadi 

sumber dosa atau yang membuat manusia itu berdosa. Bila 

Allah yang memasukkan dosa ke dalam dunia, maka hal ini 

akan bertentangan dengan sifat Kekudusan dan kasihNya. Sifat 

kasih, kekudusan dan keadilan Allah tidak akan memakai 

kedaulatanNya untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Jadi 

kedaulatan Allah yang terdapat dalam Alkitab tidak akan 

bertentangan dengan Kasih, keadilan dan kekudusan 

Allah. Allah mengijinkan manusia melakukan segala 

sesuatu, karena manusia diciptakan dengan kehendak 

bebas yang sejati. 
Kaum Kalvinis akan berdalih dan mengatakan bahwa itu 

adalah hak Allah untuk berbuat ini dan itu menurut 

kedaulatanNya. Namun yang harus diperhatikan, pokok 

permasalahannya bukanlah pada Allah berhak atau tidak 

berhak, tetapi apakah Allah akan seperti itu? Apakah 

Natur Allah yang Mahakudus, Mahaadil, dan Mahakasih 

akan berbuat seperti itu? Dengan demikian Allah bukanlah 

Pribadi yang menyebakan dosa masuk ke dalam dunia. Hanya 

kelompok Kalvinislah yang berani mengatakan demikian. 

Ketetapan Allah (God’s Decree) 
Allah Mahatahu karena Allah sudah menetapkannya. Ini adalah 

konsep Kalvinis yang sangat merendahkan Allah. Dimana 

Allah menjadi Pribadi yang tidak Mahatahu. Mengapa? Karena 

Allah harus menetapkan dahulu baru Ia tahu! 

Apakah Alkitab mencatat, bahwa Allah mempengaruhi 

manusia? Ya!Allah bisa mempengaruhi, mencegah, dan 

menuntun manusia untuk melakukan sesuatu, tetapi Allah 

tidak memaksa atau menetapkan. Kej 20:6 “Aku tahu juga, 

engkau telah melakukan itu dengan hati yang tulus, maka 

Akupun mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap Aku; 

sebab itu Aku tidak membiarkan engkau menjamah dia (Sara)” 

; Mazmur 73:24 “dengan nasehatMu, Engkau menuntun aku 

dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan” 

Sekalipun Allah berdaulat mempengaruhi manusia, tetapi 
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manusia itu berhak menolak atau menerima pengaruh dari 

Allah. 

 

Ayat-ayat yang dipakai Kalvinis, bahwa Allah telah 

menetapkan segala sesuatu: 
1. Amsal 16:1 “Manusia menimbang-nimbang dalam hati, 

tetapi jawaban lidah berasal dari Allah” 

2. Amsal 16:9 “hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi 

Tuhanlah yang menentukan arah jalannya” 

3. Amsal 19:21 “banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi 

keputusan TUHANlah yang terlaksana.” 

4. Amsal 20:24 “Langkah orang ditentukan oleh TUHAN, 

tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya?” 

5. Amsal 21:1 “hati raja seperti batang air di dalam tangan 

TUHAN dialirkanNya ke mana Ia ingin.” 

Tetapi timbul satu pertanyaan, apakah ayat-ayat di atas 

menyatakan bahwa Allah menentukan segala sesuatu? 
Amsal 6:1 Apakah Allah menetapkan segala perkataan 

manusia? Bila demikian Allahkah yang menetapkan manusia 

berbohong, menipu, memfitnah, menyumpah serapah orang 

lain? Kalau demikian Allah adalah sumber perkataan yang 

kotor dan najis. Maka Allah juga yang menetapkan nabi palsu 

bernubuat dan penyangkalan Petrus, Allah yang tetapkan? 

Apakah Allah yang Alkitab mengajarkan demikian? 

Hati manusia menimbang-nimbang justru membuktikan 

hatinya bebas untuk memikirkan apa yang mau ia omongkan 

atau yang mau ia katakan. Allah yang Mahakudus tidak akan 

mengeluarkan yang najis dan kotor dari dalam diriNya. Ia tidak 

akan menghasut atau mempengaruhi manusia untuk 

mengatakan hal yang tidak benar atau tidak patut. 

Amsal 16:9 “hal ini juga membuktikan, bahwa manusia bebas 

berfikir apa saja, tetapi Allah dapat mengintervensi atau 

mengubah rancangan manusia itu. Misalnya A mau membunuh 

X, tetapi Allah dapat membelokkan atau membatasi atau 

mencegah pembunuhan itu terjadi. Dengan cara apa? Tuhan 

punya berbagai cara untuk menyelamatkan manusia dari 

rancangan manusia yang tidak bertanggungjawab ataupun dari 

Iblis. 

Amsal 19:21, Ya. Manusia bisa merancang apa saja dalam 

hatinya, tetapi Allah dapat mencegah rancangan manusia, bila 

bertentangan dengan kehendakNya. Hal ini juga membuktikan, 

bahwa manusia memiliki kehendak bebas yang sejati. Dan ini 

bukan TAKDIR. 

Amsal 20:21, dalam ajaran ayat ini juga membuktikan, bahwa 

raja bukanlah robot, tetapi hati raja bisa Tuhan pakai untuk 

melakukan kehendakNya tanpa memaksa atau memperkosa 

kebebasan si raja. Hal ini dapat ditemukan dalam Ezra 1:1-2 

”Allah menggerakkan hati Koresy” Koresy sadar, bahwa ia 

mendapat kasih karunia dari Allah, sehingga ia menjadi raja 

yang berkuasa. Allah menggerakkan hati Koresy melalui 

kesaksian Daniel dan kawan-kawan tentang Yehova Israel. 

Allah juga dapat menciptakan suatu “sikon” untuk tujuanNya. 

Allah membuat Ahasyweros tidak bisa tidur, sehingga ia pergi 

membaca, dan di sana ia melihat catatan tentang Mordekhai, 

dan maksud Allah terlaksana. 

Ayat-ayat yang juga sering dipakai oleh Kalvinis: 
Kisah Para rasul 2:23 “Dia yang diserahkan Allah menurut 

maksud dan rencanaNya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh 

oleh tangan bangsa-bangsa durhaka.” Kalvinis akan berkata, 

bukankah semua terjadi sesuai dengan maksud dan rencana 

Allah? Dalam bahasa Yunani maksud dan rencana adalah boule 

dan prognosei , dimana prognosei berasal dari kata 

pro=sebelum dan gnowsis=pengetahuan, yang dalam KJV 

diterjemahkan foreknowledge. Artinya Allah tahu karena 

manusia itu berencana seperti itu. Dengan kata lain, Allah 
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menetapkan karena kemahatahuanNya akan apa yang 

dilakukan manusia, bukan Allah mengetahui karena Allah telah 

menetapkan manusia untuk berbuat demikian. 

Argumen Kalvinis: mana lebih dahulu boule atau prognosei. 

Memang dalam kalimat ini boule lebih dahulu. Sepertinya ayat 

ini mendukung Kalvinis, bahwa Penentuan dulu baru Allah 

tahu. Tetapi dalam hal ini tidak selalu seperti itu. Contoh ayat 

lain dalam 2 Timotius 1:9 “Dia yang telah menyelamatkan kita 

dan yang telah memanggil kita” Mana lebih dahulu, 

diselamatkan atau dipanggil? Kalau sudah diselamatkan untuk 

apa Allah memanggil dengan panggilan kudus? Kata “dan” 

dalam ayat ini memisahkan diselamatkan dan dipanggil, tetapi 

dalam hal ini diselamatkan dan dipanggil harus sama-sama 

benar untuk mendapatkan hal yang tetap atau sama. Atau 

dengan kata lain kata “dan” tidak harus selalu 

menyatakan urutan kejadian ataupun proses. 
Kis 4:28 “untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah 

Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakMu.” 

Menurut Kalvinis ayat ini menyimpulkan, bahwa: 
1. Yesus telah ditetapkan untuk dibunuh. 

2. Allah telah menetapkan siapa yang akan membunuh Yesus 

Dalam fakta benar bahwa Yesus telah mereka bunuh, tetapi 

Allah tidak pernah memaksa atau menentukan mereka untuk 

membunuh Yesus Kristus. Itu terjadi karena manusia itu 

sendiri memang akan melakukan hal demikian kepada Yesus. 

Yesus memang harus mati, tetapi tidak harus mereka yang 

menggenapi nubuatan itu. Seperti halnya kasus Yudas yang 

menjual Kristus. Kristus berkata, “Anak Manusia memang 

akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, akan 

tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu 

diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak 

dilahirkan.” Apakah yang dimaksud oleh ayat ini? Mengapa 

Yesus berkata bahwa lebih baik dia tidak dilahirkan? Jadi, hal 

ini sangat jelas mengindikasikan adanya tanggung jawab 

manusia. Logikanya, kalau Allah yang telah menentukan, 

harusnya mereka dapat reward karena telah melakukan 

program Allah? 
I Petrus 1:20 “Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan” Ya. 

Benar bahwa Allah telah memilih Yesus sebelum dunia 

dijadikan dan bukan manusia yang dipilih sebelum dunia 

dijadikan. 

Wahyu 13:8 “Kristus telah disembelih sebelum dunia 

dijadikan” Yesus memang telah ditetapkan menjadi penebus 

yang akan menanggung dosa manusia. Manusia belum tercipta, 

lalu mengapa Allah sudah menyediakan penebusan? Ya, benar 

bahwa Allah menyediakan penebusan melalui Kristus sebelum 

dunia dijadikan karena Allah tahu bahwa manusia yang 

diciptakanNya itu akan jatuh ke dalam dosa. Sama sekali tidak 

berarti Allah menetapkan manusia jatuh dalam dosa, tetapi 

manusia itulah yang memilih untuk menentang Allah dengan 

mengikuti Iblis dari pada laranganNya. Allah sudah 

mengetahui hal ini sebelum manusia diciptakan dan secara 

otomatis sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. 

Kaum Kalvinis terlalu mengabaikan tanggungjawab 

manusia atas penyaliban Yesus.Dalam Kisah Para Rasul 2:36 

Rasul Petrus menuduh bangsa Israel menyalibkan Yesus dan 

Allah menuntut tanggungjawab dari bangsa Israel. Dalam Kis 

4:10; 7:52 Petrus menyalahkan orang-orang Yahudi yang telah 

menyalibkan Yesus. 

Yesaya 45:7 “Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, 

yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang; 

Akulah TUHAN yang membuat semua ini” 
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Kalvinis sering memakai ayat ini untuk membuktikan, bahwa 

Allah telah menentukan segala sesuatu termasuk yang baik dan 

yang jahat terhadap seseorang. “Malang” “Evil” (KJV), artinya 

“jahat” bila diperhatikan sekilas tanpa melihat atau bertanya, 

maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa Allahlah yang 

merancangkan hal yang jahat. Yang harus kita pertanyakanlah 

adalah, mengapa Allah mendatangkan kemalangan kepada 

seseorang? 

Karena Allah tidak pernah menciptakan atau menjadikan hati 

manusia jahat. Maka ketika manusia kena musibah itu karena 

dosa yang telah masuk ke dalam dunia. Ini adalah konsekuensi 

dari dosa yang telah masuk ke dunia. 

Ratapan 3:38 “Bukankah dari mulut Yang Mahatinggi keluar 

yang buruk dan yang baik?” Dalam ayat ini seolah-olah Tuhan 

adalah sumber yang buruk dan yang baik. Ayat ini sama sekali 

tidak salah karena Allah akan mendatangkan hal yang buruk 

atau hukuman bagi yang melanggar kesucian Allah. Dan Allah 

akan mendatangkan hal yang baik atau berkat kepada mereka 

yang percaya dan melakukan perintahNya. Ini adalah 

konsekuensi dari melakukan dan tidak melakukan kehendak 

Allah. Hal ini dapat dibandingkan dengan ayat-ayat dalam 

Kitab yang yang lain. Karena Alkitab tidak akan mengajarkan 

hal-hal yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Allah yang 

Mahakudus tidak akan tercemari dengan dosa atau kenajisan. 

Karena itu, tidaklah mungkin Allah menjadi sumber kejahatan 

sekaligus sumber kebaikan. Baik itu adalah sifat Allah, 

sementara buruk itu adalah sikap Allah kepada mereka yang 

tidak melakukan atau mengikuti kehendakNya. Hal ini dapat 

dilihat dalam ayat-ayat sebagai berikut: 

1. Ayub 34:10 “Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal 

budi dengarkanlah aku: Jauhlah dari pada Allah untuk 

melakukan kefasikan dan dari pada Yang Mahakuasa untuk 

berbuat curang” 

2. Mazmur 5:5 “Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan 

kepada kefasikan; orang jahat takkan menumpang padaMu” 

3. Habakuk 1:13 “MataMu terlalu suci untuk melihat kejahatan 

dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa 

Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan 

Engkau berdiam diri, apabila orang fasik menelan orang yang 

lebih benar dari dia?” 

4. Yeremia 19:5 “mereka telah mendirikan bukit-bukit 

pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka 

sebagai korban bakaran kepada Baal, suatu hal yang tidak 

pernah Aku perintahkan atau Kukatakan dan yang tidak pernah 

timbul dalam hatiKu.” 

Ia adalah TUHAN, Allah yang Maha Suci dan tidak pernah 

timbul sesuatu yang buruk dari dalam diriNya. Kemalangan 

yang manusia alami itu disebabkan oleh dosa manusia itu 

sendiri. Sekali lagi ini adalah konsekuensi dari dosa yang telah 

masuk ke dalam dunia. 

Kalvinis melihat Efesus 1:11 “kami dari semula ditentukan 

untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang 

di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan 

kehendakNya” 

Allah bekerja dalam segala sesuatu adalah benar, tetapi Allah 

tidak menetapkan segala sesutau bila bertentangan dengan sifa-

sifatNya. Allah bisa memakai siapa dan apa saja, termasuk 

memakai Iblis untuk malaksanakan kehendakNya (kasus Ayub, 

Allah menguji Ayub). 

Ada keputusan Allah, itu benar. Tetapi Allah tidak 

menetapkan segala sesuatu yang bertentangan dengan 

sifat-sifatNya. Berbeda dengan konsep Kalvinis yang 

percaya, bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu 

termasuk: 
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1. Masuknya dosa 

2. Malapetaka 

3. Kesombongan 

4. Dusta dan lain-lain 

 

Dalam konsep Alkitab mengajarkan bahwa Allah mengijinkan 

segala sesuatu terjadi, tetapi setiap hal yang terjadi pasti ada 

konsekuensinya. (Postingan berikut akan membahas topik 9 hal 

yang membuktikan bahwa Allah tidak menetapkan segala 

sesuatu. 

sumber: http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/uncond

itional-election-bag-3.h 
 

Sembilan hal yang menyatakan bahwa Allah tidak 

menetapkan segala sesuatu, dimana hal ini sangat 

bertentangan dengan konsep Kalvinis yang menyatakan 

bahwa Allah dalam kedaulatanNya telah menetapkan 

segala sesuatu. 
1. Allah tidak mungkin menetapkan hal yang buruk karena hal 

yang buruk tidak timbul dalam hatiNya (Yeremia 19:5) 

2. Sifat Allah yang Kudus dan tidak mempermainkan manusia. 

Dalam Yesaya 45:19 “tidak pernah Aku berkata dengan 

sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah Aku 

menyuruh keturunan Yakub untuk mencari Aku dengan sia-sia! 

Aku, TUHAN, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa 

yang lurus” Allah tidak pernah memerintahkan manusia untuk 

percaya kepadaNya, tetapi Ia sendiri telah menetapkan orang 

tersebut masuk neraka. Bila hal itu benar, maka Allah 

membohongi manusia dan telah menyangkal diriNya sendiri. 

Tentu hal ini tidak akan Allah lakukan. 

3. Adanya perbedaan antara Allah ijinkan dengan Allah 

tetapkan. Seperti kasus Ayub yang Allah ijinkan bukan Allah 

tetapkan. Kasus Daud dalam II Samuel 24:1 “Tuhan 

menghasut Daud” bandingkan I Tawarikh 21:1 “Iblis bangkit 

melawan Israel dengan membujuk Daud” ayat ini sering 

dipakai oleh kalangan liberal untuk memojokkan orang kristen, 

bahwa Alkitab salah tulis. Tetapi perlu diketahui, bahwa Allah 

sering memakai tangan ketiga dengan mengijinkan Iblis 

menghasut Daud. Ada konsep Allah “mengijinkan” 

 

4. Adanya tanggungjawab manusia, dan Allah tidak 

menetapkan segala sesuatu. Bila orang gila merusak sesuatu, 

maka manusia yang normal tidak akan menuntut 

pertanggunganjawab atas perlakuannya. Karena ia tidak 

memiliki kesadaran diri atau “gila.” Contoh lain, seseorang 

yang dipaksa oleh teroris untuk meledakkan bom melalui 

pemicu yang ada di tangannya. Hukum normal tidak akan 

menuntut orang tersebut mempertanggungjawabkan 

perbuatannya karena ia dipaksa, bukan karena keinginan 

hatinya. Allah tidak pernah memaksa manusia untuk berbuat 

dosa dan Allah tidak pernah memaksa manusia untuk percaya. 

5. Kehendak bebas manusia. Ezra 7:13 “willing” “kerelaan” 

“dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan 

engkau” manusia memiliki kehendak untuk memilih dalam 

hidupnya sehari-hari, mengapa Kalvinis mengatakan, bahwa 

manusia tidak bebas untuk percaya? Ini konsep yang aneh dan 

tidak bisa diterima logika manusia. Yohanes 15:5 “minta apa 

saja yang kamu kehendaki” Manusia memiliki kehendak untuk 

memilih. Allah tidak pernah mempermainkan manusia dengan 

meminta supaya setia dan percaya, tetapi Allah sendiri telah 

menetapkan manusia itu tidak setia dan tidak percaya. I 

Korintus 9:17 “Kalau andaikata aku melakukannya menurut 

kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. 

http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/unconditional-election-bag-3.h
http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/unconditional-election-bag-3.h
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Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku 

sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang 

ditanggungkan kepadaku” bisa saja Paulus melakukan tugas 

penginjilan itu dari hatinya, tetapi harus diketahui bahwa 

Paulus diberi tugas oleh Allah untuk penginjilan dan Paulus 

juga dapat melalaikan tugasnya. 

6. Doa. Doa banyak mengubah keadaan. Kalau konsep 

Kalvinisme ditarik dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, maka 

doa itu tidak perlu. Karena Allah sudah tetapkan untuk apa 

berdoa? Berdoa sampai bercucuran darahpun tidak akan 

mengubah keadaan karena toh Allah sudah tetapkan demikian. 

Tetapi dalam konsep Alkitab, doa dapat mengubah banyak hal. 

Contoh dalam II Raja-raja 20:1-6 ”Hizkia berdoa agar Tuhan 

memperpanjang usianya dan Allah menambahkan usianya 15 

tahun lagi.” Juga dalam Ulangan 9:18-20 “Musa berdoa 40 

hari 40 malam agar bangsa Israel tidak dibinasakan oleh 

Allah.” 

7. Adanya kemungkinan. Bila segala sesuatu telah Allah 

tentukan, tentu tidak ada lagi kata “kemungkinan” 

atau”barangkali” dalam Yehezkiel 12:3 “barangkali mereka 

akan insaf.” Hal ini sama sekali tidak membuktikan bahwa 

mereka tidak akan insaf, tetapi ini membuktikan Allah 

memberikan kesempatan kepada manusia untuk berbalik 

kepadaNya, sekalipun Allah tahu mereka akan insaf atau tidak. 

8. Adanya pemakaian istilah “Barangsiapa” yang 

mengindikasikan adanya kebebasan. 

9. Akal sehat manusia. Bila ada manusia yang berbuat 

anarkisme atau tindakan kejahatan, maka Allah tidak mugkin 

melakukan atau menetapkannya. Bertentangan dengan konsep 

Kalvinisme, bahwa manusia dapat melakukan segala sesuatu 

karena Allah telah menentukan demikian. Ini adalah konsep 

yang membunuh moralitas dan iman Kristen sejati. Kalvinisme 

percaya, bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu tetapi 

aplikasinya berbeda. Kalau Allah menetapkan segala sesuatu, 

maka dosa, kejahatan, kebejatan, tipu muslihat, dusta, fitnah 

dan lain sebagainya sudah Allah tetapkan dan ini adalah 

bersumber dari Allah itu sendiri. Ini adalah konsep yang 

sangat jahat di dalam dunia ini karena sama saja menjadikan 

Allah sebagai pembuat kejahatan. 

 

Sistem Lapsarianisme 
Lapsarianisme berasal dari kata “lapsus”=jatuh. Ini adalah 

system yang dibuat oleh kalangan Kalvinis untuk menjelaskan 

kronologis keputusan Allah. Kalvinis mencoba menjelaskan 

urut-urutan dari keputusan Allah, walaupun ini tidak konsisten 

karena mereka percaya satu keputusan Allah, tetapi heran juga 

ada urut-urutannya. Apa hubungan keputusan Allah dengan 

kejatuhan dalam dosa? 

 

Supralapsarianisme 
Mereka yang menganut Lapsarianisme ekstrim 

mengurutkannya demikian: 

 

1. Election dan Reprobation 

2. Penciptaan (creation) 

3. Kejatuhan (Fall) 

4. Penebusan untuk orang-orang percaya 

5. Keselamatan untuk orang-orang pilihan 

 

Kelompok ini dikatakan Supralapsarianisme karena penetapan 

pemilihan dulu setelah itu kejatuhan. Tokoh Kalvinis yang 

menganut posisi ini antara lain J. Calvin dan T. Beza. Dimana 

mereka percaya bahwa Allah menetapkan orang masuk 

surge/neraka bahkan sebelum penciptaan dan kejatuhan. Jadi, 

kejatuhan adalah alas an yang ditetapkan supaya reprobation 

masuk neraka. 
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Infralapsarianisme, mengurutkan demikian: 

 

1. Penciptaan 

2. Kejatuhan 

3. Election dan Reprobation 

4. Penebusan untuk orang-orang pilihan 

5. Keselamatan untuk orang-orang pilihan 

 

Menurut Infralapsarianisme, Reprobation terbagi menjadi dua: 

• Preterition = Melewatkan beberapa orang waktu pemilihan 

(bersifat unconditional) 

 

• Condemnation= Setelah lewat barulah penghukuman karena 

dosa-dosa manusia (bersifat conditional) 

 

Preterition = Allah sengaja melewatkan beberapa orang yang 

tidak dipilih setelah itu Allah melakukan condemnation 

(penghukuman) kepada mereka yang direprobasi karena dosa 

mereka yang tidak percaya. Preterition ini terjadi di dalam 

kekekalan. 

 

Baik Preterition maupun Reprobotion tidak ada di dalam 

Alkitab dengan kata lain konsep ini bukan konsep dari 

Allah, tetapi konsep jadi-jadian pencinta John Calvin hasil 

dari penalaran sistematika theology mereka saja. 

Argumen Kalvinis tentang hal ini: 
Allah menyelamatkan sebagian itu sudah syukur, dari pada 

tidak sama sekali. Untung masih ada sebagian yang 

diselamatkan. 

1. Jikalau anda yang kebetulan dipilih anda akan 

mengucap syukur, tetapi jika anda tidak dipilih 

bagaimana?  

 

2. Ada Allah Yang Mahakasih dan bisa menyelamatkan 

semuanya kenapa Ia tidak menyelamatkan semuanya saja. 

Allah memang punya hak untuk menyelamatkan sebagian, 

tetapi bukankah ini bertentangan dengan sifat-sifatNya? 

Contoh dalam Lukas 10 “Tentang orang Samaria yang baik 

hati,” menolong orang Yahudi yang kena rampok dan dipukuli. 

Orang Samaria itu menolongnya sedangkan imam dan orang 

Lewi hanya melewatinya saja tanpa menolongnya. Yesus 

memberitahu kepada audience sikap 2 orang yang melewati 

korban perampokan yang tidak baik. Bagaimana mungkin Ia 

mengajarkan dan menjadikan ini contoh sekaligus Ia 

melanggarnya? Tentu Allah tidak akan melakukan hal ini, 

kecuali allahnya Kalvinis. Allah memang menyatakan tentang 

keselamatan, tetapi tidak pernah mengajarkan reprobation. 

 

Ayat-ayat yang mendukung reprobation menurut Kalvinis: 

Yosua 11:20 “Tuhan menyebabkan hati orang-orang itu 

menjadi keras” 

 

Kalvinis tidak pernah bertanya apa yang menyebabkan Tuhan 

mengeraskan hati mereka? Allah tidak akan melakukan sesuatu 

tanpa ada alasan dan tujuan. Dalam konteks ini ada hal-hal 

yang menyebabkan Tuhan mengeraskan hati bangsa itu 

(Kanaan). Bangsa Kanaan adalah bangsa yang sangat bejat dan 

jahat, sehingga Allah mengeraskan hati mereka dan 

menyediakan hari kebinasaan bagi mereka (Kejadian 15:16) 

dan dalam Imamat 18:24 “janganlah kamu menajiskan dirimu 

dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-

bangsa yang akan kau halaukan dari depanmu telah menjadi 

najis” sudah sekian lama bangsa Kanaan dalam kondisi 

kebejatannya sehingga Allah mempersiapkan bangsa Israel 

untuk membasmi mereka sampai musnah. Sifat bangsa ini 
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sangat najis dan kejam. Inilah alasan mengapa Tuhan 

mengeraskan hati mereka. Kalvinis tidak pernah berfikir 

sampai sejauh ini karena sudah terpatok konsep John Calvin. 

Alasan Tuhan menghukum mereka karena Allah telah 

memberikan taurat dalam hati setiap manusia. Roma 2:17-29 

“bahwa setiap manusia ada hukum taurat dalam hatinya yang 

akan menghakiminya atas segala perbuatannya yang jahat” 

Dalam kitab Ibrani 3:13,15 dikatakan, “jangan ada di antara 

kamu yang mengeraskan hatinya untuk kebenaran Allah” Allah 

katakan jangan keraskan hatimu! Tetapi manusia itu tetap saja 

mengeraskan hatinya, sehingga Allah mengeraskan hatinya 

(contoh kasus Firaun). Dari hal ini kita juga menemukan bahwa 

penetapan penghukuman bersifat conditional bukan 

unconditional. 

 

Sublapsarianisme 
Ada yang menyamakan dengan infralapsarianisme, tetapi ada 

juga yang tidak setuju. Tokoh yang berkenaan dengan hal ini 

adalah Moyce Amyraut, orang yang pertama menyatakan 

dirinya percaya empat point Kalvinis. 

 

Urut-urutan Sublapsarianisme 

 

1. Penciptaan 

2. Kejatuhan 

3. Penebusan untuk semua 

4. Election dan Reprobation 

5. Keselamatan untuk orang pilihan. 

 

Ayat-ayat yang sering digunakan oleh Kalvinis untuk 

mendukung konsep mereka: 
1. Amsal 16:4 ”Tuhan membuat segala sesuatu untuk 

tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk 

hari malapetaka.” Apakah Allah telah menetapkan manusia 

yang Ia ciptakan sebagian untuk binasa dan sebagian untuk 

menikmati kesenangan di Surga? Ayat ini menyatakan, bahwa 

Allah dalam menciptakan sesuatu memiliki tujuan tersendiri 

sesuai dengan maksud dan rencanaNya, termasuk manusia. 

Orang fasik bukan Allah tentukan, tetapi mereka menjadi fasik 

karena itu yang ada di dalam hati mereka, sehingga Allah 

sediakan hari untuk kebinasaan mereka. Semua diciptakan 

Allah sama, Allah tidak menciptakan penjahat apalagi dosa. 

2. I Tesalonika 5:9 “Ada yang ditetapkan untuk dimurkai dan 

ada yang ditetapkan untuk selamat” Konteks ayat ini tidak ada 

hubungan Surga dan Neraka, tetapi mengenai hari murka di 

masa tribulasi. Ayat ini justru mendukung Premill. 

3. I Petrus 2:8 “Mereka tersandung padanya, karena mereka 

tidak taat kepada Firman Allah; dan untuk itu mereka juga 

telah disediakan” Ayat ini tidak boleh dilepaskan dari konteks, 

karena pada ayat 7 bahwa ia mahal dan mereka yang tidak 

percaya menjadi batu sandungan (Yun: skandalaon). Ayat 8 

Allah telah tentukan mereka karena kondisi mereka yang tidak 

mau percaya. 

4. II Tesalonika 2:11-12 “dan itulah sebabnya Allah 

mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan 

mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang 

tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan” 

Allah mendatangkan kesesatan atas mereka? Perlu diperhatikan 

ayat 9, 10, 12. Perikop ini sedang membicarakan mengenai 

keadaan di masa tribulasi atau kejadian/malapetaka setelah 

gereja diangkat dari dunia. 

 

Mereka harus binasa. Mengapa?  

 

1. Mereka tidak menerima kebenaran 

2. Mereka tidak mengasihi kebenaran 
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Itulah sebabnya Allah mendatangkan kebinasaan bagi mereka. 

Jadi kebinasaan yang Allah tetapkan bukan tanpa kondisi, 

tetapi kondisi mereka tidak percaya. Bila mereka percaya tentu 

mereka tidak akan mengalami kebinasaan dan mereka sudah 

diangkat bersama orang-orang percaya. 

5. II Petrus 2:17 “Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air 

yang kering, seperti kabut yang dihalaukan oleh taufan; bagi 

mereka tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat” 

6. Yudas 4 “ada yang menyusup yang telah lama ditentukan 

untuk dihukum” 

Perlu diperhatikan, bahwa tidak ada penentuan dalam 

kekekalan dalam ayat ini. Surat Yudas banyak berbicara 

mengenai orang-orang fasik yang dimulai dari ayat 5-14, dan 

dalam ayat ini membuktikan mereka pantas dimurkai. Jadi 

murka Allah bukan tanpa alasan atau sebab musabab, yakni 

kondisi mereka yang fasik. 

Allah yang berdaulat dapat menciptakan manusia dengan 

kehendak bebas yang sejati atau sesuai dengan pengertian 

umum, bukan seperti dalam pengertian Kalvinis. Dapatkah 

manusia menentang Allah? Ya! Karena ia memiliki kehendak 

bebas untuk menentang dan memuji Allah. Bila manusia 

menentangNya hati-hatilah karena pasti ada konsekuensinya. 

Kalvinis memiliki pandangan yang salah mengenai kehendak 

bebas dan kedaulatan Allah. Apabila manusia memiliki 

kehendak bebas, maka itu akan mengancam kedaulatan Allah 

menurut Kalvinisme. Contoh klasik, bahwa manusia memiliki 

kehendak bebas, yakni kisah Yunus yang Allah perintahkan 

untuk menyampaikan berita ke kota Niniwe agar mereka 

bertobat, tetapi Yunus mencoba untuk menghindar. Mungkin ia 

merasa tidak senang bangsa yang menindas Israel harus di 

tolong agar bertobat. Dalam konsep Yunus harusnya bangsa itu 

dibinasakan. Mungkin ini alasannya menghindar. Tetapi kisah 

ini membuktikan, bahwa manusia memiliki kebebasan 

untuk menentang Allah atau mengikutiNya. 
sumber: http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/unconditio

nal-election-bag3.html 

 

Ayat-ayat yang Berhubungan Dengan Election dan 

Reprobation 

Roma 9:10-16 

 

Argumen Kalvinis: Lihat dalam perikop ini Allah mengasihi 

Yakub dan membenci Esau sebelum mereka lahir. Allah sudah 

menetapkan Yakub untuk selamat dan Esau untuk kebinasaan 

sejak dalam kekekalan. Karena Allah menetapkan Yakub 

selamat, maka secara otomatis Esau ditolak atau tidak dipilih 

oleh Allah. 

Argumen Alkitabiah: Ini (penafsiran Kalvinis) adalah 

penafsiran yang sangat buruk. Kita harus melihat konteks 

Roma 9:1-10 agar jelas makna ayat 10-16. Dari konteks ini 

didapati beberapa hal: 

1. Roma Pasal 9-11 merupakan suatu kesatuan yang 

berbicara mengenai Israel sebagai bangsa pilihan. 
 

2. Awal pasal 9, terlihat jelas bahwa Paulus memiliki beban 

besar untuk bangsa Israel agar mereka diselamatkan (Roma 

10:1-3). Ini membuktikan, bahwa Paulus tidak percaya akan 

penetapan Allah seperti yang dipercayai Kalvinis (election 

and reprobation). Di mana ada yang ditetapkan masuk Surga 

dan ditetapkan masuk Neraka. Timbul pertanyaan, untuk apa 

Paulus terbeban kalau toh pada ujungnya orang itu tidak 

diselamatkan karena sudah ditentukan. Tetapi Paulus sangat 

terbeban agar bangsa Israel diselamatkan. untuk apa Paulus 

berdoa mati-matian untuk Israel, sementara Allah telah 

http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/unconditional-election-bag3.html
http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/unconditional-election-bag3.html
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menetapkan mereka sejak kekekalan untuk binasa. Pasal 9-11 

justru membantah konsep Kalvinis 

3. Roma 9:10-16 adalah pemilihan jalur Mesias (Roma 9:5). 

Roma 9:6-9 sekalipun mereka (Israel) menurunkan Mesias, 

tetapi tidak semua mereka akan menjadi nenek moyang Mesias 

secara daging. Kata “bukan hanya itu saja” menyambung ayat 

10-18. jadi ayat 11-18 tidak lepas dari ayat 1-10. ini adalah 

bukti bahwa pasal ini tidak menceriterakan mengenai 

keselamatan yang sudah Allah tentukan dari semula, tetapi ini 

adalah jalur Mesias. Masih dalam Roma 9:12 bila 

dibandingkan dengan PL Yakub dan Esau bukanlah pemilihan 

secara individu, tetapi suatu bangsa. Jadi ayat ini tidak 

berbicara mengenai individu, tetapi representatif suatu 

bangsa. Yakub mewakili bangsa Israel dan Esau mewakili 

bangsa Edom. Dalam Kejadian 25:23 “Dua bangsa ada dalam 

rahimmu dan suku bangsa yang akan muncul. Ini semakin jelas 

bahwa ini bicara suatu bangsa yang akan muncul. Bila secara 

pribadi (individu) Yakub malah menjadi hamba Esau, dan 

selama hidup Esau tidak pernah menjadi hamba Yakub. Ini 

membuktikan ayat-ayat ini menjelaskan atau mengacu kepada 

suatu bangsa. Yakub akan menjadi lebih kuat (tuan) dan Esau 

(Edom) lebih lemah (hamba). Jadi perikop ini sama sekali 

tidak berbicara keselamatan Yakub dan kebinasaan Esau. 

4. Roma 9:13 bukan mendahului 9:11. Perkataan ini dikutip 

dari Maleakhi 1:2-3. Dan perlu diperhatikan, perkataan ini 

keluar bukan sejak dalam kandungan tetapi setelah mereka 

menjadi bangsa. Dalam kacamata Kalvinis, mereka akan 

mengatakan bahwa ini membuktikan pemilihan secara semena-

mena atau tutup mata (secara acak). Padahal ada pemilihan 

yang tidak acak dan itu bukan berdasarkan perbuatan, yaitu 

IMAN. Menurut Kalvinisme ketika seseorang merespon firman 

Allah dan mengimaninya, maka itu dianggap perbuatan. Itu 

sesuai dengan konsep mereka, bahwa iman itu bukan timbul 

dari pendengaran akan firman Allah, tetapi iman itu Allah 

taruh di hati orang-orang pilihan. Konsekuensi dari Allah 

yang menaruh iman kepada seseorang baru ia percaya adalah 

manusia masuk nereka karena Allah tidak memberi iman 

kepadanya. Ingat Roma 4:2-5, ketika kita menerima hadiah, itu 

bukanlah hasil pekerjaan kita, tetapi itu adalah murni 

pemberian. Dan manusia dituntut untuk percaya (beriman) 

kepada Tuhan. 

Tidak cukup sampai di situ saja, Kalvinis akan mengutip Roma 

9:15 dan mengatakan bahwa Allah bebas menaruh belas 

kasihan kepada siapa saja. 

Memang benar Allah bebas menaruh belas kasihan kepada 

siapa Ia menaruh belas kasihan. Ayat ini tidak salah, tetapi 

Allah cukup jelas kepada siapa Ia bermurah hati. Allah 

membuat syarat “Aku bermurah hati kepada siapa yang 

percaya dan beriman kepada Kristus” Allah menentukan 

syarat untuk memperoleh anugerah dariNya. 
Tidak tergantung kepada kehendak orang. Ya! Kita tidak bisa 

berkehendak “sesuka hati menentukan bagaimana supaya kita 

selamat” Bila Allah menghendaki cara A untuk 

menyelamatkan manusia, maka manusia tidak berhak 

menentukan atau memilih di luar cara Allah dan bila itu 

dilakukan manusia, maka ia menyalahi aturan Tuhan. Allah 

dalam kehendakNya menyatakan bahwa keselamatan 

hanya diperoleh ketika kita percaya dan menerima Tuhan 

sebagai juruselamat kita. 
Roma 9:17-18, ayat ini sering Kalvinis pakai bahwa Firaun 

salah satu contoh yang Allah tentukan untuk binasa. Tetapi jika 

perhatikan, sama sekali tidak ada perkataan yang 

mengindikasikan reprobasi. 

Beralih ke masalah mengeraskan hati, harusnya timbul 

pertanyaan, “Mengapa Allah mengeraskan hati Firaun?” 

Jika kita membaca dalam Keluaran 3:19 “Allah tahu 



239 

 

Firaun tidak akan membiarkan Israel pergi begitu saja” 

Kel 5:2 “tetapi Firaun berkata; Siapakah Tuhan itu 

sehingga harus kudengarkan firmanNya untuk 

membiarkan Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan 

tidak juga akan aku membiarkan bangsa Israel pergi” 

Dalam Keluaran 4:21b “tetapi Aku akan mengeraskan 

hatinya, sehingga ia tidak akan membiarkan bangsa itu 

pergi” Sangat jelas di dalam hati Firaun memang sudah 

ada keinginan untuk melawan kehendak Tuhan. 
Benar bahwa Allah mengeraskan hati Firaun karena Allah tahu 

lebih dahulu, bahwa Firaun menolak Allah. Intinya Firaun 

mengeraskan hatinya hal ini terbukti dalam Kel 7:13; 

8:15,19,32 sampai tulah yang ketujuh ia masih mengeraskan 

hatinya. 

Kesimpulan mengenai hal ini: 

1. Firaun mengeraskan hatinya! Kita tidak bisa mengatakan 

bahwa Allah mengeraskan hatinya lebih dahulu, kalau 

Firaun tidak mengeraskan hatinya dari awal, maka ia pasti 

melepaskan bangsa Israel. 
2. Allah bisa mengeraskan hati Firaun karena Firaun memang 

akan mengeraskan hatinya. Setiap tulah selesai ia merasa lega 

dan ia terus mengeraskan hatinya. Bisa saja ia berfikir, bahwa 

tulah itu sudah berhenti dan tidak datang lagi. 

3. Bila Firaun sudah ditetapkan untuk binasa, maka untuk 

apa Allah mengeraskan hatinya? 
4. Analogi “keraskan.” Kita harus ingat bahwa zaman dahulu 

yang bisa keras itu adalah batu bata yang dibuat dari tanah 

lalu dibakar, maka terjadilah “kekerasan.” Artinya sesuatu 

yang sudah memiliki bentuknya, bukan berarti belum 

berbentuk sebelumnya. Allah tidak mengubah bentuk, 

Firaun sudah memiliki bentuk hati yang keras dan ketika ia 

mendengar firman Allah, ia mengeraskan hatinya. 

 

Roma 9:19-24 Mengenai Tukang Periuk dan Tanah Liat. 
Dalam pemandangan Kalvinis ada orang-orang yang Tuhan 

bentuk untuk kemurkaan, yaitu “benda-benda yang Allah 

persiapkan untuk binasa.” Orang-orang yang Tuhan persiapkan 

untuk kemurkaan adalah orang reprobat (non-pilihan) dan 

orang-orang yang diciptakan untuk tujuan yang mulia adalah 

orang-orang pilihan. 

Counter untuk ayat ini: Kata Yunani untuk benda 

adalah “skewos”. Hal yang sama kita temukan dalam 2 

Timotius 2:20 “Ada benda-benda untuk tujuan mulia dan 

kurang mulia.” Dan jika perhatikan ternyata seseorang bisa 

berusaha untuk menjadi perabot yang mulia, bukan secara 

acak. Ada syarat untuk menjadi perabot yang mulia, yaitu ia 

harus menyucikan dirinya dari hal-hal yang duniawi. Seseorang 

bisa menjadi benda yang mulia dengan menjaga dirinya. Allah 

berhak menentukan apa saja, tetapi bukan yang bertentangan 

dengan sifat-sifatNya. Allah memberi syarat agar menjadi 

perabot yang mulia dengan menjaga kesucian hidup. 

Dalam Roma 9:22-23 sangat menarik untuk dipelajari, sebab 

ada perbedaan kata “disiapkan” dalam bahasa Yunaninya. 

Dalam ayat 23 kata “yang telah dipersiapkan sebelumnya” 

dalam Yunaninya adalah “pro hetoimazen” yang mempunyai 

pengertian Allah yang mempersiapkan. Sedangkan dalam ayat 

22 kata “dipersiapkan” adalah “katertismena” yang artinya 

“yang cocok, pantas untuk kebinasaan.” Baik dalam KJV, 

interlinier dan lexicon mendukung pengertian ini. Artinya 

orang-orang itu pantas untuk binasa dan bukan Allah yang 

menentukan kebinasaan mereka. Pantas dan cocok binasa 

karena ia tidak percaya kepada Kristus (Yoh 6:29). 

Lalu biasanya akan muncul pertanyaan, “Mengapa Allah tidak 

langsung menghancurkan orang-orang durhaka dan Iblis?” 

Karena tindakan-tindakan Iblis dapat meningkatkan iman orang 
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percaya dan untuk menambah kekayaan dan kemuliaan yang 

Allah akan berikan. 

Efesus 2:3 “ kita adalah orang-orang yang harus dimurkai” apa 

bedanya dengan benda-benda kemurkaan dalam Roma 9:22-

23? Bahwa setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus 

adalah benda-benda yang harus dimurkai. 

 

Sumber: http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/uncon

ditional-election-bag-4.htm 
 

Ayat-ayat Kalvinis yang berhubungan dengan 

Unconditional Election: 

1. “Umat Allah” Kis 18:9-10 
Argumen Kalvinis mengatakan bahwa Paulus menginjil di 

situ karena ada orang-orang pilihan di kota itu, jadi tinggal 

dikotbahin saja. Apakah benar demikian? Dikatakan bahwa 

mereka sudah menjadi umat Allah sebelum Paulus 

memberitakan Injil. Selain itu, jikalau mereka sudah pasti 

masuk Surga, bagaimana kalau Paulus tidak datang ke 

sana untuk memberitakan Injil? Jika kita pelajari dengan 

saksama, kata “umatKu”di sini bukan menunjuk kepada orang-

orang yang belum percaya tetapi mengacu kepada orang-

orang yang sudah diselamatkan, sebab di sana ada Akwila, 

Titius, Yustus, Krispus dan keluarga dan yang lainnya. 

 

2. “Domba-domba Allah” Yoh 10:14-16,26 
Dalam kacamata Kalvinis, kata “domba” merujuk kepada 

orang-orang pilihan. 

Ada kesalahan besar yang dilakukan oleh Kalvinis dalam hal 

ini karena: 

– Tidak ada penetapan siapa yang jadi domba dan siapa yang 

tidak jadi domba. Setiap orang yang mendengar suaraNya dan 

mengikutiNya adalah dombaNya. 

 

– Selain itu, ada pengertian domba yang tidak mendukung 

konsep Kalvinis seperti yang tercatat dalam Matius 10:6, di 

mana “ada domba yang hilang.” Jika domba sama dengan umat 

pilihan, mengapa ada domba yang hilang? Apakah umat 

pilihan juga ada yang terhilang? 

– Domba tidak mengacu pada umat pilihan, tetapi lebih 

merujuk kepada bangsa Israel. Selain karena ada domba yang 

hilang, ada juga domba yang dihancurkan seperti yang tercatat 

dalam Yehezkiel 34:16 “domba yang kuat dan gemuk akan 

Aku hancurkan” (ada kesalahan dalam penerjemahan LAI, LAI 

menggunakan kata Aku lindungi tetapi yang benar adalah Aku 

hancurkan.) 

 

3. Masalah kata “memberikan,” dan “diberikan” 
Yohanes 6:37,39 ”Semua yang diberikan Bapa kepadaKu akan 

datang kepadaKu dan barang siapa datang kepadaKu, ia tidak 

akan kubuang. 39 “dan inilah kehendak Dia yang telah 

mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah 

diberikanNya kepadaKu jangan ada yang hilang tetapi supaya 

Kubangkitkan pada akhir zaman.” 

Semua yang diberikan kepada Anak dalam kamus Kalvinis 

Allah pemilihan tanpa syarat (unconditional 

election). Pemahaman ini muncul karena Kalvinis tidak 

melihat dan mengartikan ayat ini dengan melihat ayat yang 

lain. Seperti ayat Yoh 6:40 “Sebab inilah kehendak BapaKu, 

yaitu supaya setiap orang, yang melihat Anak dan yang 

percaya kepadaNya beroleh hidup yang kekal, dan supaya 

Aku bangkitkan pada akhir zaman.”Sangat jelas, bahwa 

orang yang diberikan Bapa kepada Yesus adalah orang yang 

percaya kepada Anak. Kalvinis selalu memaksa Alkitab untuk 

http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/unconditional-election-bag-4.htm
http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/unconditional-election-bag-4.htm
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mendukung pendapatnya yang salah demi Augustinus dan John 

Calvin, “bapa” yang mereka anggap benar. 

Yohanes 17:6,12 “Aku telah menyatakan namaMu kepada 

semua orang, yang Engkau berikan kepadaKu dari dunia. 

Mereka itu milikMu dan Engkau telah memberikan mereka 

kepadaKu dan mereka telah menuruti firmanMu. 12 Selama 

Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam 

namaMu, yakni namaMu yang telah Engkau berikan 

kepadaKu; Aku telah menjaga mereka dan tidak ada 

seorangpun dari mereka yang binasa selain dari pada dia yang 

telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis 

dalam kitab suci.” Sangat menarik untuk dipelajari karena 

apa yang telah diberikan kepada Yesus ada juga yang 

binasa! 
Selain itu, sangat jelas pasal 17 ini membahas mengenai 

kerasulan dan bukan untuk orang percaya, karena ada satu 

rasul yang binasa dan itu bukan untuk orang percaya. Karena 

konteksnya Yesus sedang berdoa kepada kedua belas rasulNya. 

Kata “mereka ini” mengacu kepada 12 rasul, dan lanjutan doa 

Yesus adalah untuk orang-orang hasil pemberitaan mereka. 

“Dia yang yang telah ditentukan” dalam ayat 12 ini ada 

kesalahan penerjemahan. Kata ditentukan tidak ada dalam 

bahasa asli. Dalam bahasa Yunani απολυω (apoluo) artinya 

menghancurkan dan απολειας (apoleias), artinya kehancuran 

dan ό υίος απολειας (ho huios apoleias) artinya putra 

kehancuran. Selain dari dia adalah “anak kehancuran”harusnya 

timbul pertanyaan kenapa ia menjadi anak kehancuran? Karena 

ia (Yudas Iskariot) memang akan menggenapi hal negatif 

(menyerahkan Yesus) yang timbul dari hatinya sendiri, bukan 

Allah yang menentukan demikian dari semula sejak 

kekekalan. Sebab jika Allah telah menentukan Yudas untuk 

melakukan hal ini, maka seharusnya ia mendapat reward. 

 

Konsep Pemilihan yang Alkitabiah 
Alkitab memang mengajarkan tentang pemilihan, tetapi 

pemilihan yang bagaimana? Apakah sama dengan yang 

didengungkan oleh Kalvinis yang percaya bahwa pemilihan 

Allah adalah pemilihan yang tanpa melihat kondisi (pemilihan 

secara acak) ataukah pemilihan yang Allah maksudkan di 

dalam Alkitab adalah pemilihan yang bersyarat (conditional 

election). 

 

Konsep pemillihan dalam Efesus 1:1-13 
Salah satu ayat favorit Kalvinis masalah pemilihan tanpa 

melihat kondisi adalah Efesus 1:4. Dimana dikatakan bahwa 

Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dalam 

pemahaman Kalvinis, manusia dipilih (1:4) ditentukan (1:5) 

sesuai dengan kerelaan kehendakNya (1:11) kemudian 

dimeteraikan Roh Kudus (1:13). Lalu Kalvinis akan berkata, 

bukankah di dalam satu perikop ini menunjukkan pemilihan 

yang unconditional? 

 

Pemahaman yang Alkitabiah: 
Dalam perikop ini memang ada konsep pemilihan, tetapi 

konsep pemilihan yang sama sekali berbeda dengan konsep 

pemilihan Kalvinis. Dalam pemandangan Kalvinis pemilihan 

bersifat unconditional sedangkan jika kita mempelajari 

keseluruhan Alkitab, maka kita akan menemukan konsep 

pemilihan yang Conditional. Begitu juga ketika kita 

mempelajari keseluruhan Efesus pasal 1 ini kita akan 

menemukan tema besar perikop ini adalah “Di dalam 

Kristus.” Yang adalah syarat mutlak di dalam pemilihan. 

Hal ini membuktikan pemilihan itu bersyarat (conditional) dan 

keselamatan itu bersyarat. 

 



242 

 

Dalam ayat 3 “dalam Kristus” semua berkat diperoleh 

“melalui Kristus” sebab di dalam Kristus Allah memilih. 
Di dalam ayat 4 sangat jelas menekankan “Sebab di dalam 

Dia (Kristus) Allah telah memilih…” Hal ini sangat jelas 

menekankan Allah memilih karena Kristus telah ada di dalam 

kita berbeda dengan konsep Kalvinis yang menyatakan bahwa 

Allah memilih supaya kita ada di dalam Kristus.Bahkan jika 

kita pelajari lagi ayat 4 kita akan menemukan bahwa tujuan 

utama di dalam pemilihan bukanlah untuk di dalam Kristus 

tetapi untuk menjadi kudus dan tak bercacat. 
Singkatnya, ada syarat di dalam pemilihan, yaitu di dalam 

Kristus. Jika kita lihat secara konteks juga, terlihat jelas bahwa 

konsep di dalam Kristus lebih sentral dibandingkan konsep 

pemilihan. Ketika kita membaca ayat 13 kita juga akan 

menemukan bahwa pemeteraian Roh Kudus berlaku untuk 

orang yang di dalam Kristus. “Di dalam Dia (Kristus) kamu 

juga……Di dalam Dia (Kristus) kamu juga…..” Sangat 

jelas terlihat bahwa konsep pemilihan yang Alkitabiah adalah 

karena kita telah ada di dalam Kristus, bukan dipilih untuk ada 

di dalam Kristus, dimana tujuan dari pemilihan itu adalah 

supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat. 

Kalvinis akan berdalih dan menyatakan bahwa seseorang 

sudah berada di dalam Kristus sejak dunia belum 

dijadikan. Apakah benar demikian? Jika apa yang diyakini 

oleh Kalvinis ini benar, maka banyak orang pilihan yang 

terhilang, tersesat dan sebagainya. Selain itu, jika kita lanjutkan 

di dalam Efesus 2:1-3 kita akan melihat bahwa sebelum Paulus 

percaya ia adalah orang yang harus dimurkai, mati di dalam 

dosa. Paulus sendiri merasa diri bagian dari kebinasaan (lihat 

ayat 3). Tetapi setelah ia percaya, ia tidak ada lagi di bawah 

murka Allah. 

Ayat yang berkaitan dengan hal ini adalah di dalam 2 Timotius 

1:9 “orang pilihan ada di dalam Kristus sebelum permulaan 

zaman” Ayat ini menjelaskan Allah di dalam foreknowledge 

sudah menetapkan kasih karunia untuk setiap orang yang ada 

di dalam Kristus (bukan menetapkan orang untuk di dalam 

Kristus tetapi menetapkan kasih karunia untuk mereka yang 

berada di dalam Kristus). Sebab jika konsep Kalvinis benar, 

bagaimana dengan dosa Adam “bukankah mereka keturunan 

Adam yang berada dalam kematian? Bukankah Adam berada 

dalam bahaya kebinasaan? 

Di dalam Roma 16:7 ”Salam kepada Andronikus dan Yunias, 

saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan 

bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang 

di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum 

aku.” Menjadi kristen dalam ayat ini dalam bahasa 

Yunaninya adalah εν χριστο (enkristo) yang berarti DI 

DALAM KRISTUS. Jadi, Andronikus telah menjadi 

Kristen atau di dalam Kristus sebelum Paulus 

diselamatkan. Ayat ini membuktikan Paulus belum berada 

di dalam Kristus sebelum ia percaya. Intinya pemilihan itu 

harus ada di dalam Kristus. 

Konsep Pemilihan dalam Roma 8:28-30 
Roma 8:28-30 adalah salah satu perikop favorit Kalvinis di 

dalam mempertahankan iman mereka. Sekilas di dalam ayat-

ayat ini seolah-olah ada mata rantai yang tidak terputuskan. 

Siapa yang dipilih ditentukan dari semula. Mereka dipanggil 

(tidak bisa ditolak) → dibenarkan (justification)→ dimuliakan 

(gloryrification). Skema besarnya adalah: Election → 

Predestination→ Irresistible Grace→ Perseverence. 

 

Pemahaman yang Alkitabiah: 

Dalam ayat ini kata προγινωσκω (proginosko) dalam 

bentuk tenses aorist (προεγνω) artinya”barang siapa yang 

telah diketahui dari semula” bukan dipilih sebelumnya 

tanpa kondisi. Jadi barang siapa yang percaya kepada Kristus, 
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Allah sudah mengetahuinya dari semula karena Ia Mahatahu 

dan karena manusia (yang bersangkutan akan percaya kepada 

Kristus bukan karena Allah paksa tetapi yang timbul dari hati 

manusia itu sendiri). Untuk mengingat silahkan lihat 

pembahasan sebelumnya dalam Efesus 1 masalah DI DALAM 

KRISTUS! 

Di dalam I Petrus 1:2 dikatakan, “Yaitu orang-orang yang 

dipilih, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang 

dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan 

menerima percikan darahNya…” LAI melakukan kesalahan 

terjemahan kata “κατα προγνωσιν-kata prognosin” (orang-

orang yang dipilih) harusnya “menurut pengetahuan Allah 

yang semula.”. Jadi pemilihan yang alkitabiah adalah 

pemilihan berdasarkan pengetahuan Allah, bukan pemilihan 

yang tanpa syarat, acak, dan hoki-hokian. Suatu pemilihan 

yang berdasarkan pengetahuan Allah akan hal-hal yang akan 

terjadi. 

Bagaimana dengan kata “menentukan menjadi anak-anakNya 

sesuai dengan kerelaanNya (ayat 11)? Bagaimana dengan II 

Timotius 2:9 “berdasarkan keputusan Allah, menurut kerelaan 

kehendakNya sebelum permulaan zaman” Permasalahan ini 

terjawab dalam I Korintus 1:21. Terlihat jelas bagaimana di 

dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah berkenan 

menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan 

pemberitaan Injil. 
 

Yang harus dipahami adalah tidak ada masalah dengan konsep 

kerelaan, keputusan, kehendak, dsb. Namun yang harus 

diperhatikan bahwa adalah keputusanNya dan kerelaanNya 

bahwa setiap orang percaya pasti akan diselamatkan. Apakah 

Allah yang berdaulat tidak boleh berbuat demikian? Tentu saja 

boleh! Dan inilah kasih karunia Allah. Sebab jika Anda 

percaya tetapi Allah tidak memberikan anugerah, maka itu 

PERCUMA! Semakin kita mendalami kebenaran firman 

Tuhan, kita dapat melihat dan membaca dengan jelas bahwa 

konsep keselamatan jelas untuk setiap orang percaya. Dari hal 

ini dapat disimpulkan bahwa: 

 

Keputusan Allah: Manusia akan selamat dengan percaya 

kepada Yesus Kristus 

Kehendak Allah: Supaya semua manusia percaya kepada 

Yesus Kristus. 

Perkenanan Allah: Supaya kita selamat dengan percaya 

kepada Tuhan Yesus Kristus. 

Dalam hal ini terbukti bahwa Alkitab tidak pernah 

mengajarkan pemilihan yang unconditional. Dalam 

Yohanes 5:21 “sebab sama seperti Bapa membangkitkan 

orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak 

menghidupkan barangsiapa yang dikehendakiNya.” Anak 

menghidupkan barang siapa yang dikehendakiNya. Kata 

“barang siapa dalam hal ini adalah mereka yang “percaya 

kepadaNya.” Tentu Tuhan Yesus tidak akan sembarangan 

membangkitkan orang. Dia hanya membangkitkan siapa yang 

percaya kepadaNya. Jadi Yesus membangkitkan seseorang 

bukan tanpa kondisi atau unconditional seperti yang Kalvinis 

imani, tetapi dengan syarat, yakni percaya kepadaNya. 

 

Konsep Pemilihan Tidak hanya untuk Keselamatan 

Kata “pemilihan” tidak selalu untuk keselamatan, tetapi 

bisa juga untuk pelayanan.Contoh kasus dalam Matius 22:14 

“Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang 

terpilih” Sebenarnya Kalvinis tidak pantas memakai ayat 

ini. Sebab kalau Allah yang memanggil kenapa hanya sedikit 

yang dipilih? Bukankah dalam konsep Kalvinis dipilih dulu 

setelah itu baru dipanggil. Bukankah inilah pemahaman utama 

dari Irresistible Grace. Bila Allah telah memilih mereka dan 
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menetapkan mereka seharusnya tidak bisa menolak panggilan 

itu karena mereka sudah ditetapkan untuk dipanggil. Tetapi 

mengapa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih? 

ANEH BUKAN MAIN! 

 

Jika kita menelusuri keseluruhan Alkitab, tidak ada didapati 

satu ayat atau satu orangpun “dipilih untuk percaya.” Hal lain 

yang cukup menarik untuk dipelajari adalah urut-urutan konsep 

iman Kalvinis: Dipilih → dibenarkan → dilahirbarukan → 

percaya. Timbul pertanyaan manakah yang lebih dahulu, 

percaya kepada Tuhan baru Roh Kudus masuk ke dalam hati 

kita atau Roh Kudus sudah ada dalam hati kita baru percaya? 

Atau dengan kata lain percaya dulu baru dibenarkan atau 

dibenarkan dulu baru percaya? Jika kita melihat skema iman 

Kalvinis kita akan menemukan bahwa Roh Kudus ada dalam 

hati kita baru bisa percaya. Suatu konsep yang sangat 

bertentangan dengan Efesus 1:13, yaitu ketika kita percaya 

akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saya percaya bahwa 

sebelum Roh Kudus masuk dalam hati manusia, Ia sudah 

bekerja dalam dalam kehidupan manusia, baik itu melalui 

penyataan umum maupun melalui penyataan khusus. Karena 

Tugas Roh Kudus salah satunya adalah menginsafkan dunia 

akan dosa (Yohanes 16:8). Tetapi Roh Kudus akan masuk ke 

dalam hati manusia ketika manusia itu menerima Yesus 

sebagai Juruselamatnya secara pribadi atau ketika kita percaya 

(Efesus 1:13). 

 

Efesus 1:4 “Sebab di dalam Dia Allah telah memlih kita 

sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di 

hadapanNya.” Kita dipilih di sini bukan untuk percaya, tetapi 

supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Allah 

telah menentukan, bahwa barang siapa percaya akan diangkat 

menjadi anak-anakNya. Ini adalah berkat dari percaya. Allah 

tahu sebelumnya siapa yang akan percaya, maka Ia 

menjanjikan berkat-berkat yang merupakan efek dari iman 

percaya seseorang. 

 

2 Tesalonika 2:13 “Akan tetapi kami harus selalu mengucap 

syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang 

dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu 

untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan 

dalam kebenaran yang kamu percayai” Ayat ini sama sekali 

tidak Unconditional, sebab di dalamnya kita menemukan 

Allah memilih orang untuk diselamatkan dengan dua 

syarat, yaitu di dalam Roh yang menguduskan dan di 

dalam kebenaran yang kamu percayai. Kebenaran apa 

yang mereka percayai? Tentu kebenaran yang menyatakan, 

bahwa Kristus telah menebus dosa seisi dunia dan barang siapa 

yang percaya kepadaNya pasti selamat. 

 

Roma 11:1-4 “umat yang dipilih” dalam ayat ini bukan 

berbicara masalah pemilihan keselamatan, tetapi merujuk pada 

pemilihan bangsa yang menurunkan Mesias. Suatu bangsa 

yang akan eksis sampai tibanya masa tribulasi. Apakah semua 

Israel akan diselamatkan? Tidak! Lihat dalam Roma 10:1-3 dan 

dalam Roma 1:7 “Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh 

apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah 

memperolehnnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar 

hatinya” apa yang dikejar oleh Israel? Roma 9:31,32 

“Tetapi: bahwa Israel sungguhpun mengejar hukum yang akan 

mendatangkan kebenaran, tidak sampai kepada hukum itu. 

Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena 

iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu 

sandungan.” Israel mengejar kebenaran dengan melakukan 

hukum Taurat bukan percaya kepada Mesias yang Allah utus 

kepada mereka. Jadi mengejar dengan iman adalah untuk 
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memperoleh keselamatan. Dalam ayat ini ada perbedaan 

perbuatan dengan iman. Menurut Alkitab iman itu bukan 

perbuatan, tetapi menurut Kalvinis iman itu adalah 

perbuatan sekalipun timbul dari pendengaran akan firman 

Kristus. Akibatnya mereka mengklaim bahwa orang yang 

percaya, yang bisa merespon atau orang yang dapat percaya 

mereka sebut synergisme. Ada Kalvinisme mengatakan, bahwa 

dalam hal iman manusia tidak ada andil sama sekali. Allahlah 

yang menaruh iman kepada orang yang Ia kehendaki secara 

unconditional supaya selamat. Jika demikian Allah jugalah 

secara aktif dan unconditional tidak memberi iman kepada 

orang yang Ia tidak sukai. Bila demikian siapakahkah yang 

salah bila manusia masuk neraka? Secara logika dan tata 

bahasa, jikalau mengikuti pemahaman Kalvinis, manusia 

masuk ke neraka adalah karena Allah tidak memberikan iman 

kepada manusia berdosa itu. 

Saya percaya bahwa keselamatan itu dari Allah dan tanpa 

bantuan atau andil manusia. Manusia diperintahkan Allah 

untuk percaya atau meresponi keselamatan yang telah Ia 

sediakan dengan iman. Iman bukanlah perbuatan, tetapi 

dengan imanlah seseorang dapat dibenarkan Allah dan itu 

(iman) di hadapan Allah bukan sebuah perbuatan (Roma 4:1-5 

ada pekerjaan yang bukan perbuatan, yakni Iman). 

Galatia 1:15 ”tetapi waktu Ia, yang telah memilih aku sejak 

kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karuniaNya,” 

pemilihan dalam kandungan yang sama dengan Yeremia 

adalah pemilihan bukan untuk keselamatan, tetapi 

pemilihan untuk tugas pelayanan. 

 

Hal yang membingungkan kalangan Kalvinis, 

1. Apakah semua bayi yang meninggal sebelum akil baliq 

masuk Surga atau Neraka? Jika semua masuk surga, apakah 

dasar alkitabiahnya? Jika hal ini dikaitkan dengan konsep 

pemilihan dan reprobat? Apakah bayi orang pilihan masuk 

Surga, bayi yang bukan orang pilihan masuk Neraka? 

Jikalau demikian, berarti pemilihan itu bersifat kondisional. 

Mengapa? Karena bayi masuk bergantung kepada kondisi 

orangtuanya, apakah dia orang pilihan atau bukan?  

2. Bagaimana dengan malaikat? Apakah ada malaikat yang 

terpilih dan malaikat non pilihan? 
Dalam sistematika teologia Kalvinis malaikat dipercaya yang 

dipilih dan ada juga yang tidak. Tetapi dalam pemilihan 

malaikat sifatnya Supralapsarianisme. Yang menjadi 

permasalahan, banyak orang Kalvinis tidak berani berdiri 

dalam posisi ini. 

Sumber: http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/uncondi

tional-election-bag-5-en 
 

 

LIMITED ATONEMENT 

Limited Atonement atau sering dikenal dengan penebusan 

terbatas adalah pemahaman Kalvinis yang percaya bahwa 

Yesus Kristus tidak menanggung semua dosa manusia 

karena sifat penebusan itu terbatas hanya untuk orang-

orang pilihan. Mengapa? Karena ini adalah konsekuensi dari 

teori Total Depravity dan Unconditional Electionnya Kalvinis. 

Manusia yang total hancur, tidak bisa merespon dan tidak bisa 

percaya, maka dalam penyelamatan manusia, Allah harus 

memilih manusia tanpa melihat kondisinya (unconditional 

election) dan ternyata Allah hanya memilih sebagian dari 

manusia yang total inability itu sesuai dengan kehendakNya, 

yang mana Ia suka Ia pilih dan sebaliknya yang tidak 

disukaiNya dibiarkan masuk neraka. Akhirnya muncullah teori 

http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/unconditional-election-bag-5-en
http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/unconditional-election-bag-5-en
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penebusan yang terbatas, yakni penebusan hanya untuk orang 

pilihan saja. 

 

 

Beberapa hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan 

Limited Atonement Kalvinis ini; 

 

1. Limited Atonement tidak terlalu berpengaruh dalam 

sistematika teologi Kalvinis, asalkan tetap berpegang teguh 

pada poin kedua, Unconditional Election. 

 

2. Kalau Limited Atonement salah, maka Unconditional 

Election menjadi kurang tajam. 

 

3. Point Limited Atonement ini yang paling sulit mereka 

pertahankan. Banyak kalangan Kalvinis yang tidak mau 

memegang poin ini (kalangan Baptis Kalvinis, kecuali Kalvinis 

Reformed), karena banyak ayat yang mengatakan “kematian 

Yesus untuk semua manusia.” 

 

Berikut saya akan menuliskan beberapa argument Kalvinis 

berkenaan dengan Limited Atonoment. Argumen ini akan 

dibagi menjadi dua bagian besar, yang pertama adalah 

argumentasi berdasarkan logis, dan yang kedua adalah 

argumentasi berdasarkan alkitab. 

Argumen Logis: 
1. Kalau Allah menebus semua manusia, seharusnya semua 

manusia selamat. 

 

2. Kalau Yesus Kristus mati menanggung semua dosa manusia, 

dan ternyata ada yang tidak selamat, maka Allah tidak fair dan 

Allah telah menghukum 2 kali. Artinya dosa pertama sudah 

ditanggungkan kepada Yesus, tetapi pada akhir zaman 

manusia dihukum lagi di Neraka. Ini berarti 2 kali 

penghukuman. 

3. Penebuasan kalian (non Kalvinis) adalah penebusan yang 

tidak menyelamatkan. Karena semua telah ditebus, tetapi 

ternyata tidak semua selamat. Selain itu, hanya bisa 

menyelamatkan kalau ada andil manusia untuk percaya. 

4. Analogi Adam I dan Kristus sebagai Adam ke II. Adam jatuh 

dan semua keturunannya menjadi orang berdosa, bukan 

berpotensi untuk berdosa, tetapi menjadi orang berdosa. 

Demikian juga Yesus Adam ke-II bukan berpotensi untuk 

menyelamatkan, tetapi Ia menyelamatkan orang pilihan itu. 

5. Apakah tidak percaya Yesus itu dosa? Bila ya! Bukankah 

Yesus telah menanggung semua dosa manusia termasuk dosa 

ketidakpercayaannya? Inilah alasan Allah hanya memilih 

orang-orang pilihan saja. 

 

Jawaban untuk Argumen Logis Kalvinis 
1. Satu hal yang gagal Kalvinis lihat dan tekankah 

adalah penebusan adalah satu hal dan aplikasi penebusan 

adalah hal yang berbeda. Singkatnya kita harus bisa 

membedakan antara penebusan dan aplikasinya. 

Penebusan Kristus : Ketersediaan penebusan bersifat 

universal 

Aplikasi : Bersifat pribadi, melalui percaya 
Bagi Kalvinis tidak ada perbedaan antara Penebusan dan 

Aplikasi Penebusan. Tetapi apakah benar demikian? Ketika 

Tuhan Yesus tersalib, ia menyediakan keselamatan untuk dosa 

dunia (universal), tetapi untuk memperolehnya bersifat 

personal atau secara pribadi. 

Sebab jika tidak ada perbedaan antara penebusan dan 

aplikasi untuk ‘orang-orang pilihan’ seharusnya waktu 

lahir mereka tidak terlahir sebagai orang berdosa karena 

sudah menerima penebusan dan aplikasinya. Bukan berarti 



247 

 

saya percaya universalisme tetapi melalui hal ini saya ingin 

menekankan adanya perbedaan antara penebusan dengan 

aplikasinya. 

Untuk lebih memahami hal ini kita dapat mengingat peristiwa 

domba korban ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah 

Mesir. 

– Menyembelih domba (penebusan) 

– Menaruh darah di ambang pintu (aplikasinya) 

Dari hal ini kita dapat melihat bahwa dalam Domba paskah 

penebusan dan aplikasinya berbeda. Sekalipun domba itu sudah 

mati, mereka harus mengoles darahnya di ambang pintu. Jika 

darahnya tidak di oleskan di ambang pintu, maka anak-anak 

pertama mereka akan binasa seperti bangsa Mesir. Ini tidak 

hanya berlaku untuk bangsa Israel saja, setiap orang yang 

tidak menghendaki anak sulungnya mati, maka ia harus 

memotong domba dan mengoles darahnya di ambang 

pintu. Sekalipun domba mereka sembelih, tetapi jikalau 

mereka tidak mengoleskan darah domba itu di ambang pintu 

anak-anak mereka juga akan meninggal. Namun setelah itu, 

ternyata banyak yang binasa ketika keluar dari tanah Mesir. 

2. Kematian Kristus sama sekali tidak bergantung jumlah 

manusia. Analogi Kalvinis mengenai hal ini tidak benar. Satu 

hal yang harus kita ingat, analogi logika manusia belum tentu 

benar, karena kebenaran tidak hanya bergantung kepada logika. 

Logika memang bisa membantu dalam menemukan kebenaran, 

tetapi logika bukanlah sumber kebenaran. Bila bergantung pada 

analogi, maka ini bisa berakibat buruk, karena tergantung 

analogi siapa dan apa? Bisa saja kita ganti analoginya 

menjadi suatu ketersediaan bukan penghukuman. Misalnya 

analogi “ketersediaan” Allah menyedikan beras untuk semua 

orang agar tidak kelaparan, tetapi ada yang tidak mengambil 

beras, maka ia sendiri yang akan mengalami kelaparan dan 

Allah sama sekali tidak menghukumnya dua (2) kali. 

3. Konsep penebusan kalian (non Kalvinis) tidak 

menyelamatkan karena aplikasi dan penebusannya itu 

terpisah? Penebusan Kristus memang tidak bergantung 

dari aplikasinya tetapi aplikasi adalah syarat supaya 

keselamatan untuk manusia. Analoginya tuan A memberi 

mobil kepada seseorang agar ia bisa bekerja (itu adalah 

anugerah dari tuan A). Ketika ia menerima mobil itu, maka saat 

itu juga ia memperoleh aplikasinya, yakni ketika ia 

menggunakan mobil yang sudah disediakan tuan A. 

4. Ada perbedaan antara keturunan Adam I dan Adam ke II. 

Keturunan Adam I terjadi secara otomatis melalui 

persetubuhan manusia secara biologis, tetapi keturunan Adam 

ke II harus melalui kelahiran kembali, yakni percaya kepada 

Yesus Kristus. 

5. Yesus mati untuk dosa ketidakpercayaan juga? Satu hal yang 

Kalvinis tidak tahu, bahwa: penebusan dan aplikasi itu berbeda. 

Bagaimana supaya dosa ketidakpercayaan itu ditanggung, 

maka orang tersebut harus percaya. 

John Owen (Kalvinis) menyatakan: Orang-orang pilihan 

secara aktual diselamatkan → ditebus → dibenarkan saat 

Kristus disalibkan. Penebusan terjadi, bukan pada saat Allah 

membuka jalan agar mereka bisa lewat kalau mau atau seperti 

Allah membuka pintu supaya mereka bisa masuk bila mau. 

Tetapi Allah menyelamatkan mereka, karena Allah telah 

menentukan mereka selamat. 

Jika yang diamini oleh Kalvinis benar, bahwa penebusan 

terjadi ketika Kristus mati, maka seharusnya semua orang 

pilihan tidak lahir dalam dosa. Lalu bagaimana dengan 

orang-orang Perjanjian Lama? Hal ini tidak dapat mereka 

jelaskan. 
Jadi yang alkitabiah adalah penebusan dan aplikasinya berbeda. 

Ketika Kristus mati, Ia membawa penebusan untuk semua 

manusia. Namun aplikasi dari penebusan itu terjadi ketika 
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manusia percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya 

juruselamat mereka. 

Postingan selanjutnya akan membahas argumen alkitab 

kalvinis mengenai limited atonement 

Sumber: http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/limited-

atonement-bag-1.html 

 

Argument Alkitab Kalvinis Berkenaan Dengan Limited 

Atonement 

 

Rasionalisasi dari total depravity dan unconditional 

election Kalvinis merujuk kepada limited atonement, yang 

mengarah kepada kesimpulan bahwa Kristus mati untuk 

sebagian manusia. Untuk menyokong argumennya, Kalvinis 

akan mencomot ayat-ayat untuk memaksakan pemahaman 

mereka, contohnya: 

 

– Matius 1:21 “menyelamatkan umatNya” 

– Mat 20:28 “banyak orang” 

– Mat 26:28 “ditumpahkan bagi banyak orang” 

– Yohanes 10:15 “nyawaNya bagi domba-dombaNya” 

– Kis 20:28 “bagi jemaat Allah” 

– Efesus 5:25 “jemaat” 

– Ibrani 9:28 “Kristus menanggung banyak dosa manusia” 

 

Setelah mencomot ayat-ayat di atas, Kalvinis akan berteriak 

dan menyatakan bahwa Kristus mati untuk sekelompok 

orang dan bukan untuk semua orang. 

 

Pemahaman yang Alkitabiah: 

 

Apakah di antara ayat-ayat di atas ada kata “hanya!” Tentu 

tidak ada! Di setiap ayat tadi tidak ada kata “hanya” Dengan 

demikian tidak tertutup kemungkinanYesus juga menebus 

semua orang. Dalam Matius1:21, ini mengacu kepada Israel 

bukan kepada orang pilihan. Domba itu selalu identik dengan 

Israel dan tidak semua Israel diselamatkan. 

Galatia 2:19 “Sebab aku telah mati oleh hukum taurat untuk 

hukum taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah 

disalibkan dengan Kristus” Apakah penebusan hanya untuk 

Paulus saja? Tidak! Jadi logika pemaksaan dalam argumentasi 

alkitab versi Kalvinis ini salah dan tidak alkitabiah. 

Jika kita mau membuka hati kita untuk mempelajari firman 

Tuhan dengan saksama, justru semua ayat di atas menguatkan 

argumentasi Kristus mati untuk semua manusia. 

Mengapa? Dari beberapa ayat yang dikutip tadi dikatakan 

bahwa Kristus mati untuk umatNya, darahNya 

ditumpahkan untuk banyak orang, nyawaNya bagi domba-

dombaNya, bagi jemaat Allah, dan juga untuk Paulus, 

yang berarti Kristus mati untuk semua orang. Bukankah hal 

ini justru menekankan bahwa Kristus mati untuk semua orang? 

 

Memang kata “banyak” belum berarti “semua” tetapi kata 

“banyak” dengan “semua” tidak harus bertentangan. “Semua” 

itu pasti banyak, tetapi kata “banyak” belum tentu semua. 

Analogi: Seorang guru berkata kepada murid-muridnya, 

“Besok semua remedial.” Lalu guru itu berkata kepada orang 

ketiga: “Besok banyak siswa yang remedial.” 

Roma 5:15 “Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan 

pelanggaran Adam. Sebab, karena pelanggaran satu orang 

semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar 

lagi kasih karunia Allah dan karuniaNya, yang 

dilimpahkanNya, atas semua orang karena satu orang, yaitu 

Yesus Kristus.” Kata “semua orang” sebenarnya “banyak 

orang”(πολλοι) yang bisa juga berarti semua. Roma 5:19 

http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/limited-atonement-bag-1.html
http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/limited-atonement-bag-1.html
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“jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang semua orang telah 

menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang 

semua orang menjadi orang benar.” Kata “semua orang 

menjadi benar” memiliki pengertian yang sama dengan 

“banyak orang menjadi benar” dengan kata πολλοι. Jadi, 

manusia dibenarkan pada saat percaya kepada Yesus Kristus, 

maka kata”banyak” sama dengan semua orang yang telah 

percaya. 

 

Masalah Kata “Dunia” 
Menurut pemahaman Kalvinis kata dunia memiliki beberapa 

pengertian. Dengan mengutip Lukas 2:1 Kaisar mensensus 

seluruh dunia, tapi nyatanya hanya sekitar wilayah kekuasaan 

kaisar Agustinus saja dan tidak sampai ke daratan China. Jadi, 

kata “dunia” di dalam Alkitab memiliki beberapa pengertian, 

yaitu: 

1. Dunia di sini adalah dunia orang pilihan. 

2. Dunia, mengacu kepada dunia eskatologi, dimana seluruh 

dunia akan percaya kepada Yesus.  

3. Dunia secara etnis, mengasihi “orang pilihan” dari segala 

etnis bukan Israel saja. 

4. Dunia secara geografi, “orang pilihan” dari segala tempat. 

 

Memang kata “dunia” bisa untuk beberapa pengertian. Tetapi 

bukan seperti yang Kalvinis paksakan, bahkan terkadang kata 

“dunia” mempunyai pengertian yang bertentangan dengan 

Allah. Dunia ini adalah dunia dalam pengertian umum, yang 

mana mereka (Kalvinis) menambahi kata “orang-orang 

pilihan” yang tidak ada dalam Alkitab. Ini adalah penambahan 

yang dilakukan oleh kelompok Kalvinis untuk memaksakan 

konsep mereka ke dalam Alkitab. 

 

Pemahaman yang Alkitab Mengenai Kata Dunia 

I Yoh 2:2 “Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, 

dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh 

dunia.” Ini adalah ayat yang menakutkan bagi Kalvinis secara 

khusus yang percaya Limited Atonement. Bukan dosa kita 

saja tetapi dosa seluruh dunia. Ada kontras antara kata 

“kita” dan “dunia.” Dengan demikian kematian Yesus 

Kristus adalah untuk orang pilihan dan orang lain. 

 

Bagi Kalvinis ”kata “kita” di situ adalah hanya para rasul dan 

seluruh dunia adalah orang-orang percaya di dunia. Tetapi 

apakah benar kata “kita” hanya untuk para rasul? Secara 

konteks kata “kita” tidak mendukung konsep Kalvinis, 

karena dalam 1 Yoh 1:9 kata kita adalah untuk orang-orang 

percaya. 1 Yoh 1:10 juga menunjukkan “kita” adalah orang 

percaya. 

Bahkan di dalam Surat 1 Yohanes kurang lebih ada sekitar 21 

kali kata kosmos/dunia muncul, tetapi tidak ada satupun yang 

mengacu kepada orang pilihan. Justru kata “dunia” di sini 

lebih menekankan kontras rohani dengan system duniawi. Jadi 

apa alasan kita untuk percaya bahwa kata “dunia” dalam 1 Yoh 

2:2 adalah untuk orang-orang pilihan? Apakah ini tidak lebih 

dari suatu pemaksaan konsep oleh Kalvinis? Jika telusuri lagi 

dalam Surat 1 Yohanes, terutama ketika kita membaca 1 Yoh 

5:19 kata “dunia” jelas-jelas mengacu kepada orang-orang 

yang tidak percaya “dunia ini berada di bawah kuasa si jahat” 

 

Beberapa ayat yang menyatakan bahwa penebusan Kristus 

untuk semua manusia. 
• Yesaya 53:6 “Kita sekalian sesat seperti domba, masing-

masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah 

menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.” 

• 2 Korintus 5:14 “Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, 

karena kami telah mengerti, bahwa jika satu orang sudah mati 
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untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati.”  

• 1 Timotius 2:6 “yang telah menyerahkan diri-Nya sebagai 

tebusan bagi semua manusia: itu kesaksian pada waktu yang 

ditentukan.”  

 

• 1 Timotius 4:10 “Itulah sebabnya kita berjerih payah dan 

berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah 

yang hidup, Juruselamat semua manusia, terutama mereka 

yang percaya.” Ayat ini secara gamblang menggambarkan 

penebusan dan aplikasi dari penebusan tersebut. Hal ini 

sangat jelas karena ada kontras yang begitu nyata antara 

semua manusia dan orang percaya. Kristus mati untuk semua 

manusia, tetapi aplikasi dari penebusan itu adalah ketika kita 

percaya. 

 

• Ibrani 2:9 “Tetapi Dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat 

sedikit lebih rendah dari pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, 

kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai 

dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia 

Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia.” 

 

Ayat-ayat yang Menyatakan Bahwa Kristus Mati untuk 

Orang-orang yang Akan Binasa 
• Ibrani 10:29 “Betapa lebih beratnya hukuman yang harus 

dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak Anak Allah, yang 

menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, 

dan yang menghina kasih karunia?  

 

• 2 Petrus 2:1 ”Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di 

tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan 

ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-

pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan 

menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan 

jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri 

mereka.” 

Kesimpulan: 
 

Jika ada Kalvinis yang tidak percaya Limited Atonement untuk 

apa Allah pilih dan tentukan siapa yang masuk dan tidak ke 

dalam Surga? Dan bila ada Kalvinis tidak percaya poin Limited 

Atonement, maka ia menjadi tidak konsisten dengan poin-poin 

Kalvinis yang lain, TULIP. Bila Anda mempercayai bahwa 

Allah menebus semua manusia, maka poin Total Depravity dan 

Unconditional Election menjadi tidak sah atau tidak benar 

(tidak berlaku atau gugur) karena konsekuensi dari Total 

Depravity dan Unconditional Election adalah Limited 

Atonement. Ini adalah adalah sistem yang logis menurut 

Kalvinis tetapi bukan menurut Alkitab. 

 

http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/limited-

atonement-bag-2-end.html 
 

http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/limited-atonement-bag-2-end.html
http://gbiasemarang.blogspot.com/2009/02/limited-atonement-bag-2-end.html
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INJIL FILIPI 

Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan 

perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakan-Nya dengan 

maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, 

sebab mereka tahu, bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, 

tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud 

yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka 

memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, 

sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan 

maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku 

bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita (Filipi 1:15-18). 

Injil Iri Hati 
Rasul Paulus mensinyalir ada injil yang agak aneh beredar di 

Filipi. Ternyata selain ada Injil yang benar dan yang 

diberitakan dengan tulus ikhlas dan maksud yang baik, terdapat 

juga injil yang diberitakan dengan maksud tidak ikhlas atau 

kepentingan sendiri. 

Orang-orang yang memberitakan injil tidak ikhlas itu berpikir 

bahwa dengan berbuat itu mereka akan menambah berat 

hukuman Paulus. Mungkin mereka berkata, “Paulus 

mengatakan bahwa Yesus, seorang Nazaret yang telah 

dihukum mati adalah raja, adalah juruselamat manusia. Siapa 

pun yang mau masuk Sorga harus melalui Yesusnya Paulus” 

dengan nada mengejek dan dengan maksud agar kaisar dan 

para raja tersinggung sehingga memperberat hukuman Paulus. 

Tetapi yang menarik di sini adalah bahwa tuduhan mereka 

terhadap berita yang disampaikan Rasul Paulus ternyata benar 

dan itu adalah kebenaran. Memang benar bahwa Yesus Kristus 

adalah raja, dan memang benar bahwa Dia adalah Juruselamat 

satu-satunya. Terhadap Injil yang mereka sampaikan tentu 

Rasul Paulus tidak keberatan karena memang benar, hanya 

mereka membawakannya dalam sikap sinis dan dengan 

maksud yang jahat. 

Jika anda search di Internet nama Suhento Liauw, kalau 

mereka belum menghapusnya, anda akan bertemu dengan blog 

yang berjudul “Suhento Liauw MEMBUAL Karena Yesus 

Hanya Menebus Dosa Orang Pilihan.” Di dalam blog Hai-hai 

itu mereka membahas bahwa Dr. Suhento Liauw telah 

membual karena mengatakan bahwa Yesus Kristus menebus 

dosa seisi dunia. Menurut mereka, tentu kaum Calvinis, Yesus 

hanya menebus dosa orang-orang pilihan saja. 

Kasus ini mirip dengan kasus di Filipi, dimana tuduhan mereka 

terhadap Injil yang diberitakan Rasul Paulus sesungguhnya 

adalah kebenaran. Demikian juga dengan tuduhan mereka 

terhadap Injil yang diberitakan oleh Dr. Liauw, itu adalah 

kebenaran. Mengenai Yesus Kristus menebus dosa seisi dunia, 

itu bukan tidak ada dasar ayatnya, coba baca ayat-ayat berikut; 

Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang 

kepadanya dan ia berkata: “Lihatlah Anak domba Allah, yang 

menghapus dosa dunia (Yoh.1:29). 

Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita 

menaruh pengharapan kita kepada Allah yang 

hidup, Juruselamat semua manusia, terutama mereka yang 

percaya (I Tim.4:10). 

Tetapi Dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih 

rendah dari pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, 

yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan 

kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia 

mengalami maut bagi semua manusia (Ibr.2:9). 

Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan 

untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia (I 

Yo.2:2). 
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Perbedaan antara orang Filipi dengan kelompok Calvinis yang 

menuduh Dr. Suhento Liauw adalah bahwa orang Filipi masih 

dalam kerangka Injil yang benar hanya maksud/tujuan tidak 

tulus, sedangkan Calvinis mungkin kebalikannya yaitu 

tujuannya masih baik namun injilnya justru yang salah. 

Kelompok Calvinis karena saking menjunjung tinggi John 

Calvin telah kehilangan akal sehat dan menjadi buta, tidak 

sanggup membaca dan memahami ayat-ayat Alkitab yang 

sangat gamblang dan jelas bahwa Yesus Kristus dihukumkan di 

kayu salib bagi dosa seisi dunia. Akal sehat mereka tersendat 

sehingga memaksakan bahwa Yesus Kristus disalibkan hanya 

untuk orang-orang pilihan saja sambil memelintir ayat-ayat di 

atas yang sudah sangat jelas. 

Tujuan Salah Atau Injilnya Salah 
Injil kelompok Calvinis (gereja Reformed & Presbyterian) itu 

tidak seperti Injil Filipi melainkan kebalikannya. Sebenarnya 

itu terjadi di Roma ketika Rasul Paulus dipenjarakan. Tetapi 

karena diungkapkan di dalam surat kepada jemaat Filipi, saya 

menyebutnya Injil Filipi. Injil Filipi adalah Injilnya (doktrin 

Keselamatannya) masih benar tetapi motivasinya salah. 

Sedangkan Injil Calvinisme adalah motivasinya masih benar, 

namun Injilnya (doktrin Keselamatannya) salah. Coba 

renungkan yang manakah yang lebih berbahaya, Injilnya benar 

dengan motivasinya salah atau motivasinya benar dengan injil 

yang salah? Injil yang benar, diberitakan dengan motivasi yang 

salah, masih dapat menyelamatkan orang yang mendengarkan 

Injil itu. Tetapi injil yang salah dengan motivasi yang benar 

tidak dapat menyelamatkan orang yang mendengarkannya 

sekalipun disampaikan dengan maksud tujuan yang murni. 

Inilah yang menyebabkan penulis sangat kuatir dengan injil 

calvinistik yang telah merusak kekristenan di Eropa. Jika 

seseorang mendengar bahwa Allah telah menetapkan segala 

sesuatu dalam sebuah dekritnya di dalam kekekalan, maka 

kesimpulannya ialah bahwa Allahlah yang telah menetapkan 

orang miskin dan kaya, orang cacat dan sehat, penindas yang 

tertindas, termasuk semua kejahatan yang muncul di muka 

bumi. Daripada mempercayai Allah yang sedemikian jahat ini, 

lebih baik percaya tidak ada Allah (atheis). 

Jumlah persentase orang Kristen di Eropa yang menghadiri 

kebaktian semakin menurun. Yang hadir kebaktian saja sedikit 

sekali (sekitar 5%), bayangkan hanya berapakah jumlah 

mereka yang benar-benar lahir baru. Injil Calvinisme yang 

mengajarkan bahwa Allah menetapkan Adam jatuh ke dalam 

dosa, menghancurkan nalar sehat dan meruntuhkan keharuman 

pribadi Allah sebagai pencipta yang maha kasih. Injil ini telah 

menyebabkan berkembangnya atheisme, karena ketika nalar 

sehat mereka tidak bisa terima keberadaan Allah yang 

demikian, batu akal sehat mereka mengayun ke sisi lain, yaitu 

tidak ada Allah. 

Injil yang benar sekalipun disampaikan dengan motivasi yang 

salah ia masih tetap akan menyelamatkan pendengarnya. Itulah 

sebabnya Rasul Paulus tidak keberatan dengan injil demikian 

karena isi Injilnya benar. Tetapi sebaliknya injil yang salah 

sekalipun dengan motivasi yang tulus ia tidak dapat 

menyelamatkan, ia akan meruntuhkan kekristenan dan akan 

menenggelamkan pendengarnya ke dalam neraka. Waspadalah! 

Sumber: Pedang Roh Edisi 62 Tahun XV Januari-Februari-

Maret 2010 

 

 

http://www.graphe-ministry.org/bahasa/pedang_roh.html
http://www.graphe-ministry.org/bahasa/pedang_roh.html
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KEDAULATAN ALLAH DAN KEBEBASAN 

MANUSIA YANG ALKITABIAH 

Dr. Steven E. Liauw, Graphe International Theological 

Seminary 

I. Pendahuluan 

Salah satu hal yang secara paling mendasar mempengaruhi 

bagaimana seseorang memandang dunia ini, adalah konsepnya 

tentang Allah. Beritahukan pada saya, apa yang seseorang 

percayai tentang Allah, maka saya dapat memprediksikan apa 

pendapat orang tersebut dalam berbagai hal, dan bahkan 

bagaimana orang tersebut akan bertindak dalam berbagai 

situasi. Tentu ada ruang yang lebar untuk variasi individu, 

tetapi pandangan seseorang tentang Allah berada pada poros 

inti moralitas dan filosofinya. 

Seorang atheis, misalnya, bahkan tidak percaya ada Allah. 

Oleh karena itu, atheis yang konsisten, tidak akan memiliki 

moralitas yang absolut. Ada atheis yang tidak memiliki 

moralitas sama sekali dan menunjukkan kepada dunia apa yang 

terjadi jika atheisme diimani secara konsekuen sampai pada 

kesimpulan akhirnya. Jika tidak ada Allah, maka manusia 

hanyalah binatang lainnya, dan tidak ada konsep benar atau 

salah. Oleh karena itu, mereka berlaku tidak lebih dari binatang 

yang pintar, melakukan apapun juga yang diingini tanpa ada 

rasa tanggung jawab sedikitpun. Dalam hal ini, tindakan 

mereka bahkan bisa lebih kejam dari binatang, karena binatang 

cukup puas dengan mempertahankan hidup dan eksistensi 

mereka, sedangkan manusia yang tidak bermoral dikuasai oleh 

nafsu yang tidak pernah mengenal cukup. 

Tentu banyak atheis yang tidak seperti itu. Mereka masih 

memiliki moralitas, walaupun moralitas yang relatif. Walaupun 

secara intelektual mereka menolak eksistensi Allah, tetapi 

karena alasan-alasan lain (rasa kemanusiaan, tenggang rasa, 

budi pekerti yang dipelajari sejak kecil, dll), mereka 

mempertahankan sejenis moralitas. Tetapi ini tidak berarti 

bahwa atheisme dapat menghasilkan moralitas. Moralitas pada 

seorang atheis adalah sisa-sisa kebenaran ilahi yang universal, 

yang belum terkikis habis oleh atheisme itu, yang masih ada 

pada individu tersebut. Ia bermoral bukan karena ia atheis. 

Sebaliknya, ia bermoral walaupun ia seorang atheis, karena dia 

belum mau menerima konsekuensi logis dari atheisme. Dapat 

kita katakan bahwa ia adalah seorang atheis dalam teori, tetapi 

belum atheis dalam praktek, minimal belum sepenuhnya. Ada 

ketidakkonsistenan antara apa yang ia percayai dengan apa 

yang ia lakukan, tetapi ketidakkonsistenan yang 

menguntungkan. 

Bagaimana dengan orang-orang yang percaya ada 

Allah? Apakah mereka semua ini sama? Tentu tidak! Tanpa 

perlu mengupas tentang deisme, pantheisme, panentheisme, 

atau yang lainnya yang sudah pasti akan membawa 

penganutnya ke pandangan yang berbeda-beda, bahkan di 

kalangan theis sekalipun (percaya Allah sebagai pribadi yang 

immanen dan transenden), ada perbedaan cara berpikir yang 

cukup luas, tergantung kepada konsep dia tentang pribadi 

Allah. 

http://dedewijaya83.blogspot.co.id/2009/04/kedaulatan-allah-dan-kebebasan-manusia_20.html
http://dedewijaya83.blogspot.co.id/2009/04/kedaulatan-allah-dan-kebebasan-manusia_20.html
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Ketika seseorang menekankan bahwa Allah adalah mahakasih, 

tanpa melihat aspek lain dari sifat-sifat Allah, maka ia akan 

sampai kepada kesimpulan yang salah. Banyak orang senang 

dengan Allah yang mahakasih, tetapi tidak mau Allah yang 

mahakudus atau Allah yang mahaadil. Mereka 

merasionalisasikan: Allah yang mahakasih tentu tidak akan 

mengirim orang ke neraka untuk selama-lamanya! 

Tetapi rasionalisasi seperti ini sungguh salah. Ada dua 

kesalahan yang terjadi. Kesalahan PERTAMA adalah 

merasionalisasikan sifat Allah dengan mengabaikan pernyataan 

jelas Alkitab. Banyak sekali ayat Alkitab yang menyatakan 

bahwa manusia yang berdosa dan menolak kasih karunia 

penyelamatan Allah, akan binasa untuk selama-lamanya dalam 

neraka. Matius, misalnya, mencatat peringatan Yesus bahwa 

lebih baik masuk Surga dalam kondisi timpang dan buta 

daripada dengan tubuh lengkap, tersesat dan masuk ke dalam 

api yang kekal (Mat. 18:8). Jadi, pernyataan kaum universalis 

bahwa semua manusia akan masuk Surga, bertentangan dengan 

pernyataan jelas dalam Alkitab. Seharusnya, bagi orang yang 

sungguh menjunjung tinggi Alkitab sebagai standar, adanya 

pernyataan jelas dalam Alkitab menjadi pandu yang 

berotoritas. 

Seharusnya terjadi pemikiran seperti berikut: “Jika Alkitab 

menyatakan bahwa orang-orang yang tidak bertobat akan 

masuk neraka untuk selama-lamanya, maka pemikiran awal 

saya (bahwa Allah yang mahakasih tidak mungkin mengirim 

orang ke neraka) adalah salah. Saya harus merevisi ulang 

premis dasar pemikiran saya.” Ini adalah sikap yang benar. 

Tetapi sayang, yang biasanya terjadi adalah pemelintiran ayat-

ayat kitab Suci untuk mendukung pemikiran dasar seseorang. 

Bukannya berpikir bahwa ada yang salah dengan premis dasar 

(karena bertentangan dengan ayat-ayat jelas Alkitab), yang 

bersangkutan justru sibuk mencoba menjelaskan ayat-ayat 

Alkitab itu agar masuk ke dalam konsep dia. 

Kesalahan KEDUA adalah terlalu menekankan satu sifat 

Allah, tanpa melihat sifat-sifat Allah yang lain. Ketika 

seseorang berjalan tanpa membiarkan Alkitab mengoreksi 

premis dasarnya, maka tidak mungkin dihindari dia akan 

berlebihan menekankan salah satu sifat Allah. Penekanan yang 

berlebihan ini justru membuat pengertiannya akan sifat Allah 

tersebut menjadi salah. 

Sang universalis terlalu menekankan tentang kasih Allah, 

sehingga mengabaikan kekudusan Allah dan keadilan Allah. 

Manusia yang berdosa tidak dapat berkenan kepadaAllah yang 

mahakudus, dan tidak mungkin masuk Surga tanpa ada 

penyelesaian dosa terlebih dahulu. Allah yang adil tidak 

mungkin tidak menjalankan hukumNya sendiri, bahwa dosa 

harus dihukum. Kita bisa melihat bahwa menekankan satu sifat 

Allah di atas sifat-sifatNya yang lain akan menghasilkan 

pemahaman tentang Allah yang timpang. Allahnya sang 

universalis, bukan lagimenjadi Allah yang mahakasih, 

melainkan 

Allah yang lemah, yang tidak berani menjalankan hukumNya 

sendiri. Kasih yang demikian juga bukanlah kasih yang sejati, 

karena kasih yang sejati selalu harmonis dengan kebenaran. 
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Semua pendahuluan di atas mengantar saya kepada topik inti 

dari tulisan ini, yaitu kedaulatan Allah dan hubungannya 

dengan kebebasan manusia. Dalam kekristenan ada satu 

kelompok yang banyak berbicara mengenai “kedaulatan 

Allah,” yaitu kelompok Kalvinis. Kalvinis membuat premis 

dasar dari pemahaman mereka akan “kedaulatan Allah.” 

Menurut mereka, karena Allah berdaulat, maka Allah pastilah 

telah menetapkan segala sesuatu. Segala sesuatu artinya adalah 

segala sesuatu. Jadi, setiap tindakan manusia maupun malaikat, 

setiap pikiran manusia maupun malaikat, telah ditentukan oleh 

Tuhan. Lebih lanjut lagi, Tuhan sudah menentukan darisemula, 

bahkan sebelumpenciptaan, bahwa Dia akan menciptakan 

sebagian manusia untuk diselamatkan, dan Dia akan 

menciptakan sebagian manusia untuk dibinasakan. 

Keselamatan atau kebinasaan ditentukan oleh Allah tanpa 

pertimbangan apapun di luar diri Allah! Lebih lanjut lagi, 

sesuai dengan pemilihan keselamatan/kebinasaan itu, Allah 

hanya akan menyediakan keselamatan bagi yang terpilih 

selamat. Dan Allah akan memaksakan (memberi tanpa dapat 

ditolak) “kasih karunia”Nya kepada orang-orang yang terpilih 

untuk selamat ini. 

Kalvinis menegaskan bahwa setiap orang yang percaya bahwa 

Allah berdaulat harus sampai pada kesimpulan yang sama 

dengan mereka. Jikalau tidak, maka anda tidak benar-benar 

percaya bahwa Allah berdaulat! Oleh karena itulah saya 

terbeban untuk menulis tentang topik ini. Motivasi saya 

bukanlah untuk menyerang pribadi-pribadi tertentu. 

Saya tidak membenci satu orang Kalvinis pun, bahkan saya 

memiliki teman-teman baik di antara para Kalvinis. Motivasi 

saya adalah kebenaran. Saya tidak tahan melihat Allah yang 

saya sembah dan kasihi, digambarkan dengan sedemikian 

salah. Saya merinding melihat bagaimana loyalitas terhadap 

suatu dogma telah membuat banyak orang yang brilian dan 

baik menentang kata-kata jelas dari Alkitab. Saya ingin 

menggambarkan kedaulatan Allah yang sebenarnya dari dalam 

Alkitab. 

Tidak pernah dalam mimpi saya sekalipun, saya berpikir 

bahwa karya tulis saya akan membuat semua Kalvinis berubah. 

Orang yang telah menggolongkan dirinya dalam suatu 

kelompok, cenderung sulit untuk melihat segala sesuatu dengan 

netral. Tujuan utama saya adalah orang-orang yang masih 

sedang menyelidiki dan mencari. Jika anda ingin tahu tentang 

kedaulatanAllah, kebebasan manusia, dan keselamatan, maka 

harapan saya buku ini bisa bermanfaat dalam anda mempelajari 

Alkitab. Ingatlah bahwa Alkitab adalah standar tertinggi. 

Tetapi bagi para Kalvinis yang masih rela untuk menguji 

sistem yang telah mereka yakini selama ini, saya yakin buku 

ini juga akan bermanfaat. Saya minta untuk membaca karya 

tulis ini dengan hati yang terbuka, yang siap untuk menguji 

setiap premis dasar, membandingkannya dengan Alkitab. 

Sesudah menyelesaikan buku ini, setuju atau tidak setuju, 

adalah kebebasan anda! Tetapi suatu hari nanti, kita semua 

akan berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan 

bagaimana kita menggunakan kebebasan yang telah Ia 

anugerahkan itu. 

II. Kedaulatan Allah menurut Kalvinis 

A. Allah Menetapkan Segala Sesuatu 
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Premis dasar dari Kalvinisme menegaskan bahwa Allah yang 

berdaulat adalah Allah yang menetapkan segala sesuatu. 

Dengan kata lain, setiap perbuatan, tindakan, maupun pikiran 

semua makhluk hidup, telah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. 

Ini adalah premis dasar dari Kalvinisme. Untuk membuktikan 

bahwa Kalvinis sungguh percaya seperti itu, kita akan melihat 

kutipan pengajaran berbagai tokoh Kalvinis. 

John Gill berkata, “Pendeknya, segala sesuatu tentang semua 

individu di dunia, yang pernah ada, yang ada, atau yang akan 

ada, semuanya sesuai dengan dekrit-dekrit Allah, dan menurut 

pada dekrit-dekrit itu; lahirnya berbagai manusia ke dalam 

dunia, waktu terjadinya, semua hal-hal yang terjadi 

berhubungan dengan itu; semua peristiwa dan kejadian yang 

dialami manusia, sepanjang hidup mereka; tempat tinggal 

mereka, posisi mereka, panggilan hidup mereka, dan pekerjaan 

mereka; kondisi mereka berhubungan dengan kekayaan dan 

kemiskinan, kesehatan dan penyakit, kesulitan dan 

kemakmuran; kapan mereka akan meninggalkan dunia, dan 

semua hal yang berkaitan dengan itu; semuanya sesuai dengan 

rencana dan kehendak Allah.”1 (Penambahan penekanan oleh 

saya) 

Semua orang Kristen lahir baru percaya bahwa Allah memiliki 

rencana dalam hidup tiap-tiap individu. Semua orang percaya 

yakin bahwa waktu kelahiran ataupun kematian ada di tangan 

Tuhan. Semua orang beriman juga mengakui bahwa segala hal 

yang dia nikmati dalam hidupnya adalah berkat-berkat Tuhan. 

Tetapi Kalvinis tidak puas sampaidisitu. Kalvinis menegaskan 

bahwa semua yang terjadi dalam hidup seseorang, termasuk 

tindakannya, pikirannya, kesukaan-kesukaannya, pilihan-

pilihannya, semuanya telah ditetapkan oleh Tuhan sejak 

kekekalan dalam dekrit-dekrit rahasia. Untuk memastikan 

bahwa benar inilah yang dipercayai Kalvinis, kita lihat lagi 

beberapa kutipan. 

Budi Asali berkata, “Karena itu kalau kita percaya bahwa 

Allah itu berdaulat, maka kita juga harus percaya bahwa Ia 

menetapkan segala sesuatu.”2 Berkhof memperjelas posisi 

Reformed: “Theologia Reformed menekankan kedaulatan 

Allah atas dasar mana Ia secara berdaulat telah menentukan 

dari sejak kekekalan apapun yang akan terjadi...”3 

(Penambahan penekanan oleh saya) 

Sampai disini kita perlu berhenti sebentar dan bertanya kepada 

Kalvinis: “Apakah segala sesuatu yang dimaksud di sini benar-

benar berarti segala sesuatu?” Pertanyaan ini penting, karena 

Kalvinis sering memiliki interpretasi sendiri mengenai kata 

“segala” atau “semua.” Ketika Alkitab mengatakan bahwa 

Yesus mati bagi “semua manusia,” Kalvinis 

bersikukuh bahwa “semua” yang dimaksud adalah “semua 

orang pilihan.” Jangan-jangan, maksud Kalvinis adalah bahwa 

Allah menetapkan “segala sesuatu yang pilihan saja.” Tetapi 

kita dipuaskan oleh para Kalvinis bahwa memang mereka 

percaya Allah menetapkan segala sesuatu tanpa kecuali. 

David West berkata, “Allah menetapkan sejak awal segala 

sesuatu, baik yang beranimasi (bergerak/hidup), maupun yang 

tidak beranimasi (diam/mati). DekritNya mencakup semua 

malaikat, baik yang baik maupun yang jahat.”4 
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Tow dan Khoo memperjelas: “Dengan kuasa yang tak terbatas 

dan hikmat yang tak terbatas, Allah telah sejak kekekalan 

lampau, memutuskan dan memilih dan menetapkan segala 

peristiwa yang terjadi tanpa kekecualian, sampai dengan 

Kekekalan yang akan datang.”5 Melanchthonmenghilangkan 

segala keraguan kita dengan berkata bahwa “Segala sesuatu 

terjadi sesuai dengan ketetapan ilahi; bukan hanya pekerjaan-

pekerjaan yang kita lakukan secara eksternal, tetapi bahkan 

juga pikiran-pikiran yang kita pikirkan secara internal.”6 

B. Allah Menetapkan Dosa 

Satu hal yang mengganggu saya ketika merenungkan 

pernyataan-pernyataan Kalvinis bahwa “Allah menetapkan 

segala sesuatu,” adalah masalah dosa. Kalau Allah menetapkan 

segala sesuatu, maka berarti Ia menetapkan juga semua dosa 

yang pernah diperbuat, yang sedang diperbuat, dan yang akan 

diperbuat. Ini berarti bahwa Allah-lah yang menetapkan agar 

Adam dan Hawa makan buah yang Ia larang. Bukankah lucu 

bila Allah melarang mereka makan buah itu, tetapi Ia pula yang 

menetapkan agar mereka makan buah itu? 

Lebih mengerikan lagi adalah pemikiran bahwa Allah yang 

menetapkan semua pembunuhan yang pernah terjadi. Jika 

Allah menetapkan segala sesuatu, maka tindakan semua 

pemerkosa ditentukan oleh Allah. Sesuai dengan pernyataan 

Melanchthon, bahwa Allah menentukan “...juga pikiran-pikiran 

yang kita pikirkan secara internal,” maka semua benci, iri hati, 

kesombongan, pikiran kotor, hawa nafsu, pikiran perzinahan, 

juga terjadi karena ditetapkan demikian dalam dekrit Allah. 

Apakah anda terganggu dengan semua itu? Saya tahu bahwa 

saya terganggu, karena saya tidak bisa membayangkan bahwa 

Allah yang MAHAKUDUS menetapkan satu dosa pun untuk 

terjadi, jangankan semua dosa yang pernah dan akan ada! Oleh 

karena itu, saya berulang mengecek, apa benar itu yang 

dipercayai para Kalvinis? 

Boettner menegaskan: “Bahkan kejatuhan Adam, dan 

melaluinya kejatuhan umat manusia, bukanlah suatu kebetulan 

atau kecelakaan, tetapi sudah ditetapkan demikian dalam 

keputusan rahasia Allah.”7 (Penambahan penekanan oleh saya) 

Perhatikan bahwa Kalvinis bukan hanya berbicara mengenai 

“mengizinkan dosa.” Kalvinis berbicara mengenai 

“menetapkan dosa.” Ada perbedaan yang besar antara 

“menetapkan” dan “mengizinkan.” Ada Kalvinis yang 

mencoba untuk menyamarkan doktrin mereka dengan 

menggunakan bahasa “izin.” R. C. Sproul, agak bingung 

membedakan antara “menentukan” dengan “mengizinkan.” Dia 

berkata, “ Jika Ia [Allah] mengizinkan sesuatu, maka Ia pasti 

memutuskan untuk mengizinkannya. Jika Ia memutuskan 

untuk mengizinkan sesuatu, maka dalam arti tertentu Ia 

menentukannya. ... Mengatakan bahwa Allah menentukan 

segala sesuatu yang akan terjadi adalah sama dengan 

mengatakan bahwa Allah itu berdaulat atas segala ciptaanNya. 

Jika ada sesuatu yang bisa terjadi di luar izinNya yang 

berdaulat, maka apa yang terjadi itu menghalangi 

kedaulatanNya. Jika Allah menolak untuk mengizinkan sesuatu 

dan hal itu tetap terjadi, maka apapun yang menyebabkan hal 

itu terjadi mempunyai otoritas dan kuasa yang lebih besar dari 

Allah sendiri.”8 
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Kalau Kalvinis hanya mengatakan bahwa “Allah mengizinkan 

dosa,” maka saya setuju! Mengizinkan dosa berbeda dengan 

menetapkan dosa. Memberi izin berarti bahwa kehendak untuk 

melakukan berasal dari pribadi lain, dan pihak pemberi izin 

melakukan supervisi. Menetapkan sesuatu berarti kehendak 

untuk melakukan berasal dari yang menetapkan itu. Kalvinis-

kalvinis lain lebih jujur dan dengan terus terang menyatakan 

bahwa Allah menetapkan dosa. 

Arthur Pink membuat jelas bagi kita: “Jelaslah bahwa adalah 

kehendak Allah dosa harus masuk ke dalam dunia, sebab kalau 

tidak demikian maka ia [dosa] telah tidak masuk, karena tidak 

ada sesuatupun yang terjadi selain yang telah didekritkan Allah 

sejak kekal. Lebih lanjut lagi, masalah ini lebih dari sekedar 

memberi izin semata, karena Allah hanya mengizinkan apa 

yang Ia kehendaki.”9 (Penambahan penekanan oleh saya) 

Pink melanjutkan, “Bukan hanya mataNya [Allah] yang 

mahatahu melihat Adam memakan buah yang terlarang itu, 

tetapi Ia telah mendekritkan sebelumnya bahwa ia [Adam] 

harus melakukannya.”10 Palmer menegaskan, “Adalah 

Alkitabiah untuk mengatakan bahwa Allah telah menetapkan 

dosa. Jika dosa berada di luar rencana Allah, maka tidak ada 

satupun hal penting dalam kehidupan yang dikuasai oleh 

Allah.”11 (Penambahan penekanan oleh saya) 

Kutipan terakhir dari Palmer mengandung permainan kata-kata 

yang cukup berbahaya. Tidak ada orang lahir baru yang 

mengajarkan bahwa “dosa berada diluar rencana Allah.” Saya 

percaya bahwa dosa sangat diperhitungkan oleh Allah dalam 

rencanaNya. Sekali lagi, ini berbeda dengan mengatakan 

bahwa Allah menetapkan dosa. Jika saya sudah tahu bahwa 

besok akan hujan, maka hujan bisa ada dalam perencanaan 

saya, tanpa sedikitpun dapat dikatakan bahwa saya menetapkan 

hujan. Oleh karena itu, penggunaan kata “rencana” harus 

diperjelas. Kalvinis percaya bahwa Allah menetapkan dosa, 

jadi mereka percaya bahwa Allah merencanakan 

dosa. Merencanakan dosa tentu berbeda dengan sekedar “dosa 

ada dalam rencana Allah.” 

Jadi, janganlah ada Kalvinis yang marah jika saya berkata, 

“allahnya Kalvinis adalah allah yang merencanakan dosa, dan 

yang mengharuskan manusia berbuat dosa.” Kalau anda 

Kalvinis, dan anda shock dengan pernyataan ini, maka anda 

belum tahu pengajaran Kalvinis yang sejati. Terus terang 

pertama kali saya mempelajari Kalvinisme, saya juga shock 

dengan deklarasi demikian. Tetapi setelah saya selidiki 

pengajaran tokoh-tokoh Kalvinis itu sendiri, saya dapatkan 

bahwa benar demikian. Dan sebelum saya dapat protes 

terhadap deklarasi mereka, para Kalvinis menyuguhkan dulu 

suatu premis lain lagi: “Kalau Allah mahatahu, itu berarti Allah 

telah menetapkan segala sesuatu, termasuk dosa.” 

C. Allah Tahu Karena Allah Menetapkan 

Semua orang Kristen lahir baru tentunya percaya bahwa Allah 

memiliki sifat mahatahu. Allah tahu segala sesuatu yang telah 

terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Allah 

tahu tentang segenap perbuatan, kejadian, peristiwa, bahkan 

pikiran, perasaan, dan hal-halyang paling 

tersembunyisekalipun. Bukan hanya itu saja, Allah juga tahu 
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semua kemungkinan yang bisa terjadi, dan semua alternatif 

dari realita. 

Walaupun Non-Kalvinis mempercayai Allah mahatahu, 

Kalvinis memiliki pengertian yang lain tentang 

kemahatahuan. Kalvinis percaya bahwa jika Allah mahatahu, 

berarti Allah menentukan segala sesuatu. Logika Kalvinis 

berjalan seperti ini: 

“Bayangkan suatu saat (minus tak terhingga) dimana alam 

semesta, malaikat, manusia, dsb belum diciptakan. Yang ada 

hanyalah Allah sendiri. Ini adalah sesuatu yang alkitabiah, 

karena Alkitab jelas mengajarkan bahwa Allah adalah Pencipta 

segala sesuatu (Kej 1 Yoh 1:1-3). Pada saat itu, karena Allah 

itu mahatahu (1 Sam 2:3 - "Karena TUHAN itu Allah yang 

mahatahu"), maka Ia sudah mengetahui segala sesuatu (dalam 

arti kata yang mutlak) yang akan terjadi, termasuk dosa. Semua 

yang Ia tahu akan terjadi itu, pasti terjadi persis seperti yang Ia 

ketahui. Dengan kata lain, semua itu sudah tertentu pada saat 

itu. Kalau sudah tertentu, pasti ada yang menentukan (karena 

tidak mungkin hal-hal itu menentukan dirinya sendiri). Karena 

pada saat itu hanya ada Allah sendiri, maka jelas bahwa Ialah 

yang menentukan semua itu.”12 

Saya akan memperjelas lagi dengan mengambil suatu contoh 

kasus imajiner, yaitu seorang bernama Budi yang suatu hari 

tertentu memilih untuk memakai baju merah. Allah sudah 

mengetahui bahwa Budi akan memakai baju merah pada hari 

itu. Pengetahuan Allah akan hal ini sudah sejak kekekalan 

lampau. Dan, pengetahuan Allah tentu tidak dapat salah atau 

gagal, karena Ia Allah dan Ia mahatahu. Jadi, menurut filosofi 

Kalvinis, Budi tidak memiliki pilihan lain. Kalau Budi pada 

hari itu memilih baju biru, maka pengetahuan Allah menjadi 

salah, dan ini tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, walaupun 

tampaknya seolah-olah Budi menggunakan kehendak bebasnya 

untuk memilih baju merah dari berbagai pilihan berwarna-

warni baju di lemari, menurut Kalvinis sebenarnya Budi sudah 

ditetapkan untuk memilih baju merah, dan bahwa Budi tidak 

bisa memilih baju warna lain karena Allah sudah tahu dia akan 

pilih merah, dan pengetahuan Allah tidak bisa salah. 

Sedemikian yakinnya Kalvinis akan jalur logika dan 

kesimpulan ini, sehingga Boettner berkata, “Kecuali 

Arminianisme13 menyangkal pengetahuan lebih dulu dari 

Allah, ia tidak mempunyai pertahanan dihadapan 

kekonsistenan logis dari Calvinisme; karena pengetahuan lebih 

dulu secara tidak langsung menunjuk pada kepastian, dan 

kepastian secara tidak langsung menunjuk pada penetapan 

lebih dulu.”14 

Bukan hanya itu, Kalvinis juga menyimpulkan bahwa Allah 

mahatahu karena Ia menetapkan segala sesuatu. Shedd berkata, 

“Jika Allah tidak lebih dulu menentukan apa yang akan terjadi, 

Ia tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi.” 

15 Warfield menambahkan, “Allah mengetahui lebih dulu 

hanya karena Ia telah menentukan lebih dulu, dan karena itu 

juga Ia menyebabkannya terjadi; dengan kata lain, pengetahuan 

lebih dulu ini pada hakekatnya adalah pengetahuan tentang 

kehendakNya sendiri.” 16 Baik anda Kalvinis maupun Non-

Kalvinis, anda perlu membaca dan meresapi apa makna dari 

pernyataan Kalvinis: Allah tidak bisa tahu suatu peristiwa jika 
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Ia tidak menentukan peristiwa itu. Bukankah ini justru 

mengecilkan kemahatahuan Tuhan? 

Sampai dengan titik ini, saya belum memberikan ayat-ayat 

Alkitab ataupun argumen-argumen untuk menyatakan 

kesalahan posisi Kalvinis. Sampai dengan titik ini, tujuan 

utama saya adalah untuk menjelaskan pada anda, apa yang 

sebenarnya Kalvinis percayai. Oleh karena itulah saya tidak 

sekedar menjelaskan dengan kata-kata saya sendiri, tetapi 

mengutip langsung darisumber-sumber Kalvinis. Boettner, 

Melanchthon, Pink, Sproul, Palmer, Warfield, 

Shedd, adalah nama-nama besar Kalvinis. Mereka diakui oleh 

dunia sebagai Kalvinis. Masih banyak lagi tokoh Kalvinis yang 

akan saya kutip nanti. Tetapi saya ingin anda tahu bahwa saya 

tidak mengada-ada atau melakukan misrepresentasi terhadap 

pengajaran Kalvinis. 

Nah, sebelum saya menjelaskan letak kesalahan dari premis 

dasar Kalvinisme, saya ingin mengajak pembaca sekalian 

untuk melihat konsekuensi dari premis dasar Kalvinisme. Saya 

ingin tahu, jika seseorang memegang pandangan Kalvinisme 

ini secara konsisten, apa yang akan terjadi. 

 

 

KEDAULATAN ALLAH DAN KEBEBASAN MANUSIA 

YANG ALKITABIAH (Bag 2) 

 

III. Konsekuensi Pandangan Kalvinisme 

Logika dan Alkitab mengajarkan kita bahwa untuk segala 

tindakan dan kepercayaan, pasti ada konsekuensi yang 

mengikuti. “Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya 

dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang 

akan dituainya” (Gal. 6:7). Oleh sebab itulah kita mengajari 

anak-anak kita bahwa tindakan mereka akan membawa 

konsekuensi. Kalau mereka nakal, kita pukul atau hokum untuk 

mengajarkan konsekuensi negative untuk tindakan seperti itu. 

Sebaliknya kalau mereka melakukan yang baik, kita beri 

insentif. Ini kita lakukan, karena kita ingin menanamkan pada 

anak-anak bahwa tindakan dan perilaku mereka akan 

membawa konsekuensi. 

Sebagai contoh lain, Alkitab selalu mengajarkan bahwa orang 

yang sungguh-sungguh beriman, pasti akan menghasilkan 

buah. Iman sejati selalu diikuti oleh pekerjaan baik. Memang 

ada orang yang tidak memiliki buah walaupun mengklaim diri 

percaya pada Tuhan Yesus. Tentunya mereka ini tidak benar-

benar percaya. 

Demikian juga dengan Kalvinisme. Jika premis dasar 

Kalvinisme benar, yaitu bahwa Allah telah menetapkan segala 

sesuatu sejak kekekalan, bahkan dosa, dan bahwa 

kemahatahuan Allah (yang adalah karena penetapanNya) 

menyebabkan manusia tidak memiliki pilihan lain selain apa 

yang Allah tetapkan itu, maka: 

A. Manusia Tidak Memiliki Kehendak Bebas 

Jika Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu, termasuk 

tindakan, pikiran, dan keputusan semua makhlukNya, 

sebagaimana diajarkan Kalvinisme, maka secara logis tidak ada 

satupun makhluk yang memiliki kehendak bebas. Manusia pun 
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tidak memiliki kehendak bebas. Bahkan, kalau mau dipikirkan 

secara konsisten, maka kita tidak bisa mengatakan, “keputusan 

Budi untuk memakai baju merah.” Keputusan itu bukanlah 

keputusan Budi, melainkan keputusan atau ketetapan Allah. 

Budi hanyalah agen pelaksana ketetapan Allah. 

Jika diteruskan secara logis dan konsisten, maka premis dasar 

Kalvinisme (Allah menetapkan segala sesuatu) menjadikan 

seluruh ciptaan Allah dan seluruh rangkaian peristiwa sejak 

penciptaan hingga kekekalan nanti, sebagai sebuah sandiwara 

atau film yang sudah dinaskahkan. Setiap kata-kata, tindakan, 

dan aksi, telah dinaskahkan sesuai dengan keinginan sutradara. 

Manusia, anda dan saya, hanyalah salah satu pemain, yang 

tidak dapat melakukan apapun selain dari yang telah 

dinaskahkan (didekritkan sejak kekekalan). Lebih parah lagi, 

seorang aktor masih memiliki ruang improvisasi, tetapi 

Kalvinis menyatakan bahwa hal yang terkecil pun sudah 

ditetapkan oleh Tuhan. 

Dengan kata lain, manusia tidak lebih dari robot, yang harus 

melakukan ketetapan Allah. Kalau ada yang protes, saya hanya 

perlu mengingatkan bahwa adalah Kalvinis (John Gill) yang 

mengatakan: “Pendeknya, segala sesuatu tentang semua 

individu di dunia, yang pernah ada, yang ada, atau yang akan 

ada, semuanya sesuai dengan dekrit-dekrit Allah, dan menurut 

pada dekrit-dekrit itu.” Kalau manusia membuat robot, 

tentunya segala tindakan, perkataan, dan sifat dari robot itu, 

adalah sesuai dengan programnya. Bukankah ini sama dengan 

deskripsi Kalvinis, bahwa segala tindakan, perkataan, dan 

segala sesuatu mengenai individu, sesuai dan menurut pada 

“dekrit” (program) Allah? 

Allah tentu jauh lebih canggih dari manusia, sehingga kalau 

Allah membuat robot, dia bisa membuat robot itu memiliki 

perasaan dan kesadaran diri. Tidakkah pandangan Kalvinis 

membuat manusia masuk ke dalam kategori robot-robot 

canggih? Robot yang sadar diri dan memiliki perasaan. Robot 

yang berpikir bahwa ia memilih sesuatu, yang mengira bahwa 

ia memutuskan berbagai hal, tetapi yang bagaimanapun juga 

adalah robot karena ia tidak bisa melakukan selain dari 

“program”nya (dekrit Allah). 

Kalvinis sering membantah dan mengatakan bahwa dia percaya 

manusia punya kehendak bebas. Budi Asali berkata, “...Allah 

menentukan segala-galanya, dan itu berarti bahwa Allah juga 

menentukan bahwa orang itu akan melakukan tindakan itu 

secara bebas.” Dalam kalimat lain, Asali memperjelas, 

“Sekalipun Allah menentukan dan mengatur terjadinya dosa, 

tetapi saat dosa itu terjadi, manusia melakukan dosa itu dengan 

kemauannya sendiri! Ini menunjukkan bahwa kebebasan 

manusia tidak dibuang!” 

Tetapi permasalahannya adalah, Kalvinis memiliki suatu 

definisi“bebas” yang aneh. Walaupun tindakan itu sudah 

ditetapkan Allah, dan manusia tidak bisa melakukan selain dari 

ketetapan itu, manusia masih dikatakan “bebas.” Webster 

mendefinisikan “free will” (Indonesia: kehendak bebas) 

sebagai berikut:17 

freedom of decision or of choice between alternatives 

kebebasan pengambilan keputusan atau memilih antara 

alternatif-alternatif 
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Jadi, jelaslah bahwa “ kehendak bebas” berarti dapat memilih 

antara dua atau lebih alternatif. Jika tidak bisa memilih 

alternatif lain, maka tidak ada kebebasan. Argumen Kalvinis 

bahwa “walaupun Allah menentukan, tetapi manusia 

melakukannya dengan kemauan sendiri,” adalah suatu 

tipuan! Menurut Kalvinis, segalanya ditentukan Allah. Jadi, 

kemauan orang itupun ditentukan Allah! Orang itu mau 

melakukan suatu tindakan, karena Allah menetapkan bahwa dia 

mau! Dia tidak bisa tidak mau! Dia tidak punya pilihan! Dia 

tidak bisa mau melakukan apapun selain yang Allah tetapkan! 

Apakah manusia seperti ini bisa dikatakan memiliki kehendak 

bebas? Tidak mungkin, kecuali anda meredefinisi “bebas”! 

Yang paling baik yang bisa dikatakan Kalvinis adalah: Allah 

menciptakan manusia yang merasa bebas, mengira dirinya 

bebas, dan bahkan seolah-olah bebas, tetapi sebenarnya, semua 

tindakan, perasaan, pilihan, pikirannya, telah ditentukan Allah 

dalam dekrit-dekrit rahasia sejak kekekalan. 

Jelas sekali bahwa Kalvinisme yang konsisten membawa 

kepada konsekuensi bahwa manusia tidak bebas. Kalvinisme 

sendiri mencoba untuk membenturkan antara kebebasan Allah 

dengan kemahatahuan Allah. Kalau Allah mahatahu, kata 

Kalvinis, artinya manusia tidak bisa memilih selain dari yang 

diketahui Allah. Jadi, Kalvinis sendiri sebenarnya mengakui 

bahwa manusia tidak bebas! Tetapi dengan tarikan nafas lain, 

dia mau mengatakan manusia itu bebas! Ini namanya berbicara 

dolak-dalik, atau bisa juga disebut tidak konsisten! 

B. Manusia Tidak Bertanggung Jawab Atas Tindakannya 

Jika Allah telah menetapkan segala sesuatu, termasuk tindakan 

dan pikiran makhluk-makhluk ciptaanNya, dan makhluk-

makhluk itu tidak dapat melakukan selain yang ditetapkan 

Allah, maka makhluk-makhluk itu tidak bertanggung jawab 

atas tindakan mereka. Ini sebenarnya adalah konsekuensi yang 

mudah dimengerti dan mengalir secara logis dari konsekuensi 

yang pertama. Manusia yang telah ditentukan segala tindakan, 

pikiran, dan kemauannya, sejak kekekalan, adalah manusia 

yang tidak bebas dan bisa disamakan dengan robot. Manusia 

yang telah diprogram ini (telah didekritkan segala sesuatu 

tentang dirinya), dan yang tidak dapat bertindak selain sesuai 

programnya (dekrit), tentunya tidak bertanggung jawab atas isi 

“program” (dekrit) tersebut. 

Sebenarnya manusia mengerti akan hal ini dengan amat jelas. 

Bahkan Kalvinis pun mengerti akan hal ini jika diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada seorang Kalvinispun 

yang akan menyalahkan gerbong kereta api ketika kereta api 

menabrak orang. Kereta api itu hanya dapat berjalan di rel yang 

dibuat untuknya. Ia tidak dapat menyimpang ke kiri atau ke 

kanan. Walaupun gerbong kereta api itulah yang bergerak 

sepanjang rel, dan walaupun gerbong kereta api itulah yang 

menabrak, tetapi ia sama sekali tidak memiliki kendali atas apa 

yang terjadi. Semuanya sudah ditentukan oleh oknum lain di 

luar dirinya. Oleh karena itu, Kalvinis yang se-Hyper apapun, 

tidak akan menuntut gerbong kereta api ke pengadilan. Jika ada 

pihak yang harus dituntut, maka itu adalah orang yang 

mengendalikan kereta itu, yang memilihkan rel baginya, dan 

yang mengatur kecepatannya. Ini membawa kita kepada 

konsekuensi yang ketiga. 

C. Allah Bertanggung Jawab Atas Tindakan CiptaanNya 

Jika Allah menentukan segala sesuatu, maka Allahlah yang 

bertanggung jawab atas segala sesuatu! Ini adalah pernyataan 

yang sederhana namun benar! Ingat bahwa adalah Kalvinis 
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sendiri yang ngotot bahwa Allah menentukan segala sesuatu, 

dari hal besar hingga hal remeh. Mereka bersikukuh 

mengatakan bahwa Allah menentukan segala tindakan dan 

pikiran manusia. Mereka bahkan bangga dengan doktrin yang 

mengajarkan bahwa Allah menentukan Adam untuk berdosa! 

Jika Kalvinisme itu konsisten, maka mereka harus juga 

mengajarkan bahwa Allah bertanggung jawab atas segala 

tindakan itu, dan bahwa Allah bertanggung jawab atas dosa. 

Jangankan mengendalikan seluruh dan setiap detil kehidupan 

seseorang, membuat kebijaksanaan yang mempengaruhi orang 

lain saja harus bertanggung jawab. Jika saya sebagai dosen 

membuat keputusan bahwa mahasiswa saya tidak boleh ada 

yang membaca buku, maka saya harus bertanggung jawab 

ketika mahasiswa saya semuanya tidak lulus. Ini barulah suatu 

kebijaksanaan umum. Betapa besarnya lagi tanggung jawab 

seorang dosen yang punya kuasa untuk membuat 

mahasiswanya rajin atau malas, yang dapat mengatur 

bagaimana mereka menghabiskan setiap waktu mereka, yang 

dapat menentukan setiap langkah mereka, yang dapat 

mengontrol setiap pilihan dan kemauan mereka! 

Manusia yang memiliki akal sehat tidak dapat menerima alasan 

seorang pengendara mobil yang menabrak mati pejalan kaki, 

yang lalu menyalahkan mobilnya. Memang mobil itulah yang 

menabrak, bukan tubuh si pengendara, tetapi mobil itu 

dikendalikan setiap gerakannya oleh sang pengendara. Semua 

orang tahu, bahwa oknum yang mengendalikan, mengontrol, 

dan menetapkan adalah yang harus bertanggung jawab. Hakim 

yang masih waras tidak mungkin menyalahkan mobilnya, 

melainkan pengontrol mobil. Ah, Kalvinis tersenyum di sini! 

“Analogi anda salah total,” kata mereka, “karena mobil benda 

mati yang tidak berkehendak, sedangkan manusia itu hidup dan 

berkehendak. Bahkan dosa itu dilakukan dengan senang hati 

oleh manusia dengan bebasnya!” 

Tetapi sekali lagi kita perlu mengkaji, bagaimanakah bisa 

dikatakan bahwa manusia melakukan itu dengan bebas, jika dia 

tidak bisa melakukan yang lain? Bagaimanakah itu bisa 

dikatakan bebas jika sudah ditentukan? Ini adalah kontradiksi. 

Mengenai bahwa manusia melakukan dosa dengan senang hati, 

kita perlu mengingatkan Kalvinis, bahwa menurut doktrin 

mereka, itupun telah ditetapkan oleh Allah. Jika Allah 

menetapkan segala sesuatu, maka Allah menetapkan manusia 

untuk melakukan dosa, dan untuk melakukan dosa itu dengan 

senang hati. Kalvinis mengajarkan bahwa hati manusia senang 

akan dosa karena sudah bobrok total. Tetapi mengapakah 

manusia bobrok total? Karena ia sejak awal jatuh ke dalam 

dosa. Tetapi mengapakah ia jatuh ke dalam dosa? Karena Allah 

menentukannya. Oleh karena itu, Kalvinis tidak bisa 

mengajarkan bahwa Allah menentukan segala sesuatu, 

sekaligus membebaskan Allah dari tanggung jawab terhadap 

dosa. Hal tersebut adalah kontradiksi. 

IV. Penolakan Kalvinis Akan Konsekuensi Kalvinisme 

A. Tidak Konsisten Secara Logis 

Kita telah melihat di atas, bahwa segala sesuatu memiliki 

konsekuensi. Kalvinisme, yang mengajukan premis dasar 

bahwa Allah menentukan segala sesuatu, juga tidak terlepas 

dari hukum sebab-akibat ini. Mereka tidak bisa berkata: 

“Karena kami Kalvinis, kami tidak perlu menerima 

konsekuensi logis dari premis dasar kami.” 
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Namun demikian, mayoritas Kalvinis menolak konsekuensi 

logis dari kepercayaan mereka sendiri. Mereka tetap 

mempertahankan bahwa Allah telah menetapkan segala 

sesuatu, segala tindakan dan pikiran manusia, namun tidak mau 

mengakui bahwa dengan demikian manusia tidak bebas. 

Mereka kekeh bahwa manusia bebas, walaupun segala sesuatu 

tentang manusia telah ditentukan sebelumnya. Lebih lanjut 

lagi, Kalvinis tetap mempersalahkan manusia, walaupun 

manusia itu hanyalah melakukan apa yang ditetapkan. Budi 

Asali, misalnya, mengatakan: “Pada waktu manusia berbuat 

dosa, ia tetap bertanggung jawab terhadap Allah akan dosanya 

itu, artinya ia tetap akan dihukum karena dosanya itu...... 

Karena itu jangan sembarangan berbuat dosa, apalagi dengan 

alasan bahwa dosa itu sudah ditentukan oleh Allah!”18 

Jadi, Kalvinis mengajarkan bahwa manusia akan dihukum 

karena melakukan sesuatu yang Allah tentukan! Ini hanya logis 

dalam dunia Kalvinis. Dalam dunia nyata, ini sama sekali tidak 

logis. Seorang Jenderal yang baik tidak akan menghukum 

prajurit bawahannya yang hanya menjalankan instruksi 

Jenderal itu sendiri, tidak peduli apakah prajurit itu senang atau 

tidak senang ketika melakukan perintah itu. Anda ada di dunia 

nyata atau di dunia imajiner Kalvinis? 

Coba kita ambil kasus kejatuhan Adam ke dalam dosa. Kita 

telah mengutip tokoh-tokoh Kalvinis yang menegaskan bahwa 

adalah ketentuan Allah agar Adam jatuh ke dalam dosa. Dalam 

tarikan nafas yang sama, para Kalvinis mengatakan bahwa 

Adam, danjuga segala anak cucu Adam, harus bertanggung 

jawab atas dosa Adam tersebut! Apakah anda bisa melihat 

keanehan di sini? Supaya Adam tidak dihukum, artinya dia 

harus tidak boleh jatuh ke dalam dosa! Sedangkan Allah 

menentukan supaya Adam berdosa. Artinya, supaya Adam 

tidak dihukum, dia harus melawan keputusan Allah (yang tidak 

bisa dilawan). STOP! Sebentar dulu, bukannya justru orang 

yang melawan keputusan Allah itu yang dihukum? Tetapi 

kalau Adam mengikuti keputusan Allah, dia jatuh dalam dosa, 

dan dia harus dihukum! Kalau Adam tidak mengikuti 

keputusan Allah, bukankah itu melawan Allah juga? Dan 

bukankah itu dosa juga? Artinya, mengikuti keputusan Allah 

atau tidak mengikuti keputusan Allah, Adam harus kena 

hukum. Tetapi kita harus ingat bahwa ini hipotetis, karena 

menurut Kalvinis, sebenarnya Adam tidak bisa tidak 

melakukan keputusan Allah. Jadi, pada intinya, Allah sudah 

menetapkan Adam dan seluruh manusia untuk dihukum. Dosa 

hanyalah cara Tuhan membenarkan hukuman tersebut! 

Bukan hanya itu saja, premis Kalvinis bahwa Allah 

menetapkan segala sesuatu juga menciderai pribadi Allah 

sendiri. Allah jelas-jelas menyuruh Adam untuk tidak makan 

buah terlarang di tengah taman Eden tersebut (Kej. 2:16-17). 

Namun Kalvinis ingin meyakinkan kita, bahwa Allah 

menentukan Adam untuk melanggar perintahNya sendiri. 

Tidak berhenti sampai di sana, lalu Allah menghukum dan 

menyalahkan Adam karena telah melaksanakan apa yang Allah 

tetapkan dalam dekrit yang tak dapat Adam lawan. Kalau hal 

yang sama dilakukan oleh manusia, kita semua tidak akan 

ragu-ragu untuk memvonisnya sebagai pribadi yang sangat 

licik dan jahat. Apakah itu Allah yang anda percayai? Saya 

katakan bahwa Allah dalam Alkitab tidak berlaku seperti itu! 

Oleh karena itulah saya katakan bahwa “allah” Kalvinis 

berbeda dengan Allah saya. Dan oleh sebab itu pulalah saya 

katakan bahwa Kalvinisme adalah serangan terhadap pribadi 

Allah itu sendiri! 
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Tetapi, apakah Kalvinis mau mengikutiaturan logika dalam hal 

ini? Jawabannya adalah tidak. Mayoritas Kalvinis tidak mau 

menerima konsekuensi bahwa premis dasar mereka membuat 

manusia menjadi robot-robot canggih (yang punya kesadaran 

diri, bahkan yang merasa melakukan tindakan itu atas 

“kehendaknya” dan “kemauannya” sendiri, tetapi yang 

sebenarnya telah ditentukan segala-galanya, termasuk 

“kehendak” dan “kemauan” tersebut). Kalvinis tidak mau 

mengakui bahwa ajaran mereka membuat manusia lepas dari 

tanggung jawab dosa. Justru, teman-teman mereka yang mau 

menerima konsekuensi Kalvinisme, mereka cap sebagai 

“Hyper” Kalvinis. Sebenarnya, Hyper-Calvinist hanyalah 

orang-orang yang secara konsisten menerapkan premis dasar 

Kalvinisme bahwa Allah menetapkan segala sesuatu. Lalu apa 

jawab mereka terhadap ketidakkonsistenan logis yang muncul? 

Asali mewakili para Kalvinis dengan jawaban: “Terus terang, 

tidak ada orang yang bisa mengharmoniskan 2 hal yang 

kelihatannya bertentangan ini.”19 Asali bukan satu-satunya 

Kalvinis yang melarikan diri dari logika dengan cara demikian. 

Spurgeon berkata, “Bagaimana dua hal ini bisa benar saya 

tidak bisa mengatakan....Saya tidak yakin bahwa disurga kita 

akan bisa mengetahuidimana tindakanbebas manusia 

dankedaulatanAllah bertemu, tetapikeduanya adalah kebenaran 

yang besar. Allah telah mempredestinasikan segala sesuatu 

tetapi manusia bertanggungjawab.” 20 Jadi, Spurgeon berkata 

bahwa bahkan di Surga pun mungkin kita tidak akan bisa 

menjelaskan kontradiksi antara kebebasan manusia dan 

kedaulatan Allah! Apakah tidak lebih baik untuk 

berkesimpulan bahwa justru konsep kedaulatan Allah 

Kalvinislah yang salah? Perlukah kita ngotot sedemikian rupa 

hanya untuk mempertahankan suatu filosofi? 

Jika sedang mengargumentasikan poin-poin mereka, Kalvinis 

senang sekali menggunakan logika. Bahkan mereka menuntut 

bahwa kita, non-Kalvinis, harus mengikuti alur logika yang 

mereka sampaikan. Sebagai contoh, ketika sedang 

mengargumentasikan bahwa kemahatahuan Allah berarti 

manusia tidak memiliki pilihan, Boettner berkata: “Kecuali 

Arminianisme menyangkal pengetahuan lebih dulu dari Allah, 

ia tidak mempunyai pertahanan di depan kekonsistenan yang 

logis dari Calvinisme; karena pengetahuan lebih dulu secara 

tidak langsung menunjuk pada kepastian, dan kepastian secara 

tidak langsung menunjuk pada penetapan lebih dulu.”21,22 

Saya menekankan frase “kekonsistenan yang logis dari 

Calvinisme.” Kalau begitu, Boettner, mengapa tidak 

melanjutkan logika yang konsisten itu dan menyimpulkan 

bahwa kalau segala sesuatu sudah ditentukan Allah secara 

pasti, maka manusia tidak bebas? Mengapa tidak menggunakan 

logika yang telah diberikan Tuhan dan menyimpulkan bahwa 

jika manusia ditentukan untuk berdosa, maka berarti manusia 

tidak perlu dihukum, karena ia sekedar melakukan dekrit 

Tuhan? Di manakah kekonsistenan yang logis dari Calvinisme 

itu saat berhadapan dengan konsekuensi dari pengajaran 

mereka sendiri? Mereka begitu ngotot dengan logika di satu 

sisi, tetapi ketika pengajaran mereka tidak konsisten, mereka 

mencariperlindungan dibalik “misteri,” “rahasia Allah yang 

tidak dapat diselami,” “dua hal yang tidak dapat dijelaskan,” 

“dua hal yang nampak bertentangan tetapi pasti ada 

penjelasannya,” atau bahkan “dua hal yang bahkan di Surga 

pun belum tentu bisa kita jelaskan”! Bukankah semua ini 

adalah pengakuan bahwa pengajaran mereka tidak konsisten, 

tetapi mereka tidak mau menerimanya? 
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Mungkin ada Kalvinis yang akan berkata: “Mungkin tidak 

masuk logika kita, tetapi ALLAH BISA membuat manusia 

yang sudah ditentukan segala-galanya, tetapi yang sekaligus 

bebas. Apakah anda tidak percaya bahwa ALLAH BISA 

melakukan itu?” Pertanyaan semacam ini mengingatkan saya 

akan pertanyaan-pertanyaan jebakan ala atheis. Atheis tidak 

percaya bahwa ada Allah yang mahakuasa, sehingga mereka 

sering menantang dengan pertanyaan, seperti: Jika Allah 

mahakuasa, bisakah Allah menciptakan batu yang begitu besar 

sehingga Ia sendiri tidak bisa angkat? Tentu ini pertanyaan 

jebakan. Jawabannya adalah: Allah bisa membuat batu seperti 

apapun, dan Dia bisa mengangkat semua batu itu. Batu yang 

begitu besar sehingga tidak dapat Allah angkat, tidak bisa eksis 

bahkan dalam lingkup probabilitas sekalipun. Atau ada 

pertanyaan jebakan lagi yang seperti ini: Jika Allah mahakuasa, 

bisakah Ia menciptakan sebuah segitiga yang bersisi empat? 

Tentu ini adalah pertanyaan jebakan juga. Ini tidak ada 

hubungannya dengan “kuasa” tetapi dengan definisi. Sebuah 

segitiga yang bersisi empat adalah sesuatu yang sudah 

bertentangan dengan definisi dirinya, jadi tidak mungkin eksis 

bahkan dalam lingkup probabilitas sekalipun. Demikian juga 

dengan pertanyaan: Bukankah Allah bisa menciptakan manusia 

yang tidak bebas (ditentukan segalanya) yang memiliki sifat 

bebas? Saya bukan meragukan kemampuan Tuhan. Tetapi, 

sama seperti pertanyaan-pertanyaan jebakan di atas, ini bukan 

masalah kuasa. Ini masalah definisi. Makhluk yang “tidak 

bebas sekaligus bebas” tidak eksis secara definisi bahkan 

dalam lingkup probabilitas sekalipun. Ia mirip dengan segitiga 

yang bersisi empat. 

Kadang-kadang orang Kalvinis, demi menyelamatkan doktrin 

mereka yang bahkan mereka akui sendiri tidak harmonis (tidak 

konsisten), mencoba untuk mengatakan bahwa ada banyak 

doktrinAlkitab lain yang juga tidak harmonis. Saya akan 

mengutip lagi Asali sebagai representatif dari Kalvinis. Untuk 

membela ketidakharmonisan doktrin kedaulatan Allah versi 

Kalvinis, Asali mengatakan: 

“Dalam hal yang lain, kita juga melihat hal yang sama. 

Misalnya: kita percaya bahwa Allah itu mahakasih dan 

mahatahu. Tetapi kita juga percaya bahwa Allah menciptakan 

neraka dan orang tertentu yang Ia tahu bakal masuk ke neraka. 

Kalau memang Ia mahakasih dan mahatahu, mengapa Ia tidak 

hanya menciptakan orang yang akan masuk ke surga? Saya 

yakin tidak ada orang yang bisa mengharmoniskan 2 hal itu, 

termasuk orang Arminian, tetapi toh semua orang kristen 

percaya dan mengajarkan ke 2 hal itu, karena Kitab Suci 

memang jelas mengajarkan kedua hal itu. Lalu mengapa dalam 

hal doktrin ini kita tidak mau bersikap sama?” 

Walaupun Budi Asali mungkin tidak senang dengan 

kesimpulan saya ini, tetapi pada intinya dia seolah ingin 

mengatakan: “banyak kok doktrin Alkitab yang tidak harmonis 

(tidak ada orang yang bisa harmoniskan). Jadi kalau 

Kalvinisme tidak harmonis, tidak apa-apa!” Tetapi benarkah 

banyak doktrin dalam Alkitab tidak harmonis? Saya 

menolak hal semacam itu! Alkitab adalah kitab yang paling 

konsisten dan harmonis! 

Saya bisa mengerti, mengapa Asali merasa sulit untuk 

mengharmoniskan kemahatahuan Allah dengan sifatNya yang 

mahakasih. Karena kedua hal ini memang tidak konsisten jika 

dilihat dari sudut Kalvinisme! Allah sudah tahu banyak orang 

akan masuk neraka. Tapi Kalvinis mengatakan bahwa Allah 

tahu karena Allah menentukan. Jadi, “allah” Kalvinis 

menentukan manusia masuk neraka! Memang sulit untuk 
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melihat bagaimana “allah” yang demikian bisa mahakasih. 

Seharusnya, Asali dan Kalvinis lainnya tidak mencoba 

menggunakan poin ini untuk mendukung ketidakkonsistenan 

mereka dalam hal kedaulatan Allah. Seharusnya mereka 

melihat kontradiksi ini sebagai bukti lain bahwa Kalvinisme 

memang tidak adekuat untuk menggambarkan realita Alkitab. 

Jika kita tilik lebih lanjut, perbandingan antara kedua hal ini 

pun sebenarnya tidak setara. Alkitab dengan tegas menyatakan 

bahwa Allah itu kasih (1 Yoh. 4:6), dan bahwa Allah mahatahu 

(Maz. 139 misalnya), dan bahwa ada neraka (Wahyu 20:14-

15). Tetapi, tidak ada satu ayatpun yang mengajarkan bahwa 

“Allah menentukan segala sesuatu sejak kekekalan dalam 

dekrit-dekrit rahasia.” Tentu kita akan melihat dan membahas 

berbagai ayat yang dipakai Kalvinis di bagian-bagian berikut. 

Sebenarnya, bahwa Allah mahatahu sekaligus mahakasih, sama 

sekali tidak bertentangan jika kita tidak beranggapan Allah 

menentukan segala sesuatu. Allah memberikan manusia pilihan 

(kehendak bebas), dan mereka bisa memilih untuk menentang 

Allah atau percaya pada Allah. Allah bahkan menjadimanusia 

dan matibagisemua orang (baik yang menentang maupun 

percaya),23 dan itu membuktikan kasihNya. Tetapi, Allah 

bukan hanya mahakasih, tetapi juga mahaadil, dan mahakudus. 

Setiap manusia yang menentang Allah dan tidak diselesaikan 

dosanya oleh Yesus, dihukum secara kekal dalam Neraka. 

Mengapa Allah tidak hanya menciptakan orang yang akan 

masuk Surga? Karena Allah tidak ingin disembah hanya oleh 

“robot” yang ditentukan untuk percaya. Allah ingin ada 

pribadi-pribadi yang dapat memilih dengan bebas, yang pada 

akhirnya memilih untuk menyembah Allah. Karena ada pilihan 

yang bebas (dengan konsekuensi masing-masing yang sudah 

diumumkan sebelumnya), maka Allah tidak berlawanan 

dengan kasihNya jika Ia menghukum mereka yang 

menentangNya. Ini karena bukan Allah yang menetapkan 

pilihan tersebut, melainkan pribadi yang bersangkutan. 

Masalah timbul ketika sifat-sifat Allah didefinisikan menurut 

manusia. Manusia mengatakan bahwa “kasih” tidak mungkin 

menghukum. Tetapi ini adalah definisi yang salah. Jika definisi 

ini dipakai, maka sifat Allah yang “mahakasih” akan 

bertentangan dengan “kekudusan” dan “keadilan”Nya. Karena 

ada ketidakharmonisan, kita perlu merevisi premis dasar kita. 

Ternyata, kasih bukan tidak dapat menghukum. 

Demikian juga dengan kedaulatan Allah. Manusia (Kalvinis) 

berkata bahwa “Allah yang berdaulat menentukan segala 

sesuatu.” Tetapi, ini menjadi bertentangan dengan sifat Allah 

yang kudus (tidak mungkin menentukan manusia untuk 

berdosa) danjuga keadilanNya (tidak mungkin menghukum 

manusia yang hanya menjalankan dekrit). Seharusnya ada 

kerendahan hati di sini untuk introspeksi: kalau begitu, 

mungkin premis dasarnya salah. Barangkali, Allah yang 

berdaulat tidak perlu menentukan segala sesuatu! 

B. Tidak Konsisten Secara Praktis 

Walaupun penerapan Kalvinisme yang konsisten akan 

membawa seseorang kepada Fatalisme, tetapi pada 

kenyataannya mayoritas Kalvinis bukanlah Fatalis. Tidak 

peduli betapa tidak mampunya para Kalvinis menjelaskan 

bagaimana manusia bisa bebas dalam skema theologi mereka, 

toh banyak Kalvinis tetap mengajarkan manusia untuk 

bertanggung jawab. Asali berkata: “Tetapi seperti saudara 

sudah lihat, sekalipun saya percaya dan mengajarkan 

kedaulatan Allah / penentuan Allah, tetapi saya tidak 
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mengajarkan untuk hidup secara apatis / acuh tak acuh dan tak 

bertanggung jawab!”24 

Terhadap hal ini, saya justru mengucap syukur. Hal ini adalah 

apa yang dapat kita sebut ketidakkonsistenan yang 

menguntungkan (felicitous inconsistency). Artinya, jika 

Kalvinis konsisten dengan premis dasar mereka, mereka akan 

menjadi Fatalis yang tidak memiliki inisiatif sama 

sekali. Tetapi untunglah mereka tidak konsisten di sini! 

Sehingga walaupun teori mereka menuntut kehidupan yang 

menghalalkan segala sesuatu atau yang sama sekali tidak 

berinisiatif, namun pada prakteknya mereka berfungsi rata-rata 

sama dengan manusia lain pada umumnya. 

Bahwa banyak Kalvinis yang masih berfungsi normal, bukan 

berarti Kalvinisme tidak bermasalah. Di bagian Pendahuluan, 

kita sudah melihat contoh orang atheis. Jika atheisme benar, 

maka penerapannya secara konsisten akan membuat manusia 

menjadi tidak bermoral sama sekali. Nyatanya, banyak orang 

atheis yang masih bermoral (moral relatif), malah banyak 

menyumbang sana sini untuk acara-acara kemanusiaan. 

Apakah itu berarti atheisme membangkitkan moralitas? Sama 

sekali tidak! Moralitas yang ditunjukkan seorang atheis adalah 

sisa-sisa kebenaran ilahi yang sudah sedemikian terpatri dalam 

sanubari manusia, sehingga sulit untuk dihilangkan begitu saja. 

Walaupun dalam pikirannya dia menolak Allah (dan juga 

sebagai konsekuensinya menolak segala aturan moral), tetapi 

hati nuraninya belum bisa menerapkan itu dalam perilakunya. 

Atheismenya belum sempat mengikis habis kebenaran ilahi 

universal bahwa manusia bertanggung jawab kepada Pribadi di 

atasnya. 

Demikian juga dengan Kalvinisme. Bahwa masih banyak 

Kalvinis yang hidup secara bertanggung jawab, bukanlah 

karena Kalvinisme membangkitkan rasa tanggung jawab bagi 

para pemegangnya. Sebaliknya, Kalvinisme yang konsisten 

memimpin kepada Fatalisme. Justru di sini para Kalvinis 

melakukan ketidakkonsistenan yang menguntungkan! Rasa 

tanggung jawab dalam diri seorang Kalvinis adalah kebenaran 

ilahi universal yang sudah terpatri dalam sanubarinya, dan 

yang belum sempat dikikis habis oleh Kalvinisme yang dianut 

secara intelektual. 

Sebenarnya, Kalvinisme yang konsisten sama sekali tidak 

adekuat untuk dijadikan pedoman praktek kehidupan manusia. 

Saya akan mencoba untuk memperlihatkan kelemahan 

Kalvinisme dalam praktek hidup sehari-hari. Sebelumnya saya 

mengajak pembaca untuk mengingat bahwa Kalvinisme 

percaya; 

1. Allah telah menentukan segala sesuatu, termasuk tindakan 

dan pikiran manusia, dalam dekrit rahasia di kekekalan lampau 

2. Manusia pasti melakukan seperti yang Allah dekritkan, tidak 

dapat menyimpang dari itu. 

Untuk menghindari Fatalisme, Kalvinis berkata: “Jangan hidup 

berpedomankan kepada ketetapan rahasia Allah, itu adalah 

rahasia. Hiduplah berpedomankan kepada Firman Allah!” Saya 

senang ketika siapapun juga mengajarkan umat untuk hidup 

berpedomankan kepada Firman Allah. Tetapi, sambil Kalvinis 

menghimbau umatnya untuk hidup sesuai Firman Tuhan, 

premis dasar Kalvinisme itu sendiri memperlemah seruan 

tersebut. Seseorang yang mempercayai premis dasar 
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Kalvinisme dengan serius, walaupun dihimbau untuk taat 

Alkitab, akan bergumul dengan pikiran-pikiran berikut: 

1. “Walaupun saat ini saya seolah-olah dapat memilih untuk 

taat Firman Tuhan atau untuk membangkang, sebenarnya 

pilihan saya sudah ditentukan oleh Tuhan sejak kekekalan.” 

2. “Kalau saya membangkangi Firman Tuhan, saya akan 

dihukum. Tetapi kalau misalnya Tuhan memang sudah 

menetapkan saya untuk membangkang, saya tidak bisa 

melawan itu. Semoga Tuhan tidak menetapkan saya untuk 

membangkang!” Apakah pembaca dapat melihat, bahwa 

Kalvinisme yang diimani secara konsisten menimbulkan suatu 

harapan yang aneh: “Semoga saya bukan telah ditetapkan 

untuk membangkang!”25 

3. Ketika melakukan introspeksi, atau mengilas kembali masa 

lalu, seorang Kalvinis sah-sah saja berpikir demikian: “Apa 

yang tadi saya lakukan memang bertentangan dengan Firman 

Tuhan. Saya sungguh menyesal.....Tetapi, bukankah itu sudah 

ditentukan Tuhan? Artinya, saya tidak mungkin taat tadi. Guru 

Kalvinis saya mengajarkan bahwa apapun yang terjadi didunia 

tidak lepas dari ketetapan dan rencana Tuhan. Apa saya perlu 

menyesali suatu rencana Allah dalam hidup saya? Saya rasa 

saya tidak perlu menyesal lagi, saya hanya perlu terima saja 

bahwa Allah telah menentukan bahwa tadi saya tidak taat 

dalam hal ini.” Apakah menurut pembaca skenario ini terlalu 

mengada-ada? Coba renungkan, bukankah premis dasar 

Kalvinisme berpotensi untuk menimbulkan pikiran-pikiran 

seperti demikian? Kepercayaan bahwa Allah sudah 

menentukan segala sesuatu juga tidak dapat secara adekuat 

mengajari orang percaya perihal doa dan penginjilan. Jika 

Allah sudah menentukan segala sesuatu, maka doa-doa kita 

sama sekali tidak mengubah sesuatu apapun. Demikian juga 

dengan penginjilan. Seiring dengan doktrin Unconditional 

Election juga (yang belum dibahas), Allah sudah menentukan 

siapa yang masuk Surga dan siapa yang masuk neraka. Kalau 

begitu, usaha penginjilan orang percaya tidak akan menambahi 

atau mengurangi hal ini. 

Bukan berarti Kalvinis tidak mengajariorang untuk berdoa atau 

menginjil. Mereka berkata bahwa orang percaya perlu berdoa 

dan menginjil karena itu adalah perintah Allah bagi kita. 

Namun seberapa efektifkah seruan ini jika dibandingkan 

dengan konsep Alkitab bahwa doa kita benar-benar mengubah 

situasi? Seberapa efektifkah seruan Kalvinis untuk menginjil 

karena itu adalah keharusan, dibandingkan seruan untuk 

menginjil karena usaha penginjilanmu membuat perbedaan 

bagi jiwa-jiwa yang terhilang? 

Tidak usah jauh-jauh, kita bisa melihat ilustrasi seorang 

salesman. Katakanlah ada dua salesman di dua perusahaan 

berbeda. Perusahaan pertama memberi gaji tetap kepada 

salesman mereka. Jadi, berapapun hasil penjualan sang 

salesman, gajinya sama. Sebaliknya, di perusahaan kedua, 

salesman diberi gaji tetap yang kecil, tetapi insentif yang besar 

untuk setiap penjualan yang dia hasilkan. Menurut anda, 

salesman mana yang akan lebih tinggi penjualannya? Saya rasa 

saya tidak perlu menjawab lagi, anda sudah mengerti. Itulah 

sebabnya hampir semua perusahaan kini memakai sistem yang 

kedua. 

Dapatkah pembaca memahami, bahwa seruan Kalvinis untuk 

berdoa, menginjil, ataupun bentuk ketaatan lainnya, diperlemah 

oleh premis dasar mereka sendiri? Saya sama sekali tidak 

menyangkal bahwa Kalvinis masih berdoa. Saya tidak 
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meragukan bahwa ada Kalvinis yang menginjil. Tetapi mereka 

berdoa dan menginjil, bukan karena mereka Kalvinis (because 

of their Calvinism), melainkan walaupun mereka Kalvinis (in 

spite of their Calvinism). Jika ada Kalvinis yang rajin 

menginjil, saya mengucap syukur untuk hal itu. Tetapi 

kerajinannya menginjil bukanlah karena ia seorang Kalvinis. 

Kalau dia bukan Kalvinis, dia bisa lebih rajin lagi menginjil. 

Mungkin ada Kalvinis yang berkata, “Kalvinisme tidak 

melemahkan semangat saya menginjil.” Terlepas dari benar 

tidaknya pernyataan dia, apakah dia yakin bahwa semua 

Kalvinis yang lain tidak melemah, padahal premis dasar 

Kalvinisme itu sendiri memperlemah semangat menginjil? 

V. Kedaulatan Allah yang Alkitabiah 

Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk melihat kedaulatan 

Allah yang Alkitabiah, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud 

dengan “kedaulatan.” Webster menjelaskan bahwa kata 

“sovereign” (Indonesia: berdaulat), memiliki arti:26 

1 above or superior to all others; chief; greatest; supreme 2 

supreme in power, rank, or authority 

3 of or holding the position of a ruler; royal; reigning 4 

independent of all others 5 ... 

1 Di atas atau superior dibanding semua yang lain; pemimpin; 

yang terbesar; tertinggi 2 tertinggi dalam kuasa, tingkat, atau 

otoritas 3 memegang posisi seorang penguasa; rajani; bertahta 

4 independen terhadap semua yang lain 5 ... 

Jadi, dapat kita lihat bahwa “kedaulatan” berhubungan dengan 

“kuasa,” “pemerintahan” dan “otoritas.” Dari definisi 

“kedaulatan” tidak ada suatu keharusan bahwa pribadi yang 

berdaulat menentukan segala sesuatu. Berikut ini kita akan 

menggali beberapa hal berhubungan dengan kedaulatan Allah 

dan kebebasan manusia. 

A. Kedaulatan Allah Konsisten Dengan Sifat-SifatNya 

Allah adalah pribadi yang mahakuasa dan maha berdaulat. 

Tidak ada orang Kristen lahir baru yang meragukan kedua sifat 

Allah tersebut. Walaupun demikian, satu hal yang perlu 

diingat, kedaulatan dan kekuasaan Allah tidak berarti Allah 

tidak dibatasi. Memang, tidak ada suatu hal pun atau suatu 

makhluk pun yang dapat membatasi Allah di luar dari Allah 

sendiri. Tetapi, Allah dibatasi oleh sifat-sifatNya sendiri. 

Walaupun Allah mahakuasa dan berdaulat, tetapi ada hal-hal 

yang tidak dapat Allah lakukan. Sebagai contoh, Allah tidak 

dapat berdosa, bukan karena halangan dari luar, tetapi karena 

itu bertentangan dengan sifatNya yang mahakudus. Allah tidak 

bisa membuat diriNya sendiri tidak eksis, karena sifat Allah 

adalah mahaada. Sekali lagi, kemahakuasaan dan kedaulatan 

Allah akan selalu konsisten dengan segala sifatNya yang lain. 

Manusia patut mengucap syukur bahwa Allah bukan saja 

mahakuasa dan maha berdaulat, tetapi juga mahakasih, 

mahaadil, mahakudus, dan maha penyayang. Oleh karena itu, 

segala sesuatu yang Allah perbuat melalui kuasa dan 

kedaulatanNya, pastilah mencerminkan kasih, keadilan, dan 

kekudusanNya. Jika Allah hanya mahakuasa dan maha 

berdaulat, tanpa disertai sifat kasih dan kudusNya, maka Allah 

tidak lebih dari Saddam Hussein yang omnipotent! Bagi 

pribadi yang demikian, semakin banyak kuasanya, justru 

semakin berbahaya. Tentu, kalau Allah benar-benar tidak 

mahakasih atau benar-benar tidak mahakudus, kita tidak bisa 
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protes, karena Dia toh adalah Allah yang menciptakan kita. 

Kita hanya tinggal tunggu nasib saja! Tetapi puji syukur, Allah 

menyatakan diriNya dalam Alkitab, dan Ia menyatakan diriNya 

sebagai Allah yang mahakudus dan mahakasih. 

Karena kedaulatan Allah pastilah konsisten dengan sifat-

sifatNya yang lain, maka Allah tidak mungkin menetapkan 

dosa. Kalau Allah menetapkan dosa, maka Allah adalah 

sumber dosa dan penyebab dosa. Ini tidak mungkin terjadi 

karena Allah adalah mahakudus. Kalau ada satu sifat Allah 

yang paling banyak disinggung dalam Alkitab, maka pastinya 

bukanlah kedaulatanNya, melainkan kekudusanNya. Dalam 

Alkitab (Indonesia Terjemahan Baru), kata “kudus” dan 

turunannya, muncul 1008 kali dalam 878 ayat! Sebaliknya, 

kata “daulat” dalam segala bentuk tidak dapat ditemukan dalam 

Alkitab Indonesia.27 Kata “kuasa” hanya muncul 562 kali, 

sudah termasuk segala jenis “kuasa,” bahkan kuasa kejahatan 

sekalipun. Sedangkan tidak mungkin ada “kekudusan” 

kejahatan. Setiap kali kata “kudus” dipakai secara positif, 

pastilah berbicara mengenai Allah atau hal-hal (benda maupun 

pribadi) yang berkaitan dengan Allah atau yang dikhususkan 

untuk Allah. Ini pun belum menghitung penggunaan kata 

“suci.” Jangan salah! Saya tidak meragukan sedikitpun bahwa 

Allah maha berdaulat. Pemazmur berkata, “Oleh sebab itu kita 

bersukacita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa 

untuk selama-lamanya, yang mata-Nya mengawasi bangsa-

bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan 

diri” (Maz. 66:6-7). Tetapi, manusia tidak ada hak sedikit pun, 

demisuatu definisi “kedaulatan”yang salah, membuat Allah 

sebagai pribadi yang menetapkan, mendekritkan, 

danmerencanakansegala dosa yang ada, yang adalah 

pelanggaran terhadap kekudusanNya! 

Ketika Yesaya diizinkan untuk melihat takhta Tuhan, dia 

menyaksikan para Serafim saling berteriak, “Kudus, kudus, 

kuduslah TUHAN semesta alam.” Penglihatan akan kekudusan 

Tuhan begitu melanda dan melingkupi Yesaya, sehingga ia 

menganggap dirinya celaka karena dosa-dosanya. Minimal 

2600 tahun setelah Yesaya, Rasul Yohanes, dalam 

penglihatannya akan masa depan, melihat kata-kata yang sama 

tentang kekudusan Tuhan masih dinyanyikan di hadapan takhta 

Allah (Wah. 4:8). Apakah kita harus percaya, bahwa Allah 

yang sedemikian Maha Kudus, yang tidak memperbolehkan 

dosa sekecil apapun untuk menghampiri takhtaNya, ternyata 

adalah pribadi yang menyebabkan segala dosa yang pernah 

ada? Ini tidak kurang dari penghujatan! Ini adalah skandal! Oh, 

wahai teman-temanku Kalvinis, mengapakah anda tidak dapat 

melihat hal ini? 

B. Allah Menciptakan Makhluk dengan Kehendak Bebas 

Jika Allah tidak menetapkan adanya dosa, pertanyaan 

mendasar yang muncul adalah: kalau begitu dari manakah 

datangnya dosa dan kejahatan? Bukankah di masa kekekalan 

lampau hanya ada Allah saja? Kalau pada mulanya hanya ada 

Allah, bukankah berarti segala sesuatu berasal dari Allah? 

Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dijawab jika kita mengerti 

bahwa Allah selain menciptakan berbagai benda dan hal, juga 

menciptakan makhluk-makhluk yang Dia berikan kehendak 

bebas. Manusia adalah salah satu makhluk yang Dia berikan 

kehendak bebas tersebut. Allah jelas memiliki kehendak bebas, 

itu adalah salah satu sifatNya. Oleh karena itu, ketika Allah 

menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupaNya, 

manusia mewarisi sifat-sifat Allah sampai tingkat tertentu. 

Manusia sadar diri, manusia memiliki perasaan, manusia dapat 
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berkomunikasi, dan manusia memiliki kehendak bebas, sama 

seperti Allah.28 

Banyak pihak yang mencoba untuk mengadu “kedaulatan 

Allah” dengan “kehendak bebas manusia.” Mereka merasa 

bahwa kalau manusia memiliki kehendak bebas, maka manusia 

bisa memilih untuk menentang Allah, dan itu berarti Allah 

tidak berdaulat penuh. Tetapi ini adalah logika yang salah. 

Ingat bahwa kehendak bebas manusia diberikan oleh Allah 

sendiri. Apakah Allah yang berdaulat itu tidak boleh 

memutuskan untuk memberikan kehendak bebas kepada salah 

satu ciptaanNya? Seseorang yang berdaulat tidak berarti ia 

harus menentukan segala sesuatu. Seorang raja yang paling 

berdaulat sekalipun, memiliki hak untuk mendelegasikan 

banyak hal kepada bawahannya. Ia bisa berkata kepada seorang 

pegawainya: “Coba kamu yang kendalikan seluruh pasukan 

kita.” Walaupun pengendalian pasukan adalah hak raja, tetapi 

raja memutuskan untuk membiarkan pegawainya yang 

mengendalikan. Kita bisa juga katakan bahwa sang pegawai 

mengendalikan pasukan berdasarkan otoritas yang diberikan 

raja padanya. Raja yang tidak boleh mendelegasikan apapun, 

melainkan harus menentukan segalanya, justru dia bukanlah 

raja yang berdaulat! 

Demikianlah kita lihat Allah yang adalah raja atas seluruh alam 

ciptaan, Ia mendelegasikan kepengurusan laut dan bumi kepada 

manusia. Dan Ia pula yang memberikan kepada manusia 

kehendak bebas, yaitu kemampuan untuk memilih suatu 

tindakan atau sikap. Dengan kehendak bebas itu, manusia bisa 

memilih dari banyak pilihan tindakan, berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangannya sendiri. Jelas pertimbangan-

pertimbangan manusia dipengaruhi oleh banyak hal di 

sekelilingnya, tetapi tidak ditentukan oleh apapun selain 

dirinya sendiri. Jadi, tidak ada pertentangan antara “kedaulatan 

Allah” dengan “kebebasan manusia,” karena Allah secara 

berdaulat memberikan kepada manusia kemampuan untuk 

memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya sendiri. 

Dengan kata lain, kebebasan manusia adalah kebebasan yang 

diberikan oleh Allah. Karena Allah yang memberikan 

kebebasan tersebut, maka Allah juga membiarkan manusia 

untuk memilih sendiri, dan tidak menentukan segalanya bagi 

manusia. Di sinilah perbedaan pandangan Alkitab dengan 

pandangan Kalvinis. Ada Kalvinis yang menolak bahwa 

manusia punya kehendak bebas. Kalvinis-Kalvinis lain di satu 

sisi menerima kehendak bebas manusia, tetapi di sisi lain 

menyatakan bahwa Allah menentukan segala sesuatu. Menurut 

saya, jenis Kalvinis yang pertama lebih jujur pada premis dasar 

mereka. Nah, apa kata Alkitab? 

Alkitab penuh dengan bukti implisit maupun eksplisit bahwa 

manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Alkitab tidak 

banyak berusaha membuktikan bahwa manusia memiliki 

kehendak bebas, sama seperti Alkitab tidak banyak berusaha 

membuktikan bahwa Allah ada. Kedua fakta ini diterima secara 

implisit dan sudah dianggap benar oleh para penulis Alkitab. 

Setiap kali ada himbauan dalam Firman Tuhan, itu adalah bukti 

implisit bahwa manusia dapat memilih. Setiap kali para penulis 

Alkitab memaparkan argumen, itu adalah bukti bahwa mereka 

mencoba untuk menyodorkan pertimbangan-pertimbangan 

kepada intelek para pembaca, agar pembaca membuat 

keputusan yang benar. Ini adalah bukti implisit bahwa manusia 

memiliki kehendak bebas. Bahkan Allah sendiri berkata: 

“Marilah, baiklah kita berperkara” (Yes. 1:18). Tuhan berusaha 

untuk meyakinkan manusia agar memilih yang baik. Ini adalah 

bukti kuat bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas kepada 

manusia. Tetapi, bukankah Tuhan itu berdaulat dan dapat 
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menentukan apa yang akan dipilih oleh manusia? Benar! Tetapi 

Tuhan yang berdaulat itu telah memutuskan untuk membiarkan 

manusia yang memilih sendiri. Dan Tuhan konsisten dengan 

keputusanNya, sehingga Ia hanya akan meyakinkan manusia, 

bukan menentukan bagi manusia. Tentu manusia akan 

mempertanggungjawabkan pilihannya di hadapan Tuhan suatu 

hari. 

Bahkan kisah pencobaan di taman Eden pun merupakan bukti 

implisit bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Perintah 

Tuhan kepada manusia untuk tidak makan dari buah pohon 

pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah bukti bahwa 

minimal ada dua pilihan! Dan fakta bahwa Tuhan sangat marah 

dan kecewa saat Adam dan Hawa makan buah itu, 

membuktikan bahwa Tuhan tidak menetapkan demikian. 

Hanya seorang yang telah dicuci otak oleh Kalvinisme yang 

dapat menyimpulkan dari Kejadian pasal 2 dan 3, bahwa Allah 

telah menetapkan Adam untuk jatuh ke dalam dosa! 

Alkitab penuh dengan bukti implisit akan kehendak bebas 

manusia. Namun Alkitab juga mengandung pernyataan-

pernyataan langsung tentang kehendak manusia tersebut. Ada 

banyak ayat tentang “kehendak manusia.” Yonatan pernah 

berkata kepada Daud demikian, “Apapun kehendak hatimu, 

aku akan melakukannya bagimu” (1 Sam. 20:4). Tuan dalam 

perumpamaan Yesus membuat pernyataan yang sangat 

menarik: “Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku 

menurut kehendak hatiku?” (Mat. 20:15). Ayat-ayat ini 

membuktikan bahwa keputusan manusia mengalir dari hatinya 

sendiri bukan ditentukan oleh pribadi lain. Kalvinis ingin agar 

kita percaya bahwa telah terjadi suatu sandiwara kosmik yang 

besar, tanpa disadari oleh para pemainnya. Manusia mengira ia 

menentukan keputusan-keputusannya sendiri, dan Alkitab pun 

mengacu kepada kehendak hati manusia, tetapi suatu hari nanti 

akan nyata bahwa ternyata kehendak hati itu telah ditentukan 

Tuhan! Satu-satunya yang kurang dari skenario ini adalah 

dukungan Alkitab. Anda tidak akan menemukan satu petunjuk 

pun dari Alkitab bahwa Allah telah menentukan segala 

keputusan, perasaan, dan tindakan manusia. Sebaliknya, dalam 

kasus-kasus tertentu, justru Allah yang mengikuti kehendak 

manusia. Demikianlah pemazmur mengumandangkan 

kebenaran ini: “Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut 

akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan 

menyelamatkan mereka” (Maz. 145:19). Apakah kita harus 

percaya, sebagaimana pengajaran Kalvinis, bahwa Allah 

menentukan dulu kehendak orang-orang itu, lalu membiarkan 

orang-orang itu merasa bahwa mereka berkehendak dari diri 

mereka sendiri, dan lalu menyatakan bahwa Dia mengikuti 

kehendak mereka? Saya tidak percaya bahwa Allah menipu 

kita dengan sandiwara kosmik seperti itu! Itu bertentangan 

dengan kesaksian Alkitab! Kalau Allah menentukan segala 

sesuatu, maka adalah olok-olok bagi Allah untuk menyuruh 

manusia memilih. Tuhan, melalui Yosua, pernah menantang 

orang Israel: “pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan 

beribadah” (Yos. 24:15). Bukankah ini semua suatu sandiwara 

besar jika ternyata Tuhan telah menentukan siapa yang akan 

memilih Dia, dan siapa yang memilih ilah lain? Bukankah 

olok-olok jika kemudian Tuhan memarahi mereka yang 

melaksanakan ketetapanNya sendiri untuk memilih ilah lain? 

Bukankah bertentangan dengan keadilan Tuhan jika kemudian 

Tuhan menghukum orang-orang yang tidak dapat berbuat lain 

daripada rencana rahasiaNya? O, teman-temanku Kalvinis, 

tidak dapatkah engkau melihat, betapa Kalvinisme 

menjatuhkan karakter Tuhan? 

C. Kemahatahuan yang Benar-Benar Mahatahu 



274 

 

Kalvinis menganggap bahwa kemahatahuan Allah adalah 

benteng yang kuat bagi doktrinnya. Mereka 

mengumandangkan bahwa jika seseorang menerima 

kemahatahuan Allah, maka ia harus juga percaya bahwa Allah 

menentukan segala sesuatu. Boettner bahkan berkata: 

“Keberatan Arminian terhadap penentuan lebih dulu 

mengandung kekuatan yang sama terhadap pengetahuan lebih 

dulu dari Allah. Apa yang Allah ketahui lebih dulu pastilah 

sama tertentunya dan pastinya seperti apa yang ditentukan 

lebih dulu.”29 

Kita sudah melihat di bagian sebelumnya, bagaimana Kalvinis 

mengkaitkan kemahatahuan Allah dengan doktrinnya. Berikut 

ini saya kutip lagi penjelasan dari bagian sebelumnya: 

Walaupun Non-Kalvinis mempercayai Allah mahatahu, 

Kalvinis memiliki pengertian yang lain tentang kemahatahuan. 

Kalvinis percaya bahwa jika Allah mahatahu, berarti Allah 

menentukan segala sesuatu. Logika Kalvinis berjalan seperti 

ini: 

“Bayangkan suatu saat (minus tak terhingga) dimana alam 

semesta, malaikat, manusia, dsb belum diciptakan. Yang ada 

hanyalah Allah sendiri. Ini adalah sesuatu yang alkitabiah, 

karena Alkitab jelas mengajarkan bahwa Allah adalah Pencipta 

segala sesuatu (Kej 1 Yoh 1:1-3). Pada saat itu, karena Allah 

itu mahatahu (1Sam 2:3 - "Karena TUHAN itu Allah yang 

mahatahu"), maka Ia sudah mengetahui segala sesuatu (dalam 

arti kata yang mutlak) yang akan terjadi, termasuk dosa. Semua 

yang Ia tahu akan terjadi itu, pasti terjadi persis seperti yang Ia 

ketahui. Dengan kata lain, semua itu sudah tertentu pada saat 

itu. Kalau sudah tertentu, pasti ada yang menentukan (karena 

tidak mungkin hal-hal itu menentukan dirinya sendiri). Karena 

pada saat itu hanya ada Allah sendiri, maka jelas bahwa Ialah 

yang menentukan semua itu” (Budi Asali). 

Saya akan memperjelas lagi dengan mengambil suatu contoh 

kasus imajiner, yaitu seorang bernama Budi yang suatu hari 

tertentu memilih untuk memakai baju merah. Allah sudah 

mengetahui bahwa Budi akan memakai baju merah pada hari 

itu. Pengetahuan Allah akan hal ini sudah sejak kekekalan 

lampau. Dan, pengetahuan Allah tentu tidak dapat salah atau 

gagal, karena Ia Allah dan Ia Mahatahu. Jadi, menurut filosofi 

Kalvinis, Budi tidak memiliki pilihan lain. Kalau Budi pada 

hari itu memilih baju biru, maka pengetahuan Allah menjadi 

salah, dan ini tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, walaupun 

tampaknya seolah-olah Budi menggunakan kehendak bebasnya 

untuk memilih baju merah dari berbagai pilihan berwarna-

warni baju di lemari, menurut Kalvinis sebenarnya Budi sudah 

ditetapkan untuk memilih baju merah, dan bahwa Budi tidak 

bisa memilih baju warna lain karena Allah sudah tahu dia akan 

pilih merah, dan pengetahuan Allah tidak bisa salah. 

Lebih lanjut lagi, Kalvinis mengajarkan bahwa Allah mahatahu 

karena Allah telah menetapkan segala sesuatu! Kita sudah 

mengutip Shedd yang berkata, “Jika Allah tidak lebih dulu 

menentukan apa yang akan terjadi, Ia tidak bisa mengetahui 

apa yang akan terjadi.”30 

Di sinilah letak kesalahan dari Kalvinisme. Mereka membuat 

suatu asumsi filosofis bahwa: 

1. Allah mengetahui lebih dahulu sama dengan Allah 

menentukan lebih dahulu 
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2. Pengetahuan Allah menyebabkan hal yang diketahui untuk 

terjadi 

Padahal, tidak ada dukungan Alkitab, dukungan logis, ataupun 

dukungan praktis untuk asumsi tersebut. Dalam dunia nyata, 

bukanlah pengetahuan seseorang akan peristiwa yang membuat 

suatu peristiwa terjadi. Adalah peristiwa yang menimbulkan 

pengetahuan. Untuk menyederhanakan, kita mulai dengan 

contoh pengetahuan manusia pada umumnya (pasca-kejadian / 

post-knowledge). Misalnya kemarin terjadi gempa bumi di 

Surabaya. Saya yang di Jakarta, setelah membaca koran, 

menjadi tahu akan peristiwa tersebut. Tentu tidak ada 

seorangpun yang cukup gila untuk menegaskan bahwa karena 

saya tahu akan peristiwa tersebut, maka sayalah yang telah 

menyebabkan/menentukan terjadinya gempa bumi. 

Nah, hal yang sama dapat kita lihat dalam hal pengetahuan 

awal Allah (pra-kejadian / fore-knowledge). Memang ada 

perbedaan dalam hal waktu mengetahui. Allah mengetahui 

sebelumnya, sedangkan manusia mengetahui setelahnya. 

Tetapi, kita masih berurusan dengan hal yang sama, yaitu 

pengetahuan! Dan bagaimanakah hubungan “pengetahuan” 

dengan “peristiwa”? Sebagaimana dalam post-knowledge, 

“peristiwa” menghasilkan “pengetahuan” dan bukan 

sebaliknya, demikian juga dalam fore-knowledge, “peristiwa” 

menghasilkan “pengetahuan” dan bukan sebaliknya. 

Perbedaannya hanyalah dari sudut waktu. 

Dalam postknowledge, pengetahuan terjadi setelah peristiwa, 

dalam foreknowledge, pengetahuan terjadi sebelum peristiwa. 

Tetapi, dalam kedua-duanya, “pengetahuan” tidak 

menyebabkan “peristiwa,” melainkan sebaliknya. 

Tetapi bagaimanakah “peristiwa” dapat menyebabkan 

“pengetahuan” yang sudah ada sebelum peristiwa itu? Bagi 

manusia memang tidak mungkin, tetapi Allah berada di luar 

waktu. Istilah “fore” dan “post” knowledge adalah demi 

memudahkan manusia untuk mengerti, karena manusia berada 

dalam waktu. Allah berada di luar waktu. Allah melihat 

garis waktu bagaikan seseorang yang berada ditempat 

tinggimemperhatikan banyak kendaraan di jalanan yang 

panjang. Sedangkan manusia yang berada di dalam waktu, 

bagaikan salah satu mobil di jalan tersebut, yang sedang 

“menjalani waktu.” Kapanpun sebuah peristiwa terjadi dalam 

garis waktu, Allah tahu akan peristiwa itu, bahkan di luar dari 

waktu. 

Jadi, urutan logis (bukan urutan kronologis) yang terjadi 

adalah: 

1. Allah memutuskan untuk memberikan kehendak bebas pada 

manusia (di luar waktu) 

2. Allah menempatkan manusia dalam garis waktu (dalam 

waktu) 

3. Manusia memilih dengan kehendak bebasnya (dalam waktu) 

4. Allah tahu pilihan manusia tersebut (di luar waktu) 

Kita lihat bahwa fakta Allah mengetahui suatu tindakan 

manusia, bukan berarti Allah menentukan tindakan tersebut. 

Manusialah yang menentukan tindakannya, dan Allah tahu 

akan tindakan itu. Foreknowledge Allah dapat saya ilustrasikan 

dengan rekaman video. Misalnya saya merekam sebuah 
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pertandingan sepakbola. Lalu saya mempertunjukkan rekaman 

itu kepada teman saya yang tidak sempat menonton. Bagi dia, 

seolah-olah hasil rekaman saya itu terjadi “live” karena dia 

belum tahu apa yang terjadi. Bagisaya, seolah-olah saya punya 

“foreknowledge”akan pertandingan itu. Kalau teman saya tidak 

tahu bahwa itu adalah rekaman (menyangka sedang menonton 

“live”), maka dia akan heran bahwa saya bisa mengetahui 

segala sesuatu dengan sempurna. Saya bisa menceritakan alur 

permainan, keputusan wasit, gol-gol yang tercipta pada menit 

yang tepat, cidera yang terjadi, dan lain sebagainya. Tetapi, 

setinggi apapun kekaguman dia pada kehebatan pengetauan 

saya, tidak mungkindia berpendapat bahwa “pengetahuan” 

sayalah yang menyebabkan semuanya terjadi seperti yang saya 

katakan. Juga tidak ada orang waras yang akan mengatakan 

bahwa saya tahu apa yang terjadi karena saya telah 

menentukan semua itu. Faktanya adalah, walaupun saya sudah 

“tahu” apa yang terjadi, tetapi “peristiwa” itulah yang membuat 

saya tahu, bukan “pengetahuan” saya yang menimbulkan 

“peristiwa.” 

Dalam kasus Allah, pengetahuanNya adalah sempurna dan 

tidak mungkin salah. Oleh karena itu, apapun yang Allah 

ketahui lebih dahulu, PASTI terjadi. Saya mengaminkan 

pernyataan ini! Tetapi tidak berarti Allah telah menentukannya. 

Walaupun segala sesuatu sudah PASTI, segala sesuatu 

TIDAKLAH HARUS.31 Kalau segala sesuatu itu HARUS, 

berarti manusia tidak punya pilihan. Ini adalah konsep 

Kalvinis, bahwa Allah mengetahui dengan cara menentukan. 

Tetapi Allah telah memberi kebebasan bagi manusia. Manusia 

itu memilih, dan Allah tahu akan pilihan itu. Bukan Allah yang 

memilih bagi dia, tetapi Allah tahu pilihan dia. 

Sebagai ilustrasi, saya ambil contoh lagi tokoh Budi yang 

memilih warna baju. Dalam konsep Kalvinis, Allah 

menentukan Budi untuk memilih baju merah. Ia tidak punya 

pilihan yang riil sebenarnya. Dari sudut pra-pengetahuan Allah, 

tindakan Budi sudah PASTI sekaligus HARUS. Tetapi dalam 

konsep Alkitabiah, Tuhan tidak menentukan bagi Budi. Budi 

benar-benar punya pilihan, apakah merah atau biru. Karena 

Budi memilih Merah, Allah tahu akan hal itu (di luar waktu). 

Sehingga, sebelum Budi memilih pun, dari sudut pra-

pengetahuan Allah, sudah PASTI dia memilih merah. Tetapi 

Budi TIDAK HARUS memilih merah. Kalau Budi memilih 

biru, maka pengetahuan Allah menjadi “Budi akan memilih 

biru.” Sekalilagi, maka sejak kekalsudah PASTI Budimemilih 

biru, walaupun ia TIDAK HARUS memilih biru. 

Jadi kita lihat, “peristiwa” pemilihan oleh Budi, menyebabkan 

“pengetahuan” Allah akan pilihan Budi, walaupun pengetahuan 

(di luar waktu) itu sebelum peristiwa (dalam waktu). 

Gagal untuk memahami perbedaan antara PASTI dan HARUS, 

menyebabkan pernyataan seperti berikut dari Berkhof: “Telah 

ditentukan bahwa orang Ibrani harus menyalibkan Yesus.” 32 

Ini adalah posisi Kalvinis, manusia HARUS melakukan yang 

sudah ditetapkan. Tetapi seperti telah kita lihat, jika mereka 

“harus,” berarti mereka tidak bisa dan tidak boleh melakukan 

yang lain. Itu berarti mereka tidak bebas dan tidak bertanggung 

jawab. Seorang non-Kalvinis yang Alkitabiah dapat 

mengatakan: “Berdasarkan pra-pengetahuan Tuhan yang 

sempurna dan tak dapat salah, orang-orang Ibrani PASTI 

menyalibkan Yesus, tetapimereka TIDAK HARUS 

menyalibkanNya.” Artinya, orang-orang Ibrani bisa saja 

memilih untuk tidak menyalibkan Yesus. Opsi itu riil dan 
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terbuka bagi mereka! Tetapi Tuhan tahu dengan pasti pilihan 

mereka, sejak kekekalan. 

William Lane Craig memberikan pengertian yang sangat baik 

sekali tentang hubungan antara kemahatahuan Allah dengan 

peristiwa-peristiwa dalam dunia: “Dari pra-pengetahuan 

(foreknowledge) Allah tentang suatu aksi yang bebas, 

seseorang hanya dapat menyimpulkan bahwa aksi itu akan 

terjadi, bukan bahwa aksi itu harus terjadi. Agen yang 

melakukan aksi tersebut memiliki kekuatan untuk menahan diri 

(dari aksi tersebut), dan jika agen tersebut melakukan seperti 

itu, maka pra-pengetahuan Allah tentunya menjadi berbeda. 

Agen-agen (pelaku-pelaku) tidak bisa berlaku sedemikian rupa 

sehingga Allah mengetahui mereka melakukan suatu tindakan, 

namun mereka tidak melakukan tindakan itu. Tetapi ini 

bukanlah suatu batasan terhadap kebebasan mereka. Mereka 

bebas untuk melakukanatau tidak melakukan, dan yang mana 

pun yang mereka pilih, Allah akan sudah mengetahuinya. 

Karena pengetahuan Allah, walaupun secara kronologis adalah 

sebelum aksi tersebut, namun secara logis adalah setelah aksi 

tersebut dan ditentukan oleh aksi itu. Oleh karena itu, pra-

pengetahuan ilahi dan kebebasan manusia tidaklah saling 

bertentangan.”33 

Tidak ada satu ayatpun dalam Alkitab yang menyatakan bahwa 

pengetahuan Allah berasal dari penentuan Allah. Ini hanyalah 

suatu asumsi dasar Kalvinisme. Pink berusaha untuk 

menggunakan Kisah Para Rasul 2:23 untuk membuktikan 

asumsi Kalvinisme tersebut. 

Him, being delivered by the determinate counseland 

foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands 

have crucified and slain: 

Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan pra-

pengetahuanNya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh 

tangan bangsa-bangsa durhaka.34 Pink bersikukuh bahwa pra-

pengetahuan Allah didasarkan pada dekrit-dekrit Allah, dan 

meminta kita untuk “perhatikan urutannya: pertama adalah 

maksud Allah (dekritNya), dan kedua pra-pengetahuanNya.”35 

Berdasarkan urutan ini, Pink mengajarkan bahwa dekrit Allah 

menyebabkan Allah tahu. Tetapi ini logika yang kacau. Hanya 

karena “maksud” lebih dulu disebut dari “pra-pengetahuan,” 

sama sekali tidak membuktikan bahwa yang satu mendasari 

yang lain. Bagaimana dengan ayat-ayat yang menyebut “pra-

pengetahuan” duluan? Roma 8:29 berbunyi: “Sebab semua 

orang yang diketahuiNya dari semula, mereka juga ditentukan-

Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-

Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara 

banyak saudara.”36 Ayat ini justru mengajarkan bahwa 

prapengetahuan Allah menjadi dasar dari penentuanNya. 

Artinya, Allah menentukan berbagai hal dalam dunia, bukan 

secara sembarangan, tetapi berdasarkan hal-hal yang Allah 

ketahui. 

Mazmur 139, salah satu pasal yang paling indah 

menggambarkan kemahatahuan Tuhan, tidak mendukung sama 

sekali konsep Kalvinis. Dalam Mazmur ini, Daud menjelaskan: 

TUHAN, Engkau menyelidiki dan mengenal aku; Engkau 

mengetahui, kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti 

pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan 

dan berbaring, segala jalanku Kaumaklumi. Sebab sebelum 

lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya 

telah Kauketahui, ya TUHAN. 
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Kata-kata Daud sama sekali tidak mencerminkan bahwa segala 

yang Tuhan ketahui berarti sudah Tuhan tentukan. Justru 

sebaliknya! Tuhan “menyelidiki” dan “mengenal” Daud. Ini 

berarti Tuhan tidak menentukan pikiran-pikiran Daud. Kalau 

Tuhan menentukan pikiran Daud, maka tidak perlu lagi 

“diselidiki”! Tuhan juga “memeriksa” Daud. Semua kata-kata 

yang dipakai menunjukkan bahwa Daud adalah makhluk 

dengan kehendak bebas (diciptakan Tuhan demikian), dan 

menentukan pikiran dan pilihannya sendiri. Tetapi pengetahuan 

Tuhan sedemikian hebat, sehingga hal-hal yang paling rahasia 

pun, yang hanya ada dalam pikiran Daud, adalah terbuka bagi 

pengetahuan Tuhan! 

Saking hebatnya pengetahuan Tuhan, Daud berkata, “Terlalu 

ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku 

mencapainya” (139:6). Ini sangat kontras dengan konsep 

Kalvinis. Sekali lagi saya mengutip Shedd: “Jika Allah tidak 

lebih dulu menentukan apa yang akan terjadi, Ia tidak bisa 

mengetahui apa yang akan terjadi.” Saya rasa prapengetahuan 

ala Kalvinis sama sekali tidak mengesankan. Kalau perlu 

menentukan dulu, baru bisa tahu, itu saya juga bisa, bahkan 

anak-anak juga bisa! Sekali lagi, sama sekali tidak ada yang 

spektakuler mengenai pengetahuan yang harus menentukan 

dulu untuk bisa tahu. Coba kita perjelas dengan ilustrasi sehari-

hari. 

“Saya adalah seorang dosen, dan tentunya memiliki kuasa 

untuk menentukan banyak hal di dalam kelas. Suatu hari, saya 

memutuskan untuk memberikan ujian mendadak kepada para 

mahasiswa. Mahasiswa yang tidak siap untuk ujian tentunya 

kaget sekali. Mungkin pula ada yang protes. Tetapi satu hal 

yang pasti, mereka tidak akan terkesan bila saya mengatakan, 

‘saya sudah tahu bahwa hari ini akan ada ujian.’ So what!!?? 

Ya jelaslah sang dosen tahu, toh dia yang memutuskannya! 

Sebaliknya, bila ternyata salah satu mahasiswa, karena 

kepintarannya menganalisa gerak-gerik, pola mengajar, dan 

pola pikir saya, ternyata dapat mengetahui bahwa akan ada 

ujian mendadak hari itu, maka itu adalah pengetahuan yang 

cukup spesial.” 

Tidak mungkin Daud terkesan dan berkata, “Terlalu ajaib 

bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku 

mencapainya” jika ternyata pengetahuan itu adalah karena 

suatu penentuan. Bahkan bisa dipertanyakan, apakah 

“pengetahuan karena penentuan” bisa disebut sebagai 

keMAHAtahuan. Sebagaimana telah dikutip sebelumnya, 

Warfield mewakili para Kalvinis untuk menjelaskan tentang 

pengetahuan Allah: “Allah mengetahui lebih dulu hanya karena 

Ia telah menentukan lebih dulu, dan karena itu juga Ia 

menyebabkannya terjadi; dengan kata lain, pengetahuan lebih 

dulu ini pada hakekatnya adalah pengetahuan tentang 

kehendakNya sendiri.”37 Mengetahui kehendak sendiri sama 

sekali tidak ajaib! Pribadi yang hanya tahu apa yang telah ia 

tentukan, sebenarnya bahkan tidak masuk kategori mahatahu. 

Kalvinis, karena semangat mereka mempertahankan premis 

dasar “Allah menentukan segala sesuatu,” justru malah 

menyerang kemahatahuan Tuhan sendiri! 

Arminius, tokoh yang paling banyak diserang oleh Kalvinis, 

justru memiliki pandangan tentang kemahatahuan yang jauh 

lebih baik. Tentang Allah, Arminius menegaskan: 

“Ia tahu segala hal yang mungkin, apakah mengenai kapabilitas 

Allah ataupun makhluk; dalam kapabilitas aktif maupun pasif; 

dalam kapabilitas tindakan, atau imajinasi, atau ucapan: Ia tahu 

segala sesuatu yang dapat eksis, dalam hal hipotesis apapun: Ia 
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tahu hal-hal lain di luar diriNya, baik yang harus maupun yang 

tergantung, baik atau buruk, umum atau khusus, masa depan, 

masa kini dan masa lampau, agung ataupun tercela: Ia tahu hal-

hal yang substansial maupun segala jenis yang tak disengaja; 

aksi dan emosi, modus dan keadaan segala hal; kata-kata dan 

perbuatan eksternal, pikiran-pikiran internal, pertimbangan-

pertimbangan, maksud rencana, dan keputusan-keputusan, dan 

entitas akal budi, apakah kompleks atau sederhana.”38 

James Arminius justru mengakui kemahatahuan Tuhan yang 

lebih komplit daripada Kalvinis. Secara tradisional, umat 

Kristiani percaya bahwa Allah tahu segala sesuatu, termasuk 

apa yang disebut “middle knowledge.” Allah memiliki “middle 

knowledge,” yang berarti bahwa Allah bukan hanya tahu 

semua apa yang sudah, sedang, dan akan terjadi, tetapi Allah 

juga tahu semua yang MUNGKIN terjadi. Jadi, walaupun 

Allah sudah tahu tentang perzinahan Daud dengan Batsyeba, 

dan segala konsekuensinya, misalnya kekacauan keluarga 

Daud karena contoh buruk yang ia berikan, dan juga 

pemberontakan anaknya dan penasihatnya, Allah juga tahu, apa 

yang akan terjadi jika saja Daud tidak berzinah dengan 

Batsyeba! Allah tahu tentang semua konsekuensi, semua 

pilihan orang-orang lain disekitar Daud, jika saja Daud 

memilih untuk melakukan hal lain! Jadi, Allah bukan saja tahu 

apa yang benar-benar terjadi, Allah bahkan tahu tentang segala 

kemungkinan! Itulah sebabnya, dalam Alkitab, banyak sekali 

referensi tentang pengetahuan Allah “jika” sesuatu hal terjadi, 

padahal hal tersebut tidak terjadi. Contoh: 

Celakalah engkau Khorazim! Celakalah engkau Betsaida! 

Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang 

telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka 

bertobat dan berkabung. Tetapi Aku berkata kepadamu: Pada 

hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih 

ringan dari pada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, 

apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, 

engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati! Karena 

jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di 

tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari 

ini. Tetapi Aku berkata kepadamu: Pada hari penghakiman, 

tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan dari pada 

tanggunganmu. (Mat. 11:21-24) 

Pernyataan Tuhan Yesus ini adalah contoh yang sangat baik. 

Tirus, Sidon, dan Sodom tidak bertobat. Oleh karena itu 

tidaklah mungkin untuk mengatakan bahwa Allah menentukan 

mereka bertobat. Namun, Tuhan tahu, bahwa jika dikota-kota 

itu terjadi mujizat-mujizat tertentu, mereka tentunya telah 

bertobat. Ini adalah salah satu perikop yang membuktikan 

bahwa Tuhan bukan hanya tahu hal-hal yang Ia tentukan! Ia 

tahu segala kemungkinan. Ia tahu apa yang makhluk akan 

lakukan dalam segala kondisi dan situasi. Perikop lain yang 

mengilustrasikan kebenaran ini ada dalam kitab 1 Samuel: 

Ketika diketahui Daud, bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, 

berkatalah ia kepada imam Abyatar: "Bawalah efod itu ke 

mari." Berkatalah Daud: "TUHAN, Allah Israel, hamba-Mu ini 

telah mendengar kabar pasti, bahwa Saul berikhtiar untuk 

datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. 

Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke 

dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah 

didengar oleh hamba-Mu ini? TUHAN, Allah Israel, 

beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini." Jawab 

TUHAN: "Ia akan datang." Kemudian bertanyalah Daud: 

"Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah 
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akudengan orang-orangku ke dalam tangan Saul?" Firman 

TUHAN: "Akan mereka serahkan." (1 Sam. 23:9-12). 

Pada waktu itu, Daud sedang bersembunyi dari Saul di sebuah 

kota bernama Kehila. Saul rupanya mendapat kabar bahwa 

Daud berada di sana, dan Saul berniat untuk membawa 

pasukan dan mengepung Daud di Kehila. Namun rencana itu 

bocor ke telinga Daud, sehingga Daud bertanya kepada Tuhan: 

“Apakah orang-orang Kehila akan menyerahkan aku kepada 

Saul?” Tentu pertanyaan iniadalah dengan asumsibahwa Daud 

terus berada di Kehila. Pada kenyataannya, Daud akhirnya 

segara keluar dari Kehila. Walaupun demikian, Tuhanbisa tahu 

dengan pasti, bahwa jika Daud berada di Kehila, orang-orang 

kota itu akan menyerahkan Daud kepada Saul. Ini adalah suatu 

kondisi hipotetis, dan tidak pernah terjadi. Tetapi demikianlah 

kemahatahuan Tuhan, sedemikian ajaib, sehingga Ia tahu 

segala kemungkinan dan Ia tahu apa yang akan dilakukan oleh 

makhluk-makhlukNya dalam segala jenis kondisi. Jelaslah 

bahwa Tuhan bukan hanya tahu apa yang Ia tetapkan! Tuhan 

bukan hanya tahu apa yang menjadi kehendakNya sendiri! 

Kalau mau direnung-renungkan, pernyataan Warfield bahwa 

“Allah mengetahui lebih dulu hanya karena Ia telah 

menentukan lebih dulu, dan karena itu juga Ia 

menyebabkannya terjadi; dengan kata lain, pengetahuan lebih 

dulu ini pada hakekatnya adalah pengetahuan tentang 

kehendakNya sendiri,” sebenarnya adalah pengakuan Kalvinis 

bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas! Dengan satu 

kalimat ini, Warfield menerangkan apa yang sebenarnya 

dipercayai oleh Kalvinis, tidak pedulibetapa gigihnya mereka 

berusaha menyangkalinya, yaitu bahwa segala “kehendak” 

makhluk adalah sebenarnya “kehendak Allah.” Tanpa sadar 

(atau mungkin dengan sadar), Warfield menegaskan bahwa 

makhluk tidak memiliki kehendak sendiri, melainkan 

dikendalikan oleh “kehendak Allah.” 

Jadi, usaha Kalvinis untuk memakai kemahatahuan Allah untuk 

mendukung premis dasarnya bahwa Allah telah menentukan 

segala sesuatu, justru membawa dua dampak. Pertama, ia 

semakin memperlihatkan posisi Kalvinis sebenarnya, bahwa 

manusia hanyalahpion-pionpintar yang melakukansegenap 

“dekrit Allah” sambilberpikir danmerasa bahwa ia 

melakukannya atas keinginan sendiri. Kedua, ia justru 

memperlemah kemahatahuan Tuhan sendiri. Oh, teman-

temanku Kalvinis, tidak dapatkah kalian melihat, bahwa 

“allah” yang hanya bisa tahu apa yang ia tentukan, dan hanya 

tahu kehendaknya sendiri, bukanlah Allah yang Mahatahu 

dalam Alkitab? 

 

D. Allah yang Mengendalikan Sejarah 

Tidak ada orang yang benar-benar percaya pada Alkitab yang 

akan meragukan bahwa Allah maha berdaulat. Demikian pula 

tidak ada seorang pun yang benar-benar mengerti kebenaran 

dapat meragukan bahwa Allah mengontrol sejarah. Perdebatan 

antara Kalvinis dengan non-Kalvinis sebenarnya bukanlah 

masalah apakah Allah berdaulat atau tidak. Perselisihan juga 

bukan pada poin apakah Allah mengendalikan sejarah atau 

tidak. Baik Kalvinis maupun non-Kalvinis percaya akan hal-hal 

tersebut. Permasalahannya adalah, apakah Allah yang berdaulat 

harus menentukan segala tindakan makhlukNya? Apakah Allah 

mengendalikan sejarah dengan cara menentukan segala 

tindakan makhlukNya? 
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Kita sudah melihat di bagian yang lebih awal, bahwa tidak ada 

suatu hal pun dalam definisi “kedaulatan” yang mengharuskan 

Allah untuk menentukan segala tindakan makhlukNya. Ide ini 

tidak inheren dalam makna “kedaulatan,” melainkan adalah 

suatu pilihan filosofis dari kaum Kalvinis. Lalu bagaimana 

dengan pengendalian atas sejarah? 

Banyak sekali bukti dan contoh kasus dalam Alkitab, bahwa 

Allah memegang kendali penuh atas perjalanan sejarah. 

Nubuat-nubuat yang terdapat dalam Alkitab adalah salah satu 

contoh kendali Tuhan. Pada saat yang sama, Allah tidak 

menentukan tindakan-tindakan makhluk-makhlukNya, karena 

terbukti Ia masih meminta pertanggungan jawab makhluk-

makhluk itu. Lalu, bagaimanakah Tuhan mengendalikan 

sejarah? 

Pertama, walaupun Allah tidak menentukan segala sesuatu, 

tetapi Ia menentukan banyak hal. Jelaslah bahwa Allah yang 

menentukan semua hukumalamyang berlaku. Segala tindakan 

penciptaan Allah adalah keputusanNya sendiri. Banyak 

Kalvinis berpikir, bahwa karena non-Kalvinis menentang 

penentuanAllahatas segala sesuatu, maka kami tidak percaya 

Allah menentukan apa-apa. Ini tidak benar! Saya percaya Allah 

menentukan banyak sekali hal. Yang tidak Allah tentukan 

adalah keputusan-keputusan makhluk-makhluk yang 

berkehendak bebas. Mengapa Allah tidak menentukannya? 

Karena Allahlah yang pada awalnya menentukan mereka 

berkehendak bebas, yang berarti Allah ingin mereka sendiri 

yang memutuskan. Namun saya percaya bahwa hal-hal lain di 

luar kehendak bebas makhluk ciptaan Tuhan, ditentukan oleh 

Tuhan. Penulis Amsal mengakui kebenaran ini dengan 

pernyataan berikut: “Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap 

keputusannya berasal dari pada TUHAN” (Ams. 16:33). Bukan 

hanya jatuhnya undian, saya percaya bahwa setiap tetes hujan 

yang turun, diatur oleh Tuhan untuk mengenai titik tanah yang 

tertentu, baik itu melalui hukum alam maupun intervensi 

khususNya. Setiap batu yang berguling, Tuhan tentukan 

trayektorinya, baik melalui hukum alam maupun intervensi 

khususnya. Hal-hal ini tidak berkaitan dengan kehendak bebas 

makhluk ciptaan, dan Allah memang menentukan hal-hal ini. 

Dengan jalan demikian, kita bisa memahami salah satu cara 

yang Tuhan pakai untuk mengendalikan sejarah, tanpa 

menentukan keputusan manusia. Kita melihat bagaimana 

undian telah Tuhan pakai sepanjang sejarah untuk 

mengendalikan jalannya sejarah (kisah Yunus, juga 

Nebukadnezar di dalam Yeh. 21:18-22). 

Kedua, walaupun Allah tidak menentukan keputusan manusia, 

Allah menentukan apakah keputusan itu bisa sampai atau tidak. 

Alkitab selalu menyuruh manusia untuk memilih yang baik, 

menentukan yang benar, dan memutuskan secara bertanggung 

jawab. Ini adalah bukti implisit bahwa Allah tidak menentukan 

itu semua bagi manusia. Manusialah yang membuat berbagai 

keputusan bagi dirinya sendiri. Namun demikian, Allah dapat 

menentukan apakah keputusan manusia itu akan sampai atau 

tidak. Seseorang bisa saja memutuskan untuk membunuh 

temannya. Itu adalah keputusannya sendiri. Jika kita percaya 

bahwa Allah mahakudus, dan juga percaya bahwa manusia 

bertanggung jawab, kita tidak dapat mengatakan bahwa 

keputusan untuk membunuh telah ditentukan Tuhan. Namun 

demikian, Tuhan menentukan apakah keputusan orang tadi 

untuk membunuh akan terlaksana atau tidak. Tuhan bisa 

mengintervensi dengan berbagai cara. Orang itu bisa saja 

terkena serangan jantung atau tertimpa kecelakaan sebelum 

sempat melaksanakan niatnya. Intinya, Tuhan bisa memastikan 

bahwa niatnya tidak kecapaian. Oleh sebab itulah penulis 
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Amsal berkata, “Banyaklah rancangan dihati manusia, tetapi 

keputusan Tuhanlah yang terlaksana” (Ams. 19:21). Bukan 

berarti bahwa Allah menentukan segala sesuatu. Justru ayat ini 

mengajarkan bahwa rancangan dalam hati tiap individu adalah 

rancangan dia sendiri. Itu keputusannya! Tetapi, Allah bisa 

mengintervensi sehingga niatnya tidak kesampaian, melainkan 

rencana Tuhan yang jadi! 

Jadi, jelaslah bahwa segala sesuatu adalah atas izin Tuhan, 

tetapi bukan segala sesuatu ditetapkan oleh Tuhan. Ada 

perbedaan antara mengizinkan sesuatu dengan menetapkan 

sesuatu. Mengizinkan sesuatu berarti kehendak untuk 

melakukan berasal dari pihak lain. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa Allah mengizinkan dosa (untuk sementara 

waktu), dan Allah tidak bertanggung jawab atas dosa. Tetapi, 

jika Allah menentukan harus ada dosa, maka Allah 

bertanggung jawab akan dosa. 

Berdasarkan pemahaman ini, kita juga mengerti mengapa 

Tuhan selalu melihat hati, lebih daripada hal-hal eksternal. 

TuhanYesus berkata bahwa: “Kamu telah mendengar firman: 

Jangan berzinah. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang 

yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah 

berzinah dengan dia di dalam hatinya” (Mat. 5:27-28). Niat dan 

pikiran berzinah adalah keputusan orang itu, Tuhan tidak 

menentukannya. Tetapi belum tentu ada kesempatan dan 

peluang bagi dia untuk melakukan zinah itu. Walau dia tidak 

pernah berzinah secara fisik, di hadapan Tuhan dia sudah 

berzinah, karena Tuhan tahu pikiran dan niatnya. Dalam 

kondisi dan dengan peluang yang tepat, dia tentunya sudah 

berzinah. 

Walaupun Allah tidak menentukan tindakan dan keputusan 

manusia, Allah senantiasa melakukan berbagai intervensi, agar 

rencanaNya jadi. Allah tidak pernah menentukan agar orang-

orang Sodom menjadi sangat jahat. Itu adalah keputusan 

mereka. Tetapi, Allah mengintervensi agar kejahatan mereka 

tidak merusak rencanaNya. Tuhan menghancurkan Sodom 

dengan hujan belerang. Kita perlu mengucap syukur karena 

Allah kita mengendalikan sejarah dan senantiasa turut bekerja 

untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi 

Dia (Roma 8:28). 

Ketiga, rencana Allah dan intervensi yang Allah lakukan 

bekerja sama dengan kemahatahuan Allah. Kalvinis sering 

memakai kasus penyaliban Yesus Kristus untuk membuktikan 

bahwa Allah menentukan segala sesuatu, dan bahkan dosa. 

Hodge mengajarkan bahwa “Penyaliban Kristus tidak 

diragukan lagi ditentukan lebih dulu oleh Allah. Tetapi itu 

adalah tindakan kriminal terbesar yang pernah dilakukan. 

Karena itu tidak perlu diragukan, Alkitab mengajarkan dosa 

ditentukan lebih dulu merupakan pengajaran Alkitab.”39 

Tentu tidak ada orang Kristen yang menyangkal bahwa Allah 

sudah merencanakan penyelamatan melalui kematian 

AnakNya, sejak kekekalan bahkan. Ada banyak ayat yang 

mengajarkan tentang rencana Tuhan ini. Petrus pernah 

berkhotbah tentang Yesus: “Dia yang diserahkan Allah 

menurut maksud dan pra-pengetahuanNya, 40 telah kamu 

salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka” 

(Kis. 2:23). Apakah ini berarti Allah menentukan tindakan 

orang-orang Israel yang menyalibkan Yesus? Sama sekali tidak 

! Ini adalah asumsi Kalvinis. Kalau anda tidak memiliki bias 

Kalvinis, anda tidak akan mendapatkan dari ayat-ayat ini 

bahwa Allahlah yang membuat mereka menyalibkan Yesus! 
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Justru ayat ini mengajarkan bahwa rencana Allah bekerja sama 

dengan kemahatahuanNya. 

Orang Israel menyalibkan Yesus atas dasar keinginan mereka 

sendiri. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana Allah, 

karena Allah mahatahu. Tuhan memutuskan untuk datang ke 

dalam dunia dalam waktu yang tepat dan dalam kondisi yang 

tepat. Dan Allah tahu apa tindakan manusia dalam tiap kondisi. 

Oleh karena itu, Allah dapat merencanakan penyaliban Kristus, 

tanpa memaksa manusia atau menentukan pilihan manusia. 

Dengan kata lain, Allah tahu bahwa jika Kristus lahir di zaman 

tertentu, lalu mengajarkan pengajaran-pengajaran yang benar, 

lalu melakukan segala yang Kristus lakukan, maka para tua-tua 

dan imam-imam akan berniat untuk membunuh Yesus. Niat itu 

sama sekali tidak ditentukan Allah, melainkan adalah 

keputusan dan tanggung jawab manusia. Yang Allah tentukan 

adalah bahwa niat mereka bisa tercapai dalam kondisi dan 

waktu yang tepat, dan mereka berhasil menyalibkan Yesus. 

Jadi, Allahtidak menentukan dosa terbesar dalam sejarah,Allah 

mengizinkannya. Dengan kata lain, niat dosa manusia, yang 

datang dari manusia itu sendiri, Tuhan pergunakan untuk 

maksud dan tujuan Tuhan! 

Hal ini bisa menjawab pertanyaan, mengapa Allah 

mengizinkan dosa? Tuhan memiliki maksud dan tujuanNya 

sendiri. Walaupun dosa tidak disebabkan oleh Tuhan, dan tidak 

ditentukan oleh Tuhan, tetapi untuk sementara waktu Tuhan 

membiarkan dosa. Selalu ada tujuan dibaliknya. Dalam kasus 

penyaliban Yesus, kita melihat bagaimana Allah menggunakan 

dosa manusia untuk justru mendatangkan keselamatan. Sama 

sekali bukan Tuhan yang menentukan dosa itu, melainkan 

Tuhan “memelintir dosa itu” untuk tujuanNya. Dalam kasus 

Yusuf dan saudara-saudaranya, Yusuf bisa mengambil 

kesimpulan: “Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat 

terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk 

kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi 

sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar” 

(Kej. 50:20). Dari ayat ini, sama sekali tidak ada indikasi 

bahwa kejahatan kakak-kakak Yusuf adalah atas penentuan 

Tuhan. Justru ayat ini mengajarkan konsep yang kita bahas di 

bagian ini, bahwa dengan kemahatahuanNya dan 

kemahakuasaanNya, Tuhan memperhitungkan dosa sedemikian 

rupa dalam rencanaNya, agar dosa itu memainkan peran dalam 

rencana Tuhan. 

Untuk mengulangi sekali lagi, kejahatan manusia dan Iblis 

tidak Tuhan tentukan. Namun, kejahatan mereka Tuhan 

izinkan, dan Tuhan pakai untuk maksudNya yang baik. Oleh 

karena itulah dalam Wahyu dikatakan: “Sebab Allah telah 

menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya 

dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan 

mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah 

digenapi” (Wah. 17:17). 

Sebagai kesimpulan, saya dapat mengatakan bahwa Allah yang 

berdaulat tidaklah perlu menentukan segala sesuatu. Lebih 

lanjut lagi, karena Allah mahatahu, karena Ia adalah Pencipta, 

karena Ia mahakuasa, Ia tidak perlu menentukan pilihan-pilihan 

manusia agar dapat mengendalikan alam semesta ini. 

E. Kedaulatan Mana Yang Lebih Agung? 

Kalvinis banyak menggunakan konsep “kedaulatanAllah” 

untuk menakut-nakuti non-Kalvinis. Seolah-olah hanya 

Kalvinis-lah yang percaya dengan sungguh-sungguh akan 

kedaulatan Tuhan. Seolah-olah, jika Tuhan tidak menentukan 
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segala sesuatu, maka Tuhan kehilangan kendali atas alam 

semesta ciptaanNya. 

Tetapi kita telah melihat, bahwa tidak benar demikian. Definisi 

“kedaulatan” itu sendiri sama sekali tidak memerlukan 

penentuan atas segala sesuatu. Kita juga telah melihat 

bagaimana Allah tetap memegang kendali atas segala sesuatu, 

walaupun Ia memberikan kehendak bebas pada manusia. 

Pertanyaan yang muncul justru adalah sebagai berikut: 

Kedaulatan versi mana yang lebih agung? Kedaulatan Allah 

versi Kalvinis, di mana Allah menentukan segalanya? Atau 

kedaulatan versi Alkitab, di mana ada kehendak bebas manusia 

(yang tidak ditentukan Allah)? 

Manakah yang lebih hebat dan agung, (1) bahwa rencana Allah 

terlaksana karena Allah menentukan segala sesuatu, atau (2) 

bahwa rencana Allah terlaksana walaupun banyak makhluk 

bebas yang menentangNya, namun tetap rencanaNya yang 

menang? Manakah yang lebih hebat, berhasil mengendalikan 

suatu lingkungan yang segala aspeknya anda tentukan, atau 

berhasil mengendalikan suatu lingkungan yang terdiri dari 

pribadi-pribadi bebas lainnya? Manusia dan Iblis dalam skema 

Kalvinis, telah ditentukan oleh Allah segala pikiran dan 

tindakan mereka. Bahwa lalu segalanya berjalan sesuai dengan 

rencana Allah tidaklah mengherankan. Yang kita herankan 

adalah justru jika segalanya ditentukan Allah, mengapa masih 

terjadi banyak dosa dan kekacauan. Jika seseorang berhasil 

mengendalikan 100 robot yang dia buat, untuk menciptakan 

suasana persis seperti keinginannya, ini bukan hal yang 

mengagumkan. Toh segalanya tinggal di program. Tetapi, 

ketika seorang guru berhasil mengendalikan 100 siswa untuk 

menciptakan suasana persis seperti keinginannya, ini adalah 

suatu hal yang hebat. 100 siswa ini bisa menentang atau 

mengikuti keinginan guru tersebut. Jadi, kedaulatan mana yang 

lebih hebat dan agung? Kedaulatan di mana semuanya sudah 

ditentukan, atau kedaulatan di mana ada makhluk-makhluk 

bebas, bahkan banyak yang menentang Allah, tetapi pada 

akhirnya semuanya sesuai dengan rencana Allah? 

Jikalau saya mengambil ilustrasi sebuah permainan catur, 

konsep Kalvinis dapat digambarkan dengan seorang yang 

bermain catur sendirian. Dia menggerakkan buah-buah putih 

dan juga buah-buah hitam. Dia menentukan segala sesuatu. 

Serangan musuh, dia yang tentukan, tangkisannya juga dia 

yang tentukan. Bisa saja pemain solo ini melakukan acting, dan 

seolah-olah memerankan dua orang yang sedang bertarung. 

Tetapi pada dasarnya, dialah yang menentukan setiap langkah. 

Jikalau permainan ini berakhir dengan kemenangan bagi pihak 

yang dia pilih, maka tidak ada seorangpun yang perlu kagum. 

Ini adalah hal yang mendasar. Jika anda menentukan segala 

sesuatu maka hasil akhir pastilah sesuai keingian anda, ini 

adalah hukum alam. 

Bandingkan dengan konsep yang Alkitabiah. Kembali ke 

ilustrasi catur, kali ini ada seorang grandmaster yang hebat 

sekali, melawan pemain yang riil. Lawannya benar-benar 

berniat mengalahkan sang grandmaster, dan sama sekali tidak 

ada kolusi. Kolusi saja tidak ada, jadi sang grandmaster sama 

sekali tidak menentukan langkah-langkah musuhnya. Namun, 

kemampuan dan penguasaan sang grandmaster begitu jauh di 

atas lawannya, sehingga ia dapat membaca semua gerakan 

lawannya itu. Ia benar-benar mengendalikan permainan. Ia 

menyerang dan bertahan sesuai keinginannya. Bahkan ia 

memakai gerakan-gerakan musuhnya untuk kepentingannya 

sendiri. Musuhnya mungkin menggerakkan buah caturnya 
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untuk menyerang, tetapi sang grandmaster tahu, bahwa justru 

langkah itu bisa dipakai dalam rencananya sendiri. 

Dalam kisah mitos Cina, ada seorang pecatur yang legendaris. 

Kehebatannya terkenal ke mana-mana sehingga raja pun ingin 

menjajalnya. Jeleknya, raja ini punya sifat yang sombong. Dia 

merasa dirinya paling hebat dan mestinya mampu mengalahkan 

siapapun. Namun demikian, raja tidak mau pecatur legendaris 

ini mengalah daripadanya. Oleh karena itu, dia membuat suatu 

peraturan. Sang grandmaster catur tidak boleh kalah dari 

padanya, dan jika kalah maka sang grandmaster akan dibunuh. 

Pertandingan catur antara raja melawan grandmaster pun di 

mulai. Sebenarnya mudah bagi sang grandmaster untuk 

mengalahkan raja yang sombong itu. Tetapi si grandmaster 

tahu sifat raja itu. Kalau dia menang, maka raja yang sombong 

ini pasti akan membunuhnya juga. Sedangkan kalau dia kalah, 

maka raja telah mengeluarkan titah untuk membunuhnya. 

Akhirnya, setelah berpikir, pecatur hebat itu memutuskan 

untuk mengendalikan permainan sedemikian rupa, sehingga 

hasil akhir adalah remis. Pada awalnya, raja tidak sadar, karena 

permainan sang grandmaster seolah-olah serius. Karena 

penasaran, raja mengulangi permainan berkali-kali dan 

hasilnya selalu remis. Akhirnya setelah semua permainan 

berakhir remis, raja itu sadar betapa hebat pecatur itu 

sebenarnya. Pecatur itu dapat mengendalikan hasil-akhir dari 

permainan, walaupun raja berusaha keras untuk 

mengalahkannya! 

Memang, ilustrasi catur tentu tidak sempurna untuk 

menggambarkan hubungan antara Allah dengan ciptaanNya. 

Tetapi, konsep Kalvinis bahwa Allah menentukan segala 

sesuatu, tercermin pada kasus seorang pecatur yang bermain 

sendirian. Sama sekali tidak ada keagungan! Dan jika pada 

akhirnya manusia dan malaikat memuji dan menyembah Allah, 

atas dasar penentuan Allah, ini pun tidak memuaskan. Manusia 

saja tidak akan puas jika dipuji-puji oleh komputer atau robot 

yang telah diprogram. Itulah sebabnya Allah menciptakan 

makhluk yang bebas, yang serupa dan segambar dengan Dia, 

yang dapat membuat keputusan atas dasar dirinya sendiri. 

Makhluk-makhluk yang bebas ini, membawa kemuliaan 

kepada Allah pencipta mereka, ketika mereka atas keputusan 

mereka sendiri menyembah dan memuji Allah. 

Kedaulatan mana yang lebih agung? Skema mana yang lebih 

menunjukkan kehebatan dan kekuasaan Allah atas ciptaanNya? 

Pecatur yang bermain sendirian dan menentukan segala sesuatu 

sendiri? Oh, teman-teman Kalvinisku, tidak dapatkah anda 

melihat, bahwa Kalvinisme justru membuat kedaulatan Allah 

menjadi tidak agung sama sekali? 

VI. Pengajaran Alkitab 

Walaupun sudah cukup banyak ayat-ayat yang kita lihat dalam 

pembahasan sejauh ini, bagian ini akan secara spesifik 

membahas berbagai ayat yang berhubungan dengan kedaulatan 

Tuhan, kebebasan manusia, dan apakah Tuhan menentukan 

segala sesuatu atau tidak. 

A. Alkitab Mengajarkan Bahwa Allah Tidak Menentukan 

Segala Sesuatu 

Ada banyak alasan dari Alkitab, mengapa Allah tidak mungkin 

menentukan segala sesuatu. Mari kita perhatikan satu persatu 

alasan-alasan di bawah ini. 



286 

 

Pertama, Allah sendiri menyatakan bahwa Dia tidak 

menentukan segala sesuatu! Mengenai praktek penyembahan 

berhala dan pengorbanan anak yang ditiru oleh orang Israel 

dari bangsa-bangsa sekitar mereka, Allah berkata: “Mereka 

telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk 

membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada 

Baal, suatu hal yang tidak pernah Kuperintahkan atau 

Kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hati-Ku” (Yer. 

19:5). Jikalau Tuhan tidak pernah memerintahkannya, dan 

bahkan tidak pernah timbul dalam hati Tuhan, bagaimana 

mungkin Tuhan menentukannya? Mustahil! Justru dosa yang 

sangat biadab ini muncul dari hati manusia yang jahat, bukan 

ditentukan oleh Tuhan. Tuhan menegaskan bahwa hal ini tidak 

pernah timbul dalam hatiNya! Apakah Kalvinis mau percaya 

kepada pernyataan langsung dari Tuhan, atau lebih percaya 

kepada guru-guru Kalvinis mereka? Ataukah Tuhan 

membohongi kita, dan bahwa sebenarnya tindakan ini telah 

ditentukan dalam suatu “dekrit rahasia?” Saya lebih percaya 

pada Tuhan! 

Kedua, sifat Allah yang mahakudus tidak memungkinNya 

menentukan dosa! Poin ini telah dibahas sebelumnya, jadi 

hanya akan disinggung sekilas saja. Allah yang “kudus, kudus, 

kudus” (Yes. 6:3) dan yang “membenci kefasikan” (Maz. 

45:8), tidak mungkin menetapkan dan mengharuskan adanya 

kefasikan dan dosa. 

Ketiga, Allah tidak bermain sandiwara! Berbicara melalui 

Yesaya kepada kaum Israel, Tuhan berkata, “Tidak pernah Aku 

berkata dengan sembunyi atau ditempat bumi yang gelap. 

Tidak pernah Aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari 

Aku dengan sia-sia! Aku, TUHAN, selalu berkata benar, selalu 

memberitakan apa yang lurus” (Yes. 45:19). Nyatanya, banyak 

keturunan Yakub yang tidak mencari Tuhan! Apakah Tuhan 

menentukan mereka untuk tidak mencariNya, lalu memberi 

perintah untuk mencariNya? Itu sandiwara! Tetapi ayat ini 

menegaskan bahwa Tuhan tidak bermain seperti itu. Tuhan 

tidak menetapkan ketidakpercayaan Israel. Jelas, Tuhan tidak 

menetapkan segala sesuatu. 

Keempat, jika Allah menentukan segala sesuatu, manusia tidak 

bertanggung jawab! Inijuga telah dibahas dibagian 

sebelumnya. Tentang Yudas, Tuhan Yesus berkata, “Sebab 

Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah 

ditetapkan, akan tetapi, celakalah orang yang olehnya Ia 

diserahkan!” (Luk 22:22). Kalvinis sering salah mengartikan 

kata “telah ditetapkan,” dan menyimpulkan bahwa 

pengkhianatan Yudas ditetapkan oleh Allah. Tetapi ayat ini 

tidak berkata bahwa tindakan Yudas ditetapkan Tuhan. Ayat 

ini mengajarkan bahwa adalah ketetapan Allah agar Yesus 

diserahkan dan disalibkan. Silakan lihat lagi bagian 

pembahasan tentang bagaimana Tuhan mengendalikan sejarah. 

Melalui kemahatahuan dan intervensi Allah (kelahiran Yesus, 

dll), Tuhan tahu bahwa imam-imam kepala akan memutuskan 

untuk membunuh Yesus. Hal ini Tuhan pakai dalam 

rencanaNya bagi keselamatan manusia. Jadi, penyaliban Yesus 

memang adalah menurut rencana dan maksud Allah. Allah 

bukan menetapkan maksud jahat manusia, Allah menetapkan 

bahwa maksud jahat mereka boleh terlaksana! Tuhan bukan 

menetapkan bahwa Yudas akan menjual Yesus, tetapi Tuhan 

menetapkan bahwa niat jahatnya itu dapat terlaksana, sesuai 

rencana Tuhan. Jika Tuhan yang menetapkan Yudas untuk 

menjualnya, dan Yudas tidak punya pilihan lain, maka di 

manakah keadilan perkataan Yesus: “celakalah orang yang 

olehnya Ia diserahkan!” 
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Kelima, Alkitab mengajarkan bahwa manusia memiliki 

kehendak dirinya sendiri! Daud berkata kepada Salomo: “Dan 

engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan 

beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan dengan rela 

hati, sebab TUHAN menyelidiki segala hati dan mengerti 

segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia 

berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan Dia 

maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya” (1 Taw. 

28:9). Salomo diperintahkan untuk beribadah dengan rela hati. 

Kerelaan hati mengimplikasikan bahwa tindakan itu adalah 

atas dasar keinginan sendiri, bukan dipaksa atau ditentukan 

oleh orang lain. Kerelaan hati yang telah ditentukan oleh Tuhan 

adalah konsep yang kontradiktif. Masih banyak ayat lain yang 

berbicara mengenai kerelaan seseorang (e.g. Ezra 7:13; Hakim 

5:2). 

Ada juga ayat-ayat tentang kehendak manusia. Tuhan berjanji, 

“Jikalau kamu tinggal didalam Aku dan firman-Ku tinggal di 

dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan 

kamu akan menerimanya” (Yoh. 15:7). Apakah Tuhan telah 

menetapkan kehendak kita, lalu menyuruh kita untuk meminta 

sesuai dengan “kehendak” yang telah ditetapkan itu? Apakah 

ini tidak terdengar aneh bagi anda? Pembacaan Alkitab yang 

normal, dan pengalaman hidup sehari-hari memberitahu kita 

bahwa kehendak kita sungguh adalah kehendak kita sendiri, 

bukan sesuatu yang telah ditentukan Allah. Kalvinis juga 

mengajarkan bahwa dalam hidup ini, keputusan-keputusan 

manusia seolah-olah adalah keputusannya sendiri. Hanya saja, 

menurut mereka sebenarnya keputusan itu telah ditetapkan 

dalam “dekrit rahasia” Allah. Tetapi, saya tidak tahu siapa 

yang memberitahu para Kalvinis “rahasia” ini, karena sama 

sekali tidak ada dalam Alkitab. 

Keenam, Alkitab mengajarkan bahwa doa dapat mengubah 

keadaan! Kebanyakan orang Kristen yang berdoa, percaya 

bahwa doanya dapat membawa perubahan dalam dunia ini. 

Tetapi, jika segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, maka 

bagaimana mungkin doa dapat membawa perubahan? Oleh 

sebab itulah, James O. Wilmoth, seorang Kalvinis, berkata: 

“Kita tahu bahwa Allah telah mempredestinasikan segala 

sesuatu yang terjadi. Ia mengerjakan segala sesuatu sesuai 

dengan maksud kehendakNya sendiri. Sulit untuk 

merekonsiliasi doa dengan kehendak Allah yang tidak 

berubah.” David West berkata, “Doa tidak mengubah apapun, 

doa juga tidak mengubah Allah atau pikiranNya.”41 

Bandingkanlah dengan ayat-ayat Alkitab seperti berikut: 

Sesudah itu aku sujud di hadapan TUHAN, empat puluh hari 

empat puluh malam lamanya, seperti yang pertama kali roti 

tidak kumakan dan air tidak kuminum karena segala dosa yang 

telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di 

mata TUHAN, sehingga kamu menimbulkan sakit hati-Nya. 

Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang 

ditimpakan TUHAN kepadamu, sampai Ia mau memunahkan 

kamu. Tetapi sekali inipun TUHAN mendengarkan aku. Juga 

kepada Harun TUHAN begitu murka, hingga Ia mau 

membinasakannya; maka pada waktu itu aku berdoa untuk 

Harun juga. (Ul. 9:18-20) 

 

 

B. Ayat-Ayat Alkitab yang Disalahgunakan Kalvinis 
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Dalam usaha mereka untuk membuktikan bahwa Allah 

menentukan segala sesuatu, Kalvinis mencoba untuk memakai 

berbagai ayat Alkitab. Kita akan melihat, apakah ayat-ayat 

yang mereka pakai sungguh mengajarkan premis dasar 

Kalvinisme. 

1. Keluaran 21:13. “Tetapi jika pembunuhan itu tidak 

disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan 

itu, maka Aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat, ke 

mana ia dapat lari.” Dari ayat ini, Kalvinis mengatakan bahwa 

suatu hal yang tidak disengaja (pembunuhan), ditentukan oleh 

Allah. Mereka mengambil frase “tangannya ditentukan Allah,” 

untuk membuktikan bahwa segala tindakan manusia ditentukan 

oleh Allah. 

Jawab: Kesalahan Kalvinis adalah tidak memperhatikan 

konteks dan juga mengambil kesimpulan yang terlalu cepat. 

Jika Allah menentukan tangan orang dalam suatu kasus 

pembunuhan tidak disengaja, apakah berarti Allah menentukan 

segala sesuatu? Sama sekali tidak. Kalau memperhatikan 

konteks, justru perikop ini membuktikan sebaliknya! Jika 

membaca dari ayat 12-13, ada dua jenis pembunuhan yang 

Tuhan diskusikan. Di ayat 12, Tuhan mengatur tentang 

pembunuhan yang disengaja: “Siapa yang memukul seseorang, 

sehingga mati, pastilah ia dihukum mati.” Barulah di ayat 13, 

ada aturan tentang pembunuhan yang tidak disengaja. 

Coba dipikir dengan baik-baik, dan baca ayat 12 dan 13 dalam 

satu konteks. Orang yang tidak sengaja membunuh sesamanya, 

artinya tangannya ditentukan Tuhan. Sebagai contoh, dalam 

Ulangan 19:4-5, seseorang yang sedang menebang pohon 

dengan kapak, tiba-tiba mata kapak terlepas dan mengenai 

temannya. Lepasnya mata kapak, trayektori mata kapak, dan 

hal-hal lain yang mendukung sehingga mata kapak mengenai 

orang, semua itu ditentukan Allah. Ini tidak ada masalah, 

karena yang Allah tentukan bukanlah suatu keputusan manusia. 

Pembaca bisa melihat lagi dalam bagian pembahasan tentang 

bagaimana Allah mengendalikan sejarah. Undi ada di tangan 

Tuhan, jatuhnya mata kapak juga di tangan Tuhan! Hal-hal 

yang tidak sengaja itu ditentukan oleh Tuhan! Amin! 

Apakah ini membuktikan Allah menetapkan segala sesuatu? 

Sama sekali tidak! Ayat 12 dan 13 sedang menjelaskan 

perbedaan dua kasus. Pembunuh di ayat 12, harus dihukum 

mati, karena membunuh dengan sengaja. Pembunuh di ayat 13, 

tidak dihukum mati karena tangannya ditentukan Allah. 

Kesimpulan apa yang dapat ditarik? Bahwa pembunuh di ayat 

12 justru tangannya tidak ditentukan oleh Allah. Jadi, Kel. 

21:12-13, justru membuktikan bahwa hal-hal yang dilakukan 

oleh manusia secara sengaja (atas kehendak sendiri), tidak 

ditentukan oleh Allah. Ayat ini tidak mendukung premis 

Kalvinis, sebaliknya membuktikan bahwa Allah tidak 

menentukan hal-hal yang manusia lakukan dengan sengaja! 

2. Daniel 11:36 “Raja itu akan berbuat sekehendak hati; ia 

akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap 

allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala allah ia akan 

mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia 

akan beruntung sampai akhir murka itu; sebab apa yang telah 

ditetapkan akan terjadi.” Ada Kalvinis yang ingin memakai 

ayat ini untuk membuktikan bahwa Allah menetapkan dosa. 

Raja dalam Daniel 11:36 ini (antikristus), jelas melakukan 

dosa. Kalvinis lalu mengambilfrase “apa yang telah ditetapkan 

akanterjadi,” untuk membuktikan bahwa dosa itu telah Allah 

tetapkan. 
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Jawab: Kalvinis melihat ayat ini dari kacamata bias doktrinnya 

sendiri. Padahal, jika dibaca secara normal, justru ayat ini 

mengajarkan bahwa perbuatan si raja jahat ini tidak ditentukan. 

Bagian awal ayat ini berkata, “raja itu akan berbuat sekehendak 

hati.” Apakah ini kurang jelas? Perbuatannya berasal dari 

kehendak dia sendiri, bukan ditentukan oleh Tuhan. Lalu 

apakah yang telah ditetapkan itu? Walaupun kehendak jahat 

raja itu berasal dari dirinya sendiri, dia tentu tidak akan 

berhasil kalau Allah tidak mengizinkan. Allah menetapkan 

bahwa kehendak jahat raja ini bisa dia laksanakan, salah satu 

caranya adalah dengan memberikan hidup yang cukup panjang 

kepada dia. Itulah sebabnya dikatakan bahwa “ia akan 

beruntung sampai akhir murka itu.” Tetapi, sampai titik 

tertentu, Allah tidak lagi mengizinkan maksud jahatnya untuk 

berhasil, dan saat itulah dia akan mati. Jadi, Allah sama sekali 

tidak menetapkan kejahatan yang ia perbuat. Allah mengontrol, 

sampai seberapa jauh kejahatannya dapat berlangsung. 

3. Kisah Para Rasul 4:27-28 “Sebab sesungguhnya telah 

berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus 

beserta bangsa-bangsa dansuku-suku bangsa Israelmelawan 

Yesus, Hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk 

melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari 

semula oleh kuasa dan kehendak-Mu.” Ini adalah perwakilan 

dari beberapa ayat lain, tentang kematian dan penyaliban 

Yesus, yang Kalvinis pakai. Argumen mereka cukup jelas, 

yaitu bahwa penyaliban Yesus telah Allah tentukan. Ini, bagi 

Kalvinis, membuktikan bahwa Allah menetapkan terjadinya 

dosa. 

Jawab: Sekali lagi, Kalvinis membaca ayat ini dengan 

presuposisi doktrin mereka. Oleh karena itu mereka 

mendapatkan Allah menetapkan dosa disini. Padahal Allah 

yang mahakudus benci kepada dosa, masakan merencanakan 

dan mengharuskan dosa? Kalau ayat ini dibaca dengan netral, 

sama sekali tidak mengajarkan Kalvinisme. Ayat ini berbunyi: 

“telah berkumpul....bangsa-bangsa..... untuk melaksanakan 

segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula.” Ayat 

ini TIDAK berbunyi: “Engkau menentukan mereka untuk 

menyalibkan Yesus (melakukan dosa).” Ada perbedaan antara 

dua kalimat tersebut. 

Kehendak untuk menyalibkan Yesus berasal dari manusia itu 

sendiri, tidak pernah ditetapkan oleh Allah. Mereka punya 

pilihan untuk menerima Yesus, tetapi mereka memilih untuk 

menyalibkanNya. Allah yang mahatahu, memasukkan 

kehendak manusia-manusia jahat ini dalam rencana 

penyelamatanNya, sehingga Ia menentukan bahwa Yesus 

memang akan mereka salibkan. Jadi, Allah tidak menetapkan 

mereka harus menyalibkan Yesus. Allah tahu mereka mau 

menyalibkanNya (darikehendak mereka sendiri), dan Allah 

memutuskan, dalam kuasa dan kehendakNya, agar kemauan 

mereka tercapai, dan Yesus disalibkan. 

Sebuah ilustrasi dapat membantu memberikan contoh dalam 

kehidupan nyata. Kepolisian Jakarta telah lama berusaha 

membongkar jaringan perampok toko emas. Suatu ketika, 

mereka mendapatkan info akurat (foreknowledge), bahwa para 

perampok akan beraksi di toko tertentu. Karena ingin 

menangkap para penjahat secara basah, para polisi 

memutuskan untuk tidak menghalangi niat para perampok, 

melainkan memasang jebakan. Akhirnya para perampok 

beraksi, dan di tengah perampokan mereka, mereka ditangkap 

oleh polisi. Tindakan perampokan itu berasal dari kehendak 

para perampok, sama sekali tidak ditentukan atau ditetapkan 

oleh para polisi. Para polisi pun punya kemampuan untuk 
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membatalkan perampokan, misalnya dengan menempatkan 

banyak penjaga ekstra ditoko itu. Namun, untuk tujuan tertentu 

(menangkap basah para perampok), para polisi sengaja 

membiarkan para perampok untuk melakukan kejahatan 

mereka. Bisa dikatakan, bahwa tindakan para perampok persis 

sesuai dengan rencana para polisi, dan bahwa para perampok 

melakukan apa yang polisi rancangkan/tetapkan. Tetapi, jelas 

bukan polisi yang menetapkan mereka untuk merampok. 

Demikianlah, Allah mempergunakan kejahatan manusia, untuk 

tujuanNya sendiri. Pembaca silakan melihat lagi bagian 

pembahasan bagaimana Allah mengendalikan sejarah tanpa 

menentukan tindakan manusia. 

4. Matius 10:29-30 “Bukankah burung pipit dijual dua ekor 

seduit? Namun seekorpun dari padanya tidak akan jatuh ke 

bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut 

kepalamupun terhitung semuanya.” Menurut Kalvinis, ayat ini 

mendukung konsep bahwa Allah menentukan segala sesuatu. 

Jawab: Dalam pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan, 

bahwa non-Kalvinis percaya Allah menentukan banyak sekali 

hal. Tetapi ini berbeda dengan menentukan segala hal. Banyak 

ayat yang Kalvinis kutip hanya menyatakan bahwa Allah 

menetapkan hal ini dan hal itu, tetapi tidak ada satupun yang 

menyatakan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu. 

Bahwa jumlah rambut di kepala kita diketahui oleh Tuhan, 

sama sekali tidak membuktikan bahwa Allah menetapkan 

segala tindakan kita. Diperlukan lompatan logika yang luar 

biasa untuk bisa menyimpulkan hal seperti itu dari ayat 

ini. Hidup matinya pipit berada di tangan Tuhan. Saya sungguh 

mengaminkan hal ini! Jangankan pipit, hidup matinya manusia 

pun ada di tangan Tuhan. Tetapi ini sama sekali tidak 

membuktikan bahwa Allah menentukan segala pikiran, 

tindakan, dan keputusan manusia. 

5. Yeremia 4:28 “Karena hal ini bumi akan berkabung, dan 

langit di atas akan menjadi gelap, sebab Aku telah 

mengatakannya, Aku telah merancangnya, Aku tidak akan 

menyesalinya dan tidak akan mundur dari pada itu.” Saya akan 

mengutip argumen Asali dari ayat ini: 

Ayat ini baru mengatakan 'Aku telah mengatakannya' dan lalu 

langsung menyambungnya dengan 'Aku telah merancangnya'. 

Ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan mengatakan sesuatu 

kepada nabi-nabi (yang lalu dinubuatkan oleh para nabi itu), 

karena Tuhan telah merancang / merencanakannya.42 

Jadi, Asali mengatakan bahwa ayat ini membuktikan 

pengetahuan Tuhan berasal dari penentuanNya. Asali juga 

menyatakan bahwa jika Tuhan bernubuat tentang sesuatu hal, 

berarti hal itu sudah Ia tentukan lebih dahulu. 

Jawab: Ayat ini sama sekali tidak membuktikan bahwa semua 

pengetahuan Tuhan berasal dari penentuanNya. Kalau seorang 

dosen berkata, “Seluruh kelas akan berkabung karena ujian 

yang akan saya berikan, sebab aku telah mengatakannya, aku 

telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya dan tidak 

akan mundur dari pada itu.” Apakah ini membuktikan bahwa 

semua pengetahuan dosen itu berasal dari penentuannya? Tentu 

tidak! 

Tentu ada banyak hal yang Allah tentukan, dan Allah tahu akan 

hal-hal itu. Ada banyak nubuat yang memang berasal dari 

ketentuan Tuhan. Tetapi tidak kurang juga nubuat yang tidak 

berasal dari ketentuan Tuhan, melainkan Tuhan memberitahu 
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apa yang akan dilakukan oleh manusia. Contohnya, dalam 1 

Samuel 23:12, Allah menubuatkan apa yang akan orang-orang 

Kehila lakukan jika Daud tinggal di Kehila. Pada 

kenyataannya, Daud tidak tinggal di Kehila, jadi itu bukanlah 

penentuan Tuhan. Nubuat (pengetahuan) ini bukanlah sesuatu 

yang Allah tentukan dulu! 

6. Efesus 1:11 “Aku katakan "di dalam Kristus", karena di 

dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami 

yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai 

dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja 

menurut keputusan kehendak-Nya.” Bahwa Allah di dalam 

segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendakNya, 

diartikan oleh Kalvinis untuk mendukung premis mereka 

bahwa Allah menentukan segala sesuatu. 

Jawab: Ayat inisama sekalitidak mengatakanbahwa 

Allahmenentukansegala sesuatu. Jikalau dikatakan bahwa 

“Allah bekerja di dalam segala sesuatu,” maka non-Kalvinis 

sama sekali tidak akan protes, karena itulah bunyi ayat ini. 

Allah memang bekerja dalam segala sesuatu. Segala tindakan 

dan keputusan manusia, haruslah melalui izin Allah, apakah 

dapat tercapai atau tidak. Seperti sudah diilustrasikan, 

seseorang bisa saja berniat untuk membunuh. Maksud 

pembunuhan tersebut tidak Allah tetapkan melainkan keluar 

dari hati orang yang jahat itu. Tetapi, Allah bekerja dalam 

segala sesuatu. Allah bisa menggagalkan niat pembunuhan itu, 

atau Allah bisa membiarkan niat pembunuhan itu untuk 

melaksanakan rencanaNya. Allah bekerja dalam segala sesuatu 

menurut keputusan kehendakNya! Ayat ini sama sekali tidak 

harus mendukung bahwa Allah telah menetapkan segala 

sesuatu. 
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MENGINJIL BAYI DALAM KANDUNGAN? 

Ada pemimpin gereja yang mungkin karena kebingungan 

tentang topik keselamatan, mengajarkan kepada anggota 

jemaatnya konsep keselamatan yang kedengarannya agak aneh, 

yaitu penginjilan terhadap bayi, bukan hanya kepada yang telah 

lahir, bahkan kepada yang masih di dalam kandungan. 

Memang agak aneh, tetapi ini bukan cerita bohong, betul-betul 

ada gereja yang mengajarkan bahwa mereka perlu menginjil 

bayi yang masih di dalam kandungan. Mendengar itu, seorang 

teman berguyon, bahwa yang sanggup melakukan tugas itu 

hanya dokter kandungan. 

AKIBAT DOKTRIN KESELAMATAN YANG SALAH 

Calvinis, karena percaya bahwa nasib orang telah 

dipredestinasikan dalam satu dekrit Allah sejak kekekalan, 

percaya bahwa tiap-tiap orang yang akan dijumpai mereka 

di Sorga kelak adalah yang dipilih Allah tanpa kondisi 

(Unconditional Election). 

Dengan konsep demikian, maka dapat disimpulkan bahwa 

keselamatan bayi juga masuk dalam lingkup unconditional 

election sebagaimana orang dewasa. Sebagaimana orang 

dewasa masuk Sorga karena dipilih secara tanpa kondisi, maka 

tentu pemilihan itu termasuk bayi. 

Jika Calvinis berterus terang, maka mereka tidak tahu, serta 

tidak ada cara untuk mengetahui apakah seseorang termasuk 

dalam pilihan atau tidak. Dengan kata lain, sesungguhnya bagi 

Calvinis mereka tidak tahu siapa masuk Sorga atau tidak, 

bahkan mereka tidak memiliki cara bagi seseorang untuk 

memastikan dirinya masuk Sorga, karena tidak ada orang yang 

tahu apakah dirinya termasuk dalam pilihan atau tidak. Jika 

terhadap orang dewasa saja Calvinis tidak akan tahu dan tidak 

ada kepastian siapa masuk Sorga siapa masuk Neraka, apalagi 

bayi mereka. 

TULIP. Dimana T = Total Depravity dalam bahasa Indonesia 

bisa diterjemahkan“hancur total” dan U= Unconditonal 

election dalam bahasa Indonesia bisa 

diterjemahkan “pemilihan tanpa kondisi. L = 

Limited Atonement dalam bahasa Indonesia bisa disebut 

“penebusan terbatas.” Dan I = Irresistable Grace dalam 

bahasa Indonesia bisa diterjemahkan “anugerah yang tidak bisa 

ditolak” serta yang terakhir P = Perseverance of the 

saints atau dalam bahasa Indonesianya adalah “ketekunan 

orang-orang kudus”. Calvinis sendiri sudah semakin 

meninggalkan lima poin mereka karena bukan hanya tidak 

alkitabiah, yaitu tidak didukung ayat-ayat Alkitab, bahkan 

tidak masuk akal. Akhirnya para Calvinis menyebut diri 

merekathree-point Calvinis, two-point Calvinis, bahkan one-

point Calvinis. Hampir tidak ditemukan Calvinis yang benar-

benar percaya pada keseluruhan dari lima poin Calvinis. 

Mereka makin langka karena terlalu sulit untuk 

mempertahankan bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib hanya 

menebus sebagian orang, yaitu yang dipilih Allah dalam 

kekekalan sementara Alkitab dengan begitu jelas menyatakan 

bahwa Allah mengasihi semua manusia, dan Kristus mati bagi 

semua manusia (Yoh.3:16, I Yoh.2:2, Ibr.2:9). 

Atau sebagian mereka mengambil poin-poin Calvinis dan 

mencampurkannya dengan konsep mereka sehingga lebih tidak 

harmonis lagi jika dinalarkan. 
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Konsep Calvinis tersebut di atas secara langsung maupun tidak 

langsung menempatkan Allah sebagai penjahat karena memilih 

orang masuk Sorga dan membiarkan orang masuk Neraka 

tanpa kondisi.  

Seandainya ada sebuah kapal yang berpenumpang seribu orang 

sedang dalam proses tenggelam, dan berdekatan dengan kapal 

tersebut ada sebuah kapal kosong yang mampu menampung 

dua ribu orang, namun kapten kapal bertindak ugal-ugalan, ia 

hanya memilih secara tanpa kondisi (Unconditional Election) 

seratus orang saja untuk diselamatkan, dan membiarkan 

sembilan ratus orang lain mati tenggelam, maka setelah 

peristiwa tersebut semua orang akan menuntut kapten kapal 

tersebut diadili dan dijebloskan ke dalam penjara. Dia bisa 

lolos dari penjara jika dibuktikan bahwa ia sakit jiwa. Menurut 

anda masuk akalkah Allah yang berfirman, “Jadi jika seorang 

tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak 

melakukannya, ia berdosa (Yak.4:17),” ternyata ia sendiri 

membiarkan sebagian orang masuk Neraka tanpa kondisi dan 

menyelamatkan sebagian orang TANPA KONDISI? 

KEBINGUNGAN TENTANG NASIB BAYI 

Sebagian pemimpin gereja yang terpengaruh oleh konsep 

Calvinis menjadi bingung tentang nasibbayi yang mati, 

mengajarkan bahwa bayi orang Kristen akan masuk Sorga, 

sedangkan bayi non-Kristen akan masuk Neraka, tanpa 

menyertakan ayat Alkitab maupun akal sehat. 

Bayangkan kalau seorang bayi yang ayahnya Kristen 

sedangkan ibunya non Kristen, atau sebaliknya ibunya Kristen 

dan ayahnya non-Kristen, apakah ia masuk Sorga? Lalu 

bagaimana kalau ada sepasang suami istri yang ketika belum 

menjadi Kristen kematian bayi, dan dua tahun kemudian 

menjadi Kristen juga kematian bayinya yang kedua, apakah 

bayi yang pertama masuk Neraka dan bayi kedua masuk 

Sorga? Tidak masuk akal dan tidak ada dasar ayat Alkitab. 

Sebenarnya jika seseorang konsisten dengan konsep Calvinis 

tentu ia harus percaya bahwa bayi pun dipilih 

secara unconditional untuk masuk Sorga sehingga ada bayi 

yang betul-betul “sial” karena tidak terpilih sehingga ia masuk 

Neraka. Ada bayi yang terpilih secara unconditional dan ada 

bayi yang masuk Neraka karena tidak terpilih 

secara unconditional. Tidak heran kalau Laurence M. Vance 

dalam bukunya The Other Side of Calvinism menyatakan 

bahwa Calvinisme adalah sebuah wabah bagi kekristenan. 

KOMBINASI YANG SALAH 

Ada lagi gereja yang terpengaruh sedikit konsep Calvinis, 

sehingga percaya bahwa sekali diselamatkan maka apapun 

yang terjadi pasti akan selamat (once saved always saved), 

namun mereka tidak percaya pada pemilihan, melainkan pada 

keselamatan oleh iman. Ini adalah konsep campuran antara 

Calvinisme dengan akal sehat yang sebenarnya tidak selaras. 

Kalau seseorang diselamatkan oleh iman, bukan oleh 

pemilihan, maka keselamatannya bukan unconditional 

melainkan conditional. Kalau iman merupakan kondisi 

keselamatan jiwanya, berarti tidak mungkin once saved always 

saved, karena sepenuhnya tergantung pada imannya. Kalau 

imannya tetap tidak berubah maka ia akan selamat. Tetapi 

kalau imannya berubah, tentu ia tidak selamat (Ibr.3:14). 
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Mereka sering bertanya kepada orang, apakah keselamatan 

seseorang bisa hilang? Atau, apakah keselamatan bisa hilang? 

Jelas ini adalah pertanyaan yang salah. Jawabannya tentu 

keselamatan tidak bisa hilang karena keselamatan itu bukan 

barang, melainkan sebuah keadaan yang dijanjikan. Pertanyaan 

yang lebih cerdas dan logis ialah, apakah iman seseorang bisa 

berubah? Apakah seseorang yang imannya berubah masih tetap 

akan selamat? Ini adalah pertanyaan yang lebih masuk akal dan 

perlu dijawab. 

Tentu jangan kita yang menjawab dengan akal budi 

kemanusiaan kita, melainkan membiarkan Alkitab sendiri yang 

memberi jawabannya. Cobalah tenangkan pikiran anda dan 

baca hati-hati ayat-ayat Alkitab yang terkutip di bawah ini. 

Apakah iman seseorang bisa berubah, atau apakah dibutuhkan 

kesetiaan sampai akhir untuk mendapatkan janji keselamatan? 

Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang 

padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu kecuali 

kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya (I Kor.15:2). 

Tetapi Kristus setia sebagai Anak yang mengepalai rumah-

Nya; dan rumah-Nya ialah kita, jika kita sampai kepada 

akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan 

yang kita megahkan (Ibr.3:6). 

Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja 

kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada 

keyakinan iman kita yang semula (Ibr.3:14). 

Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita! 

Sesungguhnya Iblis akan melemparkan beberapa orang dari 

antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu 

akan beroleh kesusahan selama sepuluh hari. Hendaklah 

engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan 

kepadamu mahkota kehidupan (Wah.2:10). 

Tentu masih ada sangat banyak ayat seperti yang terkutip. 

Sebenarnya dengan ayat yang jelas, cukup satu saja sudah valid 

untuk menyimpulkan bahwa diperlukan kesetiaan, atau iman 

yang tidak berubah sampai mati untuk memperoleh janji 

keselamatan yang diperoleh dengan iman. 

Biasanya mereka langsung menuduh sekalipun. secara 

kelabakan, bahwa kalau begitu anda diselamatkan oleh 

perbuatan! Kalau begitu, Rasul Paulus telah mengajarkan 

keselamatan oleh perbuatan ketika ia berkata bahwa kita 

diselamatkan oleh iman. Padahal dalam Efesus 2:8-9 telah ia 

kontraskan antara iman dengan perbuatan, bahwa iman itu 

bukan perbuatan, iman itu sikap hati, dan setia itu bukan 

perbuatan melainkan sikap hati yang tidak berubah. Kalau kita 

simpulkan bahwa untuk memperoleh keselamatan yang 

dijanjikan kepada orang-orang yang beriman diperlukan 

kesetiaan sampai mati, apakah itu berarti mengandalkan 

perbuatan? 

Jika keselamatan itu diperoleh karena pemilihan yang 

unconditional itu memang tidak diperlukan iman, apalagi 

kesetiaan. Bahkan tanpa keinginan yang bersangkutan, 

melainkan tak sengaja dipilih secara unconditional. Jadi 

bagaimana ia bisa berubah setia, dan bagaimana ia bisa 

kehilangan iman? Ia memang tidak punya iman, ia dipilih, 

bukan ia mau bertobat dan percaya. Calvinis berkata iman dan 

lain sebagainya diberikan oleh Allah setelah orang tersebut 

dipilih. Jadi, kalau imannya berubah, atau ia berubah setia itu 

bukan salahnya, melainkan salah Allah yang memberi iman 
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dan yang tidak menjaga imannya. Ia tidak bertanggung jawab 

untuk menjaga imannya, dan juga tidak bertanggung jawab 

untuk setia. Bagi Calvinis semuanya adalah tanggung jawab 

Allah. Jadi kalau ia kehilangan iman, ia berubah setia, atau 

memakai istilah mereka, kalau ia kehilangan keselamatan 

jiwanya, kesalahan ada pada Allah yang gagal menjaga 

imannya. Aneh! Akhirnya Allah akan menjadi tertuduh atas 

segala kegagalannya. 

LEBIH ANEH LAGI, MENGINJILI BAYI 

Percaya bahwa kita diselamatkan oleh iman, itu sudah benar. 

Tetapi jika percaya bahwa bayi dalam kandungan pun harus 

beriman untuk masuk Sorga, maka sudah jelas bahwa yang 

bersangkutan tidak mengerti hubungan penyaliban Kristus 

dengan keturunan Adam yang berdosa. 

Yesus Kristus disalibkan untuk menanggung dosa seisi dunia 

(Yoh.1:29), untuk dosa semua manusia (Ibr.2:9, I Yoh.2:2). 

Artinya dosa dari Adam hingga dosa manusia terakhir 

ditanggungkan kepada diri Tuhan Yesus untuk dihukumkan di 

atas kayu salib. Jadi semua dosa yang disebabkan oleh 

kejatuhan Adam telah terselesaikan pada penyaliban Yesus 

Kristus. Tidak ada orang yang masuk Neraka karena Adam dan 

Hawa lagi. Semua orang masuk Neraka karena perbuatan dosa 

dirinya sendiri. 

Itulah sebabnya bayi yang belum bisa berbuat dosa atas 

kesadaran dirinya, dan mereka yang tidak pernah mendapatkan 

kesadaran diri misalnya lahir cacat mental, kalau mati mereka 

pasti masuk Sorga, biar anak siapa pun, bahkan anak seorang 

teroris Sekali lagi, tidak ada orang yang masuk ke Neraka 

karena perbuatan orang lain, ayah-ibunya atau Adam dan 

Hawa. 

Sesudah seorang bayi bertumbuh mencapai umur akil balik, 

atau bertanggung jawab, atau memiliki kesadaran diri, dan 

melakukan dosa, maka ia menjadi orang berdosa bukan karena 

Adam dan Hawa, bukan karena ayah-ibunya, melainkan ia 

menjadi orang berdosa oleh dirinya sendiri. Kapankah 

seseorang menjadi akil balik? Tidak ada umur atau waktu yang 

persis karena tiap-tiap orang berbeda. Ada pengaruh 

kecerdasan tiap-tiap orang. Pada zaman ibadah simbolik PL 

secara simbolik Allah menetapkan umur 12 tahun, karena 

sesudah seorang anak laki-laki berusia di atas 12 tahun baru 

wajib pergi ke Bait Allah. 

Orang yang telah akil balik, telah sadar diri, melakukan dosa, 

harus mendengarkan Injil. Ia harus bertobat dan percaya 

kepada Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus telah dihukumkan 

atas semua dosanya. Ia harus mendengarkan Injil yang murni, 

bukan Injil yang ditambahi dan yang dikurangi. 

Mungkinkah bayi di bawah lima tahun (balita), mendengarkan 

Injil dan mengerti Injil? Tidak mungkin! Apalagi bayi dalam 

kandungan. Pengajar sesat model ini memakai peristiwa 

Elizabeth yang mengandung janin Yohanes Pembaptis yang 

melonjak ketika menerima salam dari Maria sebagai 

pembenaran bahwa janin dalam kandungan bisa mendengarkan 

Injil. Padahal untuk memiliki iman yang menyelamatkan tentu 

tidak cukup dengan melonjak, melainkan harus mengerti 

bahwa dirinya orang berdosa yang akan dihukumkan dan 

Kristus menggantikan dirinya dihukumkan di kayu salib. Sekali 

lagi tidak cukup dengan hanya melonjak. 
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Kekristenan seringkali menjadi bahan tertawaan para ilmuwan 

adalah karena terlalu banyak pemimpin gereja yang 

mengajarkan hal yang aneh-aneh. Jangankan janin dalam 

kandungan, bahkan balita menurut ilmu psikologi, belum bisa 

mengerti kebenaran abstrak. Ia belum bisa membayangkan 

dosa yang akan dihukum dan memahami Yesus yang 

menggantikannya dihukumkan di kayu salib. Ia belum bisa 

membayangkan angka lebih dari sepuluh (jumlah jarinya). 

Mustahil balita bisa mengerti Injil, apalagi janin dalam 

kandungan. Pemimpin gereja yang mengajarkan bahwa janin 

perlu diinjili telah berusaha menyesatkan pengikutnya yang 

tidak berpikir. Karena tidak jelas tentang Doktrin Keselamatan 

yang alkitabiah, namun tidak bisa menghindari topik ini, 

akhirnya mengajar dengan kemampuan berpikirnya yang 

mungkin kebetulan saat itu nalarnya kurang bekerja. Dengan 

tegas saya ingin katakan bahwa tindakan menginjili janin 

dalam kandungan adalah tidak alkitabiah, atau sesat! 

***(LHF). 

Sumber: PEDANG ROH Edisi 52 Juli-Agustus-September 

2007 

 

Irresistible of Grace (Bag 1) 
 

Point ke-4 Kalvinis ini menyatakan bahwa kasih karunia 

atau Grace Allah tidak bisa ditolak. Ini konsekuensi logis dari 

TULIP. Di dalam konsep ini juga sangat dipengaruhi oleh 

Augustine. Boettner mengatakan, “This cardinal truth of 

Christianity (I.G) was firt clearly seen by Augustine.” 

[Lorainne Boettner, The Reformed Doctrine of Predestination, 

1932, hal. 365]. Sproul menambahkan, “Augustinianism is 

presently called Calvinism or Reformed Theology.” [Sproul, 

The Holiness of God, (Tyndale House Pub. 1993), hal. 273). 

Padahal Augustine adalah seorang yang percaya akan konsep 

Purgatory, Asketikisme, dan dipertanyakan kelahiran barunya. 

Lalu bagaimanakah bisa dikatakan bahwa konsep Augustine 

alkitabiah? 

 

Jika kita mempelajari konsep Irresistible of Grace (IG) ini 

secara seksama maka kita akan melihat bahwa konsep ini 

sesungguhnya seperti oxymoral. Sebab bagaimana dikatakan 

anugerah, jika itu dilakukan dengan paksaan! Hal ini tidak ada 

ubahnya dengan si buta bermata elang. Tentu orang yang buta 

tidak akan memiliki penglihatan seperti elang, karena ia 

memang buta. Ini adalah pernyataan yang tidak logis. Kalau 

anugerah itu tidak bisa ditolak, maka itu sama dengan si buta 

bermata elang yang mampu melihat benda yang jauh yang 

tidak bisa dilihat mata biasa. Bila keselamatan itu adalah 

Anugerah, maka ia bisa ditolak, dan kalau tidak bisa ditolak itu 

bukanlah Anugerah, tetapi pemaksaan kehendak. 

 

Sebuah konsep yang sangat tidak alkitabiah. Kata “grace” 

muncul 170 kali dalam 159 ayat, dimana ditekankan bahwa 

kasih/anugerah berasal dari Allah (Allah yang 

menganugerahkan) namun tidak satu kalipun dikatakan bahwa 

anugerah yang Allah berikan itu tidak dapat ditolak. 

 

Untuk menjawab ini, Kalvinis akan menyatakan bahwa kalau 

kasih karunia bisa ditolak, maka kasih karunia Allah menjadi 

http://www.graphe-ministry.org/sword_of_the_spirit.html
http://www.graphe-ministry.org/sword_of_the_spirit.html
http://www.graphe-ministry.org/sword_of_the_spirit.html
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tidak efektif lagi. Kalvinis banyak memakai terminologi-

terminologi menurut defenisi mereka sendiri, bukan seperti 

defenisi umum. 

 

Seperti kata “semua” mereka bisa mengatakan, bahwa semua 

di sini bukanlah semua orang tetapi hanya orang pilihan saja. 

Dan pengertian “dunia” hanyalah dunia orang-orang pilihan. 

Misalnya, dalam Yoh 1:29, kata ‘dunia’ di ayat ini jelas 

mengacu kepada seluruh dunia bukan hanya dunia orang-orang 

pilihan saja. 

 

Filosofi yang mendasari konsep Irresistible of Grace 

 

1. Kehendak Allah tidak dapat dilawan 

Sekilas tampak benar, tetapi bila salah diaplikasikan, maka ini 

bisa salah total. Pengertian dari Kalvinis, bahwa segala sesuatu 

yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, 

bila Allah memberi grace, maka tidak bisa dilawan atau tidak 

bisa ditolak. Karena dalam sistem Kalvinis, manusia itu 

Innability, tidak dapat merespon dan tidak dapat percaya, maka 

untuk menyelamatkan manusia, Allah harus memberikan kasih 

karunia yang tidak dapat ditolak. Itulah sebabnya Allah yang 

mengubah manusia untuk percaya dan menerima kasih karunia. 

 

Dalam hal ini kita dapat melihat dengan jelas bahwa Kalvinis 

tidak bisa membedakan antara: 

1. Kehendak Allah yang tidak bisa dilawan, yakni 

“keputusanNya” 

2. sesuatu yang bisa ditolak manusia, yaitu “keinginanNya” 

 

Untuk memahami hal ini mau tidak mau kita harus dapat 

membedakan antara keputusan Allah dengan keinginan Allah. 

Sebab jika tidak, maka kita akan terjebak dalam konsep yang 

sesat ini. 

 

Contoh keputusan Allah: 

1. Dosa harus dihukum 

2. Memberikan juruselamat bagi manusia. 

3. Iblis dan antek-anteknya akan dihukum. 

4. Orang percaya akan masuk Surga dll. 

 

Contoh keinginan Allah: 

1. Supaya manusia percaya kepadaNya. 

2. Supaya manusia percaya dan bergantung kepadaNya. 

3. Supaya manusia selamat masuk Surga. 

 

Allah sering menyatakan keinginanNya kepada manusia 

supaya manusia itu taat, tetapi kenyataannya manusia banyak 

yang membelakangi Allah, bahkan memberontak kepadaNya. 

Allah ingin menyelamatkan semua manusia, tetapi manusia itu 

menolaknya. Seperti dalam 1 Timotius 2:3,4 “Itulah yang baik 

dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita, yang 

menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan 

memperoleh pengetahuan akan kebenaran.” 

 

Allah menghendaki semua manusia selamat, tetapi 

kenyataannya manusia itu menolak. Menghendaki dalam ayat 

di sini adalah “keinginan Allah” Harus diketahui, bahwa di 

dalam kehendak Allah ada keinginan dan keputusan. Keinginan 

Allah dapat dilawan atau ditolak, tetapi keputusanNya tidak 
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dapat ditolak. 

 

Kalvinis: Bila keinginan Allah bisa ditentang, maka Ia seperti 

manusia dan keinginan-keinginanNya itu tidak tercapai atau 

gagal, maka Allah tidak berbeda dengan manusia yang bisa 

gagal. 

 

Keinginan Allah bisa dilawan kerena Ia sudah putuskan dari 

semula, bahwa keinginanNya bisa diterima dan bisa ditolak. 

Bila Ia dari semula telah tetapkan, bahwa keinginanNya tidak 

bisa ditolak, maka tidak ada manusia yang bisa menolak 

keinginanNya. Ini mengembalikan posisi manusia menjadi 

robot yang hanya bisa pasrah dan ujung-ujungnya 

menyudutkan posisi Allah sebagai penyebab dosa. Bila 

manusia itu ibarat robot dan tidak bisa menolak keinginan 

Allah, lalu siapa yang memasukkan dosa ke dalam dunia? 

Bukankah manusia itu tidak bisa berkehendak dan kehendak 

Allah supaya manusia tidak memakan buah itu? Bila kehendak 

Allah tidak bisa dilawan sesuai dengan konsep Kalvinis, maka 

Allah adalah penyebab dosa dan Allahlah yang 

bertanggungjawab atas dosa, artinya Allahlah yang harus 

masuk Neraka bukan manusia, karena Allah adalah ‘biang 

kerok’ dari semua ini. 

 

Berikut adalah kutipan pernyataan beberapa tokoh Kalvinis: 

“That fornication and unthankfulness are actually part of God’s 

secret will should come as no surprise in light of . . . the 

Calvinistic concept of God’s all encompassing decree” 

[Laurence M. Vance, The Other Side of Calvinism (Vance 

Pub., Pensacola, 1999), hal. 481.] 

“We are back to the repulsive doctrine that everything that 

happens – including all evil – is according to God’s will.” 

[Arthur Pink, The Sovereignty of God (Baker Book House, 

1986), hal. 243.] 

“Because God’s will is always done, the will of every creature 

must conform to the sovereign will of God.” [Steven R. Houck, 

The Bondage of the Will (Peace Protestant Reformed Church), 

hal. 3] 

 

Padahal jika kita mau membuka hati untuk kebenaran dan 

mempelajari firmanNya, kita akan mengetahui bahwa Allah 

tidak pernah berkeinginan supaya manusia memakan buah 

terlarang, tetapi melarang Adam dan Hawa untuk 

memakannya. Adalah kehendak Allah supaya mereka tidak 

makan buah itu, tetapi kehendak Allah itu tidak tercapai karena 

mereka memakan buah itu. 

 

Kalau demikian statement Kalvinis yang menyatakan bahwa 

kehendak Allah tidak bisa dilawan adalah sesuatu yang tidak 

Alkitabiah dan tentu tidak logis. Kesimpulannya adalah 

manusia bisa menolak keinginan Allah karena Allah 

mengijinkannya, tetapi selalu ada konsekuensinya. Berikut 

adalah ayat-ayat yang membuktikan manusia dapat menolak 

keinginan Allah: 

 

1. Matius 23:37 “Yerusalem,Yerusalem, engkau yang 

membunuh nabi-nabi dan yang melempari orang-orang yang 

diutus kepadamu! Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan anak-

anakmu, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di 

bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ayat ini bertentangan 
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dengan Irrestible Grace. Ayat ini membuktikan, bahwa apa 

yang Allah rindukan manusia bisa menolaknya. Ini adalah 

keputusan Allah, menciptakan manusia yang memiliki 

kehendak bebas, yang bebas juga menolak dan melawan 

keinginanNya. 

2. Ulangan 5:29 “Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni 

takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahKu, 

supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk 

selama-lamanya!” dalam bahasa asli “kiranya” adalah 

“cobalah”hati mereka selalu seperti itu. 

3. Amsal 1:24,25 “oleh karena kamu menolak ketika aku 

memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku 

mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasehatku, 

dan tidak mau mendengarkan teguranku. Ayat ini adalah 

personifikasi dari hikmat Allah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEDAULATAN ALLAH (Bagian 1):  
PENGERTIAN DAN TITIK AWAL AJARAN 

TENTANG KEDAULATAN ALLAH 

 

Samuel T. Gunawan, S.Th., SE., M.Th 

“Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, 

bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain, Akulah 

Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan 

dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala 

apa yang belum terlaksana, yang berkata: Keputusan-Ku akan 

sampai, dan segala kehendak-Ku akan Kulaksanakan, yang 

memanggil burung buas dari timur, dan orang yang 

melaksanakan putusan-Ku dari negeri yang jauh. Aku telah 

mengatakannya, maka Aku hendak melangsungkannya, Aku 

telah merencanakannya, maka Aku hendak melaksanakannya” 

(Yesaya 46:9-11) 

PENDAHULUAN 

Nas dalam Yesaya 46:9-11 di atas menunjukkan bahwa Allah 

sebagai Pencipta langit dan bumi, adalah Allah yang berkuasa 

dan mengendalikan sejarah. Ia akan menggenapi apa yang Ia 

nubuatkan (katakan) dan melaksanakan apa yang Ia rencanakan 

(tetapkan). Apa yang dilakukannya adalah berdasarkan 

keputusan dan kehendakNya. Karena Ia Allah maka semua 

pasti akan terlaksana, dan disini Ia mengajak Israel untuk 

percaya mutlak kepadaNya.[1] Jadi ayat-ayat ini menunjukkan 

bahwa Allah itu berdaulat!  

Ajaran tentang kedaulatan Allah (sovereighnty of God) adalah 

suatu ajaran Kristen yang penting. Tetapi sangat disayangkan, 

mendengar kata “kedaulatan Allah” ini beberapa orang 
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langsung bersikap dogmatis, saat berpikir dan 

menghubungkannya dengan teologi Calvinis-Reformed. Ini 

adalah pikiran yang keliru! Mengapa? Karena kedaulatan Allah 

adalah ajaran Alkitab. Charles C. Ryrie, seorang pakar teologi 

Dispensasional, menyebutkan kedaulatan Allah sebagai salah 

satu dari karakteristik kesempurnaan Allah.[2] Memang harus 

diakui bahwa teologi Calvinis-Reformed sangat menekankan 

kedaulatan Allah.[3] Karena dalam teologi Calvinis-Reformed 

kedaulatan Allah dianggap sebagai prinsip dasar dan inti 

teologinya, atau sebagaimana yang Arthur Pink amati, bahwa 

doktrin kedaulatan Allah merupakan “fondasi teologi Kristen... 

pusat gravitasi dalam sistem kebenaran Kristen; matahari 

yang menjadi pusat tata surya”.[4] Tetapi, sekali lagi, kita 

tidak boleh mengabaikan apalagi membuang begitu saja ajaran 

kedaulatan Allah ini hanya karena teologi Calvinis-Reformed 

telah menggunakannya sebagai terminologi khusus (istilah 

teknis) dalam sistem teologinya, karena ajaran tentang 

kedaulatan Allah ini memang diajarkan dalam Alkitab. Paul 

Enns mengatakan, “Pengakuan Wesminster yang historis 

menerangkan kedaulatan Allah: ‘Keputusan (kedaulatan atau 

rencana) Allah adalah tujuan kekalNya, menurut dorongan 

kemauanNya sendiri, dan dengan itu, demi kemuliaanNya 

sendiri, Ia menentukan sebelumnya apa yang terjadi’. 

Pernyataan seperti itu mencengangkan, bukan? Itulah 

pernyataan yang akurat, seluruhnya berdasarkan Kitab 

Suci”.[5] Tetapi beberapa orang mendapat kesulitan dengan 

gagasan ini. Charles C. Ryrie mengatakan “Kedaulatan Allah 

sepertinya bertentangan dengan kebebasan atau tanggung 

jawab manusia. Tetapi meskipun hal itu mungkin tampaknya 

memang demikian, kesempurnaan kedaulatan adalah jelas 

diajarkan dalam Kitab Suci, maka itu tidak boleh disangkal 

karena ketidaksanggupan kita untuk mempertemukannya 

dengan kebebasan atau tanggung jawab”.[6] Jadi disini, baik 

Paul Enns maupun Charles C. Ryrie, yang jelas-jelas bukan 

teolog Calvinis-Reformed, sama-sama menekankan bahwa 

ajaran tentang kedaulatan Allah ini penting karena diajarkan 

dalam Alkitab.  

ARTI DAN DEFINISI KEDAULATAN ALLAH 

W.J.S Poerwadarminta menyebutkan berdaulat sebagai 

“mempunyai kekuasaan yang tertinggi atau hak dipertuan”, 

dan kedaulatan sebagai “kekuasaan yang tertinggi atau hak 

dipertuan atas suatu pemerintahan”. [7] Webster’s 

mengartikan kata berdaulat (sovereign) sebagai “yang 

berkuasa; pemerintahan/kedaulatan tertinggi”.[8] Kata 

berdaulat ini berasal dari kata Latin “superanus” yang berarti 

“diatas, melebihi atau melampaui”. Henk Ten Napel 

mengartikan sovereighnty sebagai “kuasa tertinggi; 

kedaulatan”.[9] James M. Boice menjelaskan kedaulatan Allah 

sebagai berikut, “Ia memiliki otoritas yang mutlak dan 

memerintah atas ciptaanNya”. [10] 

Louis Berkhof saat membahas atribut-atribut kedaulatan Allah 

menyatakan, “kedaulatan Allah sangat ditekankan di dalam 

Alkitab. Allah adalah Pencipta, dan kehendakNya adalah 

sebab dari segala sesuatu. Dalam hubungan dengan karya 

penciptaanNya maka langit dan bumi dan segala sesuatu 

adalah miliknya. Ia berjubahkan otoritas mutlak atas malaikat-

malaikat di surga dan manusia di bumi. Ia memegang segala 

sesuatu dalam kuasaNya, dan menentukan akhir dari 

segalanya sebagaimana mereka telah ditentukan untuk 

demikian. Ia memerintah sebagai Raja dalam arti yang 

sebenar-benarnya, dan segala sesuatu bergantung padaNya, 

dan segalanya harus melayani Dia”. [11] Selanjutnya Berkhof 

menyatakan, “Theologia Reformed menekankan kedaulatan 

Allah dalam arti bahwa Ia telah dengan penuh kedaulatan 
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sejak dari kekekalan menetapkan apa saja yang akan terjadi 

dan melakukan karya kedaulatanNya dalam kehendakNya atas 

semua ciptaan, baik yang alamiah maupun yang rohaniah, 

sesuai dengan rencana yang telah Ia tetapkan sejak semula. 

Hal ini sangat sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh 

Paulus ketika ia berkata bahwa Allah ‘di dalam segala sesuatu 

bekerja menurut keputusan kehendakNya’” (Ef 1:11). [12]  

Charles C. Ryrie mengartikan kedaulatan sebagai berikut: 

“Kata ini berarti keutamaan, kepala, yang tertinggi. 

Kedaulatan mula-mula berbicara tentang kedudukan (Allah 

adalah Pribadi yang utama di alam semesta), kemudian 

tentang kuasa (Allah adalah yang tertinggi kekuasaanNya di 

alam semesta”.[13] Selanjutnya Ryrie manambahkan, 

“Seseorang yang berdaulat dapat menjadi seorang diktator 

(Allah tidak), atau seorang yang berdaulat dapat melepaskan 

tanggung jawab penggunaan kuasaNya (Allah tidak). Akhirnya 

Allah sepenuhnya menguasai segala sesuatu, walaupun Ia 

mungkin memilih untuk membiarkan peristiwa-peristiwa 

tertentu terjadi sesuai dengan hukum-hukum alam yang telah 

ditentukanNya”. [14] 

Tony Evans menuliskan, “Kedaulatan Allah berkaitan dengan 

peraturanNya dan pengawasanNya yang mutlak atas segala 

ciptaanNya. Allah menguasai secara mutlak kejadian dan 

peristiwa manusia. Sebagai Allah Dia duduk di atas tahta 

semesta alam. Segala sesuatu yang terjadi, terlaksana entah 

karena secara langsung disebabkanNya atau dengan sadar 

diizinkanNya. Tiada satupun yang masuk dalam atau ada di 

luar sejarah yang tidak ada dalam pengawasan Allah yang 

sempurna”.[15] 

Sementara itu ahli lainnya, mengartikan kedaulatan Allah 

sebagai berikut: “kedaulatan Allah berarti bahwa Allah 

Pencipta dan Pemelihara, Sumber, Mahakuasa atau berkuasa 

mutlak, bebas dan tidak bergantung pada siapa dan apapun, 

Transenden dan Imanen, menyatakan diriNya dan 

kehendakNya, menyatakan diriNya dalam tiga Pribadi: Bapa, 

Anak, dan Roh Kudus”. [16] 

Ringkasnya, kedaulatan Allah berarti “ bahwa Ia adalah 

Pribadi yang utama di alam semesta dan yang tertinggi 

kekuasaanNya di alam semesta. Ia mencipta, memelihara, dan 

memerintah segala sesuatu secara sempurna. Ia sepenuhnya 

menguasai segala sesuatu, dan semua mahluk ciptaan berada 

dibawahNya, dan ia berbuat segala sesuatu kepada mereka 

sesuai dengan yang dikehendakiNya. Tetapi ini bukan berarti 

bahwa Allah itu sewenang-wenang, karena segala sesuatu 

yang dilaksanakanNya sesuai dengan rencanaNya dalam 

kekekalan menurut kehendakNya. Dengan demikian Allah 

bebas dan tidak dibatasi oleh apapun selain oleh kehendakNya 

sendiri, untuk merencanakan dan bertindak sesuai sesuai 

dengan yang dikehendakiNya.”.[17] 

PEMIKIRAN-PEMIKIRAN MENDASAR SEBAGAI 

TITIK AWAL DARI AJARAN TENTANG 

KEDAULATAN ALLAH 

Sebelum lebih jauh membahas perspektif Alkitab tentang 

kedaulatan Allah, kiranya perlu memperhatikan pemikiran-

pemikiran mendasar sebagai berikut: Pertama, kedaulatan 

Allah berarti bahwa Allah adalah Pribadi yang utama dan yang 

tertinggi kekuasaanNya di alam semesta. Ia mencipta, 

memelihara, dan memerintah segala sesuatu secara sempurna. 

Ia sepenuhnya menguasai segala sesuatu, dan semua mahluk 

ciptaan berada dibawah kendaliNya, dan ia berbuat segala 

sesuatu kepada mereka sesuai dengan yang dikehendakiNya. 
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Kedua, satu-satunya sumber informasi yang benar tentang 

kedaulatan Allah adalah Allah sendiri. Karena Allah adalah 

satu-satunya Pribadi yang benar secara absolut dan dapat 

dipercaya. Ia telah mewahyukan (menyatakan) diriNya dan 

penyataan itu secara akurat dinyatakan dalam ke enam puluh 

enam kitab dari Kitab Suci (Alkitab). Dengan demikian, maka 

Kitab Suci adalah sumber utama dari pengetahuan manusia 

akan Allah, dan Alkitab harus dipandang sebagai kebenaran 

yang mutlak (absolut). Alkitab memberikan pandangan tentang 

kedaulatan Allah. Walau pun tidak memberikan deskripsinya 

secara lengkap, tetapi fakta-fakta (pernyataan) yang ada di 

Alkitab sudah cukup bagi kita untuk mengerti bahwa Ia adalah 

Allah yang berdaulat.  

Ketiga, ajaran tentang kedaulatan Allah bukanlah ajaran dan 

rekayasa manusia, bukan juga hak eksklusif pandangan teologi 

tertentu, melainkan ajaran yang dinyatakan (diwahyukan) 

Allah di dalam Alkitab. Ada begitu banyak ayat Alkitab yang 

mangacu pada kedaulatan Tuhan, berikut ini beberapa 

diantaranya: Kejadian 14:19; 17:1; Kejadian 45:5-8; Keluaran 

18:11; Ulangan 10:14,17; 1 Tawarikh 29:11,12; 2 Tawarikh 

20:6; Nehemia 9:6; Mazmur 22:28; 47:2-8; 50:10-12; 95:3-5; 

115:3; 135:5-6; 145:11-13; Amsal 16:33; 19:21; Yesaya 46:9-

11; Yeremia 27:5; 29:11; Daniel 4:35; Matius 10:29-31; Lukas 

1:51-53; Kisah Para Rasul 1:16-20; 17:24-26; Efesus 1:4-5; 

Wahyu 19:6. 

Keempat, mustahil dapat secara sempurna memahami Allah 

yang tidak terbatas dengan pemikiran manusia yang terbatas. 

Allah adalah Pencipta dan kita adalah mahluk ciptaan, dan 

manusia hanya dapat mengenal Allah sejauh Ia 

memperkenalkan diriNya dan kehendakNya melalui 

firmanNya. Harus disadari bahwa ada hal-hal yang tidak akan 

pernah kita pahami sepenuhnya (secara tuntas) tentang Allah 

dan itu akan tetap menjadi misteri, karena melampuai 

kemampuan kita untuk memahaminya. Dalam hal ini kita harus 

berani untuk secara jujur mengakui keterbatasan kita tersebut. 

Kita perlu menyadari bahwa keterbatasan sistem teologi sama 

dengan keterbatasan dari pernyataan Kitab Suci. (Bandingkan 

Ulangan 29:29). Karena itu, kita harus berhati-hati untuk tidak 

melakukan kesalahan dengan cara (memaksa) menafsirkan 

bagian-bagian tertentu dari Alkitab apabila hal itu tidak 

didukung oleh pernyataan Alkitab. Tidaklah bijaksana 

memasukan atau memaksakan pendapat dengan bukti 

Alkitabiah yang tidak dapat dijamin kebenarannya.  

Kelima, bahwa di dalam membicarakan tentang kedaulatan 

Allah, kita perlu menghindari dua pandangan ekstrim, yaitu: 

Hiper-Calvinisme dan Arminianisme. Kedua pandangan teologi 

ini tidak pernah mencapai titik temu, karena keduanya berada 

pada garis yang berlawanan. Pandangan Hiper-Calvinis 

berpegang pada takdir atau disebut juga determinisme, yaitu 

pandangan yang beranggapan bahwa setiap kejadian sudah 

ditentukan, dan manusia hanya bisa menerima apa yang sudah 

ditentukan tanpa bisa berbuat apa-apa. Menurut pandangan ini, 

manusia hanyalah “wayang” yang melakoni apa saja yang 

dikehendaki oleh “sang dalang”. Orang-orang yang begitu saja 

menerima segala sesuatu yang terjadi sebagai nasib (takdir) 

yang ditentukan, bersikap pasrah pada nasib dan tak ingin 

merubahnya, disebut fatalistik. Sebaliknya, pandangan 

Arminian lebih menekankan pada kehendak bebas (free will) 

manusia. Kehendak bebas adalah kemampuan yang dimiliki 

seseorang untuk membuat pilihan secara sukarela, bebas, dari 

segala kendala ataupun tekanan yang ada. Berbagai pilihan 

hanya melibatkan keputusan dan kehendak manusia tanpa 

melibatkan Tuhan. Pilihan diartikan sebagai penentuan atau 

pengambilan sesuatu berdasarkan keputusan atau kehendak 
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sendiri. Disini, Allah hanya sebagai Pribadi yang merestui dan 

melegitimasi apa yang menjadi keputusan dan pilihan manusia. 

Jadi, sementara Hiper-Calvinisme menekankan kedaulatan 

Allah dan mengabaikan tanggung jawab manusia, sebaliknya 

Arminianisme justru menekankan tanggung jawab manusia dan 

mengabaikan kedaulatan Allah.[18]  

MANIFESTASI KEDAULATAN ALLAH 

Telah disebutkan bahwa kedaulatan Allah berarti bahwa Ia 

adalah Pribadi yang utama di alam semesta dan yang tertinggi 

kekuasaanNya di alam semesta. Ia mencipta, memelihara, dan 

memerintah segala sesuatu secara sempurna. Ia sepenuhnya 

menguasai segala sesuatu, dan semua mahluk ciptaan berada 

dibawahNya, dan ia berbuat segala sesuatu kepada mereka 

sesuai dengan yang dikehendakiNya. Tetapi ini bukan berarti 

bahwa Allah itu sewenang-wenang, karena segala sesuatu yang 

dilaksanakanNya sesuai dengan rencanaNya dalam kekekalan 

menurut kehendakNya. Dengan demikian Allah bebas dan 

tidak dibatasi oleh apapun selain oleh kehendakNya sendiri, 

untuk merencanakan dan bertindak sesuai sesuai dengan yang 

dikehendakiNya.  

Segala sesuatu yang terjadi, yang baik maupun yang jahat 

termasuk dalam kehendak Allah yang berdaulat. Tetapi itu 

tidak berarti bahwa Allah bertanggung jawab untuk dosa. Allah 

tidak bertanggung jawab atas tindakan berdosa manusia. Allah 

secara langsung menyebabkan terjadinya beberapa hal menurut 

kehendaknya yang efektif (mengarahkan), misalnya: Ia memilih 

Paulus sebagai rasul (Roma 1:1) dan memanggil kita untuk 

mencari keselamatan (Efesus 1:4). Sebaliknya, Allah mungkin 

membiarkan beberapa peristiwa terjadi menurut kehendaknya 

yang permisif (mengijinkan), tetapi ia tidak bertanggung jawab 

atas tindakan dosa. Misalnya, waktu bangsa Israel menuntut 

agar dipimpin seorang raja, maka hal itu sesuai dengan 

kehendak Allah yang berdaulat (Bandingkan Kejadian 17:6), 

tetapi umat Israel bertanggung jawab atas tindakan berdosa 

mereka, bukan Allah (1 Samuel 8:19-22). 

Jadi jelaslah Alkitab mengajarkan bahwa Allah mempunyai 

rencana (Kisah Para Rasul 15:18) yang mencakup segala 

sesuatu (Efesus 1:11), yang dikuasaiNya (Mazmur 135:6), 

yang termasuk tetapi tidak melibatkan Dia di dalam kejahatan 

(Amsal 16:4), dan yang pada akhirnya adalah untuk kepujian 

bagi kemuliaanNya (Efesus 1:14). Allah adalah Allah yang 

berdaulat. KedaulatanNya meliputi seluruh alam semesta, 

mengendalikan setiap keadaan, mengendalikan alam dan 

makluk ciptaan, mengarahkan kehidupan baik individu maupun 

bangsa, serta mengarahkan sejarah sesuai kehendakNya. 

Berikut ini manifestasi kedaulatan Allah dalam segala 

sesuatunya.  

Pertama, manifestasi kedaulatan Allah meliputi seluruh alam 

semesta. Alam semesta adalah suatu pemerintahan teokrasi, 

yaitu bahwa Allahlah yang memerintah seluruh alam semesta 

(Mazmur 103:19). Wilayah pemerintahan Allah disebut 

sebagai Kerajaan Allah. Istilah Kerajaan Allah dipakai sekitar 

160 kali dalam PB. Kerajaan Allah ini bersifat universal dan 

kekal, artinya tidak pernah ada waktu dimana kerajaan Allah 

tidak ada. Ia tidak mempunyai awal dan akhir. Kerajaan Allah 

berkuasa, memerintah atas seluruh Kerajaan. Kerajaan Allah 

semuanya bersifat inklusif, termasuk dalamnya adalah diriNya 

sendiri, bidang kekuasanNya, semesta alam, para malaikat 

terpilih, surga, para malaikat yang jatuh dan semua ciptaan, dan 

umat manusia diatas bumi ini. Semuanya berada dibawah 

kendali dan kekuasaanNya. Kerajaan Allah adalah 

pemerintahan Allah yang meliputi surga dan bumi. Alkitab 

menyatakan bahwa : (1) Dialah satu-satunya Raja yang 
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berdaulat, Raja segala raja dan Tuan segala tuan (1 Timotius 

6:15), tahtaNya di dalam surga, dan kerajaanNya menguasai 

seluruhnya (Mazmur 103:19); (2) Ia memelihara seluruh alam 

semesta dengan firmana kekuasaanNya supaya tetap ada 

(Nehemia 9:6; Ibrani 1:3); (3) Pemerintahan atas seluruh alam 

semesta ada padaNya (Ulangan 10:14; Mazmur 135:6; Daniel 

4:35). 

Kedua, manifestasi kedaulatan Allah atas alam. (1) Semua 

kekuatan alam dalam pengendalianNya (Mazmur 29); (2) 

Unsur-unsur alam dibawah perintahNya (Mazmur 68:10; 

Yunus 1:4); (3) Semua proses alam dalam pemerintahNya 

(Kejadian 8:22; Mazmur 107:33-34, 38; Yeremia 31:35). 

Ketiga, manifestasi kedaulatan Allah atas makluk ciptaanNya. 

(1) Ia memelihara binatang-binatang dan memberikannya 

makanan (Mazmur 147-149); (2) PemeliharaanNya bahkan 

meliputi mahluk yang terkecil, seperti burung pipit (Matius 

10:29); (3) Ia bisa memakai mahluk ciptaanNya untuk 

melaksanakan kehendakNya (Yunus 1:17; 2:10). Bahkan 

menunjuk burung gagak untuk membawa makanan dan daging 

bagi hamba-hambaNya (1 Raja-raja 17:6); 

Keempat, manifestasi kedaulatan Allah atas manusia, bahkan 

manusia jahat juga. Allah juga memegang kendali atas 

manusia, yang baik maupun yang jahat. (1) Kadang-kadang 

Allah untuk menunjukkan murka-Nya dan menyatakan kuasa-

Nya, menaruh kesabaran terhadap orang-orang jahat yang telah 

disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan 

kemuliaan-Nya terhadap orang-orang, yang maksudnya hendak 

menyelamatkan mereka (Roma 9:22-23); (2) Kadang-kadang 

Allah mengusahakan orang-orang paling jahat ditinggikan, 

dengan maksud supaya mereka bekerja untuk maksud Allah 

tanpa mereka mengetahuinya (Yesaya 10: 5, 7); (3) Bahkan Ia 

memakai musuh-musuh umat-Nya untuk menghajar mereka 

dalam ketidaktaatan mereka (Hakim-hakim 2:14-15, 21-23, 

3:12); (4) Di pihak lain, Ia mengeraskan hati musuh-musuh 

umat-Nya, sehingga mereka jatuh dalam tangan umat-Nya atau 

mereka memusnahkan diri sendiri (Hakim-hakim 7:22, Yoh: 

11:20). 

Kelima, manifestasi kedaulatan Allah atas bangsa-bangsa. (1) 

Allah menetapkan batas bangsa-bangsa di bumi ini (Ulangan 

32:8); (2) Ia berkuasa membuat suatu bangsa besar atau kecil 

(Obaja 2); (3) Dalam peristiwa-peristiwa di dunia dengan para 

penguasanya, Tuhan merendahkan pemimpin yang satu dan 

meninggikan yang lain (1 Samuel 16:1; Mazmur 75:8); (4) Ia 

memakai bangsa-bangsa lain untuk menghajar umat-Nya yang 

tidak taat (Yesaya 5:26; Amsal 3:9-11; 6:14; Habakuk 1:12); 

(5) Sejauh hal itu masih sepadan dengan tujuan-tujuan-Nya, Ia 

membiarkan bangsa-bangsa menuruti jalan-Nya masing-

masing (Kisah Para Rasul 14:16); (6) Di belakang tindakan 

yang ganjil dan penuh kasih dari pihak para penguasa-penguasa 

yang tidak beriman, terhadap umat Allah pada waktu yang 

berbeda-beda, Allah bekerja dalam hati mereka tanpa mereka 

ketahui (Ezra 1:1). Misalnya Tiglat-Pileser (Yesaya 10:6-7), 

Koresy (Yesaya 41:2-4), Arthasasta (Ezra 7:21), dalam 

mengikuti yang dipilihnya sendiri, masing-masing membantu 

tercapainya kehendak Allah, walau dalam hidup pribadi 

mereka, mereka tidak taat kepada Allah, menuruti kehendak 

sendiri dan berdosa.  

Keenam, manifestasi kedaulatan Allah atas sejarah. (1) 

Kekuasaan-Nya kekal dan kerajaan-Nya turun-temurun (Daniel 

4:34). Setiap kejadian dalam sejarah umat manusia langsung 

dalam pengendalian-Nya (Wahyu 9:15); (2) Ia menentukan 

zaman sejarah umat manusia dan batas-batas kediaman mereka 

(Kisah Para Rasul 17:26); (3) Allah bekerja secara tidak 
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kelihatan dalam kejadian dan proses-proses, untuk 

melaksanakan tujuan-tujuan-Nya yang mengandung berkat-

berkat. Tuhanlah yang mengutus Yusuf mendahului saudara-

saudaranya ke tanah Mesir (Mazmur 105:16-22); Tuhan-lah 

yang membalikkan hati orang Mesir untuk membenci umat 

Allah (Mazmur 105:25); Tuhanlah yang memanggil Koresy, 

seorang penguasa bukan Yahudi, dan Koresy disebut “orang 

yang Kuurapi” oleh Tuhan, sebab Ia hendak memakainya 

untuk melaksanakan kehendak-Nya terhadap umat-Nya 

(Yesaya 44:28-45:4); (4) Contoh paling khas dimana Allah 

bekerja dalam suatu kejadian, yang mula-mula tidak diketahui 

manusia untuk melakukan kehendak-Nya, ialah penyaliban 

Yesus (Kisah Para Rasul 5:28; bnd 2:23); (5) Dalam semua 

kejadian sejarah itu, Allah melaksanakan tujuan-Nya 

mengumpulkan dalam satu tubuh, yaitu gereja, laki-laki dan 

perempuan dari setiap bangsa dan suku bangsa, yang 

diselamatkan oleh Kristus (Efesus 3:3-11). 

Ketujuh, manifestasi kedaulatan Allah atas politik dan 

pemerintahan. (1) Semua pemerintahan manusia di bumi 

didirikan berdasarkan kehendaknya dan beroperasi berdasarkan 

ketetapanNya (Roma 13:1-3; Mazmur 22:29); Misalnya, Allah 

menetapkan penguasa (Daniel 2:21); (2) Allah sangat 

memperhatikan dan memegang kendali terhadap pemerintahan 

dan politik bangsa-bangsa. Tidak ada sesuatu apapun yang 

terjadi di dalam pemerintahan-pemerintahan manusia yang 

tidak mengalir keluar dari pemerintahan Allah yang berkuasa 

(Amsal 21:1). (3) Dalam keseluruhan Alkitab kita melihat 

Allah menempatkan orang-orang secara strategis dalam 

wilayah politik dan pemerintahan. Allah memindahkan Yusuf 

ke dalam otoritas di Mesir (Kejadian 41:38-49). Allah 

menaikkan Daniel ke posisi dengan pengaruh yang besar di 

babel dan kemudian di Persia (Daniel 1:8-21; 2:46-49; 6:1-3). 

Allah menempatkan Nehemia dalam pemerintahan Persia 

sehingga tujuan-tujuanNya di jalankan (Nehemia 1:1-2:8). 

Allah juga menempatkan Ester sebagai ratu di Persia (Baca 

Kitab Ester) dan Debora sebagai hakim di Israel untuk 

mewujudkan agendaNya (Hakim-hakim 4-5). Sesungguhnya 

sebagai contoh keterlibatan Allah dalam urusan politik dan 

pemerintahan bangsa-bangsa adalah bangsa Israel. Hal ini 

terlihat dalam kitab seperti Keluaran, Ulangan, 1 dan 2 Samuel, 

1 dan 2 Raja-raja, 1 dan 2 Tawarikh, dimana Allah sangat aktif 

mengangkat raja, menghakimi, dan menyingkirkan raja; (4) 

Pemerintahan-pemerintahan di dunia diberi otoritas dan kuasa 

untuk menjalankan keadilan berdasarkan hukum (Roma 13:4-

5). Pemerintah tidak memerintah berdasarkan saran atau 

permohonan, melainkan berdasarkan hukum secara legal. 

Otoritas ini harus digunakan berdasarkan pertanggung jawaban 

kepada Allah. Kika suatu pemerintahan memberontak melawan 

otoritas Allah dan mencoba mengabaikan tanggung jawab 

kepada Allah, maka pemerintahan tersebut akan mengalami 

kesukaran bahkan hukuman Allah; (5) Penyataan politik 

terbesar di dalam Alkitab adalah bahwa ketika Yesus Kristus 

datang kembali ke bumi untuk memerintah, Dia akan menjadi 

“Raja segala raja, dan Tuan di atas segala Tuan” (Wahyu 

19:16; bandingkan Kolose 1:16-17).  

Kedelapan, manifestasi kedaulatan Allah atas setiap keadaan. 

(1) Allah yang menentukan apa yang terjadi dalam peristiwa-

peristiwa manusia (Amsal 16:33; bandingkan Yunus 1:7); (2) 

Ia berkuasa memperpendek hidup atau memperpanjangnya 

(Ayub 1:21; Mazmur 102:24); (3) Tuhan mendatangkan baik 

kebahagiaan maupun malapetaka (Yesaya 45:7); keberhasilan 

dan kemenangan dalam pertempuran (1 Samuel 11:13) dan 

kekuatan untuk memperoleh kekayaan (Ulangan 8:18) datang 

dari pada-Nya, begitu juga kekuatan mendatangkan penyakit 



308 

 

atau menjauhkannya (Ulangan 7:15); (4) Kebutuhan sehari-hari 

yang paling sederhana masuk perhatian-Nya dan dalam 

pengendalian-Nya (Matius 6:30,33); (5) Kehendak Allah dapat 

dilaksanakan dalam apa yang kelihatan sekalipun nampak 

sebagai kebetulan (Keluaran 21:13; 1 Raja-raja 22:28,34) dan 

dianggap tidak berarti (Matius 10:29-30) 

Kesembilan, manifestasi kedaulatan Allah atas berbagai 

peristiwa demi kebaikan umatNya. (1) Pemeliharaan Allah 

meliputi juga perorangan (1 Petrus 5:6-7); (2) Ia melepaskan 

umatNya dari kesusahan (Mazmur 23;5; 34;8; 107:2); (3) Ia 

dapat menyerahkan umatNya kepada musuh-musuh mereka 

selama jangka waktu tertentu, guna menghajar mereka jika 

perlu (Hakim-hakim 3:8; 4:2; 6:1); (4) Allah mengandalikan 

keadaan sepenuhnya saat umatNya mengalami penganiayaan 

(Kisah Para Rasul 8:1; Filipi 1:28-29); (5) Ia memenuhi segala 

keperluan anak-anakNya selaras dengan kekayaan dan 

kemuliaanNya dalam Kristus Yesus (Filipi 4:19); (6) Ia turut 

bekerja dalam segala sesuatu pada kehidupan umatNya untuk 

mendatang kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, dan 

sesuai kehendakNya (Roma 8:28); 

Kesepuluh, manifestasi kedaulatan Allah atas Iblis. Bahwa 

Allah memiliki kendali atas Iblis sangat jelas diajarkan dalam 

Alkitab. (1) Tuhan dapat mengekang Iblis jika Ia 

menghedakinya (Ayub 1:12); (2) Pada waktu tertentu Ia 

memberikan kekuasaan kepada Iblis untuk melakukan yang 

sejahat-jahatnya, tetapi Allah selalu memagang kendalinya 

(Wahyu 9:1; 20:7). 

Ringkasnya, Alkitab menyatakan bahwa Allah berdaulat atas 

segala sesuatu. Apakah kita mengetahui atau tidak, 

mengakuinya atau tidak, Allah tetaplah Allah yang berdaulat 

atas segala sesuatu. Justru berbagai bukti yang di dinyatakan di 

dalam Alkitab bertujuan membawa kita agar mengetahui dan 

mengakui kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Mengetahui 

dan mengakui kedaulatan Allah membawa kita kepada (1) 

Pemujaan dan penyembahan yang semakin dalam bagi Allah; 

(2) Memberi penghiburan dan kekuatan dalam menjalani 

kehidupan kita; (3) Meneguhkan keyakinan akan 

kemahakuasaan dan kebaikan Tuhan yang pada akhirnya 

memberi kita rasa aman. 
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KEDAULATAN ALLAH (Bagian 2): 

MANIFESTASI KEDAULATAN ALLAH 
 

Samuel T. Gunawan, SE, M.Th 

  

Ulangan 10:14 “Sesungguhnya, TUHAN, Allahmulah yang 

empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, 

dan bumi dengan segala isinya;” 

1 Tawarik 29:11 “Ya TUHAN, punya-Mulah kebesaran dan 

kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya, 

segala-galanya yang ada di langit dan di bumi! Ya TUHAN, 

punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi 

segala-galanya sebagai kepala”. 

Mazmur 135:6  “TUHAN melakukan apa yang dikehendaki-

Nya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera 

raya;” 

Daniel 4:34  “Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, 

Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali 

lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Mahatinggi dan 

membesarkan dan memuliakan Yang Hidup kekal itu, karena 

kekuasaan-Nya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaan-Nya 

turun-temurun.” 

  

  

Kedaulatan Allah berarti  bahwa Ia adalah Pribadi yang utama 

di alam semesta dan yang tertinggi kekuasaanNya di alam 

semesta.  Ia mencipta, memelihara, dan memerintah segala 

sesuatu secara sempurna. Ia sepenuhnya  menguasai segala 

sesuatu, dan semua mahluk ciptaan berada dibawahNya, dan ia 

berbuat segala sesuatu kepada mereka sesuai dengan yang 

dikehendakiNya. Tetapi ini bukan berarti bahwa Allah itu 

sewenang-wenang, karena segala sesuatu yang 
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dilaksanakanNya sesuai dengan rencanaNya dalam kekekalan 

menurut kehendakNya. Dengan demikian Allah bebas dan 

tidak dibatasi oleh apapun selain oleh kehendakNya sendiri, 

untuk merencanakan dan bertindak sesuai sesuai dengan yang 

dikehendakiNya. 

  

Segala sesuatu yang terjadi, yang baik maupun yang jahat 

termasuk dalam kehendak Allah yang berdaulat. Tetapi itu 

tidak berarti bahwa Allah bertanggung jawab untuk dosa. Allah 

tidak bertanggung jawab atas tindakan berdosa manusia. Allah 

secara langsung menyebabkan terjadinya beberapa hal menurut 

kehendaknya yang efektif (mengarahkan), misalnya: Ia memilih 

Paulus sebagai rasul (Roma 1:1) dan memanggil kita untuk 

mencari keselamatan (Efesus 1:4). Sebaliknya, Allah mungkin 

membiarkan beberapa peristiwa terjadi menurut kehendaknya 

yang permisif (mengijinkan), tetapi ia tidak bertanggung jawab 

atas tindakan dosa. Misalnya, waktu bangsa Israel menuntut 

agar dipimpin seorang raja, maka hal itu sesuai dengan 

kehendak Allah yang berdaulat (Bandingkan Kejadian 17:6), 

tetapi umat Israel bertanggung jawab atas tindakan berdosa 

mereka, bukan Allah (1 Samuel 8:19-22). 

  

Jadi jelaslah Alkitab mengajarkan bahwa Allah mempunyai 

rencana (Kisah Para Rasul 15:18) yang mencakup segala 

sesuatu (Efesus 1:11), yang dikuasaiNya (Mazmur 135:6), 

yang termasuk tetapi tidak melibatkan Dia di dalam kejahatan 

(Amsal 16:4), dan yang pada akhirnya adalah untuk kepujian 

bagi kemuliaanNya (Efesus 1:14). Allah adalah Allah yang 

berdaulat. KedaulatanNya meliputi seluruh alam semesta, 

mengendalikan setiap keadaan, mengendalikan alam dan 

makluk ciptaan, mengarahkan kehidupan baik individu maupun 

bangsa, serta mengarahkan sejarah sesuai kehendakNya. 

Berikut ini manifestasi kedaulatan Allah dalam segala 

sesuatunya. 

  

Pertama,  manifestasi kedaulatan Allah  meliputi seluruh alam 

semesta. Alam semesta adalah suatu pemerintahan teokrasi, 

yaitu bahwa Allahlah yang memerintah seluruh alam semesta 

(Mazmur 103:19). Wilayah pemerintahan Allah disebut 

sebagai Kerajaan Allah. Istilah Kerajaan Allah dipakai sekitar 

160 kali dalam PB. Kerajaan Allah ini bersifat universal dan 

kekal, artinya tidak pernah ada waktu dimana kerajaan Allah 

tidak ada. Ia tidak mempunyai awal dan akhir.  Kerajaan Allah 

berkuasa, memerintah atas seluruh Kerajaan. Kerajaan Allah 

semuanya bersifat inklusif, termasuk dalamnya adalah diriNya 

sendiri, bidang kekuasanNya, semesta alam, para malaikat 

terpilih, surga, para malaikat yang jatuh dan semua ciptaan, dan 

umat manusia diatas bumi ini. Semuanya berada dibawah 

kendali dan kekuasaanNya. Kerajaan Allah adalah 

pemerintahan Allah yang meliputi surga dan bumi. Alkitab 

menyatakan bahwa : (1) Dialah satu-satunya Raja yang 

berdaulat, Raja segala raja dan Tuan segala tuan (1 Timotius 

6:15), tahtaNya di dalam surga, dan kerajaanNya menguasai 

seluruhnya (Mazmur 103:19); (2) Ia memelihara seluruh alam 

semesta dengan firmana kekuasaanNya supaya tetap ada 

(Nehemia 9:6; Ibrani 1:3); (3)  Pemerintahan atas seluruh alam 

semesta ada padaNya (Ulangan 10:14; Mazmur 135:6; Daniel 

4:35). 

  

Kedua, manifestasi kedaulatan Allah atas alam. (1) Semua 

kekuatan alam dalam pengendalianNya (Mazmur 29);  (2) 

Unsur-unsur alam dibawah perintahNya (Mazmur 68:10; 

Yunus 1:4); (3) Semua proses alam dalam pemerintahNya 

(Kejadian 8:22; Mazmur 107:33-34, 38; Yeremia 31:35). 

  



312 

 

Ketiga, manifestasi kedaulatan Allah atas makluk 

ciptaanNya. (1) Ia memelihara binatang-binatang dan 

memberikannya makanan (Mazmur 147-149);  (2) 

PemeliharaanNya bahkan meliputi mahluk yang terkecil, 

seperti burung pipit (Matius 10:29); (3) Ia bisa memakai 

mahluk ciptaanNya untuk melaksanakan kehendakNya (Yunus 

1:17; 2:10). Bahkan menunjuk burung gagak untuk membawa 

makanan dan daging bagi hamba-hambaNya (1 Raja-raja 17:6); 

  

Keempat, manifestasi kedaulatan Allah atas manusia, bahkan 

manusia jahat juga. Allah juga memegang kendali atas 

manusia, yang baik maupun yang jahat. (1) Kadang-kadang 

Allah untuk menunjukkan murka-Nya dan menyatakan kuasa-

Nya, menaruh kesabaran terhadap orang-orang jahat yang telah 

disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan 

kemuliaan-Nya terhadap orang-orang, yang maksudnya hendak 

menyelamatkan mereka (Roma 9:22-23); (2) Kadang-kadang 

Allah mengusahakan orang-orang paling jahat ditinggikan, 

dengan maksud supaya mereka bekerja untuk maksud Allah 

tanpa mereka mengetahuinya (Yesaya 10: 5, 7); (3) Bahkan Ia 

memakai musuh-musuh umat-Nya untuk menghajar mereka 

dalam ketidaktaatan mereka (Hakim-hakim 2:14-15, 21-23, 

3:12); (4) Di pihak lain, Ia mengeraskan hati musuh-musuh 

umat-Nya, sehingga mereka jatuh dalam tangan umat-Nya atau 

mereka memusnahkan diri sendiri (Hakim-hakim 7:22, Yoh: 

11:20). 

  

Kelima, manifestasi kedaulatan Allah atas bangsa-

bangsa. (1) Allah menetapkan batas bangsa-bangsa di bumi ini 

(Ulangan 32:8); (2) Ia berkuasa membuat suatu bangsa besar 

atau kecil (Obaja 2); (3) Dalam peristiwa-peristiwa di dunia 

dengan para penguasanya, Tuhan merendahkan pemimpin yang 

satu dan meninggikan yang lain (1 Samuel 16:1; Mazmur 

75:8); (4) Ia memakai bangsa-bangsa lain untuk menghajar 

umat-Nya yang tidak taat (Yesaya 5:26; Amsal 3:9-11; 6:14; 

Habakuk 1:12); (5) Sejauh hal itu masih sepadan dengan 

tujuan-tujuan-Nya, Ia membiarkan bangsa-bangsa menuruti 

jalan-Nya masing-masing (Kisah Para Rasul 14:16); (6) Di 

belakang tindakan yang ganjil dan penuh kasih dari pihak para 

penguasa-penguasa yang tidak beriman, terhadap umat Allah 

pada waktu yang berbeda-beda, Allah bekerja dalam hati 

mereka tanpa mereka ketahui (Ezra 1:1). Misalnya Tiglat-

Pileser (Yesaya 10:6-7), Koresy (Yesaya 41:2-4), Arthasasta 

(Ezra 7:21), dalam mengikuti yang dipilihnya sendiri, masing-

masing membantu tercapainya kehendak Allah, walau dalam 

hidup pribadi mereka, mereka tidak taat kepada Allah, 

menuruti kehendak sendiri dan berdosa. 

  

Keenam, manifestasi kedaulatan Allah atas sejarah.  

(1) Kekuasaan-Nya kekal dan kerajaan-Nya turun-temurun 

(Daniel 4:34). Setiap kejadian dalam sejarah umat manusia 

langsung dalam pengendalian-Nya (Wahyu 9:15); (2) Ia 

menentukan zaman sejarah umat manusia dan batas-batas 

kediaman mereka (Kisah Para Rasul 17:26); (3) Allah bekerja 

secara tidak kelihatan dalam kejadian dan proses-proses, untuk 

melaksanakan tujuan-tujuan-Nya yang mengandung berkat-

berkat. Tuhanlah yang mengutus Yusuf mendahului saudara-

saudaranya ke tanah Mesir (Mazmur 105:16-22); Tuhan-lah 

yang membalikkan hati orang Mesir untuk membenci umat 

Allah (Mazmur 105:25); Tuhanlah yang memanggil Koresy, 

seorang penguasa bukan Yahudi, dan Koresy disebut “orang 

yang Kuurapi” oleh Tuhan, sebab Ia hendak memakainya 

untuk melaksanakan kehendak-Nya terhadap umat-Nya 

(Yesaya 44:28-45:4); (4) Contoh paling khas dimana Allah 

bekerja dalam suatu kejadian, yang mula-mula tidak diketahui 

manusia untuk melakukan kehendak-Nya, ialah penyaliban 
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Yesus (Kisah Para Rasul 5:28; bnd 2:23); (5) Dalam semua 

kejadian sejarah itu, Allah melaksanakan tujuan-Nya 

mengumpulkan dalam satu tubuh, yaitu gereja, laki-laki dan 

perempuan dari setiap bangsa dan suku bangsa, yang 

diselamatkan oleh Kristus (Efesus 3:3-11).  

  

Ketujuh, manifestasi kedaulatan Allah atas politik dan 

pemerintahan.   

(1) Semua pemerintahan manusia di bumi didirikan 

berdasarkan kehendaknya dan beroperasi berdasarkan 

ketetapanNya (Roma 13:1-3; Mazmur 22:29);  Misalnya, Allah 

menetapkan penguasa (Daniel 2:21);  

(2) Allah sangat memperhatikan dan memegang kendali 

terhadap pemerintahan dan politik bangsa-bangsa. Tidak ada 

sesuatu apapun  yang terjadi di dalam pemerintahan-

pemerintahan manusia yang tidak mengalir keluar dari 

pemerintahan Allah yang berkuasa (Amsal 21:1).  

 

(3) Dalam keseluruhan Alkitab kita melihat Allah 

menempatkan orang-orang secara strategis dalam wilayah 

politik dan pemerintahan. Allah memindahkan Yusuf ke dalam 

otoritas di Mesir (Kejadian 41:38-49). Allah menaikkan Daniel 

ke posisi dengan pengaruh yang besar di babel dan kemudian 

di Persia (Daniel 1:8-21; 2:46-49; 6:1-3). Allah menempatkan 

Nehemia dalam pemerintahan Persia sehingga tujuan-

tujuanNya di jalankan (Nehemia 1:1-2:8). Allah juga 

menempatkan Ester sebagai ratu di Persia (Baca Kitab Ester) 

dan Debora sebagai hakim di Israel untuk mewujudkan 

agendaNya (Hakim-hakim 4-5). Sesungguhnya sebagai contoh 

keterlibatan Allah dalam urusan politik dan pemerintahan 

bangsa-bangsa adalah bangsa Israel. Hal ini terlihat dalam 

kitab seperti Keluaran, Ulangan, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-

raja, 1 dan 2 Tawarikh, dimana Allah sangat aktif mengangkat 

raja, menghakimi, dan menyingkirkan raja;  

 

(4) Pemerintahan-pemerintahan di dunia diberi otoritas dan 

kuasa untuk menjalankan keadilan berdasarkan hukum (Roma 

13:4-5). Pemerintah tidak memerintah berdasarkan saran atau 

permohonan, melainkan berdasarkan hukum secara legal. 

Otoritas ini harus digunakan berdasarkan pertanggung jawaban 

kepada Allah. Kika suatu pemerintahan memberontak melawan 

otoritas Allah dan mencoba mengabaikan tanggung jawab 

kepada Allah, maka pemerintahan tersebut akan mengalami 

kesukaran bahkan hukuman Allah;  

(5) Penyataan politik terbesar di dalam Alkitab adalah bahwa 

ketika Yesus Kristus datang kembali ke bumi untuk 

memerintah, Dia akan menjadi “Raja segala raja, dan Tuan di 

atas segala Tuan” (Wahyu 19:16; bandingkan Kolose 1:16-

17).   

  

Kedelapan, manifestasi kedaulatan Allah atas setiap keadaan.  

(1) Allah yang menentukan apa yang terjadi dalam peristiwa-

peristiwa manusia (Amsal 16:33; bandingkan Yunus 1:7);  

(2) Ia berkuasa memperpendek hidup atau memperpanjangnya 

(Ayub 1:21; Mazmur 102:24);  

(3) Tuhan mendatangkan baik kebahagiaan maupun 

malapetaka (Yesaya 45:7); keberhasilan dan kemenangan 

dalam pertempuran (1 Samuel 11:13) dan kekuatan untuk 

memperoleh kekayaan (Ulangan 8:18) datang dari pada-Nya, 

begitu juga kekuatan mendatangkan penyakit atau 

menjauhkannya (Ulangan 7:15);  

(4) Kebutuhan sehari-hari yang paling sederhana masuk 

perhatian-Nya dan dalam pengendalian-Nya (Matius 6:30,33); 

(5) Kehendak Allah dapat dilaksanakan dalam apa yang 

kelihatan sekalipun nampak sebagai kebetulan (Keluaran 
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21:13; 1 Raja-raja 22:28,34) dan dianggap tidak berarti (Matius 

10:29-30)  

  

Kesembilan, manifestasi kedaulatan Allah atas berbagai 

peristiwa demi kebaikan umatNya. 

(1) Pemeliharaan Allah meliputi juga perorangan (1 Petrus 5:6-

7);  (2) Ia melepaskan umatNya dari kesusahan (Mazmur 23;5; 

34;8; 107:2); (3) Ia dapat menyerahkan umatNya kepada 

musuh-musuh mereka selama jangka waktu tertentu, guna 

menghajar mereka jika perlu (Hakim-hakim 3:8; 4:2; 6:1); (4) 

Allah mengandalikan keadaan sepenuhnya saat umatNya 

mengalami penganiayaan (Kisah Para Rasul 8:1; Filipi 1:28-

29); (5) Ia memenuhi segala keperluan anak-anakNya selaras 

dengan kekayaan dan kemuliaanNya dalam Kristus Yesus 

(Filipi 4:19); (6) Ia turut bekerja dalam segala sesuatu pada 

kehidupan umatNya untuk mendatang kebaikan bagi mereka 

yang mengasihi Dia, dan sesuai kehendakNya (Roma 8:28); 

  

Kesepuluh, manifestasi kedaulatan Allah atas Iblis. Bahwa 

Allah memiliki kendali atas Iblis sangat jelas diajarkan dalam 

Alkitab. (1) Tuhan dapat mengekang Iblis jika Ia 

menghedakinya (Ayub 1:12);  (2) Pada waktu tertentu Ia 

memberikan kekuasaan kepada Iblis untuk melakukan yang 

sejahat-jahatnya, tetapi Allah selalu memagang kendalinya 

(Wahyu 9:1; 20:7). 

  

Ringkasnya, Alkitab menyatakan bahwa Allah berdaulat atas 

segala sesuatu.  Apakah kita mengetahui atau tidak, 

mengakuinya atau tidak, Allah tetaplah Allah yang berdaulat 

atas segala sesuatu. Justru berbagai bukti yang di dinyatakan di 

dalam Alkitab bertujuan membawa kita agar mengetahui dan 

mengakui kedaulatan Allah dalam kehidupan kita.  Mengetahui 

dan mengakui kedaulatan Allah membawa kita kepada (1) 

Pemujaan dan penyembahan yang semakin dalam bagi Allah; 

(2)  Memberi penghiburan dan kekuatan dalam menjalani 

kehidupan kita; (3) Meneguhkan keyakinan akan 

kemahakuasaan dan kebaikan Tuhan yang pada akhirnya 

memberi kita rasa aman. 

  

  

Artikel terkait: 

https://www.facebook.com/notes/samuel-t-gunawan/ajaran-

alkitabiah-tentang-kedaulatan-allah-bagian-

1/672692716113246 

http://sabda.org/artikel/ajaran_tentang_pemilihan_doctrin

e_electionhttp://sabda.org/artikel/ajaran_tentang_ketetapa

n_tuhan_doctrine_devine_decree 

http://sabda.org/artikel/ajaran_tentang_penebusan_tak_ter

batas_doctrine_unlimited_atonement 

  

  

REFERENSI 
  

Beker, Charles. F., 1994. A Dispensasional Theology, 

terjemahan, Penerbit Alkitab Anugerah: Jakarta. 

Berkhof, Louis., 2011. Teologi sistematika. Jilid 1, 

Terjemahan, Penerbit Momentum: Jakarta. 

Boice, James M., 2011. Dasar-Dasar Iman Kristen. 

Terjemahan, Penerbit Momentum: Jakarta. 

Conner, Kevin J., 2004. The Fondation of Christian 

Doctrine. Terjemahan, Pernerbit Gandum Mas: Malang. 

Cornish, Rick.,  2007. Five Minute Theologian. Terjemahan, 

Penerbit  Pionir Jaya : Bandung. 

Douglas,  J.D., ed, 1996. Ensiklopedia Alkitab Masa Kini, Jilid 

I dan II. Terj, Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF : Jakarta. 

https://www.facebook.com/notes/samuel-t-gunawan/ajaran-alkitabiah-tentang-kedaulatan-allah-bagian-1/672692716113246
https://www.facebook.com/notes/samuel-t-gunawan/ajaran-alkitabiah-tentang-kedaulatan-allah-bagian-1/672692716113246
https://www.facebook.com/notes/samuel-t-gunawan/ajaran-alkitabiah-tentang-kedaulatan-allah-bagian-1/672692716113246
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsabda.org%2Fartikel%2Fajaran_tentang_pemilihan_doctrine_election&h=ATP27DpncO2APt8Y_MuhHr598o3GjoNCLxzJ_JS4ilEB_uYq0YyqP53BugGJPjhV3pACBb4UECC-a7It6TE0J3b3oJ9Imzcbk9fe99_DcweJV9jthTn9ZM_Q0gqmBr3MnblM7Ix5VT-e
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsabda.org%2Fartikel%2Fajaran_tentang_pemilihan_doctrine_election&h=ATP27DpncO2APt8Y_MuhHr598o3GjoNCLxzJ_JS4ilEB_uYq0YyqP53BugGJPjhV3pACBb4UECC-a7It6TE0J3b3oJ9Imzcbk9fe99_DcweJV9jthTn9ZM_Q0gqmBr3MnblM7Ix5VT-e
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsabda.org%2Fartikel%2Fajaran_tentang_ketetapan_tuhan_doctrine_devine_decree&h=ATM1Rnh89YGJ6mOM4B8WTVT28eFOhff3QAkNytUp9HnZLj--RmRnmwdxQtoqgnsvQGxTCnbMN7MgWM3Xsye7vsV3fIwVFOfrAbp13fODYeI4_S8ZNJPXG06LwXywZPUATCH1sxvAbxrQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsabda.org%2Fartikel%2Fajaran_tentang_ketetapan_tuhan_doctrine_devine_decree&h=ATM1Rnh89YGJ6mOM4B8WTVT28eFOhff3QAkNytUp9HnZLj--RmRnmwdxQtoqgnsvQGxTCnbMN7MgWM3Xsye7vsV3fIwVFOfrAbp13fODYeI4_S8ZNJPXG06LwXywZPUATCH1sxvAbxrQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsabda.org%2Fartikel%2Fajaran_tentang_penebusan_tak_terbatas_doctrine_unlimited_atonement&h=ATOSg3bGy3CQqf2CWd47xkVqG_7XM0Fn2RrPxIt6b5KQLa0TUJO5GqcgMfebehntd_ZPBiQJ0o9Md3v_Xj6kznKYCvHh6H6W8SAzmsCF0DLy5ZSmpNQideC3nmLNS_HI0UkmaV9cugBY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsabda.org%2Fartikel%2Fajaran_tentang_penebusan_tak_terbatas_doctrine_unlimited_atonement&h=ATOSg3bGy3CQqf2CWd47xkVqG_7XM0Fn2RrPxIt6b5KQLa0TUJO5GqcgMfebehntd_ZPBiQJ0o9Md3v_Xj6kznKYCvHh6H6W8SAzmsCF0DLy5ZSmpNQideC3nmLNS_HI0UkmaV9cugBY


315 

 

Enns, Paul., 2004.The Moody Handbook of Theology, 2 jilid. 

Terjemahan, Penerbit Literatur SAAT: Malang. 

_________., 2000. Approaching God, 2 jilid. Terjemahan, 

Penerbit Interaksara : Batam. 

Erickson J. Millard., 2003. Teologi Kristen. Jilid 1 & 3. 

Terjemahan, Penerbit Gandum Mas: Malang. 

Ferguson, B. Sinclair, David F. Wright, J.I. Packer., 2009. New 

Dictionary of Theology.  jilid 1, terjemahkan, Penerbit Literatur 

SAAT : Malang. 

Grudem, Wayne., 1994. Systematic Theology: A Introduction 

to a Biblical Doctrine. Zodervan Publising House: Grand 

Rapids, Michigan. 

____________., 2009. Christian Beliefs. Terjemahan, Penerbit 

Metanonia Publising: Jakarta. 

Morris, Leon., 2006. Teologi Perjanjian Baru. Terjemahan, 

Penerbit Gandum Mas: Malang. 

Napel, Henk Ten., 2006. Kamus Teologi Inggris-Indonesia. 

Penerbit BPK Gunung Mulia: Jakarta 

Palmer. Edwin., 2005.  Lima pokok Calvinisme. Terjemahan, 

Penerbit Momentum: Jakarta. 

Pfeiffer, Charles F & Eferett F. Herrison., ed, 2004. The 

Wycliffe Bible Commentary,  volume 2, Terjemahan, Penerbit 

Gandum Mas : Malang. 

Poerwadarminta, W.J.S, Penyusun., 2003. Kamus Umum 

Bahasa Indonesia. Penerbit Balai Pustaka: Jakarta. 

Ryrie, Charles C., 1991. Basic Theology.   2 Jilid, Terjemahan, 

Penerbit Andi Offset: Yoyakarta. 

Sproul, R.C., 1997. Kebenaran-kebenaran Dasar Iman 

Kristen. Terjemahan, Penerbit Literatur SAAT: Malang. 

Susilowati, Daru & Lyndon Saputra, Penyusun., 

2008. Webster’s Kamus Lengkap Inggris-

Indonesia. Diterbitkan Karisma Publising Group: Tangerang. 

Stamps, Donald. C, ed., 1994. Full Life Bible Studi. Penerbit 

Gandum Mas : Malang. 

Thiessen, Henry C., 1992. Lectures in Systematic 

Theology, direvisi Vernon D. Doerksen. Terjemahan, Penerbit 

Gandum Mas: Malang. 

Williamson, G.I., 2012. Westminster Confession of 

Faith. Terjemahan, Penerbit  Momentum: Jakarta. 

  

  

Profil : Samuel T. Gunawan, SE, M.Th adalah pendeta dan 

teolog Protestan Kharismatik, Gembala di GBAP Bintang 

Fajar Palangka Raya; Mengajar Filsafat dan Apologetika 

Kharismatik di STT AIMI, Solo. 

Artikel-artikelnya dapat ditemukan di : (1) Google dengan 

mengklik nama Samuel T. Gunawan; 
(2) Website/ Situs : e-Artikel Kristen Indonesia; (3) Facebook : 

Samuel T. Gunawan (samuelstg09@yahoo.co.id.). 

 



316 

 

KEDAULATAN ALLAH (Bagian 3): Ajaran 

Tentang Ketetapan Tuhan (The Doctrine Of 

God’s Decree) 

Oleh: Samuel T. Gunawan, SE, S.Th, M.Th 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Pernahkah kita berpikir “kemanakah sejarah dunia ini bergerak, 

dan mengapa demikian?”. Hanya ada dua pilihan bagi jawaban 

yang akan mempengaruhi gaya hidup manusia. Pertama, 

sejarah dunia bergerak menurut rencana Tuhan yang berdaulat 

karena Ia memiliki kontrol atas dunia dan alam semesta. 

Kedua, sejarah dunia dan alam semesta bergerak dengan 

sendirinya tanpa ada yang mengontrolnya. 

 

Bagi orang Kristen tentu saja pilihan pertama yang benar, 

dunia dan alam semesta tidak bekerja secara kebetulan. Orang 

Kristen Kristen menyakini bahwa Tuhan memiliki suatu 

rencana yang mencakup segala sesuatu yang terjadi, dan bahwa 

Dia saat ini sedang berkarya mewujudkan rencananya tersebut. 

 

Rencana Tuhan ini kita disebut juga ketetapan Tuhan (Devine 

decree). Tuhan mempunyai satu ketetapan utama (Devine 

decree) yang terdiri dari bagian-bagian ketetapan (the decrees 

of God) yang mengikutsertakan segala sesuatu yang terjadi 

sebagaimana dikatakan oleh Paul Enns “Rencana berdaulat 

Allah adalah rencana tunggal yang mengikutsertakan segala 

sesuatu. Jika Allah Mahakuasa Ia pasti mempunyai rencana 

mahaarif yang mencakup segala sesuatu... Sebagai Arsitek 

Agung, Allah telah membentangkan cetak biru (blue print) 

untuk segala sesuatu yang terjadi. Ia mempunyai rencana 

utama, dan Ia membuatNya sesuai dengan kehendakNya 

sendiri.” 1  

 

ISTILAH DAN AYAT ALKITAB TENTANG 

KETETAPAN TUHAN 

 

Charles F. Baker, seorang teolog Ultra-Dispensasional 

mendaftarkan istilah-istilah Perjanjian Baru (Yunani) untuk 

menunjukkan pada ketetapan Allah, yang diringkas sebagai 

berikut: 

 

Prothesis, diterjemahkan dengan kata rencana, ketetapan, dan 

maksud (Roma 8:28; 9:11; Efesus 1:9,11; 3:11; 2 Timotius 

1:9). 

 

Proorizo, diterjemahkan dengan menentukan dari semula, 

menetapkan sebelumnya, dan predestinasi (Roma 8:29-30; 

Efesus 1:5,11; KPR 4:28; 1 Korintus 2:7). 

 

Tasso, diterjemahkan dengan tentukan atau tetapkan (Roma 

13:1; Efesus 1:11). 

 

Proginosko dan Prognosis, diterjemahkan dengan rencana, 

pilih, atau  mengetahui sebelumnya dan pengetahuan 

sebelumnya (KPR 2:23; Roma 8:29; 11:2; 1 Petrus 1:2,20). 

 

Boule, diterjemahkan dengan rencana, kehendak, maksud, 

keputusan (KPR 2:23; 4:28;  20:27; Ibrani 6:17). 

 

Ayat-ayat di atas memuat kata yang memiliki ide 

merencanakan, menentukan sebelumnya, mengetahui 

sebelumnya, membatasi, dan menghendaki. Ini semua 
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menunjukkan bahwa menurut Alkitab tidak ada apapun yang 

terjadi begitu saja, tetapi bahwa semua itu merupakan bagian 

dari ketetapan Tuhan yang kekal.2  

 

DEFINISI KETETAPAN TUHAN 

 

Millard J. Erickson mendefinisikan ketetapan Tuhan sebagai 

“keputusan kekalNya yang membuat pasti segala sesuatu yang 

akan terjadi”. Millard menyebut ketetapan Tuhan sebagai 

rencana Tuhan.3 

 

Henry C. Thiessen mendefinisikan ketetapan Tuhan sebagai 

“rencana atau rencana-rencana kekal Allah yang dilandaskan 

pada pertimbangan ilahi yang bijaksana dan kudus. Dengan 

jalan ini maka Allah secara bebas dan tidak berubah, demi 

kemuliaanNya sendiri, telah menetapkan baik secara efektif 

maupun secara permisif segala sesuatu yang akan terjadi”. 4 

 

Westminster Confession menyatakan “Allah, melalui 

keputusan kehendakNya sendiri yang paling bijaksana dan 

kudus secara bebas dan secara tidak berubah, telah menetapkan 

segala sesuatu yang akan terjadi sejak dalam kekekalan. Akan 

tetapi ketetapan Allah adalah sedemikian rupa sehingga Allah 

bukan pencipta dosa, dan juga tidak terjadi pelanggaran 

terhadap kehendak ciptaan-ciptaan; dan kemerdekaan atau 

kemungkinan dari penyebab-penyebab kedua tidak 

dihilangkan; tetapi sebaliknya diteguhkan”.5 

 

Teolog Reformed, Louis Berkhof mengutip Westminster 

Shorter Catechisme dalam mendefinisikan ketetapan Allah 

sebagai “Tujuan kekal Allah sesuai dengan pertimbangan 

kehendakNya, dimana demi kemuliaaNya sendiri, ia telah 

menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi”. 6 

 

RINGKASAN AJARAN TENTANG KETETAPAN 

TUHAN 
 

Berdasarkan definisi-definisi diatas yang telah maka dapat 

diringkas ajaran tentang ketetapan Tuhan sebagai berikut: 

 

1. Bahwa Tuhan telah menetapkan sebelumnya segala hal yang 

akan terjadi. Dengan kata lain, tidak ada satu hal pun di dunia 

ini yang terjadi dengan sendirinya atau terjadi secara kebetulan 

(Efesus 1:4,11).  

 

2. Bahwa ketetapan Tuhan ini bersifat kekal. Ketetapan- 

ketetapan itu merupakan rencana abadi Allah. Ia tidak 

membuat rencana-Nya  atau mengubah rencana yang sudah ada 

menurut perkembangan sejarah manusia. Ia membuat rencana-

rencana di dalam kekekalan, dan karena Ia tidak berubah maka 

semua rencana tersebut tidak pernah berubah (Mazmur 33:11; 

Yakobus 1:17). Dengan demikian, tidak ada satu hal pun yang 

terlalu besar atau terlalu kecil untuk dimasukkan atau 

dikeluarkan dari determinasi tersebut. 

 

3. Bahwa ketetapan-ketetapan tersebut didasarkan pada 

pertimbangan Allah yang paling bijaksana dan kudus. Allah 

mahatahu dan oleh karena itu mengetahui apa yang terbaik. 

Allah juga semata-mata kudus sehingga Ia tidak mungkin 

merencanakan sesuatu yang salah (Yesaya 48:11).  

 

4. Bahwa ketetapan-ketetapan Allah bersumber pada 

kebebasan Allah (Mazmur 135:6; Efesus 1:11). Allah tidak 

berkewajiban untuk merencanakan sesuatu, segala rencana-Nya 

dibuat tanpa ada unsur paksaan atau kewjiban samasekali. 

Satu-satunya hal yang mendesak yang berkaitan dengan ini 
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ialah yang terbit dari sifat-sifat-Nya sendiri sebagai Allah yang 

bijaksana dan kudus. Oleh karena itu, hanya melalui 

pernyataan khusus dari Allah saja kita dapat mengetahui 

apakah Ia telah merencanakan sesuatu, dan kalau demikian, 

apakah rencana tersebut.  

 

5. Bahwa Allah berdaulat dalam melaksanakan kehendakNya. 

Kedaulatan Allah dinyatakan bukan saja dalam kehendakNya 

tetapi juga didalam kemahakuasaanNya, atau dalam kuasa 

untuk melakukan kehendakNya. Allah Mahakuasa sehingga 

sanggup melakukan segala sesuatu yang dikehendaki-Nya 

(Daniel 4-35). 

 

6. Bahwa ada dua Aspek Ketetapan Allah yaitu: Kehendak 

Allah yang mengarahkan (efektif) dan kehendak Allah yang 

mengizinkan (permisif). Ada hal-hal yang direncanakan Allah 

dan yang ditetapkan-Nya harus terjadi secara efektif dan ada 

hal-hal lainnya yang sekadar diizinkan Allah untuk terjadi 

(Roma 8:28). Beberapa hal dimana Allah terlihat sebagai 

penggerak yang secara aktif menjadikan semua peristiwa, yaitu 

: menciptakan (Yesaya 45:18); mengontrol alam semesta 

(Daniel 4:35); menetapkan penguasa (Daniel 2:21); memilih 

orang untuk diselamatkan (Efesus 1:4). Bebarapa hal 

menunjukkan kehendak Allah yang permisif, yaitu: Allah 

mengizinkan kejatuhan dan dosa, tetapi Ia bukan pencipta dosa. 

Perbuatan-perbuatan dosa tidak akan menggagalkan 

rencanaNya. Akan tetapi, dalam hal ketetapan-ketetapan yang 

permisif itu pun, Allah mengarahkan semuanya bagi 

kemuliaan-Nya (Matius 18:7; Kisah Para Rasul 2:23).  

 

7. Bahwa ketetapan-ketetapan Allah meliputi segala sesuatu 

yang terjadi dan ada. Ketetapan-ketetapan itu meliputi segala 

sesuatu di masa lampau, masa kini, dan masa depan; ketetapan-

ketetapan itu meliputi juga hal-hal yang diadakannya secara 

efektif dan hal-hal sekedar yang diizinkannya (Yesaya 46:10-

11), dengan kata lain, dengan kuasa dan kebijaksanan yang 

tidak terbatas, sejak segenap kekekalan yang silam, Allah telah 

memutuskan dan memilih serta menentukan jalannya semua 

peristiwa tanpa kecuali bagi segenap kekekalan yang akan 

datang. 

 

8. Bahwa Allah tidak memaksa orang melakukan hal yang 

tidak diinginkan orang itu. Hal itu tidak menghancurkan 

kebebasan (freedom) seseorang atau hubungan sebab akibat, 

sebaliknya penetapan oleh Allah ini merupakan dasar bagi 

keberlangsungan hal ini. Manusia bertanggung jawab terhadap 

apa yang dilakukannya. 

 

9. Bahwa tujuan akhir dari semua ketetapan ilahi ialah 

kemuliaan Allah (Roma 11:36). Ketetapan-ketetapan itu tidak 

pertama-tama diarahkan untuk mendatangkan kebahagiaan 

bagi makhluk ciptaan-Nya, atau untuk penyempurnaan orang 

kudus, sekalipun kedua hal ini termasuk dalam tujuan-Nya, 

tetapi semua ketetapan ini dimaksudkan untuk kemuliaan dia 

yang Mahasempurna (Bilangan 14:21; Yesaya 6:3). Penciptaan 

dari dunia ini dirancang untuk menyatakan kemuliaan Allah 

(Mazmur 19:2);  Tindakan Allah yang berdaulat dimana Ia 

menetapkan orang percaya untuk diselamatkan adalah untuk 

memuji kemuliaan anugerahNya (Efesus 1:4-6,11-12). Allah 

dimuliakan dalam pernyataan dari anugerah yang tidak 

bersyarat (unconditional grace) seperti yang tertulis dalam 

Roma 9:23; Wahyu 4:11. Itulah sebabnya tidak keliru untuk 

beranggapan bahwa kesatuan tema dari Kitab suci adalah 

kemuliaan Allah. Bersama dengan rasul Paulus kita dapat 

berkata “Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, 
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dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-

lamanya” (Roma 11:36). 

 

BAGIAN-BAGIAN DARI KETETAPAN TUHAN 
 

Para teolog, membagi ketetapan Allah (Devine decree) ke 

dalam empat ketetapan besar (four decrees of God), yaitu: 

ketetapan mencipta, ketetapan mengijinkan dosa, ketetapan 

menyediakan keselamatan, dan ketetapan memilih. Karena 

Allah itu kekal, Ia tidak terikat oleh waktu, maka urut-urutan 

ini lebih berdasarkan pemikiran logis ketimbang kronologis.  

 

Walaupun para teolog menyetujui keempat pembagian di atas, 

tetapi mereka berbeda ketika menyangkut pertanyaan “apakah 

ketetapan mengenai pemilihan (election) itu berada di depan 

(before) atau sesudah (after) ketetapan untuk mengijinkan 

kejatuhan atau lapse (kejatuhan manusia). Dari kata lapse ini 

muncul istilah “lapsarian”. Berikut ini ringkasan urut-urutan 

ketetapan Tuhan yang dikutip juga dari berbagai sumber dalam 

karya para teolog seperti Millard J. Erickson, Henry C. 

Thiessen, Charles C. Ryrie, Paul Enns, Charles F. Beker, dan 

Louis Berkhof. 

 

Supralapsarian: Pemilihan, Penciptaan, Kejatuhan, 

Penyediaan. Ini adalah pandangan Hiper-Calvinis. Yang 

meletakkan ketetapan pemilihan mendahului ketetapan 

penciptaan, ketetapan kejatuhan dan ketetapan penyediaan. 

Dengan menempatkan ketetapan pemilihan mendahului 

ketetapan penyediaan, secara logis pandangan ini mengarahkan 

untuk menyakini bahwa dalam pemikiran Tuhan sejak semula 

sudah ada rencana mengenai kelompok orang-orang yang 

terpilih dan kelompok yang terhilang, dengan kata lain 

keselamatan hanya disediakan bagi orang-orang yang terpilih. 

Ketetapan mengenai penciptaan dan kejatuhan hanyalah 

sekedar rencana pencapaian tujuan pemilihan tersebut, karena 

secara logis disimpulkan bahwa Allah menetapkan 

menciptakan umat manusia lalu menetapkan kejatuhan 

sehingga Ia mempunyai orang berdosa untuk diselamatkan. 

Akhirnya, kesimpulan logis menurut pandangan ini bahwa 

jangkauan penebusan terbatas (limited atonement), yaitu hanya 

pada orang-orang yang terpilih. 

 

Infralapsarian: Penciptaan, Kejatuhan, Pemilihan, 

Penyediaan. Berbeda dengan pandangan supralapsarian, maka 

infralapsarian menempatkan ketetapan penciptaan dan 

ketetapan kejatuhan  didepan ketetapan pemilihan, dan secara 

logis menyimpulkan bahwa Allah menyediakan keselamatan 

karena adanya kejatuhan, dan bahwa bukan Ia menyebabkan 

manusia mengalami kejatuhan sehingga Ia memiliki orang-

orang berdosa untuk diselamatkan. Dengan menempatkan 

pemilihan didepan penyediaan sebagaimana suprlapsarian, 

maka infralapsarian mengarahkan untuk menyakini kesimpulan 

logis bahwa jangkauan penebusan terbatas, yaitu hanya untuk 

orang-orang yang dipilih. 

 

Sublapsarian: Penciptaan, Kejatuhan, Penyediaan, Pemilihan. 

Sublapsarian sependapat dengan infralapsarian dalam 

menempatkan ketetapan pemilihan dibelakang ketetapan 

penciptaan dan ketetapan kejatuhan. Tetapi, Sublapsarian 

berbeda dari Infralapsarian dan Supralapsarian dengan 

menempatkan ketetapan pemilihan didepan ketetapan 

penyediaan. Secara logis pandangan ini mengarahkan pada 

kesimpulan bahwa jangkauan penebusan tidak terbatas 

(unlimited atonement), yaitu bahwa keselamatan telah 

disediakan bagi seluruh dunia dan bahwa Allah telah 

menetapkan orang-orang tertentu yakni orang-orang yang 
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dipilih untuk diselamatkan. Menurut Millard J. Erickson, 

pandangan ini merupakan pandangan Calvinis Moderat. Ia 

menjelaskan bahwa “menurut pandangan ini, secara logis Allah 

terlebih dahulu menetapkan untuk menyediakan keselamatan, 

lalu kemudian memilih beberapa orang untuk menikmatinya”. 

7 

 

Perhatikan ringkasan dari tiga pandangan lapsarian diatas 

sebagaimana yang disajikan oleh Charles F. Beker sebagai 

berikut ini. (1) Supralapsarian: Pemilihan, Penciptaan, 

Kejatuhan, Penyediaan; (2) Infralapsaria: Pencitaan, Kejatuhan, 

Pemilihan, Penyediaan; (3) Sublapsarian: Penciptaan, 

Kejatuhan, Penyediaan, Pemilihan.8 

 

Saya berpendirian Sublapsarian dari Calvinis Moderat ini 

dalam hal urut-urutan ketetapan Tuhan. Karena itu, ajaran 

tentang pemilihan (election) dan penebusan (atonement) akan 

saya jelaskan lebih lanjut dibawah judul ajaran tentang 

pemilihan Allah (the doctrine of election of God) dan ajaran 

tentang penebusan tidak terbatas (unlimited atonement).  

 

 

SEBUAH ILUSTRASI  

 

Dua keberatan yang keliru telah ditujukan terhadap ajaran 

tentang ketetapan Tuhan ini. Pertama, kerena Allah 

menetapkan segala sesuatu berarti Allah menciptakan dosa. 

Kedua, dengan penetapan seperti ini berarti melanggar 

kehendak bebas manusia (freewell) manusia. Konsep tentang 

kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas sebenarnya merupakan 

paradoksi, dalam hal ini tidak ada ketidakkonsistenan atau pun 

pelanggaran terhadap kehendak bebas. Rasul Petrus 

mengkonfirmasi tidak adanya kontradiksi seperti keberatan 

tersebut (Kisah Para Rasul 2:23). 

 

Untuk menjelaskan kebenaran ini sekaligus menjawab 

keberatan diatas, mari kita memperhatikan analogi dari teolog 

Charles. C. Ryrie berikut ini. Ryrie, telah memikirkan sebuah 

kata yang lain dari decree (ketetapan) Tuhan ini, yaitu design 

(rencana). Kata rencana (design) ini mengingatkan kita pada 

kata “arsitek”.  Dan ini merupakan konsep yang dangat 

membantu dalam ajaran ini.  Allah adalah arsitek dari suatu 

rencana yang sungguh-sungguh memasukkan segala sesuatu, 

tetapi memasukkan segala sesuatu dalam hubungan yang 

berbeda. Rencana-rencana arsitek ini sangat terperinci. 

Demikian juga rencana Allah. Dalam proses pembangunan 

suatu gedung, para pakar dapat memprediksi bahwa banyak 

sekali pekerja yang akan cedera dan kadang-kadang beberapa 

diantara mereka akan meninggal. Statistik yang mengerikan itu 

dimasukkan dalam rencana pembangunan, namun demikian 

kita tidak akan menganggap bahwa arsitek tersebut 

bertanggung jawab terhadap terjadinya kecelakaaan atau cedera 

dan kematian, asalkan telah diadakan pengamanan yang 

standar dan benar. Tindakan ceroboh, tidak menaati peraturan,  

dan melanggar pembatas keselamatan biasanya menyebabkan 

terjadinya kecelakaan. Tetapi kesalahan siapakah itu?  Itu 

adalah kesalahan mereka yang bertindak ceroboh dan tidak 

menaati peraturan keselamatan. Demikian pula rencana Allah, 

telah dibuat sedemikian rupa sempurnanya sehingga tanggung 

jawab atas dosa terletak pada manusia, meskipun Allah secara 

sengaja memasukkan dosa dalam rencanaNya.9 

 

PENUTUP 
 

Pengajaran tentang ketetapan Tuhan (Devine decree) ini 



321 

 

memiliki implikasi praktis bagi orang-orang Kristen, yaitu: 

 

1. Membuat kita takjub akan kebesaran Allah yang bijak, 

berkuasa dan penuh kasih. 

 

2. Memotivasi kita untuk mempercayakan seluruh hidup kita 

kepada Tuhan yang Mahakuasa. 

 

3. Memberi semangat bagi kita dalam memberitakan Injil 

supaya orang dapat selamat, karena orang yang terhilang bukan 

kerena tidak adanya ketetapan untuk mereka supay diselamat, 

tetapi karena mereka telah menolak untuk percaya kepada Injil. 

 

4. Memberi sukacita dan penghiburan dalam keselamatan yang 

besar yang telah Tuhan sediakan bagi kita yang dipili Allah 

dalam kekekalan. 

 

 

5. Memberi kepastian karena mengatahui bahwa Allah dengan 

kedaulatanNya mengontrol segala sesuatu, ditengah-tengah 

“kekacauan’ dunia ini. 

 

6. Membawa untuk merendahkan diri dihadapan Tuhan. Ajaran 

ini dengan keras menentang kesombongan manusia yang ingin 

menjalankan kehidupannya sendiri tanpa kesadaran akan 

kedaulatan Tuhan yang mengontrol segala sesuatu dan yang 

kepadaNya setiap manusia harus memberikan 

pertanggungjawaban atas kehidupan dan perbuatannya. 

 

7. Akhirnya, bersama dengan Paulus kita dapat berkata “O, 

alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! 

Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Nya dan sungguh 

tak terselami jalan-jalan-Nya!   Sebab, siapakah yang 

mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah 

menjadi penasihat-Nya? (35) Atau siapakah yang pernah 

memberikan sesuatu kepada-Nya, sehingga Ia harus 

menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan 

oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai 

selama-lamanya! (Roma 11:33-36).  
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KEDAULATAN ALLAH (Bagian 4): Ajaran 

Tentang Pemilihan  

(The Doctrine Of Election) 

Oleh: Samuel T. Gunawan, M.Th 

 

“Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia 

dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya”  

- Efesus 1:4 – 
 

PENDAHULUAN 

 

Ajaran tentang pemilihan adalah suatu ajaran yang 

penting. Teolog Charles C. Ryrie mengatakan “ajaran tentang 

pemilihan merupakan salah satu dasar dalam keselamatan, 

meskipun bukan satu-satunya. Ajaran-ajaran lainnya seperti 

kematian Kristus, iman, kelahiran kembali, dan anugerah yang 

menyelamatkan juga disebut dasar-dasar. Semua hal itu 

adalah perlu untuk melaksanakan rencana Allah bagi 

keselamatan manusia”.1 Jadi, menurut Ryrie ajaran ini juga 

penting seperti ajaran-ajaran dasar lainnya.  

 

Saat mempelajari doktrin tentang pemilihan ini kita 

perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama,  ajaran 

tentang pemilihan sebagaimana beberapa ajaran dasar lainnya 

(misalnya, seperti doktrin trinitas) mengandung misteri. Rick 

Cornish menyatakan “kita tidak mengetahui mengapa Ia 

memilih siapa yang dipilihnya atau mengapa Ia memilih 

sebagian dan bukan semuanya... Pengajaran itu meninggalkan 

cukup misteri...”.2  Sementara itu Millard J. Erickson 

menyatatakan bahwa “Dari semua pokok doktrinal iman 

Kristen, pastilah yang termasuk paling memusingkan dan 

paling tidak dimengerti adalah doktrin predestinasi ini”. 3  

 

Kedua, ajaran tentang pemilihan ini bagaimana pun 

rumitnya adalah ajaran Alkitab. Perhatikanlah ayat-ayat berikut 

ini. Rasul Yohanes menulis “tidak ada seorang pun yang dapat 

datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa” (Yohanes 

6:44). Selanjutnya Yohanes mencatat perkataan Yesus “Bukan 

kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu” 

(Yohanes 15:16). Rasul Paulus mengatakan  “Sebab semua 

orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-

Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran 

Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di 

antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan-Nya dari 

semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan mereka yang 

dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka 

yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga dimuliakan-Nya” 

(Roma 8:29-20). Dan kepada jemaat di Efesus Paulus menulis 

“Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia 

dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. 

Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus 

Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan 

kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang 

mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang 

dikasihi-Nya” (Efesus 1:4-6). Dari ayat-ayat di tersebut terlihat 

bahwa pemilihan memang jelaslah diajarkan oleh Alkitab. 

 

Ketiga, ajaran tentang pemilihan walaupun sulit dan 

mengandung misteri tidak membebaskan kita untuk 

mempelajari dan menelitinya. Karena ajaran ini merupakan 

ajaran Alkitabiah kita tidak boleh menghindarinya; tetapi 

sebagaimana yang dikatakan oleh R.C. Sproul, ajaran ini perlu 

dilakukan “penanganan dengan sangat hati-hati dan teliti”.4 
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Apa yang dinyatakan Sproul tersebut sesuai dengan 

Wesminster Confession yang menyatakan bahwa “Doktrin 

misteri predestinasi yang agung ini haruslah ditangani dengan 

kebijaksanaan dan ketelitian khusus, sehingga orang-orang, 

yang memperhatikan kehendak Allah yang dinyatakan di 

dalam firmanNya ini, dan yang menaatinya, bisa beroleh 

keyakinan mengenai pilihan kekal atas mereka dari panggilan 

efektif ini”.5 

 

HUBUNGAN KETETAPAN TUHAN DENGAN 

PEMILIHAN 

 

Istilah “pemilihan” kadangkala disamakan atau 

dipertukartempatkan dengan istilah “predestinasi”. Karena itu 

perlu bagi kita untuk memahami dengan jelas perbedaan dan 

hubungan antara keduanya dengan ketetapan Tuhan. 

 

Sebagaimana telah saya jelas dalam artikel “Ajaran 

Tentang Ketetapan Tuhan” bahwa, para teolog membagi 

ketetapan Allah (Devine decree) ke dalam empat ketetapan 

Tuhan (four decrees of God), yaitu: ketetapan mencipta, 

ketetapan mengijinkan dosa, ketetapan menyediakan 

keselamatan, dan ketetapan memilih.  

 

Perhatikan istilah berikut ini: “Prothesis”, 

diterjemahkan dengan kata rencana, ketetapan, dan maksud 

(Roma 8:28; 9:11; Efesus 1:9,11; 3:11; 2 Timotius 1:9). 

“Proorizo”, diterjemahkan dengan menentukan dari semula, 

menetapkan sebelumnya, dan predestinasi (Roma 8:29-30; 

Efesus 1:5,11; KPR 4:28; 1 Korintus 2:7). “Tasso”, 

diterjemahkan dengan tentukan atau tetapkan (Roma 13:1; 

Efesus 1:11). “Proginosko” dan “Prognosis”, diterjemahkan 

dengan rencana, pilih, atau  mengetahui sebelumnya dan 

pengetahuan sebelumnya (KPR 2:23; Roma 8:29; 11:2; 1 

Petrus 1:2,20). “Boule”, diterjemahkan dengan rencana, 

kehendak, maksud, keputusan (KPR 2:23; 4:28;  20:27; Ibrani 

6:17).6 

 

Istilah-istilah dan ayat-ayat diatas memiliki ide 

merencanakan, menentukan sebelumnya, mengetahui 

sebelumnya, membatasi, dan menghendaki. Ini semua 

menunjukkan bahwa menurut Alkitab tidak ada apapun yang 

terjadi begitu saja, tetapi bahwa semua itu merupakan bagian 

dari ketetapan Tuhan (Devine degree) yang kekal. Ketetapan 

Tuhan adalah rencana-rencanaNya bagi segala sesuatu. 

Menetapkan atau menentukan sebelumnya adalah konsep-

konsep teologis yang searti. Dengan demikian predestinasi dan 

pemilihan adalah bagian dari ketetapan Tuhan. Predestinasi 

adalah  ketetapan atau penentuan sejak kekekalan yang 

berhubungan dengan keselamatan atau kebinasaan kekal; 

sedangkan pemilihan adalah ketetapan atau penentuan sejak 

kekekalan sebagian orang untuk diselamatkan. Millard J. 

Erickson meringkasnya demikian, “Predestinasi merujuk 

kepada pemilihan Allah terhadap orang-orang tertentu untuk 

mengalami kehidupan kekal atau kematian kekal. Pemilihan 

adalah seleksi beberapa beberapa orang tertentu untuk hidup 

kekal, yaitu sisi positif dari predestinasi”. 7 

 

DEFINISI PEMILIHAN 
 

Louis Berkhof mendefinisikan pemilihan sebagai 

“tindakan kekal Allah dimana Ia dalam kesukaan 

kedaulatanNya dan tanpa memperhitungkan jasa atau 

kebaikan manusia memilih sejumlah orang untuk menjadi 

penerima dari anugerah khusus dan keselamatan kekal”. 8 
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Charles F. Beker, mendefinisikan pemilihan mengikuti 

August H. Strong sebagai berikut, “Pemilihan adalah tindakan 

kekal Allah, yang melaluinya dalam kuasa kehendakNya, tanpa 

sebelumnya melihat jasa dalam diri orang berdosa, Ia memilih 

jumlah tertentu dari antara mereka untuk menjadi penerima 

anugerah khusus RohNya, dan dengan begitu menjadikan 

mereka pengambil bagian secara sengaja dalam keselamatan 

di dalam Kristus”.9 

Wayne A. Grudem mendefinisikan pemilihan sebagai 

“tindakan Allah sebelum penciptaan dimana Dia memilih 

beberapa orang untuk diselamatkan, bukan karena perbuatan 

baik mereka, tetapi hanya karena kedaulatanNya”.10 

Menurut Millard J. Erickson pemilihan adalah “seleksi 

beberapa beberapa orang tertentu untuk hidup kekal, yaitu sisi 

positif dari predestinasi”. 11 

Tony Evans mengatakan “Allah memilih sebagian 

orang untuk diselamatkan untuk maksud-maksud berdaulatNya 

sendiri dan karena Ia penuh kasih karunia”. 12 

Westminster Confession menyatakan “... Allah, sebelum 

dasar dunia ini diletakkan, seturut tujuanNya yang kekal dan 

tidak berubah, dan keputusan dan perkenan kehendakNya yang 

merupakan rahasia,  telah memilih mereka di dalam Kristus 

untuk kemuliaan kekal.  Pemilihan ini hanya dikarenakan 

anugerah dan kasihNya yang bebas, bukan karena telah 

melihat sebelumnya adanya iman, atau perbuatan-perbuatan 

baik, atau ketekunan di dalam diri mereka, atau suatu hal lain 

apapun di dalam ciptaan sebagai syarat-syarat atau penyebab-

penyebab yang menggerakkan Dia; dan segalanya adalah 

untuk memuji anugerahNya yang  mulia”. 13 

 

RINGKASAN AJARAN TENTANG PEMILIHAN 

 

Berdasarkan definisi-definisi diatas yang telah maka 

dapat diringkas ajaran tentang pemilihan sebagai berikut:  

 

Bahwa kita harus mengingat beberapa fakta tertentu 

dari Alkitab. Pertama, bahwa adalah bahwa Allah sepenuhnya 

benar. Paulus menegaskan “...Allah adalah benar, dan semua 

manusia pembohong, seperti ada tertulis: "Supaya Engkau 

ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang, jika 

Engkau dihakimi." (Roma 3:4) Kedua, keadaan natur manusia 

yang berdosa dan patut mendapatkan hukuman Allah. Paulus 

menegaskan “seperti ada tertulis: "Tidak ada yang benar, 

seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, 

tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah 

menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang 

berbuat baik, seorang pun tidak” (Roma 3:10-12). Keadaan ini 

disebut dengan kerusakan total (total depravity) dan 

ketidakmampuan total (total inability). 14 Ketiga, bahwa tidak 

ada seorang pun yang atas prakarsanya sendiri mencari Allah. 

Dengan kata lain, Alkitab mengajarkan bahwa walaupun Allah 

menyediakan keselamatan bagi seluruh dunia tidak ada seorang 

pun yang akan menerimanya dan diselamatkan kecuali Allah 

sendiri yang berinisiatif mencari manusia. 

 

1. Bahwa pemilihan adalah tindakan memilih dari 

pihak Allah yang memasukkan sejumlah orang, bukan semua 

orang. Fakta ini didukung oleh tiga alasan. Pertama, fakta 

bahwa sebagian orang terhilang adalah bukti bahwa tidak 

semua yang dipilih. Kedua, kata “memilih” akan kehilangan 

makna jika ternyata semuanya diselamatkan. Ketika diadakan 

pemilihan, seperti nyata pada penggunaan kata itu, hanya ada 

orang-orang tertentu saja yang ditunjuk menduduki suatu 

posisi. Ketiga, Alkitab berbicara berulang-ulang mengenai 



326 

 

mereka yang terhilang, jadi pastilah mereka bukan termasuk di 

antara orang yang dipilih. 

 

2. Bahwa pemilihan itu  adalah tindakan Allah yang 

berdaulat dan seturut dengan kehendakNya yang berdaulat 

(Roma 9:11; 2 Timotius 1:9). Pemilihan Allah berdasarkan 

kedaulatanNya. Allah berdaulat dan bebas secara mutlak. 

Berdaulat berarti tertinggi, dan Allah selalu yang berdaulat 

yang dengan bebas memutuskan rencanaNya terlebih dahulu 

sekarang dan yang akan datang.  

 

3. Bahwa pemilihan adalah tindakan memilih yang 

dibuat Allah sebelum dunia dijadikan (Efesus 1:4). Kadang-

kadang berguna mengingat fakta bahwa Allah itu pribadi tidak 

berwaktu, bahwa ia hidup dalam masa kini yang kekal. 

Karenanya, Ia bukan seakan-akan membuat pilihan miliaran 

tahun sebelum benar-benar mengetahui hal akan dilakukan, 

tetapi Ia mengenal kita sejak dahulu sebagaimana kita adanya 

sekarang. 

4. Bahwa pemilihan adalah tindakan memilih yang 

didasarkan atas hal yang ada dalam diri Allah, bukan atas hal 

yang ada dalam diri manusia. Paulus mengatakan pemilihan 

itu menurut anugerah (Roma 11:5), dan ia juga jelas 

mengatakan hal itu bukan berdasarkan perbuatan (Roma 9:11). 

Pemilihan, seperti keselamatan, semata-mata karena anugerah 

dan bukan karena perbuatan. Jadi jelas Allah tidak 

menyelamatkan orang tertentu karena sebelumnya telah 

melihat ada hal yang baik atau berguna dalam diri orang itu. 

 

5. Bahwa pemilihan adalah tindakan memilih yang 

didasarkan pada kemahatahuan (omnisciense) Allah, yang 

pada gilirannya didasarkan pada ketetapan dan maksud Allah 

yang sudah pasti. Ini berarti bahwa Allah mempunyai 

pengetahuan dasar tentang segala sesuatu yang benar-benar ada 

maupun yang mungkin ada. Dengan demikian, pemilihan Allah 

dilakukan dengan pengetahuan yang sebesar-besarnya. Ada 

sejumlah kata yang perlu diperhatikan sehubungan dengan 

pemilihan. Perhatikan kata-kata dalam KJV: Predestinate 

(menentukan sebelumnya, Roma 8:29, 30; Efesus 1:5, 11, TB: 

tentukan) foreordain (menentukan sebelumnya, 1 Petrus 1:20, 

TB:pilih); foreknow (mengetahui sebelumnya, Roma 8:29; 

11:2; Kisah Para Rasul 2:23; TB:pilih, rencana ); purpose 

(maksud, rencana, Yesaya 14:26; 23:9; 46:11; Yeremia 4:28; 

51:29; Roma 8:28; 9:11, 17; Efesus 1:9,11; 3:11; 2 Timotius 

1:9; TB: rancangan, putusan, rencana, maksud). Jelas bahwa 

Allah telah menetapkan semua yang telah dibuatNya, dan 

alasan mengapa Allah mengetahui hal yang akan terjadi adalah 

karena Ia telah merencanakan atau menetapkannya. 

 

6. Bahwa pemilihan adalah tindakan memilih yang 

sepenuhnya pasti digenapi; tidak ada kuasa apapun yang 

sanggup menggagalkannya. Roma 8:28-30 menunjukkan 

bahwa setiap orang yang telah  dipilih (KJV:forknown) oleh 

Allah akan dipanggil, dibenarkan dan dimuliakan. Ayat 33 

mengemukakan bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup  

menggugat orang pilihan Allah, dan pasal ini diakhiri dengan 

jaminan bahwa tidak ada hal apapun yang sanggup 

memisahkan orang pilihan dari Allah yang ada di dalam Yesus 

Kristus. Kisah Para Rasul 13:48 berkata: “dan semua orang 

yang ditentukan Allah untuk hidup kekal, menjadi percaya”. 

 

7. Bahwa pemilihan adalah tindakan memilih yang 

selaras dengan kebebasan manusia. Pemilihan tidak memaksa 

orang yang dipilih untuk percaya. Tidak ada orang yang dalam 

mempercayai injil merasa telah dipaksa melawan kehendaknya 

sehingga ia menjadi percaya. Barangkali pada titik ini justru  



327 

 

manusia paling tak menyadari caranya Allah bekerja dalam 

kehendak seseorang tanpa merusak kebebasannya. Bahkan 

rasul Paulus, setelah membicarakan maksud pemilihan Allah 

atas Israel, harus mengakui, “O, alangkah dalamnya kekayaan, 

hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki 

keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-

jalan-Nya! Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? 

Atau siapakah yang pernah menjadi penasihat-Nya? Atau 

siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada-Nya, 

sehingga Ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu 

adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah 

kemuliaan sampai selama-lamanya!”(Roma 11:33-36). Harus 

diperhatikan bahwa ada perbedaan antara pihak yang bebas dan 

kebebasan kehendak. Semua makhluk yang memiliki tanggung 

jawab moral adalah pihak yang bebas, baik malaikat atau 

malaikat yang jatuh maupun manusia. Allah adalah pihak yang 

bebas dari tanggung jawab moral; sekalipun demikian Allah 

tidak bebas berkehendak untuk berdosa. Tidak mungkin bagi 

Allah untuk berdosa. Ada perbedaan juga antara pihak yang 

bebas  atau kebebasan pribadi dan kemampuan. Seseorang bisa 

merupakan pihak yang bebas dari tanggung jawab moral, 

bertanggung jawab terhadap diri sendiri atas hal yang 

dilakukannya, namun kebebasan ini tidak memberi  ia 

kemampuan mengubah naturnya sehingga memiliki 

kesanggupan berkenan kepada Allah. Dengan kata-kata 

Alkitab, “Dapatkah orang Etiopia mengganti kulitnya atau 

macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat 

berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat 

jahat?”(Yeremia 13:23). 

 

8. Bahwa tujuan akhir dari pemilihan sebagaimana 

semua  ketetapan ilahi lainnya ialah kemuliaan Allah (Roma 

11:36). Tindakan Allah yang berdaulat dimana Ia menetapkan 

orang percaya untuk diselamatkan adalah untuk memuji 

kemuliaan anugerahNya (Efesus 1:4-6,11-12). Allah 

dimuliakan dalam pernyataan dari anugerah yang tidak 

bersyarat (unconditional grace) seperti yang tertulis dalam 

Roma 9:23; Wahyu 4:11. Itulah sebabnya tidak keliru untuk 

beranggapan bahwa kesatuan tema dari Kitab suci adalah 

kemuliaan Allah. Bersama dengan rasul Paulus kita dapat 

berkata “Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, 

dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-

lamanya” (Roma 11:36). 

 

HAL-HAL YANG BUKAN PENGERTIAN PEMILIHAN 

 

Setelah mengerti apa itu pemilihan, perlu bagi kita untuk 

menegaskan hal-hal yang bukan merupakan pemilihan. 

1. Pemilihan bukan tindakan sewenang-wenang atau 

pun asal-asalan dari Allah. Pemilihan itu sesuai dengan 

ketetapan kekal dan kehamatahuan Allah (Roma 8:28, 29, 9:11; 

Efesus 1:4-11; 1 Petrus 1:2). 

2. Pemilihan bukan tindakan untuk memilih sebagian 

orang supaya terhilang atau ketetapan penolakan. Pemilihan 

dilakukan untuk penyelamatan, bukan untuk penghukuman (1 

Tesalonika 1:4; 2 Tesalonika 2:13). Perhatikan kembali 

perbedaan antara predestinasi dan pemilihan di atas. 

3. Pemilihan bukan tindakan memilih yang dilakukan 

manusia, walaupun manusia harus membuat pilihan jika ingin 

diselamatkan. Pemilihan adalah tindakan memilih dari Allah. 

Kristus berkata kepada para rasulNya, “Bukan kamu yang 

memilih aku, tetapi Akulah yang memilih kamu” (Yohanes 

15:16). 

4. Pemilihan bukan hanya dilakukan untuk suatu 

posisi atau untuk pelayanan, walaupun Allah memilih orang-
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orang untuk tugas khusus. Pemilihan juga dilakukan untuk 

keselamatan (2 Tesalonika 2:13). 

5. Pemilihan saja bukan mengakibatkan keselamatan 

orang. Charles C. Ryrie menyatakan “memang, pemilihan tentu 

saja menegaskan bahwa orang-orang yang dipilih akan 

diselamatkan, tetapi pemilihan itu sendiri tidak menyelamatkan 

mereka. Orang diselamatkan karena anugerah oleh iman pada 

kematian pengganti yang dialami Kristus. Dan tentu saja, 

mereka harus belajar tentang kematian Kristus untuk mengisi 

iman mereka. Dengan demikian, pemilihan kematian Kristus, 

kesaksian tentang kematianNa, dan iman orang itu sendiri, 

semuanya perlu agar orang itu dapat diselamatkan”. 15 

 

ANALOGI DAN ILUSTRASI  

 

Tiga keberatan yang keliru telah ditujukan terhadap 

ajaran tentang pemilihan ini. Pertama, kerena Allah telah 

menetapkan segala sesuatu termasuk menetapkan untuk 

memilih orang-orang tertentu berarti Allah itu tidak adil. 

Kedua, ajaran tentang pemilihan ini menjadikan Allah sebagai 

pembuat dosa. Ketiga, dengan penetapan pemilihan ini berarti 

melanggar kehendak bebas (freewell) manusia sehingga hidup 

manusia di dunia ini hanya sandiwara.  

Untuk menjelaskan kebenaran ini sekaligus menjawab 

keberatan-keberatan diatas, Charles C. Ryrie, telah memikirkan 

sebuah kata yang lain dari decree (ketetapan) Tuhan ini yang 

tentunya berhubungan erat dengan pemilihan, yaitu design 

(rencana). Kata rencana (design) ini mengingatkan kita pada 

kata “arsitek”.  Dan ini merupakan konsep yang dangat 

membantu dalam ajaran ini.  Allah adalah arsitek dari suatu 

rencana yang sungguh-sungguh memasukkan segala sesuatu, 

tetapi memasukkan segala sesuatu dalam hubungan yang 

berbeda. Rencana-rencana arsitek ini sangat terperinci. 

Demikian juga rencana Allah. Dalam proses pembangunan 

suatu gedung, para pakar dapat memprediksi bahwa banyak 

sekali pekerja yang akan cedera dan kadang-kadang beberapa 

diantara mereka akan meninggal. Statistik yang mengerikan itu 

dimasukkan dalam rencana pembangunan, namun demikian 

kita tidak akan menganggap bahwa arsitek tersebut 

bertanggung jawab terhadap terjadinya kecelakaaan atau cedera 

dan kematian, asalkan telah diadakan pengamanan yang 

standar dan benar. Tindakan ceroboh, tidak menaati peraturan,  

dan melanggar pembatas keselamatan biasanya menyebabkan 

terjadinya kecelakaan. Tetapi kesalahan siapakah itu?  Itu 

adalah kesalahan mereka yang bertindak ceroboh dan tidak 

menaati peraturan keselamatan. Demikian pula rencana Allah 

(termasuk rencana pemilihan) telah dibuat sedemikian rupa 

sempurnanya sehingga tanggung jawab atas dosa terletak pada 

manusia, meskipun Allah secara sengaja memasukkan dosa 

dalam rencanaNya.15 

Sementara itu Tony Evans memberikan ilustrasi yang 

menghubungkan penyediaan kasih karunia, pemilihan dan 

respon manusia dalam keselamatan. Perlu disadari, bahwa 

tidak ada ilustrasi yang sempurna yang mampu menyingkapkan 

misteri pemilihan secara tuntas, walau demikian ilustrasi Evans 

berikut sangat membantu menjelaskan konsep tersebut. Evans 

berkata “Bayangkan bahwa saya sudah mengundang lima 

ratus orang ke sebuah aula untuk sebuah peristiwa tertentu. Di 

luar panas dan AC tidak berjalan dengan baik sehingga untuk 

bertindak ramah sekali saya membeli untuk setiap orang yang 

hadir di aula minuman dingin karena saya mau supaya mereka 

mempunyai sesuatu untuk menghilangkan rasa haus mereka. 

Saya pesan lima ratus minuman dengan harga satu dolar 

masing-masing. Semua uang yang saya miliki terpakai untuk 

membeli minuman itu, tetapi saya begitu mengasihi orang-

orang di aula sehingga saya tidak mau membiarkan mereka 
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haus. Tidak ada keran air dan tidak ada orang yang 

mempunyai uang untuk membayar minuman sehingga kalau 

saya tidak membayar harga itu tidak ada orang yang akan 

mendapat minuman. Oleh karena itu, saya tempatkan minuman 

dingin itu di depan ke lima ratus  ratus orang dan 

mengundang: “siapa yang ingin minum, datanglah dan minum 

minuman gratis. Saya sudah membayarnya.”  

 

Namun, andaikata ada beberapa orang yang 

mengatakan, “saya mau minuman diet,” “saya tidak terlalu 

haus,” “itu bukan minuman favorit saya,” dan mereka semua 

member alasan untuk menolak undangan saya untuk 

mengambil minuman dingin yang sudah saya beli dengan 

segala yang saya miliki, maka semua orang berdiri dan keluar 

ruangan tanpa minuman dingin mereka. Masalahnya bukan 

karena minuman itu belum dibayar. Saya tidak perlu 

membelinya, tetapi saya membayar semuanya karena kasih 

dan karunia karena saya peduli terhadap orang-orang yang 

kepanasan dan haus itu. Karena harga yang saya bayar, saya 

tidak akan membiarkan minuman dingin sebanyak lima ratus  

buah ini terbuang. Jadi saya keluar aula dan “memilih” dua 

puluh empat orang dan saya katakan kepada mereka, “Boleh 

saya bicara sebentar kepada anda? Anda tahu, minuman 

dingin ini saya beli mahal sekali sehingga saya tidak mau 

minuman itu terbuang begitu saja. Saya bayar mahal sekali 

untuk memberi anda minuman segar. Maukah anda masuk 

kembali dan menikmati apa yang sudah saya beli untuk anda? 

Saya masih mempunyai minuman dingin di dalam untuk setiap 

orang yang mau menghilangkan rasa hausnya, dan minuman 

itu masih tetap gratis.” Kemudian, dua puluh empat orang itu 

memutuskan untuk menerima tawaran saya, dan anda salah 

satu dari mereka, dan anda menyadari bahwa anda memang 

haus. Anda mengakui saya benar-benar murah hati sehingga 

dengan bertindak atas kemauan sendiri anda menerima 

tawaran saya, kembali ke aula, dan menikmati minuman dingin 

itu. Saya memilih anda untuk kesempatan ini, dan jika saya 

tidak memilih anda, anda tidak akan mendapat minuman 

dingin itu. Namun, anda memutuskan untuk minum karena 

saya tidak memaksa anda. Jadi, anda masuk lagi, menikmati 

minuman anda, dan memuji saya karena saya membeli 

minuman itu untuk anda. 

 

Bagaimana dengan empat ratus tujuh puluh enam 

orang lain di luar yang tidak saya hubungi dengan cara khusus 

itu? Saya tidak bertindak tidak adil terhadap mereka karena 

saya sudah menawarkan minuman kepada mereka. Bukan 

hanya itu sebab mereka masih dapat kembali dan datang 

minum kalau mereka berubah pikiran karena pintu masih 

terbuka, minuman dingin masih tersedia, dan harga sudah 

dibayar. Pada hakikatnya, mereka yang memutuskan untuk 

menerima tawaran saya dan kembali sekarang memperlihatkan 

bahwa mereka anggota dari kelompok orang-orang terpilih 

tanpa mengurangi pentingnya bahwa mereka telah membuat 

pilihan. Yang lain yang pergi dengan rasa haus pergi dalam 

keadaan itu karena mereka menolak tawaran saya, bukan 

karena saya tidak keluar untuk memanggil mereka kembali. 

Mereka yang tidak menikmati minuman itu tidak dapat 

mempersalahkan saya, dan mereka yang mendapat minuman 

tidak dapat berterima kasih kepada siapapun kecuali saya 

karena mereka tidak berbuat apa-apa untuk diberikan 

minuman itu. 

Pada akhirnya, banyak diantara lima ratus orang itu 

mungkin menolak tawaran saya, tetapi dalam pilihan itu saya 

menjamin bahwa paling sedikit dua puluh empat orang akan 

menikmati tawaran saya yang murah hati. Kalvari terlalu 

mahal bagi Allah dan tidak pantas tawaran-Nya akan 
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keselamatan ditolak semua orang. Jadi, Ia memastikan supaya 

beberapa orang akan diselamatkan, dan Ia melakukannya 

sedemikian rupa sehingga siapa yang masih mau boleh datang 

juga. Kalau mereka tidak datang, itu adalah karena mereka 

tidak mau datang, bukan karena Allah yang menutup pintu. Ia 

mendapat kemuliaan dan puji-pujian dalam segala sesuatu”. 16 

 

PENUTUP 

 

Pengajaran tentang pemilihan ini (the doctrine of 

election) memiliki implikasi praktis bagi orang-orang Kristen, 

yaitu: 

1. Membuat kita takjub akan kebesaran Allah yang bijak, 

berkuasa dan penuh kasih. Kita semakin memahami kasih 

Allah yang luar biasa. Ia mengasihi kita ketika kita masih 

berdosa (Roma. 5:6). Allah juga tidak berhenti mengasihi 

kita ketika kita nanti melakukan dosa yang sebesar apa 

pun, karena pada dasarnya Ia memang memilih kita bukan 

karena kebaikan kita (1 Yohanes 1:9). 

2. Memotivasi kita untuk mempercayakan seluruh hidup kita 

kepada Tuhan yang Mahakuasa. Kita meyakini bahwa 

keselamatan kita tidak bisa hilang, karena rencana Allah 

tidak bisa gagal (Yohanes 10:28-29).  

3. Memberi semangat bagi kita dalam memberitakan Injil 

supaya orang dapat selamat. Dan  gigih memberitakan Injil 

kepada setiap orang bahkan orang yang keras hati, karena 

kalau orang itu ditetapkan Allah untuk selamat, orang itu 

suatu ketika pasti akan selamat.  

4. Memberi kepastian karena mengetahui bahwa Allah 

dengan kedaulatanNya menetapkan dan mengontrol segala 

sesuatu. Pengetahuan ini bagi kita memberi sukacita dan 

penghiburan dalam keselamatan yang besar yang telah 

Tuhan sediakan bagi kita yang dipilih Allah dalam 

kekekalan. 

5. Membawa untuk merendahkan diri dihadapan Tuhan, 

karena ajaran pemilihan ini menunjukkan bahwa Allah 

mengasihi kita, bukan karena siapa kita atau apa yang kita 

perbuat, melainkan kerena Dia memutuskan untuk 

mengasihi kita. Dengan demikian respon yang tepat 

kepada Allah adalah dengan memujiNya selama-lamanya. 

Paulus berkata, “O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat 

dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki 

keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami 

jalan-jalan-Nya! Sebab, siapakah yang mengetahui 

pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi 

penasihat-Nya? Atau siapakah yang pernah memberikan 

sesuatu kepada-Nya, sehingga Ia harus menggantikannya? 

Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan 

kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-

lamanya!” (Roma 11:33-36). 

6. Ajaran ini dengan keras menentang kesombongan manusia 

yang ingin menjalankan kehidupannya sendiri tanpa 

kesadaran akan kedaulatan Tuhan yang mengontrol segala 

sesuatu dan yang kepadaNya setiap manusia harus 

memberikan pertanggungjawaban atas kehidupan dan 

perbuatannya.  
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Efesus 4:18; Titus 1:15); dan  (2) bahwa secara natur, tidak ada 

sesuatu dalam diri manusia yang membuatnya layak untuk 

berhadapan dengan Allah yang benar (Roma 3:10-12). 

Sedangkan ketidakmampuan total berarti: (1) Orang yang 

belum lahir baru tidak mampu melakukan, mengatakan, atau 

memikirkan hal yang sungguh-sungguh diperkenan Allah, yang 

sungguh-sungguh menggenapi hukum Allah; (2) tanpa karya 
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mampu mengubah arah hidupnya yang mendasar, dari dosa 

mengasihi diri sendiri menjadi kasih kepada Allah. Perlu 

ditegaskan bahwa ketidakmampuan total bukanlah berarti 

orang yang belum lahir baru sesuai naturnya tidak mampu 
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orang yang belum lahir baru masih mampu melakukan bentuk-
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ini tidak digerakan oleh kasih kepada Allah dan tidak pula 
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KEDAULATAN ALLAH (Bagian 5): Ajaran Tentang 

Penebusan Tak Terbatas (The Doctrine of Unlimited 

Atonement) 

Oleh: Samuel T. Gunawan, M.Th 

 

 

“Allah tidak meluputkan seorang pun dalam penentuan belas 

kasihanNya. Allah tidak ingin semua orang binasa. Tidak 

seorang pun akan dilemparkan ke neraka karena kristus tidak 

mati bagi mereka, tetapi karena mereka menolak tawaran Allah 

akan keselamatan di dalam Kristus” - Kevin J. Conner - 

 

PENDAHULUAN 
 

Ajaran tentang penebusan tidak terbatas (unlimited atonement) 

telah banyak disalah pahami dan oleh beberapa orang secara 

sepihak langsung dianggap sama dengan universalisme. Ketika 

membahas tentang luasnya penebusan melalui karya Kristus 

maka kita tidak dapat menghindari pertanyaan klasik “untuk 

siapakah Kristus mati?”. Apakah Kristus mati untuk dosa 

seluruh umat manusia, ataukah hanya untuk sekelompok orang 

pilihan saja yang dipilih oleh Allah untuk menerima 

anugerahNya yang menyelamatkan? 

 

 

Millard J. Erikcson menjelaskan, “Karena kematian Kristus 

memiliki nilai yang tak terhingga maka kematian tersebut 

cukup untuk semua orang pilihan tanpa memandang 

jumlahnya. Yang dipersoalkan sebenarnya ialah apakah Allah 

mengutus Kristus untuk menyediakan keselamatan bagi semua 

orang, atau hanya bagi semua orang yang telah dipilihNya. 

Jawaban kita tergantung pada pengertian kita mengenai urutan 

logis dari ketetapan-ketetapan Tuhan.” 1 

 

Charles C. Ryrie menuliskan tiga pandangan mengenai luasnya 

jangkauan penebusan ini. Pertama, Arminianisme atau 

pengikut ajaran Jaccobus Arminius menerima penebusan 

universal atau tak terbatas beserta dengan gagasan bahwa 

anugerah yang cukup disediakan bagi semua orang sehingga 

mereka boleh percaya. Kedua,  Amyraldianisme atau pengikuti 

Moses Amyraldus atau disebut juga (four-point calvinists) 

berpegang pada penebusan tak terbatas, dengan menganggap 

bahwa tujuan kematian Kristus adalah untuk menyediakan 

penggantian bagi semua orang. Ketiga, Ultra Calvinisme atau 

disebut juga five-point calvinists beranggapan bahwa Kristus 

mati untuk menjamin keselamatan bagi orang-orang terpilih.2 

 

KETETAPAN TUHAN DALAM HUBUNGANNYA 

DENGAN PENEBUSAN 

 

Sebagaimana telah disebutkan diatas, Millard J. Erickson 

menjelaskan bahwa jawaban kita terhadap pertanyaan “apakah 

Allah mengutus Kristus untuk menyediakan keselamatan bagi 

semua orang, atau hanya bagi semua orang yang telah 

dipilihNya, tergantung pada pengertian kita mengenai urutan 

logis dari ketetapan-ketetapan Tuhan”.  Hal yang sama juga 

ditegaskan oleh Charles C. Ryrie, “Pandangan-pandangan 

diatas (penebusan terbatas atau tidak terbatas) berhubungan 

dengan pertanyaan tentang urutan ketetapan-ketetapan Allah”.3 

Karena itu, perlu bagi kita untuk meninjau kembali ajaran 

tentang ketetapan Tuhan ini berdasarkan tiga pandangan 

lapsarian.  

 

Para teolog, membagi ketetapan Allah (Devine decree) ke 
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dalam empat ketetapan besar (four decrees of God), yaitu: 

ketetapan mencipta, ketetapan mengijinkan dosa, ketetapan 

menyediakan keselamatan, dan ketetapan memilih. Karena 

Allah itu kekal, Ia tidak terikat oleh waktu, maka urut-urutan 

ini lebih berdasarkan pemikiran logis ketimbang kronologis.  

 

Walaupun para teolog menyetujui keempat pembagian diatas, 

tetapi mereka berbeda ketika menyangkut pertanyaan “apakah 

ketetapan mengenai pemilihan (election) itu berada di depan 

(before) atau sesudah (after) ketetapan untuk mengijinkan 

kejatuhan atau lapse (kejatuhan manusia)”. Dari kata lapse ini 

muncul istilah “lapsarian”. Berikut ini ringkasan urut-urutan 

ketetapan Tuhan yang dikutip juga dari berbagai sumber dalam 

karya para teolog seperti Millard J. Erickson, Henry C. 

Thiessen, Charles C. Ryrie, Paul Enns, Charles F. Beker, Louis 

Berkhof. 

 

1. Supralapsarian: Pemilihan, Penciptaan, Kejatuhan, 

Penyediaan. Ini adalah pandangan Hiper-Calvinis. Yang 

meletakkan ketetapan pemilihan mendahului ketetapan 

penciptaan, ketetapan kejatuhan dan ketetapan penyediaan. 

Dengan menempatkan ketetapan pemilihan mendahului 

ketetapan penyediaan, secara logis pandangan ini mengarahkan 

untuk menyakini bahwa dalam pemikiran Tuhan sejak semula 

sudah ada rencana mengenai kelompok orang-orang yang 

terpilih dan kelompok yang terhilang, dengan kata lain 

keselamatan hanya disediakan bagi orang-orang yang terpilih. 

Ketetapan mengenai penciptaan dan kejatuhan hanyalah 

sekedar rencana pencapaian tujuan pemilihan tersebut, karena 

secara logis disimpulkan bahwa Allah menetapkan 

menciptakan umat manusia lalu menetapkan kejatuhan 

sehingga Ia mempunyai orang berdosa untuk diselamatkan. 

Akhirnya, kesimpulan logis menurut pandangan ini bahwa 

jangkauan penebusan terbatas (limited atonement), yaitu hanya 

pada orang-orang yang terpilih. 

 

2. Infralapsarian: Penciptaan, Kejatuhan, Pemilihan, 

Penyediaan. Berbeda dengan pandangan supralapsarian, maka 

infralapsarian menempatkan ketetapan penciptaan dan 

ketetapan kejatuhan  didepan ketetapan pemilihan, dan secara 

logis menyimpulkan bahwa Allah menyediakan keselamatan 

karena adanya kejatuhan, dan bahwa bukan Ia menyebabkan 

manusia mengalami kejatuhan sehingga Ia memiliki orang-

orang berdosa untuk diselamatkan. Dengan menempatkan 

pemilihan didepan penyediaan sebagaimana suprlapsarian, 

maka infralapsarian mengarahkan untuk menyakini kesimpulan 

logis bahwa jangkauan penebusan terbatas, yaitu hanya untuk 

orang-orang yang dipilih. 

 

3. Sublapsarian: Penciptaan, Kejatuhan, Penyediaan, 

Pemilihan. Sublapsarian sependapat dengan infralapsarian 

dalam menempatkan ketetapan pemilihan dibelakang ketetapan 

penciptaan dan ketetapan kejatuhan. Tetapi, Sublapsarian 

berbeda dari Infralapsarian dan Supralapsarian dengan 

menempatkan ketetapan pemilihan didepan ketetapan 

penyediaan. Secara logis pandangan ini mengarahkan pada 

kesimpulan bahwa jangkauan penebusan tidak terbatas 

(unlimited atonement), yaitu bahwa keselamatan telah 

disediakan bagi seluruh dunia dan bahwa Allah telah 

menetapkan orang-orang tertentu yakni orang-orang yang 

dipilih untuk diselamatkan. Menurut Millard J. Erickson, 

pandangan ini merupakan pandangan Calvinis Moderat. Ia 

menjelaskan bahwa “menurut pandangan ini, secara logis Allah 

terlebih dahulu menetapkan untuk menyediakan keselamatan, 

lalu kemudian memilih beberapa orang untuk menikmatinya”. 

4  
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Perhatikan ringkasan dari tiga pandangan lapsarian diatas 

sebagaimana yang disajikan oleh Charles F. Beker sebagai 

berikut ini. (1) Supralapsarian: Pemilihan, Penciptaan, 

Kejatuhan, Penyediaan; (2) Infralapsaria: Pencitaan, Kejatuhan, 

Pemilihan, Penyediaan; (3) Sublapsarian: Penciptaan, 

Kejatuhan, Penyediaan, Pemilihan.5 

 

Ringkasnya, dengan menempatkan ketetapan penyediaan 

setelah ketetapan pemilihan, maka secara logis supralapsarian 

dan infralapsarian menegaskan pada penebusan terbatas. 

Sedangkan sublapsarian yang menempatkan ketetapan 

penyediaan mendahului ketetapan pemilihan, maka secara logis 

menegaskan pada penebusan tak terbatas.  

 

PENEGASAN PENTING DARI PENEBUSAN TAK 

TERBATAS 
 

Saya berpendirian Sublapsarian dari Calvinis Moderat ini 

dalam hal urut-urutan ketetapan Tuhan. Karena itu, saya 

mengikuti teolog-teolog seperti Chales C. Ryrie, Paul Enns, 

Millard J. Erickson, Agustus H. Strong, yang menerima ajaran 

tentang jangkauan penebusan yang bersifat tidak terbatas 

(unlimited atonement) ini, dengan penegasan sebagai berikut: 

 

Pertama, perlu ditegaskan bahwa pengikut pandangan 

penebusan tak terbatas berbeda dengan Universalisme atau 

Rekonsiliasionis Universalisme. Pengikut ajaran Universalisme 

ini beranggapan bahwa semua orang cepat atau lambat akan 

diselamatkan. Ajaran yang lebih baru dari Universalisme 

mengajarkan bahwa semua orang saat ini diselamatkan,  

meskipun semuanya tidak menyadari hal itu. Ajaran 

Universalisme ini sangat berbeda dari pandangan penebusan 

tak terbatas dari Calvinis Moderat.  

 

Charles C. Ryrie menegaskan, “Penganut paham penebusan 

yang tak terbatas bukanlah orang-orang universalis. Mereka 

tidak percaya bahwa pada akhirnya semua orang akan 

diselamatkan. Pandangan mereka juga tidak mengharuskan 

atau secara logis membawa pada kesimpulan yang 

menyimpang seperti itu, memaksakan hal ini berarti 

menciptakan orang-orang pemikat kepercayaan”.6 Selanjutnya, 

Ryrie menegaskan “Dengan kata lain: penganut paham 

penebusan tak terbatas mengakui bahwa penebusan itu adalah 

terbatas maupun tidak terbatas”.7 Tampaknya, hal ini 

dihubungkan oleh Ryrie dengan luasnya jangkauan penebusan, 

karena Ryrie dengan jelas mempertanyakan, “adakah ayat-ayat 

Alkitab yang meluaskan jangkauan penebusan diluar mereka 

yang terpilih? 8   

 

Ryrie mengakui berdasarkan pertimbangan eksegesis dan 

teologis bahwa penebusan disediakan bagi semua orang tetapi 

hanya efektif bagi orang-orang yang terpilih. Ryrie 

menegaskan, “Semua orang tersesat, termasuk juga orang-

orang yang terpilih. Fakta bahwa seseorang dipilih tidak berarti 

menjadikan dirinya kurang tersesat dibandingkan dengan 

orang-orang yang tidak terpilih. Siapapun yang ingin 

diselamatkan harus percaya. Bapa akan menarik orang itu, 

namun ia harus datang (Yohanes 6:37:44).” 9 

 

Kedua, pengikut pandangan penebusan tidak terbatas berbeda 

dengan Arminianisme. Pandangan penebusan tak terbatas dari 

Calvinis Moderat ini menurut Millard J. Erickson adalah 

bahwa “menurut pandangan ini, secara logis Allah terlebih 

dahulu menetapkan untuk menyediakan keselamatan, lalu 
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kemudian memilih beberapa orang untuk menikmatinya”. 10  

Selanjutnya Millard menegaskan “Orang yang menafsirkan 

bahwa pandangan yang saya kemukakan ini adalah pandangan 

Arminianisme perlu diingatkan bahwa yang membedakan 

Calvinisme dari Arminianisme bukanlah pandangan tentang 

hubungan diantara ketetapan untuk menyediakan keselamatan 

dan ketetapan untuk menganugerahkan keselamatan kepada 

beberapa orang dan tidak menganugerahkan kepada orang lain. 

Sebaliknya, hal yang menentukan ialah apakah ketetapan untuk 

memilih itu berdasarkan semata-mata pada kehendak Allah 

yang mutlak berdaulat (Calvinisme) atau juga berdasarkan 

pada pengetahuanNya sebelumnya mengenai jasa dan iman 

dalam diri orang yang terpilih (Arminianisme)”.11 

 

Ketiga, pengikut pandangan penebusan tidak terbatas 

beranggapan bahwa luasnya ruang lingkup penyediaan 

keselamatan tidak terbatas tetapi penerapannya (aplikasinya) 

terbatas.  Dengan melakukan pembedaan luasnya penyediaan 

dan terbatasnya penerapan, hal  ini yang membedakannya dari 

teologi reformed. Charles F. Beker telah mengamati dan 

memberi tanggapan, ia menulis “Kelihatannya Berkhof dan 

para ahli teologi Reformed lainnya menggunakan kata 

menyediakan dengan pengertian bukan hanya menyediakan 

tetapi nyatanya mengenakan”. Selanjutnya Beker menjelaskan, 

“Dipihak lain, ketika para ahli teologi membedakan antara 

luasnya penyediakan dan luasnya pengenaan, kelihatannya 

mereka tidak maksudkan penyediaan berarti pengenaan 

sekaligus. Jadi letak masalahnya kelihatannya ada pada soal 

pendefinisian istilah”.12  Mengingat pentingnya ajaran 

keseimbangan antara ruang lingkup penyediaan penebusan dan 

penerapannya ini maka perlu dijelas lebih lanjut. 

 

PENYEDIAAN DAN PENERAPANNYA 

 

Berdasarkan hal diatas perlu bagi kita untuk membedakan 

antara penyediaan penebusan dari penerapannya. Saya 

mendefinisikan penyediaan sebagai “Allah telah menyediakan 

keselamatan di dalam Yesus Kristus bagi semua orang, 

sekalipun tidak semua orang diselamatkan”.  Definisi ini sudah 

cukup jelas untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan 

dengan luasnya jangkauan penebusan yaitu: “apakah 

keselamatan itu untuk semua orang ataukah terbatas hanya 

untuk sebagian orang tertentu saja?”  13 

 

Kematian Kristus adalah untuk kebaikan umat manusia dan 

Allah tidak membatasi siapapun dalam penyediaan 

kematianNya. Merupakan belas kasih Tuhan agar semua orang 

diselamatkan (2 Petrus 2:9). Dalam penyediaanNya, Allah 

memberikan kesempatan yang sama untuk semua manusia 

(Yohanes 3:16; Roma 10:34; 2 Kor 5:15; 1 Timotius 2:4; Ibrani 

2:9). 

 

Tuhan telah menyediakan keselamatan untuk semua orang dan 

Roh Kudus meyakinkan manusia agar menerima keselamatan. 

Walaupun demikian, Alkitab juga mengajarkan bahwa tidak 

semua orang akan diselamatkan. Hal ini merupakan misteri 

Allah dalam pemilihan, dan terjadi karena penolakan dan 

ketidakpercayaan kepada Kristus (Yohanes 5:10; 2 Korintus 

5:18-20; Titus 2:11). Jelaslah bahwa keputusan untuk 

menerima atau menolak Kristus adalah tanggung jawab 

manusia. Menolak Kristus berarti tidak diselamatkan. Jadi 

apabila seseorang tidak menerima keselamatan, dalam hal ini 

Allah tidak dapat dipersalahkan. Persediaan keselamatan cukup 

untuk semua manusia. Sebagimana mana yang ditegaskan 

Kevin J. Conner “Allah tidak meluputkan seorang pun dalam 

penentuan belas kasihanNya. Allah tidak ingin semua orang 
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binasa. Tidak seorang pun akan dilemparkan ke neraka karena 

kristus tidak mati bagi mereka, tetapi karena mereka menolak 

tawaran Allah akan keselamatan di dalam Kristus”.14  

 

Selanjutnya, Conner mengutip Robert Clarke dalam The Christ 

of God demikian: “Pendamaian bersifat universal dalam ruang 

lingkupnya (penyediaannya)... Sekalipun Allah mengasihi 

semua orang, dan Kristus mati bagi semua orang, tidak berarti 

bahwa semua orang akan selamat, terlepas dari tanggapan 

mereka terhadap kebenaran Injil. Tidak semua orang 

diselamatkan karena penerapan karya pendamaian Kristus 

dibatasi bagi mereka yang bertobat dari dosa dan percaya 

kepada Yesus.” 15 

 

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa keselamatan 

disediakan untuk semua manusia dan ketidakpercayaan serta 

penolakan terhadap Kristus merupakan faktor penyebab 

sehingga sebagian orang tidak diselamatkan. Dengan demikian 

kedua hal ini sangat penting dalam keselamatan, yaitu 

Penyediaan dan Penerapan. Penyediaan adalah Allah memberi 

sedangkan penerapan adalah manusia menerima. Penyediaan 

menyangkut kemahakuasaan Allah sedangkan penerapan 

menyangkut tanggung jawab manusia. Keduanya harus 

ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya. Berikut ini 

beberapa pernyataan dari Alkitab yang berkaitan dengan 

penyediaan Allah dan penerapan oleh manusia. (1) Kristus 

adalah Juruselamat bagi semua manusia (penyediaan), terutama 

bagi mereka yang percaya (penerapan) kepadaNya (1 Timotius 

4:10); (2) Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia 

mengaruniakan AnakNya yang tunggal (penyediaan) supaya 

setiap orang yang percaya kepadaNya (penerapan) tidak binasa 

melainkan beroleh hidup yang kekal (Yohanes 3:16); (3) 

Kristus menjadi pokok keselamatan yang kekal (penyediaan) 

bagi semua orang yang taat (penerapan) kepadaNya (Ibrani 

5:9). 

 

PERTIMBANGAN EKSEGESIS DAN TEOLOGIS DARI 

PANDANGAN PENEBUSAN TAK TERBATAS 
 

Millard J. Erickson memberi penjelasan bahwa mereka yang 

berpegang pada penebusan tidak terbatas memiliki dasar ayat-

ayat Kitab Suci pendukung yang dapat dikelompokkan 

kedalam tiga kategori. Pertama, kategori ayat-ayat yang 

menunjuk bahwa kamatian Kristus atau penebusan sebagai 

duatu peristiwa yang bersifat universal. Kedua, ketagori ayat-

ayat yang menunjukkan kebinasaan orang-orang yang 

untuknya Kristus telah mati. Ketiga, kategori ayat-ayat yang 

menunjukkan bahwa Injil harus diberitakan dimana-mana atau 

kepada semua manusia.16  Sedangkan Charles C. Ryrie 

menegaskan penebusan tak terbatas dengan melakukan 

pertimbangan eksegesis dan pertimbangan teologi.17  

 

1. Pertimbangan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa karya 

penebusan yang dikerjakan oleh Kristus merupakan suatu 

peristiwa yang berdampak universal.  

 

Pertama, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Kristus dengan 

kata-kata sebagai berikut, “Lihatlah, Anak Domba Allah yang 

menghapus dosa dunia” (Yohanes 1:29).  

 

Kedua, Rasul Yohanes menggambarkan kedatangan Kristus 

dalam istilah-istilah yang universal “Karena begitu besar kasih 

Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-

Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-

Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal” 

(Yohanes 3:16).  
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Selanjutnya dalam suratnya kirimannya Yohanes menuliskan 

“Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan 

untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.” (1 

Yohanes 2:2) dan “Dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa 

Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi Juruselamat dunia.” 

(1 Yohanes 4:14).18  

 

Ketiga, Paulus berbicara tentang kematian Kristus untuk semua 

orang “Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami 

telah mengerti, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua 

orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati 

untuk semua orang, supaya  mereka yang hidup, tidak lagi 

hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati 

dan telah dibangkitkan untuk mereka.” (2 Korintus 5:14-15). 

Selanjutnya Paulus juga mengajarkan bahwa “Itulah sebabnya 

kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh 

pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juruselamat semua 

manusia, terutama mereka yang percaya.” (1 Timotius 4:10).  

 

Keempat,  Penulis Kitab Ibrani mengatakan bahwa “Tetapi 

Dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah 

dari pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh 

karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan 

hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut 

bagi semua manusia.” (Ibrani 2:9). 

 

2. Pertimbangan ayat-ayat yang menunjukkan adanya orang-

orang yang binasa yang untuknya Kristus telah mati.  

Pertama, perhatikan ayat-ayat berikut ini yang menjelaskan 

adanya seorang saudara seiman yang disakiti hatinya atau 

dibinasakan oleh perbuatan seorang saudara seiman. Paulus 

mengatakan “Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh 

karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup 

lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan 

saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati 

untuk dia” (Roma 14:15). Selanjutnya Paulus mengatakan 

“Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, 

yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena 

"pengetahuan"mu” (1 Korintus 8:11). Pernyataan yang lebih 

tegas lagi disampaikan oleh penulis kitab Ibrani, “Betapa lebih 

beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang 

menginjak-injak Anak Allah, yang menganggap najis darah 

perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina Roh 

kasih karunia?” (Ibrani 10:29). 

 

Kedua, Petrus menyebutkan dengan jelas bahwa ada orang-

orang yang untuknya Kristus telah mati tetapi mereka 

menyangkali hal ini. Ayat ini mengindikasikan bahwa ada 

perbedaan antara orang-orang yang untuknya Kristus telah mati 

(penyediaan) dengan orang-orang yang akhirnya diselamatkan 

(aplikasi) yaitu orang-orang yang terpilih. “Sebagaimana nabi-

nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, 

demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. 

Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang 

membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal Penguasa 

yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera 

mendatangkan kebinasaan atas diri mereka.” (2 Petrus 2:1). 

 

3. Pertimbangan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Injil 

harus diberitakan dimana-mana atau kepada semua manusia. 

Pertama, Matius mencatat bahwa “Dan Injil Kerajaan ini akan 

diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua 

bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." (Matius 

24:14). Selanjutnya Matius menuliskan “Karena itu pergilah, 

jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka 
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dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus” (Matius 28:19). 

Kedua, Lukas mencatat ucapan Yesus demikian “Tetapi kamu 

akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 

dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh 

Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." (Kisah Para 

Rasul 1:8). Selanjutnya Lukas menuliskan “Dengan tidak 

memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah 

memberitakan kepada manusia, bahwa di mana-mana semua 

mereka harus bertobat.” (Kisah Para Rasul 17:30). 

Ketiga, menegaskan bahwa “Karena kasih karunia Allah yang 

menyelamatkan semua manusia sudah nyata.” (Titus 2:11). 

Apalagi yang lebih memberikan semangat dalam 

memberitakan Injil selain dari keyakinan bahwa keselamatan 

telah disediakan bagi semua orang? 

 

4. Pertimbangan-pertimbangan teologis yang mengajarkan 

jangkauan penebusan tidak terbatas. Dosa bersifat universal 

dengan demikian penyediaan keselamatan juga mengharus hal 

ini. Paulus menegaskan “Karena semua orang telah berbuat 

dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah” (Roma 3:23). 

Paulus juga mengatakan bahwa Kristus menyerahkan dirinya 

sebagai tebusan bagi semua orang yang berdosa itu, “yang 

telah menyerahkan diri-Nya sebagai tebusan bagi semua 

manusia: itu kesaksian pada waktu yang ditentukan.” (1 

Timotius 2:6; bandingkan dengan Matius 20:26). Selanjutnya 

Paulus menyatakan, “Karena kasih karunia Allah yang 

menyelamatkan semua manusia sudah nyata.” (Titus 2:11). 

Yesaya juga dalam menubuatkan karya Juruselamat 

mengatakan “Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing 

kita mengambil jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah 

menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.” (Yesaya 

53:6). Berdasarkan pertimbangan ayat-ayat diatas, dapat ditarik 

kesimpulan teologis bawa “jangkauan keselamatan kalau 

dilihat dari sifatnya mulai dari perorangan, satu bangsa, seluruh 

dunia, bahkan alam semesta. Keselamatan adalah untuk dunia 

ini dengan demikian keselamatan itu bersifat universal, sebab 

itu semua manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk 

menerima keselamatan, walaupun tidak semua orang 

diselamatkan. Allah adalah Allah yang mengasihi dan tidak 

memandang rupa orang, ras, bangsa dan bahasa (Kisah Para 

Rasul 10:34,35).”  19 

 

ANALOGI DAN ILUSTRASI  

 

Dua keberatan yang keliru telah ditujukan terhadap ajaran 

tentang penebusan tak terbatas ini. Pertama, pendukung 

penebusan terbatas mengatakan “Jika Kristus telah mati bagi 

semua orang, maka dosa-dosa orang yang tidak terpilih dibayar 

dikayu salib oleh kematian Kristus, dan akan dibayar lagi pada 

saat penghakiman waktu orang-orang yang tak terpilih 

menerima hukuman untuk dimasukkan kedalam lautan api. Jadi 

sebenarnya dosa-dosa mereka dibayar dua kali.”  

 

Kedua, para pendukung penebusan terbatas mengajukan juga 

keberatan terhadap pandangan penebusan tak terbatas dengan 

mengatakan bahwa “jika rencana Allah untuk menyelamatkan 

semua manusia, tetapi nyatanya tidak semua orang 

diselamatkan, berarti rencana Allah gagal”. 

   

Untuk menjelaskan kebenaran dari ajaran penebusan tak 

terbatas ini, sekaligus menjawab keberatan-keberatan diatas, 

mari kita memperhatikan dua analogi dan satu ilustrasi berikut. 

Analogi pertama dari Charles. C. Ryrie adalah untuk menjawab 

keberatan pertama; sedangkan analogi kedua dari Ryrie dan 

illustrasi dari Tony Evans adalah untuk menjawab pertanyaan 

kedua.  
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Ryrie, dalam menjawab keberatan pertama menggunakan 

analogi dengan menggunakan contoh dari Perjanjian Lama, 

yaitu tentang Israel dan darah domba Paskah, sebagai berikut: 

“Suatu pertanyaan yang sama mungkin bisa diajukan. Apakah 

orang Israel yang tidak mau mengoleskan darah domba Paskah 

pada ambang pintu rumahnya dosa-dosanya harus dibayar dua 

kali? Pada waktu anak domba Paskah disembelih, dosanya 

ditutupi. Tetapi jika ia tidak mengoleskan darah tersebut pada 

pintu rumah, ia akan mati. Apakah hal ini adalah pembayaran 

kedua kali bagi dosa-dosanya? Tentu saja tidak. Pembayaran 

yang pertama dan sudah cukup sama sekali tidak digunakan 

oleh rumah tertentu tadi. Kematian setelah penolakan untuk 

mengoleskan darah itulah yang merupakan pembalasan, sebab 

tidak mengambil untuk diri sendiri korban yang telah cukup 

itu. Penebusan Kristus telah melunasi dosa seluruh dunia, tetapi 

orang itu harus mengambil untuk dirinya sendiri pelunasan 

tersebut melalui iman. Dunia telah didamaikan dengan Allah (2 

Korintus 5:19), tetapi orang-orang yang telah didamaikan itu 

harus didamaikan dengan Allah (2 Korintus 5:20)”. 20 

 

Tony Evans, dan juga Ryrie, menjelaskan kebenaran dari 

ajaran penebusan tak terbatas ini, sekaligus menjawab 

keberatan kedua tersebut diatas. Ryrie memberikan analogi 

sebagai berikut: “Jika kita mengatakan bahwa seorang ayah 

menyediakan makanan yang cukup bagi keluarga, maka kita 

tidak meniadakan kemungkinan bahwa beberapa anggota dari 

keluarga tidak mau makan segala sesuatu yang telah 

disediakan. Tetapi penolakan mereka itu tidak berarti bahwa 

persediaan itu hanya dibuat untuk mereka yang sungguh-

sungguh mau makan makanan itu. Demikian pula, kematian 

Kristus memberikan pelunasan untuk dosa-dosa semua orang, 

baik mereka yang menerima pelunasan itu maupun mereka 

yang menolaknya. Penolakan untuk menerima tidak membatasi 

anugerah yang diberikan. Memberikan dan memiliki tidaklah 

sama.” 21 

 

Sementara itu Tony Evans memberikan ilustrasi yang 

menghubungkan penyediaan kasih karunia, pemilihan dan 

respon manusia dalam keselamatan. Perlu disadari, bahwa 

tidak ada ilustrasi yang sempurna yang mampu menyingkapkan 

misteri pemilihan secara tuntas, walau demikian ilustrasi Evans 

berikut sangat membantu menjelaskan konsep tersebut. Evans 

berkata “Bayangkan bahwa saya sudah mengundang 500 orang 

ke sebuah aula untuk sebuah peristiwa tertentu. Di luar panas 

dan AC tidak berjalan dengan baik sehingga untuk bertindak 

ramah sekali saya membeli untuk setiap orang yang hadir di 

aula minuman dingin karena saya mau supaya mereka 

mempunyai sesuatu untuk menghilangkan rasa haus mereka. 

Saya pesan lima ratus minuman dengan harga satu dolar 

masing-masing. Semua uang yang saya miliki terpakai untuk 

membeli minuman itu, tetapi saya begitu mengasihi orang-

orang di aula sehingga saya tidak mau membiarkan mereka 

haus. Tidak ada keran air dan tidak ada orang yang mempunyai 

uang untuk membayar minuman sehingga kalau saya tidak 

membayar harga itu tidak ada orang yang akan mendapat 

minuman. Oleh karena itu, saya tempatkan minuman dingin itu 

di depan ke lima ratus  ratus orang dan mengundang: “siapa 

yang ingin minum, datanglah dan minum minuman gratis. Saya 

sudah membayarnya.”  

 

Namun, andaikata ada beberapa orang yang mengatakan, “saya 

mau minuman diet,” “saya tidak terlalu haus,” “itu bukan 

minuman favorit saya,” dan mereka semua member alasan 

untuk menolak undangan saya untuk mengambil minuman 

dingin yang sudah saya beli dengan segala yang saya miliki, 
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maka semua orang berdiri dan keluar ruangan tanpa minuman 

dingin mereka. Masalahnya bukan karena minuman itu belum 

dibayar. Saya tidak perlu membelinya, tetapi saya membayar 

semuanya karena kasih dan karunia karena saya peduli 

terhadap orang-orang yang kepanasan dan haus itu. Karena 

harga yang saya bayar, saya tidak akan membiarkan minuman 

dingin sebanyak lima ratus  buah ini terbuang. Jadi saya keluar 

aula dan “memilih” dua puluh empat orang dan saya katakan 

kepada mereka, “Boleh saya bicara sebentar kepada anda? 

Anda tahu, minuman dingin ini saya beli mahal sekali sehingga 

saya tidak mau minuman itu terbuang begitu saja. Saya bayar 

mahal sekali untuk memberi anda minuman segar. Maukah 

anda masuk kembali dan menikmati apa yang sudah saya beli 

untuk anda? Saya masih mempunyai minuman dingin di dalam 

untuk setiap orang yang mau menghilangkan rasa hausnya, dan 

minuman itu masih tetap gratis.” Kemudian, dua puluh empat 

orang itu memutuskan untuk menerima tawaran saya, dan anda 

salah satu dari mereka, dan anda menyadari bahwa anda 

memang haus. Anda mengakui saya benar-benar murah hati 

sehingga dengan bertindak atas kemauan sendiri anda 

menerima tawaran saya, kembali ke aula, dan menikmati 

minuman dingin itu. Saya memilih anda untuk kesempatan ini, 

dan jika saya tidak memilih anda, anda tidak akan mendapat 

minuman dingin itu. Namun, anda memutuskan untuk minum 

karena saya tidak memaksa anda. Jadi, anda masuk lagi, 

menikmati minuman anda, dan memuji saya karena saya 

membeli minuman itu untuk anda. 

 

Bagaimana dengan empat ratus tujuh puluh enam orang lain di 

luar yang tidak saya hubungi dengan cara khusus itu? Saya 

tidak bertindak tidak adil terhadap mereka karena saya sudah 

menawarkan minuman kepada mereka. Bukan hanya itu sebab 

mereka masih dapat kembali dan datang minum kalau mereka 

berubah pikiran karena pintu masih terbuka, minuman dingin 

masih tersedia, dan harga sudah dibayar. Pada hakikatnya, 

mereka yang memutuskan untuk menerima tawaran saya dan 

kembali sekarang memperlihatkan bahwa mereka anggota dari 

kelompok orang-orang terpilih tanpa mengurangi pentingnya 

bahwa mereka telah membuat pilihan. Yang lain yang pergi 

dengan rasa haus pergi dalam keadaan itu karena mereka 

menolak tawaran saya, bukan karena saya tidak keluar untuk 

memanggil mereka kembali. Mereka yang tidak menikmati 

minuman itu tidak dapat mempersalahkan saya, dan mereka 

yang mendapat minuman tidak dapat berterima kasih kepada 

siapapun kecuali saya karena mereka tidak berbuat apa-apa 

untuk diberikan minuman itu. 

 

Pada akhirnya, banyak diantara lima ratus orang itu mungkin 

menolak tawaran saya, tetapi dalam pilihan itu saya menjamin 

bahwa paling sedikit dua puluh empat orang akan menikmati 

tawaran saya yang murah hati. Kalvari terlalu mahal bagi Allah 

dan tidak pantas tawaran-Nya akan keselamatan ditolak semua 

orang. Jadi, Ia memastikan supaya beberapa orang akan 

diselamatkan, dan Ia melakukannya sedemikian rupa sehingga 

siapa yang masih mau boleh datang juga. Kalau mereka tidak 

datang, itu adalah karena mereka tidak mau datang, bukan 

karena Allah yang menutup pintu. Ia mendapat kemuliaan dan 

puji-pujian dalam segala sesuatu”.22 

 

PENUTUP 
 

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas dapat 

disimpulkan sebagai berikut.  Pertama, ajaran tentang 

penebusan tak terbatas tidak hanya didasarkan pada 

pertimbangan logis, tetapi didasarkan atas pertimbangan 

eksegesis dari teks Kitab Suci dan pandangan teologis yang 



342 

 

Alkitabiah. Sedangkan “penebusan terbatas tidak berdasarkan 

pada eksegesis dari teks Kitab Suci tetapi lebih berdasar pada 

premis logis bahwa kalau Kristus mati untuk setiap orang dan 

setiap orang tidak diselamatkan, maka rencana Allah gagal”. 23 

 

Kedua, kata-kata seperti “dunia, seluruh dunia, semua, 

barangsiapa” adalah kata-kata yang tepat digunakan untuk 

menyatakan jangkauan (penyediaan) penebusan yang tidak 

terbatas.24 Sebab jika memang penyedian penebusan terbatas, 

maka para penulis Alkitab telah memilih kata-kata yang sangat 

memprihatikan dalam mengungkapkan fakta tersebut. Tuhan 

yang telah mengilhami para penulis Kitab Suci, berkenan 

mengungkapkan penyediaan penebusan yang tak terbatas 

dengan kata-kata (verbal) dan pengertian yang sebenarnya. 

Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Charles F. Beker, 

“Kelihatannya ada yang tidak beres pada suatu teori yang 

menuntut pengubahan (pemelintiran) arti bagitu banyak kata 

guna mempertahankan pendiriannya.” 25 

 

Ketiga, ajaran tentang penebusan tak terbatas ini memberikan 

kepada para pemberita Injil jaminan dan kebebasan dalam 

menyampaikan berita, sehingga ia dapat dengan tulus percaya 

bahwa ia memiliki berita yang dirancang dan tepat menjawab 

kebutuhan manusia yang datang mendengarkan perkataannya. 

(Matius 28:19; Markus 16:15-16). Karena “Kristus mati bagi 

orang-orang berdosa, dan setiap orang yang percaya dan 

memanggil nama Tuhan akan diselamatkan”. (Bandingkan: 2 

Korintus 5:15; Yohanes 3:16; 1 Yohanes 2:2; Roma 10:13). 

 

1 Yohanes 2:2 “Dan Ia (Kristus) adalah pendamaian untuk 

segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga 

untuk dosa seluruh dunia.  
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adalah hanya para rasul dan seluruh dunia adalah orang-orang 

percaya di dunia. Tetapi apakah benar kata “kita” hanya untuk 

para rasul? Secara konteks kata “kita” tidak mendukung konsep 

penebusan terbatas, karena dalam 1 Yohanes 1:9 kata kita 
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dalam 1 Yohanes 1:10 juga menunjukkan kepada “orang 

percaya”. Tegasnya, jika 1 ayat ini dibahasakan menurut 

paham penebusan terbatas menjadi demikian “ Ia adalah 

pendamaian untuk segala dosa kita (para rasul), dan bukan 

untuk dosa kita (para rasul) saja, tetapi juga untuk dosa seluruh 

dunia (orang-orang yang terpilih diseluruh dunia)”. Bahkan di 
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adalah untuk orang-orang pilihan? Apakah ini tidak lebih dari 

suatu pemaksaan konsep oleh penganut paham ini? Jika 

telusuri lagi dalam Surat 1 Yohanes, terutama ketika kita 

membaca 1 Yoh 5:19 kata “dunia” jelas-jelas mengacu kepada 

orang-orang yang tidak percaya. 
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KEDAULATAN ALLAH (Bagian 6): 

PANDANGAN ALKITABIAH TENTANG 

KEJAHATAN (Biblical View About Evil) 
 

by Pdt. Samuel T. Gunawan, M.Th 

  

  

PROLOG 

  

Selama berabad-abad, masalah kejahatan dan penderitaan telah 

dipakai sebagai “senjata” dan bukti penolakan terhadap 

eksistensi Allah.   Para skeptis seperti David Hume, H.G. Well, 

Bertrand Russel telah menyimpulkan berdasarkan observasi 

mereka mengenai kejahatan dan penderitaan bahwa Allah itu 

tidak ada. David Hume1 mengungkapkan “Adakah Allah 

berkeinginan mencegah kejahatan, tetapi tidak mampu? Maka 

Ia tidak mahakuasa. Apakah Ia dapat namun, namun tidak 

ingin? Maka Ia jahat. Apakah Ia dapat maupun ingin: 

bagaimana bisa ada kejahatan?” 2 

Jauh sebelum David Hume mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

tersebut, filsuf Epicurus mengajukan pertanyaan yang sama 

hampir tiga ratus tahun sebelum Kristus lahir.3  Dan, orang-

orang skeptis ini terus mengajukan pertanyaan yang sama ini 

hingga kini, hanya untuk berusaha membuktikan bahwa Tuhan 

itu tidak ada. Formula logis yang dipakai untuk melawan 

Theisme Kristen, menurut John M. Frame adalah sebagai 

berikut: “Premis pertama: Jika Allah Mahakuasa, Ia akan 

dapat mencegah kejahatan;  Premis kedua: Jika Allah 

Mahabaik, Ia akan berkehendak untuk mencegah kejahatan; 

Kesimpulan: Jadi, jika Allah Mahakuasa dan Mahabaik, maka 

tidak akan ada kejahatan; Premis ketiga: Tetapi kejahatan 

ada; Kesimpulan:          Oleh karena itu, tidak ada Allah yang 

Mahakuasa dan Mahabaik”. 3 

Selanjutnya, Frame mengamati bahwa problem kejahatan 

ini “merupakan keberatan terhadap Teisme Kristen yang 

paling serius dan paling kuat”. Bahkan menurut Frame, 

“Profesor Walter Kaufmann.. selalu memaksudkan problem ini 

sebagai argumentasinya yang kuat untuk melawan 

Kekristenan.. Bagi dia realita kejahatan adalah penolakan 

yang sempurna terhadap teisme populer”. 4 

 

http://sabda.org/artikel/ajaran_tentang_penebusan_tak_terbatas_doctrine_unlimited_atonement
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Realita yang dapat dilihat disekitar kita tentang  penderitaan, 

kekerasan, penindasan, perang, diskrimiasi, sakit penyakit, 

kematian, gempa bumi, badai, tsunami, dan lain-lain  seolah-

olah mendukung pendapat para skeptis tersebut. Bahkan setiap 

orang Kristen, mungkin pernah bertanya-tanya tentang masalah 

ini “mengapa Tuhan yang baik mengijinkan kejahatan?”. 

Karena itu adakah jawaban yang memuaskan untuk 

pertanyaan-pertanyaan tersebut? Dan bagaimana orang Kristen 

menanggapinya? 

Masalah kejahatan dalam relasinya dengan keberadaan Allah 

adalah misteri yang tidak terpecahkan secara sempurna dalam 

kehidupan ini.  Bahkan Alkitab tidak menjawab pertanyaan ini 

dengan tuntas. John M. Frame menyatakan “kita tidak mungkin 

menemukan jawaban yang sempurna bagi semua pertanyaan-

pertanyaan ini”. Selanjutnya frame mengatakan “kita dapat 

memberikan sejumlah jawaban dalam pengertian yang lain. 

Jika yang anda inginkan kekuatan untuk tetap percaya 

ditengah penderitaan, Alkitab dapat memberikannya, dan 

bahkan memberikannya sevara berlimpah. Jika anda ingin 

ditolong agar tetap yakin kepada Tuhan walau pun kejahatan 

tidak dapat dijelaskan, ya, kita dapat menolong”.  Walaupun 

jawaban tentang hal ini sulit dan pastilah menyisakan misteri 

hal ini tidak membebaskan kita untuk mempelajari dan 

menelitinya berdasarkan Alkitab. 5 

  

BERBAGAI PANDANGAN MENGENAI KEJAHATAN 
  

Masalah kejahatan dapat dipandang dalam bentuk yang paling 

sederhana sebagai konflik yang melibatkan tiga konsep, 

yaitu: kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kehadiran 

kejahatan di dalam dunia. Penggunaan akal pikiran 

memberitahu kita bahwa ketiga hal tersebut sepertinya tidak 

mungkin benar pada saat yang bersamaan. Jawaban terhadap 

masalah kejahatan biasanya melibatkan modifikasi atau bahkan 

penolakan terhadap satu atau lebih dari tiga konsep yang ada, 

yaitu: membatasi kuasa Tuhan, membatasi kebaikan Tuhan, 

atau memodifikasi keberadaan kejahatan dengan menyebutnya 

sebagai ilusi. 

Sebagai akibat dari keinginan manusia mendapatkan jawaban 

yang pasti mengenai masalah kejahatan ini, berbagai 

pandangan telah ditawarkan sebagai solusi dari pertanyaan-

pertanyaan diatas, antara lain sebagai berikut: 6 

Pertama,  pendangan yang mendefinisikan kembali kejahatan 

sebagai kebaikan. Pandangan ini mengajarkan bahwa Tuhan 

menyebabkan semua hal terjadi, termasuk kejahatan. Karena 

segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu baik, setiap peristiwa 

yang terjadi di bumi pada akhirnya harus menjadi baik. 

Pandangan ini bahkan tidak ragu-ragu memakai istilah 

determinisme (teologi takdir) untuk menggambarkan kenyataan 

bahwa Allah merupakan penyebab segala sesuatu yang terjadi, 

termasuk tindakan-tindakan manusia. Pandangan ini dianut 

oleh Gordon H. Clark, seorang penganut Calvinik ekstrim. 

 

Kedua, pandangan yang menyimpulkan bahwa Tuhan tidak 

berbuat banyak untuk mengatasi kejahatan di dunia karena Ia 

tidak mampu. Pandangan ini mengajarkan bahwa Tuhan 

menciptakan sebuah dunia yang benar-benar memberikan 

kebebasan bagi para penghuninya. Kebebasan yang tidak akan 

dilanggarNya. Tuhan juga mengambil risiko besar dalam 

menciptakan dunia ini, sebab menurut pandangan ini, Tuhan 

memilih untuk tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Tuhan 

tidak menetapkan berbagai kejadian yang berlangsung di bumi. 

Sebaliknya, segala sesuatu yang terjadi merupakan 

konsekuensi yang timbul dari hukum-hukum fisika dan 

kebebasan manusia yang Tuhan masukan ke dalam dunia ini. 

Tuhan akan melakukan sesuatu tentang kejahatan dan 
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penderitaan jika Dia bisa. Namun, sistem yang telah 

diciptakanNya, dan masa depan yang Dia sendiri tidak dapat 

pastikan, membuatnya tidak dapat melakukan apa-apa. 

 Pandangan ini juga menyimpulkan Allah ingin orang-orang 

benar hidup bahagia, tetapi kadang Ia tidak dapat 

merealisasikannya. Ada hal-hal dimana Allah memang tidak 

dapat mengendalikannya. Allah itu baik, tetapi Ia tidak cukup 

berkuasa untuk mendatangkan hal-hal yang baik yang Ia 

inginkan.  Pendek kata, Allah itu terbatas. Pandangan ini 

dipegang oleh Edgar S. Brightman, profesor filsafat dari 

Universitas Boston, dan juga Dipegang oleh Rabbi Harold 

Kushner. 

 

Ketiga, pandangan yang menyimpulkan bahwa kejahatan itu 

hanyalah ilusi. Pandangan ini menolak sama sekali realitas dari 

kejahatan. Pandangan ini berargumen bahwa masalah 

kejahatan, penyakit, dan kematian itu tidak nyata dan hanya 

merupakan ilusi dari pikiran yang fana. Pandangan ini anut 

oleh Marry Baker Eddy pendiri dari Christian Science. 

 

Keempat, pandangan yang mengajarkan bahwa Tuhan begitu 

berkuasa sehingga jika orang-orang cukup beriman, Tuhan 

akan melindungi mereka dari berbagai akibat hidup di dalam 

dunia yang jatuh dalam dosa. Kemakmuran materi dan 

kesehatan fisik tersedia bagi setiap orang percaya.  Pandangan 

ini dipegang oleh para penganut teologi kemakmuran atau Injil 

Kemakmuran. 

Kelima, pandangan yang berpagang pada keyakinan bahwa 

Tuhan benar-benar memerintah dari tahtaNya di surga. Dia 

juga tidak senang melihat penderitaan anak-anakNya. 

Meskipun demikian, Tuhan begitu berkuasa sehingga Dia dapat 

bekerja melalui sistem dunia yang sudah jatuh dalam dosa itu 

untuk mengenapi tujuan-tujuanNya. Menurut pandangan ini, 

suatu hari kelak Tuhan akan menghancurkan kejahatan untuk 

selama-lamanya. Tetapi sampai hal itu terjadi, Dia terus 

memimpin jalanNya sejarah menuju akhir yang sudah 

ditetapkanNya. Pandangan ini adalah pandangan tradisional 

yang dianut oleh banyak kaum Injili. 

  

PEMIKIRAN DASAR MENGENAI KEJAHATAN 
  

Sebelum lebih jauh membahas tentang kejahatan dan 

pandangan Alkitab mengenai hal ini, perlu diperhatikan empat 

pemikiran mendasar mengenai kejahatan sebagai berikut: 7 

 

Pertama,  kejahatan dapat didefinisikan sebagai absennya atau 

ketiadaan dari sesuatu yang baik. kejahatan merupakan 

kerusakan atau devisiasi (penyimpangan) dari apa yang 

sebenarnya. kejahatan ada sebagai kerusakan dari sesuatu yang 

baik. 

Kedua, kejahatan tidak memiliki esensi dari dirinya sendiri. 

Kejahatan tidak eksis secara sendirinya, ia ada di dalam sesuatu 

dan bukan di dalam dirinya sendiri. Misalnya, lubang itu riil, 

tapi hanya ada dalam sesuatu yang lain. Kita bisa katakan tidak 

adanya tanah sebagai sebuah lubang, tapi lubang tidak bisa 

dipisahkan dari tanah. Misalnya, Kelapukan pada pohon terjadi 

karena adanya pohon. Tidak ada kelapukan jika tidak ada 

pohon. Kebusukan pada gigi hanya dapat terjadi selama gigi itu 

ada. 

 

Ketiga, kejahatan itu adalah sesuatu yang aktual, bukan ilusi. 

Walaupun kejahatan itu tidak eksis dari dirinya sendiri, tidak 

berarti bahwa kejahatan itu adalah sesuatu yang abstrak atau 

hanya khayalan belaka. Kejahatan itu nyata, dapat dilihat, dan 

dialami. 
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Keempat, kejahatan dapat dikategorikan  dalam dua bentuk, 

yaitu kejahatan moral dan kejahatan natural. Kejahatan moral 

adalah kejahatan yang dilakukan oleh agen atau pelaku-pelaku 

moral yang bebas. Contoh dari kejahatan moral ini adalah  

perang, kriminalitas, diskriminasi, perbudakan, pembantaian, 

dan lain-lain.  Kejahatan natural adalah kejahatan yang tidak 

melibatka kehendak dan tindakan manusia tetapi merupakan 

aspek alam yang bekerja melawan manusia. Contoh dari 

kejahatan natural ini adalah badai, tsunami, gempa bumi, 

banjir, gunung meletus, dan lain-lain. 

  

RINGKASAN PANDANGAN ALKITABIAH TENTANG 

KEJAHATAN 
  

Sekedar mengingatkan kembali, tentu saja keterbatasan 

jawaban kita sama dengan keterbatasan dari pernyataan Kitab 

Suci. Kita harus berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan  

dengan cara menafsirkan bagian-bagian tertentu dari Alkitab 

apabila hal itu  tidak didukung oleh pernyataan Alkitab. 

Tidaklah bijaksana memasukan atau memaksakan pendapat 

dari luar Alkitab dengan bukti Alkitabiah yang tidak dapat 

dijamin kebenarannya. Kadang-kadang hal ini didorong oleh 

keinginan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak 

dijawab oleh Alkitab. Karena itu saat mempelajari tanggapan 

Alkitab tentang kejahatan ini, kita perlu memperhatikan fakta-

fakta sebagai berikut. 

 

Fakta 1.  Untuk dapat membedakan antara kejahatan dan 

kebaikan seseorang perlu memiliki titik acuan atau tolok 

ukur yang tak terbatas, yang benar-benar baik dan 

sempurna.  Tidak ada apapun di alam semesta yang dapat 

memenuhi kriteria tersebut, kecuali Allah. Karena itu, titik 

acuan yang tak terbatas untuk membedakan kebaikan dari 

kejahatan dapat ditemukan hanya di dalam Pribadi Allah, 

karena hanya Allah sendiri yang dapat memenuhi kriteria atau 

definisi “benar-benar baik atau baik secara absolut (mutlak). 

Dua fakta dari Alkitab berikut ini menegaskan hal 

ini. Pertama, adalah bahwa Allah sepenuhnya benar. Paulus 

menegaskan “...Allah adalah benar, dan semua manusia 

pembohong, seperti ada tertulis: "Supaya Engkau ternyata 

benar dalam segala firman-Mu, dan menang, jika Engkau 

dihakimi." (Roma 3:4) Kedua, keadaan natur manusia yang 

berdosa dan patut mendapatkan hukuman Allah. Paulus 

menegaskan “seperti ada tertulis: "Tidak ada yang benar, 

seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, 

tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah 

menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang 

berbuat baik, seorang pun tidak” (Roma 3:10-12). Keadaan ini 

disebut dengan kerusakan total (total depravity).  

 

Fakta 2. Tuhan memiliki kontrol atas dunia dan alam 

semesta ini. Sejarah dunia dan alam semesta bergerak 

menurut rencana atau ketetapan Tuhan yang 

berdaulat. Dunia dan alam semesta tidak bekerja secara 

kebetulan. Westminster Confessionmenyatakan “Allah, Sang 

Pencipta Agung segala sesuatu, menopang, mengarahkan, 

mengatur, dan memerintah semua ciptaan, tindakan, dan 

perihal, dari yang terbesar, hingga yang terkecil, dengan 

providensinya yang paling bijaksana dan kudus, seturut 

prapengetahuanNya yang sempurna, dan keputusan 

kehendakNya yang bebas dan tidak berubah, untuk memuji 

kemuliaan kebijaksanaan, kuasa, keadilan, kebaikan, dan kasih 

setiaNya”.8  Orang Kristen Kristen menyakini bahwa Tuhan 

memiliki suatu rencana yang mencakup segala sesuatu yang 

terjadi, dan bahwa Dia saat ini sedang berkarya mewujudkan 

rencananya tersebut. Rencana Tuhan ini kita disebut juga 
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ketetapan Tuhan (Devine decree). Tuhan mempunyai satu 

ketetapan utama (Devine decree) yang terdiri dari bagian-

bagian ketetapan (the decrees of God) yang mengikutsertakan 

segala sesuatu yang terjadi sebagaimana dikatakan oleh Paul 

Enns “Rencana berdaulat Allah adalah rencana tunggal yang 

menurutsertakan segala sesuatu. Jika Allah Mahakuasa Ia 

pasti mempunyai rencana maha arif yang mencakup segala 

sesuatu... Sebagai Arsitek Agung, Allah telah membentangkan 

cetak biru (blue print) untuk segala sesuatu yang terjadi. Ia 

mempunyai rencana utama, dan Ia membuatNya sesuai dengan 

kehendakNya sendiri”. 9 

 

Fakta 3. Tuhan berdaulat dalam melaksanakan 

kehendakNya. Kedaulatan Allah dinyatakan bukan saja dalam 

kehendakNya tetapi juga didalam kemahakuasaanNya, atau 

dalam kuasa untuk melakukan kehendakNya. Allah Mahakuasa 

sehingga sanggup melakukan segala sesuatu yang dikehendaki-

Nya (Daniel 4-35). Ada dua aspek dari kehendak Allah yaitu: 

Kehendak Allah yang mengarahkan (efektif) dan kehendak 

Allah yang mengizinkan (permisif). Beberapa hal dimana Allah 

terlihat sebagai penggerak yang secara aktif menjadikan semua 

peristiwa, yaitu: menciptakan (Yesaya 45:18); mengontrol 

alam semesta (Daniel 4:35); menetapkan penguasa (Daniel 

2:21); memilih orang untuk diselamatkan (Efesus 1:4). 

Beberapa hal menunjukkan kehendak Allah yang mengizinkan, 

yaitu: Allah mengizinkan kejatuhan, dosa dan kejahatan, tetapi 

Ia bukan pencipta dosa dan kejahatan (Yakobus 1:13). 

Perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan tidak akan 

menggagalkan rencanaNya; Dia tetap dapat bekerja bahkan 

melalui sistem dunia yang sudah jatuh dalam dosa itu untuk 

mengenapi tujuan-tujuanNya. Jadi, dalam hal kehendak Allah 

yang permisif itu pun, Allah mengarahkan semuanya bagi 

kemuliaan-Nya (Matius 18:7; Kisah 2:23). 10 

 

Fakta 4. Allah tidak memaksa orang melakukan hal yang 

tidak diinginkan orang itu.Ketetapan Allah yang berdaulat itu 

tidak menghancurkan kebebasan (freedom) seseorang atau 

hubungan sebab akibat, sebaliknya penetapan oleh Allah ini 

merupakan dasar bagi keberlangsungan hal ini. Fakta bahwa 

Allah memberikan kebebasan memilih kepada manusia 

memperlihatkan bahwa rencana (ketetapan) Allah memiliki 

potensi untuk menghasilkan kejahatan, tetapi asal-usul 

kejahatan sebenarnya datang dari manusia yang mengarahkan 

keinginannya menjauh dari Allah dan menuju kepada 

keinginannya sendiri. Dengan kata lain sebagaimana yang 

ditegaskan oleh Norman Gleiser dan Jeff Amanu “Allah 

menciptkan fakta kebebasan, manusia 

melakukan tindakan bebas tersebut; ciptaan membuatnya 

menjadi aktual”. Manusia bertanggung jawab terhadap apa 

yang dilakukannya (baca Kejadian pasal 1-3).11 

 

Fakta 5.  Saat Tuhan menciptakan, semua yang 

diciptakannya itu baik, bahkan sungguh amat baik (Kejadian 

1:12,18,21,25,31). Tidak ada dosa, tidak ada kejahatan, tidak 

ada rasa sakit, dan tidak ada kematian. Salah satu hal baik yang 

diciptakan Tuhan adalah bahwa mahkluk ciptaanNya memiliki 

kebebasan untuk memilih yang baik. Agar mereka benar-benar 

memiliki pilihan, Allah harus mengijinkan sesuatu yang 

berbeda dengan yang baik supaya bisa ada pilihan. Karena itu 

Allah mengijinkan para malaikat dan manusia untuk memilih 

yang baik atau yang tidak baik (jahat). Fakta bahwa manusia 

yang menggunakan pilihan bebas yang diberikan Allah untuk 

memberontak terhadap Tuhan tidak mengejutkanNya.  Tuhan 

tidak menciptakan kejahatan, namun Dia mengijinkan 

kejahatan. Jikalau Tuhan tidak mengijinkan kejahatan, manusia 

dan malaikat melayani Tuhan sebagai keharusan dan bukan 
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karena pilihan. Tuhan mengijinkan kemungkinan terjadinya 

kejahatan supaya kita bisa betul-betul memilih mau 

menyembah Tuhan atau tidak. Jika tidak pernah menderita dan 

mengalami yang jahat, dapatkah kita betul-betul mengetahui 

betapa indahnya surga? Tuhan tidak menciptakan kejahatan, 

Dia mengijinkannya. Jikalau Tuhan tidak mengijinkan 

kejahatan, kita akan menyembah Dia secara terpaksa dan 

bukan karena kita memilih dengan kemauan sendiri. 

Fakta 6. Kemerosotan terjadi setelah kejatuhan, dimana 

manusia (Adam dan Hawa) menggunakan kehendak bebas 

yang diberikan oleh Allah untuk memilih tidak taat kepada 

Allah (kejadian 3). Setelah Adam dan Hawa membuat 

kejahatan menjadi aktualpada saat pertama kalinya di Taman 

Eden, sejak saat itu natur dosa telah diwariskan kepada semua 

manusia (Roma 5:12; 1 Korintus 15:22), dan akibat natur dosa 

itulah kita sekarang ini terus menggunakan kehendak bebas itu 

untuk membuat kejahatan itu menjadi aktual (Markus 7:20-23). 

Bahkan kejahatan natural seperti gempa bumi, badai, banjir dan 

hal-hal lainnya yang serupa, berakar dari penyalahgunaan 

kehendak bebas manusia. Saat ini kita hidup dalam dunia yang 

telah jatuh dan karena itu, rentan terhadap bencana alam yang 

tidak akan terjadi jika manusia tidak meberontak melawan 

Allah pada mulanya (Roma 8:20-22). Taman Eden tidak 

memiliki bencana alam, penderitaan atau kematian sampai 

setelah Adam dan Hawa berdosa (baca Kejadian pasal 1-3). 

Bencana, penderitaan dan kematian ini akan terus terjadi 

hingga Tuhan mengakhiri kejahatan untuk selama-lamanya saat 

Ia mengkremasi langit dan bumi yang sudah usang ini dan 

menggantikannya dengan langit dan bumi yang baru (Wahyu 

21:4). 

 

Fakta 7.  Tetap ada pengharapan bagi manusia ditengah-

tengah dunia yang telah jatuh dan penuh kejahatan 

ini. Dunia yang telah jatuh saat ini bukanlah dunia yang terbaik 

bagi orang-orang percaya. Allah masih belum selesai dalam 

melaksanakan rencana atau ketetapannya, jadi Ia masih 

berurusan dengan dunia dan kejahatan. Kejahatan suatu saat 

akan berakhir sesuai dengan ketetapan Tuhan. Hanya karena 

kejahatan belum dihancurkan sekarang ini tidak berarti bahwa 

kejahatan tidak akan pernah dihancurkan. Alkitab menjelaskan, 

akan datang satu hari ketika Tuhan akan mengakhiri kejahatan 

untuk selama-lamanya. Wahyu 19 menjelaskan Yesus akan 

datang kembali suatu hari untuk memusnahkan semua musuh 

Tuhan dan untuk mendirikan pemerintahanNya yang adil dan 

benar di bumi.12   Mengapa Allah tidak melakukannya saat ini, 

penundaan ini sebenarnya adalah perwujudan dari 

anugerahNya. Rasul Petrus berkata “Tuhan tidak lalai 

menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya 

sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia 

menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan 

supaya semua orang berbalik dan bertobat” (2 Petrus 3:9). 

Selanjutnya Rasul Petrus mempertegas bahwa suatu saat langit 

dan bumi yang usang ini akan dikremasi oleh Allah “Tetapi 

hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan 

lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia 

akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada 

di atasnya akan hilang lenyap” (2 Petrus 3:10), dan segera 

digantikan dengan langit dan bumi yang baru (Wahyu 21:1), 

dimana “maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi 

perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala 

sesuatu yang lama itu telah berlalu” (Wahyu 21:4). Sampai hal 

tersebut terlaksana, Tuhan terus memimpin dan mengontrol 

jalannya sejarah menuju akhir yang telah ditetapkanNya 

(wahyu 12).  
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Dia melindungi dan menyelamatkan orang-orang percaya. 

Meskipun demikian seperti yang ditunjukkan oleh kitab Ayub, 

kadang-kadang Tuhan mengijinkan kita melalui berbagai 

bentuk penderitaan. Perhatikanlah Ayub dalam Ayub 1-2, 

dimana Iblis ingin menghancurkan Ayub, dan Tuhan 

mengijinkan Iblis berbuat apa saja, kecuali membunuh Ayub. 

Tuhan mengijinkan ini untuk membuktikan kepada Iblis bahwa 

Ayub adalah orang benar karena dia mencintai Tuhan, bukan 

karena Tuhan telah memberkati dia dengan berlimpah. Tuhan 

berdaulat dan mengontrol segala sesuatu yang terjadi. Iblis 

tidak dapat berbuat apa-apa kecuali mendapatkan “ijin” dari 

Tuhan. Bahkan masa-masa seperti yang dialami Ayub, bagi 

orang percaya menjadi sarana yang membawa kemuliaan 

bagiNya. 

  

EPILOG 
  

Berdasarkan fakta-fakta diatas kita menolak pendapat logis 

yang keliru  para skeptis yang mengatakan “Jika Allah 

Mahakuasa, Ia akan dapat mencegah kejahatan. Jika Allah 

Mahabaik, Ia akan berkehendak untuk mencegah kejahatan. 

Jadi, jika Allah Mahakuasa dan Mahabaik, maka tidak akan 

ada kejahatan. Tetapi kejahatan ada. Oleh karena itu, tidak 

ada Allah yang Mahakuasa dan Mahabaik”.  

 

Sebaliknya, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa 

keberadaan kejahatan di dunia terlihat sinkron dengan 

eksistensi Allah yang Mahakuasa dan Mahabaik. Berdasarkan 

fakta-fakta Alkitabiah yang telah dipaparkan diatas dapat 

dismpulkan secara logis bahwa “jika Allah mahabaik, Ia akan 

mengalahkan kejahatan. Jika Allah mahakuasa, Ia dapat 

mengalahkan kejahatan. Maka, karena kejahatan masih belum 

dikalahkan, natur dari kemahkuasaan dan kebaikan dari Allah 

adalah jaminan bahwa kejahatan pada akhirnya akan 

dikalahkan”. 13 

 

Suatu saat di masa depan, Kristus akan kembali, melucuti 

kuasa si jahat, dan menghakimi semua manusia untuk segala 

perbuatannya selama di bumi (Matius 25:31-46; Wahyu 20:11-

15). Keadilan dan kebaikan akan mutlak menang. Mereka 

masuk dalam kekekalan tanpa mengakui keberadaan Allah, dan 

tidak mengakui mempercayai Yesus Kristus sebagai jalan 

keselamatan akan mengerti seberapa efektifnya Allah telah 

berurusan dengan masalah kejahatan, tetapi saat itu terjadi 

mereka telah binasa di neraka untuk selama-lamanya. Alkitab 

menegaskan “Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang 

tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, 

orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-

penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan 

mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala 

oleh api dan belerang; inilah kematian yang kedua" (Wahyu 

20:8). 

 

Berbahagialah kita yang dipilih Allah berdasarkan 

anugerahNya, walaupun untuk beberapa saat kita menderita 

sekarang ini di dunia. Karena kita mengingat surga tersedia 

bagi “mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan 

Anak Domba itu” (Wahyu 20:27). 

  

FOOTNOTE 
1     David Hume (1711-1776 M) adalah seorang skeptis yang 

berasal dari skotlandia. Ia menolak Alkitab dan supranatural 

(mujizat-mujizat). 

2    Erickson J. Millard., 2003. Christian theology. 3 Jilid. 

Terjemahan, Penerbit Gandum Mas: Malang, hal 658; Ronald 

Rhodes., 2006. Pertanyaan-Pertanyaan Sulit  Mengenai 
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Kejahatan, dalam Who Made God?  Editor Ravi Zakharia, 

Terjemahan, Penerbit  Pionir Jaya: Bandung, hal 33. 

3     Tabb, Mark, ed., 2011. Theology. Terjemahan, Penerbit 

Yayasan Gloria: Yogyakarta, hal 102. 

4     Frame, John M., 2010. Apologetics To The Glory of God: 

An Introduction. Terjemahan, Penerbit Momentum: Jakarta, hal 

192. 

5     Ibid. 

6     Ibid, 195. 

7    Pandangan-pandangan tersebut dikompilasi dari sumber-

sumber berikut: Erickson J. Millard., 2003. Christian theology. 

3 Jilid. Terjemahan, Penerbit Gandum Mas: Malang, hal 601-

677; Ronald Rhodes., 2006. Pertanyaan-Pertanyaan Sulit  

Mengenai Kejahatan, dalam Who Made God?  Editor Ravi 

Zakharia, Terjemahan, Penerbit  Pionir Jaya: Bandung, hal 32; 

Tabb, Mark, ed., 2011. Theology. Terjemahan, Penerbit 

Yayasan Gloria: Yogyakarta, hal 108-110. 

8     Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam : Ronald 

Rhodes., 2006. Pertanyaan-Pertanyaan Sulit  Mengenai 

Kejahatan, dalam Who Made God?  Editor Ravi Zakharia, 

Terjemahan, Penerbit  Pionir Jaya: Bandung, hal 32; Tidball, 

Derek J., 1995. Skillful Shepherds. Terjemahan, Yayasan 

Penerbit Gandum Mas: Malang, hal 323-344. 

9    Williamson, G.I., 2012. Westminster Confession Of 

Faith. Terjemahan, Penerbit  Momentum: Jakarta, hal 71. 
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TANGGAPAN (BAGIAN I) SAMUEL T. 

GUNAWAN TERHADAP KRITIK HIPOTESIS 

PDT. BUDI ASALI, M.DIV TENTANG 

PENEBUSAN TIDAK TERBATAS YANG 

DAPAT BERIMPLIKASI MENGHASILKAN 

AJARAN SESAT / SALAH UNIVERSALISME 
 

DIPOSTING TANGGAL 5 JANUARI 2015 DI GROUP 

ELIM (REVISI 15 JANUARI 2015) 
  

I. PENDAHULUAN 

  
       Awalnya kritik-kritik Budi Asali ini disampaikannya 

dalam diskusi di fecebook dengan beberapa penganut doktrin 

penebusan tidak terbatas, bukan dengan saya. Namun, karena 

saya juga seorang penganut ajaran penebusan tidak terbatas, 

maka saya tergugah untuk memberikan tanggapan terhadap 

kritik-kritik Budi Asali yang salah dan menyesatkan tersebut. 

Ada 2 (dua) artikel / tulisan Budi Asali yang akan saya 

tanggapi  yaitu : (1) yang berhubungan dengan pernyataannya 

bahwa ajaran penebusan tidak terbatas dapat berimplikasi 

menghasilkan ajaran sesat; (2) tiga argumetasinya untuk 

mendukung ajarannya tentang penebusan terbatas.  Untuk 

artikel / tulisan 1, saya tanggapi saat ini.  (Catatan: Tanggapan 

saya terhadap 3 (tiga) argumetasi Budi Asali mendukung 

penebusan terbatas akan saya posting pada kesempatan lain / 

bagian 2. Argumen-argumen itu Budi Asali tersebut adalah : 

(1) Kalau Kristus mati untuk semua orang, maka orang yang 

tidak percaya yang akhirnya masuk ke neraka, dosanya 

dihukum 2 x. Ini tidak adil! (2) Keberadaan 2 kelompok orang 

yang membuktikan kebenaran doktrin ‘Limited Atonement’ 

(=Penebusan Terbatas) ini. (3) Kristus tidak mati untuk 

menebus dosa malaikat-malaikat yang jatuh; lalu mengapa 

dianggap aneh kalau Ia tidak mati untuk orang-orang non 

pilihan?) 

            Budi Asali juga menawarkan pada saya suatu “debat 

terbuka” untuk topik penebusan terbatas dan tidak terbatas ini. 

Ketika saya menanyakan alasan  dari debat terbuka tersebut, 

Budi Asali menjelaskan tujuannya sebagai berikut “Tujuan 

debat untuk membuktikan mana yang benar. Dan bagi saya. 

Tujuan saya mereformedkan orang-orang yang arminian / 

tidak reformed, juga untuk memberitakan Injil. Karena pasti 

banyak orang Kristen KTP yang akan hadir”. (Sumber : 

Komentar Budi Asali di FB Group Elim). Sedangkan tujuan 

saya dalam sebuah diskusi atau debat adalah sebagai berikut, 

“Tugas apologetik yang saya anut hingga hari ini bukan untuk 

membuktikan menang atau kalah, melainkan kemenangan bagi 

kebenaran atau pembuktian kebenaran (epistemologi) yang 

saya yakini”. (Sumber : Komentar Samuel T. Gunawan di FB 

Group Elim). Dengan demikian, ada perbedaan signifikan 

antara tujuan saya dengan tujuan Budi Asali. 

            Selain itu, ajaran penebusan tidak terbatas yang dikritik 

Budi Asali sebagai ajaran yang sesat / salah, karena dapat 

berimplikasi menghasilkan Universalisme ternyata saat ini 

telah banyak dipegang oleh berbagai aliran dan denominasi 

gereja seperti gereja Baptis, Metodis/Wesleyan, Pentakostal, 

Injili, dan lain sebagainya. Jadi kita dapat membayangkan 

dampak negatif dari sebuah pernyataan hipotesis yang belum 

terbukti kebenarannya baik secara teologis maupun empiris. 

Pernyataan hipotesis tersebut justru salah dan menyesatkan itu! 

 Apakah Budi Asali telah melakukan penelitian yang bersifat 

empiris berdasarkan data-data yang sebenarnya dan setelah 

melalui suatu pengamatan (riset Budi Asali sendiri atau pun 

orang lain) untuk membuktikan pernyataan hipotesisnya 

tersebut. Namun, sampai saat ini, sejauh yang saya dapat 



354 

 

ketahui berdasarkan pengamatan langsung di lapangan maka : 

(1) Bahwa gereja/denominasi Kristen (seperti Kharismatik, 

Pentakostal, Baptis, Metodis/Wesleyan dan banyak denominasi 

Injili lainnya) yang berpegang teguh pada Alkitab dan pada 

ajaran penebusan tidak terbatas, sejauh yang saya ketahui dan 

saya telah amati tidak pernah mengajarkan universalisme! (2)  

Bahkan para pendeta, teolog, ahli eksposisi, dan apologet yang 

berpegang teguh pada Alkitab dan memegang ajaran 

penebusan tidak terbatas, sejauh yang saya ketahui dan saya 

amati, juga tidak pernah mengajarkan universalisme.  

            Karena tujuan saya berhubungan dengan 

epistemonologi (pembuktian kebenaran) dan hanya itu saja, 

maka dalam menanggapi kritik Budi Asali tersebut saya 

menggunakan metode teologikal-biblikal dan metode logikal, 

yang juga disertai dengan dukungan berupa kutipan pendapat 

para pakar / ahli teologi, serta dukungan penelitian (tidak 

langsung) di lapangan. Walau pun artikel Budi Asali tersebut 

hanya terdiri dari satu preposisi dan beberapa paragraf argumen 

pendukungnya, namun karena isinya bermuatan “tuduhan 

ajaran sesat / salah”, maka saya akan menanggapi secara lebih 

luas. Perlu saya jelaskan juga bahwa tanggapan saya terhadap 

kritik Budi Asali tersebut merupakan analisis yang bersifat a 

posteriori, maka saya mengharapkan Budi Asali dapat 

menanggapinya juga dengan cara yang sama, yaitu a 

posteriori.  Demikian sebagai pengantar, agar melalui 

tanggapan ini semua dapat menilainya dengan cukup adil. 

  

II. PERNYATAAN KRITIK DAN ARGUMENTASI PDT. 

BUDI ASALI, M.Div 

  
Pernyataan kritik Budi Asali berikut ini berasal dari satu file 

yang dikirim di Group Elim, saya cantumkan lagi disini sesuai 

dengan kalimat aslinya, lengkap, tanpa penambahan dan 

pengurangan, sebagai berikut : 

  

“Ajaran bahwa ‘Kristus mati untuk semua orang’ menimbulkan 

ajaran sesat / salah. 

Kalau Kristus mati untuk semua orang, maka hanya ada 2 

kemungkinan: 

a) Kristus / Allah berhasil mencapai tujuanNya, dan ini 

menghasilkan Universalisme (=ajaran yang mengatakan bahwa 

pada akhirnya nanti semua orang akan selamat / masuk ke 

surga). 

b) Kristus / Allah gagal mencapai tujuan / rencanaNya, karena 

dalam faktanya nanti akan ada banyak orang yang masuk ke 

neraka. 

Kedua kemungkinan di atas ini sama-sama tidak mungkin, 

karena: 

1. Universalisme jelas merupakan ajaran sesat dan 

bertentangan dengan banyak ayat Kitab Suci yang jelas 

menunjukkan adanya banyak orang yang masuk ke neraka, 

seperti Mat 7:13, Luk 16:23-24. 

2. Banyak ayat-ayat Kitab Suci yang mengatakan bahwa 

rencana Allah tidak mungkin gagal, seperti: 

a. Ayub 42:2 - “Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan 

segala sesuatu, dan tidak ada rencanaMu yang gagal”. 

b. Maz 33:10-11 - “(10) TUHAN menggagalkan rencana 

bangsa-bangsa; Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa; 

(11) tetapi rencana TUHAN tetap selama-lamanya, rancangan 

hatiNya turun-temurun”. 

c. Yes 14:24,26-27 - “(24) TUHAN semesta alam telah 

bersumpah, firmanNya: ‘Sesungguhnya seperti yang 

Kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang 

Kurancang, demikianlah akan terlaksana: ... (26) Itulah 

rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah 
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tangan yang teracung terhadap segala bangsa. (27) TUHAN 

semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat 

menggagalkannya? TanganNya telah teracung, siapakah yang 

dapat membuatnya ditarik kembali?”. 

d. Yes 46:10-11 - “(10) yang memberitahukan dari mulanya hal 

yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum 

terlaksana, yang berkata: KeputusanKu akan sampai, dan 

segala kehendakKu akan Kulaksanakan, (11) yang memanggil 

burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan 

putusanKu dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, 

maka Aku hendak melangsungkannya, Aku telah 

merencanakannya, maka Aku hendak melaksanakannya”. 

John Murray: “it is inconceivable that the purpose for which he 

came was frustrated or could be frustrated” (=tak dapat 

dibayangkan bahwa tujuan untuk mana Ia datang digagalkan 

atau bisa digagalkan) - ‘Collected Writings of John Murray’, 

vol 1, hal 75. 

Jadi seharusnya tidak ada orang kristen yang alkitabiah / injili 

yang boleh menerima yang manapun dari 2 kemungkinan di 

atas ini. 

John Owen mengomentari Ro 4:25 yang berbunyi “yaitu 

Yesus, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan 

dibangkitkan karena pembenaran kita”, dengan komentar 

sebagai berikut: “For whose offences he died, for their 

justification he rose; - and therefore, if he died for all, all must 

also be justified, or the Lord faileth in his aim and design, both 

in the death and resurrection of his Son; which though some 

have boldly affirmed, yet for my part I cannot but abhor the 

owning of so blasphemous a fancy” (=Untuk pelanggaran-

pelanggaran siapa Ia mati, untuk pembenaran mereka Ia 

bangkit; - dan karena itu, jika Ia mati untuk semua, semua 

harus juga dibenarkan, atau Tuhan gagal dalam tujuan dan 

rencanaNya, baik dalam kematian dan kebangkitan AnakNya; 

yang sekalipun sebagian orang menegaskan secara berani, 

tetapi bagi saya, saya hanya bisa merasa jijik untuk mempunyai 

khayalan yang begitu bersifat menghujat) - ‘The Works of John 

Owen’, vol 10, ‘The Death of Christ’, hal 182. 

Kalau kedua kemungkinan di atas sama-sama tidak mungkin, 

maka jelas bahwa kita harus membuang teori yang mengatakan 

bahwa Yesus mati untuk semua orang. 

Saya ingin memberikan sedikit komentar dari seseorang 

tentang buku John Owen yang berjudul ‘The Death of Death in 

The Death of Christ’ (=Kematian dari Kematian dalam 

Kematian Kristus), yang lalu dimasukkan ke dalam ‘The 

Works of John Owen’, vol 10, dari mana saya baru saja 

mengambil kutipan di atas. 

John Piper: “One example of a difficult but compelling book is 

‘The Death of Death in the Death of Christ,’ probably his most 

famous and most influential book. It was published in 1647 

when Owen was thirty-one years old. It is the fullest and 

probably the most persuasive book ever written on the doctrine 

sometimes called ‘limited atonement,’ or better called ‘definite 

atonement’ or ‘particular redemption.’” (=Satu contoh dari 

suatu buku yang sukar tetapi memaksa / mendesak adalah 

‘Kematian dari Kematian dalam Kematian Kristus’, mungkin 

merupakan bukunya yang paling terkenal dan paling 

berpengaruh. Buku itu dipublikasikan pada tahun 1647 pada 

waktu Owen berusia 31 tahun. Buku itu adalah buku yang 

paling penuh / lengkap dan mungkin yang paling meyakinkan 

yang pernah ditulis tentang doktrin yang kadang-kadang 

disebut ‘Penebusan Terbatas’, atau lebih baik disebut 

‘Penebusan Tertentu’ atau ‘Penebusan Khusus’.) - ‘Contending 

For Our All’, hal 77”. 

(sumber : Artikel Budi Asali di Facebook di Group Elim). 
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III. TANGGAPAN SAYA BERSERTA ARGUMENTASI 

PENDUKUNGNYA 

  
            Perhatikan preposisi Budi Asali terhadap ajaran 

penebusan tidak terbatas  berikut ini, “Ajaran bahwa ‘Kristus 

mati untuk semua orang’ menimbulkan ajaran sesat / salah. 

Kalau Kristus mati untuk semua orang, maka hanya ada 2 

kemungkinan: (a) Kristus / Allah berhasil mencapai tujuanNya, 

dan ini menghasilkan Universalisme (=ajaran yang 

mengatakan bahwa pada akhirnya nanti semua orang akan 

selamat / masuk ke surga). (b) Kristus / Allah gagal mencapai 

tujuan / rencanaNya, karena dalam faktanya nanti akan ada 

banyak orang yang masuk ke neraka”. (Catatan : Yang saya 

garisbawahi merupakan praduga yang salah / menyesatkan!). 

Hipotesis Budi Asali tersebut mengindikasikan suatu tuduhan 

bahwa ajaran penebusan tidak terbatas yang mengakui bahwa 

“Kristus mati untuk semua orang” menimbulkan ajaran sesat / 

salah yang disebut Universalisme. Berdasarkan pernyataan 

preposisi Budi Asali di atas, saya mendapati ada 3 (tiga) 

kesalahan dalam pernyataan kritik Budi Asali tersebut, yaitu : 

            (1) Budi Asali mengatakan bahwa “Ajaran bahwa 

‘Kristus mati untuk semua orang’ menimbulkan ajaran sesat / 

salah”. Ini merupakan pernyataan yang salah dan 

 menyesatkan! Karena Alkitab dalam Ibrani 2:9 menyatakan 

dengan jelas, “... supaya oleh kasih karunia Allah Ia (Kristus) 

mengalami maut bagi semua manusia”. Adakah yang lebih 

jelas lagi dari pernyataan ini, bahwa Kristus memang 

mengalami maut (kematian) bagi semua orang! 

            (2) Silogisme kemungkinan Budi Asali yang 

bersifat hipotesis kondisional tersebut nampaknya akan 

berimplikasi pada penyimpulan tidak sah yaitu : (a) bahwa 

ajaran penebusan tidak terbatas (yang mengakui bahwa Kristus 

mati bagi semua orang) menghasilkan ajaran universalisme. (b) 

bahwa ajaran penebusan tidak terbatas (yang mengakui bahwa 

Kristus mati bagi semua orang) berujung pada meremehkan 

kemahakuasaan Allah / Kristus, karena dalam faktanya banyak 

nanti akan ada banyak orang masuk neraka. Menurut saya, 

pemahaman ini salah dan menyesatkan! Karena ajaran 

penebusan tidak terbatas jika dipahami dengan benar tidak 

berimplikasi demikian, dan pada kenyataannya sejauh 

pengetahuan saya bahwa ajaran penebusan tidak terbatas tidak 

pernah menghasilkan orang-orang yang mengajarkan 

universalisme maupun yang meremehkan kemahakuasaan 

Tuhan! 

            (3) Hipotesis Budi Asali yang belum terbukti 

kebenarannya tersebut, merupakan suatu pembodohan karena 

berusaha menggiring orang “secara paksa” melalui penarikan 

kesimpulan logika yang belum diuji keabsahannya. Ia berusaha 

menyakinkan orang bahwa ajaran penebusan tidak terbatas 

hanya menghasilkan dua kemungkinan implikasi, seakan-akan 

tidak ada kemungkinan lain yang lebih Alkitabiah dan benar. Ia 

mengatakan, “Kalau Kristus mati untuk semua orang, maka 

hanya ada 2 kemungkinan: (a) Kristus / Allah berhasil 

mencapai tujuanNya, dan ini menghasilkan Universalisme 

(=ajaran yang mengatakan bahwa pada akhirnya nanti semua 

orang akan selamat / masuk ke surga).(b) Kristus / Allah gagal 

mencapai tujuan / rencanaNya, karena dalam faktanya nanti 

akan ada banyak orang yang masuk ke neraka”.  Ini adalah 

sebuah penyimpulan yang belum terbukti kebenarannya karena 

hubungan antecedens dan konsekuens belum dibuktikan! 

Pemahaman yang salah terhadap ajaran penebusan tidak 

terbatas tersebut menyebabkan kedua pernyataan kemungkinan 

yang diajukan Budi Asali beserta argumen dan penjelasannya 

untuk mendukung pendapatnya tersebut akhirnya juga salah. 

 Lebih tepat kalau kritik Budi Asali tersebut ditujukan kepada 

penganut ajaran universalisme dan bukan kepada penganut 
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ajaran penebusan tidak terbatas. Dengan kata lain, kritik Budi 

Asali tersebut salah sasaran! 

  

Berikut ini argumentasi dan penjelasan saya : 
  

            Point (1) Keyakinan terhadap jangkauan yang tidak 

terbatas dari karya penebusan Kristus melalui 

kematianNya di kayu salib adalah ajaran yang dibangun 

berdasarkan Alkitab.   
            Nampaknya memang ada orang-orang memang telah 

melakukan kekeliruan dengan memberlakukan ayat-ayat 

tertentu yang masih multi-tafsir sebagai dasar pengajaran. 

Sebenarnya, prinsip dasar dalam menetapkan suatu doktrin 

adalah memulainya dengan ayat-ayat atau bagian-bagian 

Alkitab yang jelas. Ini berarti ayat-ayat atau bagian-bagian 

Alkitab yang tidak jelas harus ditafsirkan berdasarkan 

pernyataan dari ayat-ayat atau bagian-bagian Alkitab yang jelas 

tersebut. Alkitab memang dengan jelas mangajarkan bahwa 

Kristus telah mengalami kematian untuk semua orang. 

Perhatikanlah pernyataan Alkitab dalam Ibrani 2:9 berikut 

ini, “... supaya oleh kasih karunia Allah Ia (Kristus) 

mengalami maut bagi semua manusia”. Adakah yang lebih 

jelas lagi dari pernyataan ini, bahwa Kristus memang 

mengalami maut (kematian) bagi semua orang! 

            Berikut ini beberapa contoh ayat lainnya sebagai dasar 

(dari banyaknya ayat-ayat / bagian-bagian dalam Alkitab) 

 yang mendukung pandangan bahwa jangkauan penebusan 

bersifat tidak terbatas : (a) Yohanes 1:29 “Lihatlah, Anak 

Domba Allah yang mengapus dosa dunia”. (b) 1 Yohanes 2:2 

“Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan 

untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh 

dunia.”. (c) 1 Yohanes 4:14“Dan kami telah melihat dan 

bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya 

menjadi Juruselamat dunia.”. (d) Titus 2:11 “Karena kasih 

karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah 

nyata”. Ayat-ayat yang saya sebutkan hanya beberapa dari 

banyaknya ayat-ayat yang menyatakan luasnya jangkauan 

penebusan yang Kristus lakukan. Komentar saya mengenai 

kata “dunia” dan “semua manusia” dalam ayat-ayat tersebut di 

atas, adalah sebagai berikut, khususnya 1 Yohanes 2:2  

menyatakan, “Bukan dosa kita saja tetapi dosa seluruh 

dunia”. Disini ada kontras antara kata “kita” dan “dunia”. 

Dengan demikian kematian Yesus Kristus adalah untuk orang 

pilihan dan orang lain. Penganut penebusan terbatas 

menjelaskan kata “kita” di situ menjadi hanya pada orang-

orang pilihan dan seluruh dunia adalah orang-orang pilihan di 

seluruh dunia. Tetapi pertanyaannya “apakah benar 

demikian?” Secara konteks kata “kita” memang menujuk 

kepada orang-orang pilihan (orang percaya), karena dalam 1 

Yohanes 1:9-10 kata “kita” adalah untuk orang-orang percaya. 

Tetapi menyatakan bahwa “seluruh dunia” menunjukkan 

kepada orang-orang pilihan “di seluruh dunia” adalah salah!  

Tegasnya, jika ayat tersebut dibahasakan menurut tafsiran 

penebusan terbatas maka ayat itu akan menjadi demikian “ Ia 

adalah pendamaian untuk segala dosa kita (orang-orang 

pilihan), dan bukan untuk dosa kita (orang-orang pilihan) saja, 

tetapi juga untuk dosa seluruh dunia (orang-orang yang 

terpilih diseluruh dunia)”. Yang saya garisbawahi itu tafsiran 

yang salah. Karena dalam Surat 1 Yohanes kurang lebih ada 

sekitar 21 kali kata “kosmos (dunia)”muncul, tetapi tidak ada 

satupun yang mengacu kepada orang pilihan. Justru kata 

“dunia” di sini lebih menekankan kontras rohani dengan sistem 

duniawi. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk percaya pada 

tafsiran bahwa kata “dunia” dalam 1 Yohanes 2:2 adalah untuk 

orang-orang pilihan.? Jika ditelusuri lagi dalam surat 1 

Yohanes, terutama ketika kita membaca 1 Yohanes 5:19 kata 
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“dunia” jelas-jelas mengacu kepada orang-orang yang tidak / 

belum percaya.   

            Mengenai 1 Yohanes 2:2 tersebut, Charles C. Ryrie, 

mengatakan, “Ayat ini kelihatannya juga menyatakan secara 

agak jelas bahwa kematian Kristus adalah bagi seluruh dunia. 

Karena Ia adalah pendamaian bukan hanya untuk dosa kita 

saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. ‘Kita’ kelihatannya 

menunjuk kepada kepada mereka yang diselamatkan (atau 

akan diselamatkan), sedangkan ‘seluruh dunia’ termasuk 

mereka yang tidak diselamatkan” (Ryrie, Charles C., 

1991. Basic Theology.   Jilid 2, Terjemahan, Penerbit Andi 

Offset: Yoyakarta, hal. 78). Selanjutnya Ryrie 

mengatakan, “Kata ‘dunia’ memang tidak selalu berarti semua 

orang (lihat Yohanes 12:19), tetapi tidak ada kamus yang 

memberikan arti kata itu hanya tentang orang-orang pilihan. 

Dan para penganut penebusan yang terbatas mengatakan 

dengan pasti bahwa yang dimaksudkan adalah hanya orang-

orang yang terpilih dalam ayat itu” (Ryrie, Charles C, Basic 

Theology.   Jilid 2, hal. 79).           

            Dengan demikian, menurut saya, menafsirkan kata 

“dunia’ untuk menunjuk kepada “orang-orang pilihan 

diseluruh dunia” bukanlan arti yang sebenarnya melainkan 

tafsiran yang  dipaksanakan oleh para penganut penebusan 

terbatas.  Karena itulah, Charles F. Beker menyatakan, “Jika 

penebusan memang terbatas penyediaannya, para penulis 

Alkitab telah memilih kata-kata yang sangat memprihatikan 

dalam mengungkapkan fakta tersebut. Dunia, seluruh dunia, 

semua, barangsiapa – semuanya adalah kata-kata yang sangat 

tepat mengungkapkan keuniversalan. Jika Tuhan berkenan 

mengungkapkan suatu keuniversalan kita tidak dapat 

memikirkan kata-kata lain lagi yang lebih cocok 

pengertiannya. Kelihatannya ada ada yang tidak beres pada 

suatu teori yang menuntut pengubahan arti begitu banyak kata 

guna mempertahankan pendiriannya”. (Beker, Charles. F, 

1994. A Dispensasional Theology, terjemahan, Penerbit 

Alkitab Anugerah: Jakarta, hal 525). Perlu diperhatikan, bahwa 

kata “keuniversalan” yang dipakai Charles F. Beker tersebut di 

atas, tidak sama pengertiannya dengan universalisme. 

Keuniversalan kematian Kristus menurut Beker berhubungan 

dengan penyediaan keselamatan, bukan pada penerapan 

keselamatan. (Beker, Charles. F, A Dispensasional Theology, 

hal 519-524). 

            John Calvin pada awalnya mengajarkan penebusan 

terbatas, ia kelihatannya telah mengubah pandangan tersebut di 

kemudian hari. Augustus H. Strong mengemukakan 

sebagaimana yang dikutif Charles F. Beker, “Dikemudian hari 

Calvin menuliskan dalam tafsirannya pada 1 Yohanes 2:2, .. 

sebagai berikut: ‘Kristus memikul dosa seluruh duniadan 

dalam kebaikan Allah diberikan kepada semua manusia tanpa 

pembedaan, darahNya tertumpah bukan hanya untuk sebagian 

dunia saja tetapi bagi seluruh umat manusia; sebab walaupun 

di dunia ini tidak ditemukan suatu apapun yang berguna untuk 

memperkenan Allah, tetapi Ia mewujudkan pendamaian bagi 

dunia sebab tanpa kecuali Ia memanggil semua ke dalam iman 

kepada Kristus, yang tidak lain adalah pintu kepada 

pengharapan”. (Beker, Charles. F, A Dispensasional Theology, 

hal 514-515). Mengenai John Calvin yang mengubah 

pandangannya tersebut seperti yang dikatakan A.H. Strong 

tidak hanya disebutkan oleh Charles F. Beker, tetapi juga oleh 

Millard J. Erickson ((Erickson J. Millard., 2003. Christian 

theology, Jilid 2,  terj, Penerbit Gandum Mas: Malang, hal 

522). 

             Demikian juga berlaku dalam ayat Titus 2:11 “Karena 

kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua 

manusia sudah nyata” dan Ibrani 2:9 “supaya oleh kasih 

karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia”. Kata 
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“semua manusia” tidak dapat menujuk kepada tafsiran “semua 

orang-orang (manusia) pilihan”.  Karena kata “semua 

manusia” dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Kristus 

telah melakukan pekerjaan penebusan bagi semua orang tanpa 

terkecuali ketika Ia mati. Charles F. Beker menyatakan, 

tafsirannya tentang Ibrani 2:9 sebagai berikut, “Kata ‘semua” 

disini adalah ‘patnos’. Beberapa pernyataan lain yang 

menggunakan ‘patnos’ adalah: ‘Sebab kasih Kristus yang 

menguasai kami, karena kami telah mengerti, bahwa jika satu 

orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua 

sudah mati’ (2 Korintus 5:14). ‘yang telah menyerahkan diri-

Nya sebagai tebusan bagi semua manusia: itu kesaksian pada 

waktu yang ditentukan’ (1 Timotius 2:6). ‘Itulah sebabnya kita 

berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh 

pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juruselamat 

semua manusia, terutama mereka yang percaya’ (1 Timotius 

4:10). ‘Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan 

semua manusia sudah nyata’  (Titus 2:11). Pernyataan-

pernyataan yang diambil apa adanya tersebut bagaimanapun 

mengajarkan bahwa Kristus melakukan sesuatu bagi semua 

orang tenpa kecuali ketika Ia mati”. (Beker, Charles. F, A 

Dispensasional Theology, hal 522-223). 

            Ringkasnya, jangkauan yang tidak terbatas dari karya 

penebusan Kristus melalui kematianNya di kayu salib adalah 

ajaran yang dibangun berdasarkan Alkitab.  

  

            Point (2) Pernyataan Budi Asali tersebut dibangun 

di atas diatas pernyataan  hipotesis yang tidak sah / belum 

dibuktikan. 
Pernyataan Budi Asali ini “ajaran bahwa ‘Kristus mati untuk 

semua orang’ menimbulkan ajaran sesat / salah. Karena kalau 

Kristus mati untuk semua orang, maka hanya ada 2 

kemungkinan: (a) Kristus / Allah berhasil mencapai tujuanNya, 

dan ini menghasilkan Universalisme (=ajaran yang 

mengatakan bahwa pada akhirnya nanti semua orang akan 

selamat / masuk ke surga).(b) Kristus / Allah gagal mencapai 

tujuan / rencanaNya, karena dalam faktanya nanti akan ada 

banyak orang yang masuk ke neraka”, dibangun diatas dasar 

suatu hipotesis yang belum tentu kebenarannya. Satu dari 

pernyataan kemungkinan Budi Asali yang bersifat hipotesis 

kondiosinal tersebut nampaknya akan berimplikasi pada 

penyimpulan tidak sah bahwa ajaran penebusan tidak terbatas 

(yang mengakui bahwa Kristus mati bagi semua orang) 

menghasilkan ajaran universalisme. Ini juga salah dan 

menyesatkan! Karena ajaran penebusan tidak terbatas jika 

dipahami dengan benar tidak berimplikasi demikian, dan pada 

kenyataannya sejauh pengetahuan saya bahwa ajaran 

penebusan tidak terbatas tidak pernah menghasilkan ajaran 

universalisme!  Perlu dijelaskan bahwa Penebusan Tidak 

terbatas itu berbeda dari Universalisme. 

Penganut  Penebusan Tidak Terbatas sebenarnya mengajarkan 

bahwa Allah telah menyediakan keselamatan di dalam Yesus 

Kristus bagi semua orang, sekalipun tidak semua orang 

diselamatkan karena mereka menolak Kristus.  Sekalipun 

Kristus mati bagi semua orang dalam arti pendamaian Allah 

dengan dunia, namun tidak semua orang selamat. Karya 

pendamaian Kristus tidak terbatas dalam arti bahwa itu 

tersedia bagi semua orang; karya itu terbatas karena hanya 

berlaku bagi orang-orang yang percaya. Pendamaian itu bagi 

semua, tetapi hanya berdaguna untuk orang-orang 

terpilih”. Orang-orang yang menolak Kristus tersebut, berarti 

tidak dipilih! Jadi, keyakinan penganut  penebusan tidak 

terbatas menunjukkan bahwa luasnya ruang 

lingkup penyediaankeselamatan tidak terbatas 

walaupun penerapannya (aplikasinya) terbatas.  Millard J. 

Erickson menyatakan demikian, “Kristus mati untuk semua 
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orang, tetapi kematianNya yang memperdamaikan baru 

bermanfaat jikalau orang bersedia menerimanya. Sekalipun 

pandangan ini merupakan pandangan golongan Armnian, itu 

juga adalah pandangan beberapa Calvinis yang kadang-

kadang dirujuk sebagai Sublapsarian”.  (Erickson J. 

Millard.. Christian theology, Jilid 2,  hal 515).  Ia 

menambahkan, “Sekalipun demikian, pandangan yang saya 

kemukakan ini jangan ditafsirkan sebagai Armninianisme. 

Pandangan ini merupakan pandangan Calvinis yang paling 

moderat. Menurut Pandangan ini, secara logis Allah terlebih 

dahulu menetapkan untuk menyediakan keselamatan, lalu 

kemudian memilih beberapa orang untuk menikmatinya. Pada 

hakikatnya, pandangan ini merupakan pandangan 

Sublapsarian dari para teolog seperti Augustus 

Strong”.   (Erickson J. Millard.. Christian theology, Jilid 2,  hal 

524).             

            Teolog lain seperti Henry C. Thiessen mendukung 

pandangan ini dengan menyatakan sebagai berikut, “Sekalipun 

Kristus mati bagi semua orang dalam arti pendamaian Allah 

dengan dunia, tidak semua orang selamat... Kita 

menyimpulkan bahwa karya pendamaian Kristus tidak terbatas 

dalam arti bahwa itu tersedia bagi semua orang; karya itu 

terbatas karena hanya berlaku bagi orang-orang yang 

percaya. Pendamaian itu bagi semua, tetapi hanya berdaguna 

untuk orang-orang terpilih”. (Thiessen, Henry C., 

1992. Teologi Sistematika, direvisi Vernon D. Doerksen. 

Terjemahan, Penerbit Gandum Mas: Malang, hal. 368). 

Dengan demikian, penganut penebusan tidak terbatas 

 melakukan pembedaan terhadap luasnya 

penyediaan dan terbatasnya penerapan. Penganut penebusan 

tidak terbatas tidak pernah mengatakan bahwa semua orang 

diseluruh dunia akan diselamatkan / keselamatan universal. 

Pernyataan itu adalah pernyataan dari ajaran universalisme! 

            Universalisme mengajarkan bahwa semua orang cepat 

atau lambat akan diselamatkan. Mereka menyatakan bahwa 

karena kasih karunia Tuhan maka semua orang akan 

diselamatkan meskipun semuanya tidak menyadari hal itu. 

Ajaran yang lebih baru dari universalisme mengajarkan bahwa 

semua orang saat ini diselamatkan,  bahkan tanpa mempercayai 

Yesus Kristus. Universalisme juga mengajarkan bahwa neraka 

dan penghukuman kekal tidak sesuai dengan sifat kasih dan 

kemahakuasaan Tuhan. Pandangan ini mengajarkan bahwa 

pada akhirnya semua orang akan diselamatkan. Pandangan 

dari universalisme klasik mengajarkan bahwa orang-orang 

yang telah hidup dengan tidak bertanggung jawab akan 

dihukum segera setelah kematian, tetapi tidak seorang pun 

akan dihukum secara kekal. Dengan kata lain, penghukuman 

tersebut bersifat sementara sambil menanti datangnya 

keselamatan. Sedangkan neo universalismemengajarkan bawa 

semua orang saat ini diselamatkan, meskipun semuanya tidak 

menyadari hal itu. Saya menegaskan bahwa ajaran seperti itu 

adalah adalah dusta dari Iblis. Karena Alkitab mengajarkan 

(Yohanes 3:16; Kisah Para Rasul 4:12), bahwa keselamatan 

hanya melalui Yesus Kristus). 

            Mengenai perbedaan antara universalisme dengan 

pandangan penebusan tak terbatas Charles C. Ryrie 

menyatakan, “Penganut paham penebusan yang tak 

terbatas bukanlah orang-orang universalis. Mereka tidak 

percaya bahwa pada akhirnya semua orang akan 

diselamatkan. Pandangan mereka juga tidak mengharuskan 

atau secara logis membawa pada kesimpulan yang 

menyimpang seperti itu, memaksakan hal ini berarti 

menciptakan orang-orang pemikat kepercayaan”. (Ryrie, 

Charles C, Basic Theology.   Jilid 2, hal. 79). Selanjutnya, 

Ryrie menegaskan “Dengan kata lain: penganut paham 

penebusan tak terbatas mengakui bahwa penebusan itu adalah 
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terbatas maupun tidak terbatas”.(Basic Theology, hal. 79). 

Tampaknya, hal ini dihubungkan oleh Ryrie dengan luasnya 

jangkauan penebusan, karena Ryrie dengan jelas 

mempertanyakan, “adakah ayat-ayat Alkitab yang meluaskan 

jangkauan penebusan diluar mereka yang terpilih? (Basic 

Theology, hal. 79).  Ryrie mengakui berdasarkan pertimbangan 

eksegesis dan teologis bahwa penebusan disediakan bagi 

semua orang tetapi hanya efektif bagi orang-orang yang 

terpilih. Ryrie menegaskan, “Semua orang tersesat, termasuk 

juga orang-orang yang terpilih. Fakta bahwa seseorang dipilih 

tidak berarti menjadikan dirinya kurang tersesat dibandingkan 

dengan orang-orang yang tidak terpilih. Siapapun yang ingin 

diselamatkan harus percaya. Bapa akan menarik orang itu, 

namun ia harus datang (Yohanes 6:37:44).” (Basic 

Theology, hal. 79). Dengan demikian, hipotesis yang 

menyatakan bahwa  penebusan tidak terbatas berimplikasi 

menghasilkan universalisme (keselamatan universal) tidaklah 

benar! 

            Ringkasnya, Ajaran penebusan tidak terbatas dengan 

ajaran universalisme tidaklah sama! Menghubungkan 

penebusan tidak terbatas hingga berimplikasi menghasilkan 

universalisme adalah hipotesis yang tidak benar. Apa yang 

dilakukan Budi Asali tersebut hanyalah sekedar hipotesis yang 

tidak terbukti berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. 

Sehingga sebagian besar dari argumen-bukti-bukti Alkitabiah 

yang disajikannnye lebih tepat digunakan untuk melawan 

Uviersalisme ketimbangan Penebusan Tidak Terbatas. 

Disini kekeliruan logika Budi Asali jelas karena argumentasi 

Alkitabiah yang seharusnya digunakan untuk melawan ajaran 

Universalisme digunakannya untuk Penebusan Tidak 

Terbatas.  (Lihat, Penjelasan Poesporodjo, W & Ek. T. Gilarso, 

1999. Logika Ilmu Menalar. Penerbit Pustaka Grafika: 

Bandung, hal. 177-185). 

  

            Point (3) Fakta Alkitab menunjukkan adanya 

kelompok ayat-ayat yang menjelaskan 

tentang penyediaan keselamatan yang luas / tidak terbatas 

dan kelompok ayat-ayat yang menjelaskan 

tentang penerapan keselamatan yang terbatas hanya pada 

orang-orang percaya / pilihan. 
            Berhubungan dengan karya penebusan yang dilakukan 

Kristus, ada dua kelompok ayat-ayat di dalam Alkitab yang 

kelihatannya bertentangan, tetapi sebenarnya tidak jika dilihat 

dari sudut pandang ajaran penebusan tidak terbatas. Kelompok 

ayat-ayat pertama menjelaskan 

tentang penyediaan keselamatan yang luas / tidak terbatas, 

sedangkan kelompok ayat-ayat kedua menjelaskan 

tentang penerapan keselamatan yang terbatas hanya pada 

orang-orang percaya / pilihan. Berikut ini ayat-ayat yang 

menyatakan luasnya penyediaan keselamatan dan terbatasnya 

penerapan keselamatan. (a) ayat-ayat yang menyatakan luasnya 

/ tidak terbatasnya jangkauan / penyediaan penebusan : 

 Penebusan yang berdampak universal (Yohanes 1:29; 3:16; 2 

Korintus 5:14-15, 19; 1 Timotius 2:6; 4:10; Titus 2:11; Ibarni 

2:9; 1 Yohanes 2:2:2; 4:14, dan ayat-ayat lainnya). 

Mengabaikan ayat-ayat ini atau menafsirkannya secara salah 

menyebabkan munculnya ajaran penebusan terbatas.  (b) ayat-

ayat yang menyatakan terbatasnya penerapan penebusan :  

(Matius 1:21; 20:28; Markus 10:45; Yohanes 10:11, 15, 26-27; 

Yohanes 15:13;  17:24; Kisah Para Rasul 20:28; Roma 8:32; 

Efesus 5:25, 2 Timotius 1:9, dan ayat-ayat lainnya). 

             

Dengan memperhatikan ayat-ayat tersebut secara 

seimbang jelaslah bahwa jangkauan penebusan bersifat tidak 

terbatas, tetapi penerapannya bersifat terbatas. Pendapat yang 

menyatakan adanya kelompok ayat-ayat yang berbeda tersebut 
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bukan sekedar pendapat saya melainkan juga pendapat teolog 

Millard J. Erickson yang menyatakan kesimpulannya 

 demikian, “Kami mendapati bahwa beberapa ayat yang 

mengajarkan pendamaian universal tidak dapat diabaikan 

begitu saja. Diantara ayat yang paling mengesankan ialah 1 

Timotius 4:10 yang meneguhkan bahwa Allah yang hidup 

disebut sebagai ‘Juruselamat semua manusia, terutama 

mereka yang percaya’. Jelaslah bahwa Juruselamat telah 

melakukan sesuatu untuk semua orang, sekalipun hal tersebut 

tidaklah sehebat apa yang dilakukannya untuk orang-orang 

percaya kepadaNya. Diantara ayat lain yang mengusulkan 

bahwa karya keselamatan Kristus bersifat universal dan sulit 

diabaikan ialah 1 Yohanes 2:2 dan Yesaya 53:6. Selain itu 

sebagai tambahan kita juga harus mempertimbangkan 

pernyataan seperti 2 Petrus 2:1 yang menguatkan bahwa 

diantara orang-orang yang binasa terdapat beberapa yang 

untuknya Kristus telah mati. Tentu saja, ada juga ayat-ayat 

yang mengatakan bahwa Kristus mati untuk domba-dombaNya 

dan juga untuk gerejaNya. Bagaimanapun, ayat-ayat ini tidak 

menimbulkan persoalan (kontradiksi) jikalau kita memandang 

ayat-ayat yang universal itu sebagai norma yang menentukan. 

Pastilah apabila Kristus mati untuk semua orang, tidak ada 

persoalan untuk beranggapan bahwa Dia mati untuk sebagian 

tertentu dari keseluruhan tersebut. Menegaskan bahwa ayat-

ayat yang berpusat pada kematianNya untuk umatNya menunut 

pengertian bahwa Ia mati untuk mereka saja dan bukan untuk 

orang lain adalah bertentangan dengan ayat-ayat yang 

bersifat universal”. (Erickson J. Millard.,   Christian theology, 

Jilid 2,  Malang, hal 522-523). 

            Ringkasnya, secara teologis pandangan penebusan tidak 

terbatas didukung oleh ayat-ayat Kitab Suci. 

  

Point (4) Ajaran tentang penebusan yang tidak terbatas ini 

tidak hanya dipegang oleh Arminianisme, tetapi juga oleh 

orang-orang “Amyraldian” dan orang-orang yang disebut 

dengan istilah “Calvinis Sublapsarian” dan “Calvinis 

Moderat”.  
Jelaslah bahwa ajaran tentang penebusan yang tidak terbatas ini 

adalah ajaran Alkitabiah, dan tidak berimplikasi menghasilkan 

ajaran Universalisme. Pandangan penebusan tidak terbatas ini 

bukan hanya dipegang oleh Arminianisme, tetapi dianut juga 

oleh orang-orang yang disebut dengan sebutan “Amyraldian” 

dan istilah lainnya seperti “Calvinis Sublapsarian” dan 

“Calvinis Moderat”.  Perhatikan beberapa kutipan (langsung 

dan tidak langsung) berikut ini : 

Moses Amyraldus seorang profesor paling terkenal dan 

berpengaruh di Akademi Protestan Perancis, dimana ia 

ditetapkan oleh gereja-gereja Reformed Perancis pada tahun 

1598, ia menyatakan, “bahwa Allah, digerakan oleh kasihNya 

kepada manusia, telah menetapkan semua manusia 

mendapatkan keselamatan, asalkan mereka bertobat dan 

percaya atas inisiatif mereka sendiri, maka Allah memilih 

untuk mengaruniakan RohNya secara khusus kepada sebagian 

orang saja. Dengan demikian adalah universal dalam 

penyediaan keselamatan, tetapi partikular dalam 

pengaplikasiannya”. (R. Nicole, Amyraldism, dalam buku 

Ferguson, B. Sinclair, David F. Wright, J.I. Packer., 2009. New 

Dictionary Of Theology.  jilid 2, terjemahkan, Penerbit 

Literatur SAAT : Malang, hal. 23-25). 

` Charles C. Ryrie menuliskan : “Orang-orang Arminian 

menerima penebusan yang universal atau tidak terbatas 

(beserta dengan gagasan bahwa anugerah yang cukup 

disediakan bagi semua orang sehingga mereka boleh percaya). 

Diantara orang-orang Calvinis, ada yang berpegang pada 

penebusan universal (yang disebut dengan para four-point 
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Calvinists atau orang-orang Amyraldian, sesudah Moses 

Amyraldus, 1596-1664), dan ada yang mengajarkan penebusan 

khusus (disebut ultra atau five-point Calvinists). Kelompok 

yang terakhir ini beranggapan bahwa Kristus mati untuk 

menjamin keselamatan bagi orang-orang terpilih. Jadi 

kematiannya dibatasi jangkaunya hanya bagi orang-orang 

yang terpilih. Orang-orang Calvinis yang 

moderat menganggap, tujuan kematian Kristus adalah untuk 

menyediakan penggantian bagi semua orang. Karena itu luas 

jangkauannya tidak terbatas”. (Ryrie, Charles C., 1991. Basic 

Theology.   Jilid 2, Terjemahan, Penerbit Andi Offset: 

Yoyakarta, hal. 75).  

Millard J. Erickson menuliskan: “Ketika kaum injili bertanya, 

‘untuk siapakah Kristus mati?’ maka yang ditanyakan 

bukanlah apakah kematian Kristus cukup memadai untuk 

menutupi dosa Semua orang atau tidak. Mengenai hal ini 

terdapat persetujuan menyeluruh. Karena kematian Kristus 

memiliki nilai yang tak terhingga, maka kematian tersebut 

cukup untuk semua orang pilihan tanpa memandang 

jumlahnya. Yang dipersoalkan sebenarnya ialah apakah Allah 

mengutus Kristus untuk menyediakan keselamatan bagi semua 

orang, atau hanya bagi orang-orang yang sudah dipilihnya. 

Jawaban kita tergantung pengertian kita mengenai urutan 

logis dari ketetapan-ketetapan Allah. Apabila, sebagaimana 

pendapat aliran supralapsarian dan infralapsarian, keputusan 

Allah untuk menyelamatkan beberapa orang (yaitu, orang 

pilihan) secara logis akan mendahului keputusan untuk 

menyediakan keselamatan melalui Kristus, maka pendamaian 

akan terbatas pada menyediakan keselamatan bagi orang 

pilihan. Kalau, dipihak lain, keputusan untuk menyediakan 

keselamatan secara logis mendahului keputusan untuk 

menyelamatkan beberapa orang dan membiarkan yang lain 

tetap dalam keadaannya yang terhilang, maka orang mungkin 

berpendapat bahwa kematian Kristus tidak terbatas. Inilah 

pendapat golongan Armninianisme dan aliran Calvinis 

Sublapsarian” (Erickson J. Millard., 2003. Christian theology, 

Jilid 2,  terj, Penerbit Gandum Mas: Malang, hal 510-511). 

Jadi, menurut Millard J. Erickson pandangan Sublapsarianisme 

ini bukan hanya pendangan Arminianisme tetapi juga pendapat 

Calvinis Sublapsarian. Ia menambahkan lagi demikian, 

“Kristus mati untuk semua orang, tetapi kematianNya yang 

memperdamaikan baru bermanfaat jikalau orang bersedia 

menerimanya. Sekalipun pandangan ini merupakan pandangan 

golongan Armnian, itu juga adalah pandangan 

beberapa Calvinis yang kadang-kadang dirujuk sebagai 

Sublapsarian”.  (Erickson J. Millard.. Christian theology, Jilid 

2,  hal 515).  “Sekalipun demikian, pandangan yang saya 

kemukakan ini jangan ditafsirkan sebagai Armninianisme. 

Pandangan ini merupakan pandangan Calvinis yang paling 

moderat. Menurut Pandangan ini, secara logis Allah terlebih 

dahulu menetapkan untuk menyediakan keselamatan, lalu 

kemudian memilih beberapa orang untuk menikmatinya pada 

hakikatnya, pandangan ini merupakan pandangan 

Sublapsarian dari para teolog seperti Augustus 

Strong”.   (Erickson J. Millard.. Christian theology, Jilid 2,  hal 

524). 

Dalam catatan kakinya Millard J. Erickson menyebutkan 

penggolongan lapsarian tersebut sebagai berikut : “Beberapa 

teolog seperti Loius Berkhof dan Loraine Boettner, mengakui 

hanya golongan Supralapsarianisme dan Infralapsarianisme. 

Orang lain, seperti, Augustus Strong, menyebut hanya 

Supralapsarianisme dan Sublapsarianisme. Ketiga sistem ini 

berbeda dalam pandangan mereka mengenai urutan logis 

ketetapan-ketetapan Allah.  Supralapsarianisme : (1) 

Ketetapan untuk menyelamatkan (memilih) beberapa orang 

dan mengutuk yang lain. (2) Ketetapan untuk menciptakan baik 
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yang dipilih maupun yang dikutuk. (3) Ketetapan untuk 

membiarkan kejatuhan orang-orang yang terpilih dan yang 

dikutuk. (4) Ketetapan untuk menyediakan keselamatan hanya 

bagi orang-orang yang terpilih.   

Infralapsarianisme :  (1) Ketetapan untuk menciptakan 

manusia. (2) Ketetapan untuk mengizjinkan kejatuhan dalam 

dosa. (3) Ketetapan untuk memilih beberapa orang dan 

mengutuk yang lain. (4) ketetapan untuk menyediakan 

keselamatan hanya bagi yang terpilih.  

Sublapsarianisme :  (1) Ketetapan untuk menciptakan 

manusia. (2) Ketetapan untuk mengizjinkan kejatuhan dalam 

dosa. (3) ketetapan untuk menyediakan keselamatan yang 

cukup bagi semua orang. (4) Ketetapan untuk menyelamatkan 

beberapa orang dan mengutuk yang lain.”  (Erickson J. 

Millard.. Christian theology, Jilid 2,  hal 510-511). 

Charles F. Beker menuliskan : “Chafer (maksudnya Louis 

Sperry Chafer) yang mengatakan dirinya sebagai 

seorang Calvinis moderat yang percaya pada penebusan tak 

terbatas mengatakan, ‘orang-orang yang termasuk dalam 

kelompok penafsiran ini mempertahankan keseluruhan dari 

lima butir anutan Calvinis keculai satu, yakni, ‘penebusan 

terbatas’. Atau apa yang telah dinamakan ‘butir terlemah 

dalam sistem ajaran Calvinis’. Bentuk moderat dari 

Calvinis ini lebih condong kepada yang dipercayai para 

ekspositor Alkitab daripada para ahli teologi, yang bukti-

buktinya tidak diragukan lagi karena seperti kebenaran bahwa 

Alkitab, dipahami dengan peristilahannya yang wajar lepas 

dari kecenderungan penafsiran yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan suatu teori, kelihatannya mengajarkan 

penebusan tak terbatas. Orang-orang dalam kelompok ini 

percaya bahwa Kristus mati sebenarnya dan sepenuhnya bagi 

siapa saja yang ada pada zaman ini, bahwa Allah telah 

menetapkan Injil diberitakan kepada semua orang yang 

kepadanya Kristus telah mati, dan bahwa melalui pemberitaan 

Injil, Ia akan menunjukkan kuasaNya menyelamatkan orang-

orang pilihanNya. Kelompok ini percaya pada kejatuhan total 

manusia dan ketidakberdayaan totalnya untuk percaya tanpa 

kemampuan yang diterima dari Roh Kudus , dan bahwa 

kematian Kristus, yang terbuka bagi semua, adalah dasar yang 

cukup bagi siapapun dan bagi setiap orang untuk 

diselamatkan, jika Roh Allah memilih menariknya. Mereka 

berpendapat bahwa kematian Kristus tidak dengan sendirinya 

menyelamatkan seseorang, baik secara aktual maupun 

potensial, tetapi bahwa hal itu membuat semua orang dapat 

diselamatkan. Bahwa keselamatan itu dibuat sendiri oleh 

Allah, dan pada saat seseorang percaya” (Beker, Charles. F, 

1994. A Dispensasional Theology, terjemahan, Penerbit 

Alkitab Anugerah: Jakarta, hal 521). 

 

Fakta pendapat dan sikap yang berbeda di dalam Calvinisme 

ini juga disebutkan oleh Yakub B. Susabda, seorang teolog 

Calvinis sebagai berikut, “Biasanya doktrin pemilihan 

(election and predestination) dikaitkan dengan teologi 

kaum Calvinis atau Reformed. Padahal menyingkapkan fakta 

bahwa diantara pemganut teologi Reformed saja, sejak mula 

sudah ada berbagai sikap dengan pengungkapan yang 

berbeda-beda. Bullinger pengganti Zwingli, Urasinus, dan 

Olevianus penyususn Katekismus Heildelberg dan beberapa 

tokoh Reformed lainnya lebih suka memilih sikap dan 

pandangan yang lebih moderat. Mereka percaya bahwa untuk 

memahami predestinasi, seharusnya mereka bergerak dari 

yang praktis kepada yang teologis. Artinya, dari iman, Allah 

yang penuh kasih  dan pertobatan barulah bicara tentang 

pemilihan Allah (apa yang ada dalam pikiran Allah dan 

pertimbangan Allah) dan memakai pengetahuan tentang 

pemilihan Allah tersebut hanya untuk meneguhkan iman dan 
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pengucapan syukur bagi orang-orang yang sudah 

diselamatkan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma 

(Roma 9-11) dan Efesus (Efesus 1) mengawali penjelasannya 

dengan doktrin tentang dosa dan anugerah terlebih dahulu, 

baru menjelaskan tentang pemilihan Allah. Dia memakai 

anugerah Allah dalam Kristus sebagai titik awal 

penjelasannya. Itulah sebabnya sebgian besar pengakuan iman 

dan katekismus Reformed justru memakai posisi 

moderat” (Susabda, Yakub B., 2010. Mengenal dan Bergaul 

Dengan Allah. Penerbit Andi Offset: Yoyakarta, hal 235-236). 

Dengan demikian istilah Calvinis yang moderat ini sudah tidak 

asing lagi, untuk menunjukkan adanya perbedaan di dalam 

Calvinisme. 

            Saat ini, fakta membuktikan bahwa ajaran penebusan 

tidak terbatas telah banyak dipegang oleh berbagai aliran dan 

denominasi gereja seperti gereja Baptis, Metodis/Wesleyan, 

Pentakostal, Injili, dan lain sebagainya. Jadi kita dapat 

membayangkan dampak negatif dari sebuah pernyataan 

hipotesis yang belum terbukti kebenarannya baik secara 

teologis maupun empiris. Pernyataan hipotesis tersebut justru 

salah dan menyesatkan itu!  Karena sejauh yang saya dapat 

ketahui berdasarkan pengamatan langsung di lapangan maka : 

(1) Bahwa gereja/denominasi Kristen (seperti Kharismatik, 

Pentakostal, Baptis, Metodis/Wesleyan dan banyak denominasi 

Injili lainnya) yang berpegang teguh pada Alkitab dan pada 

ajaran penebusan tidak terbatas, sejauh yang saya ketahui dan 

saya telah amati tidak pernah mengajarkan universalisme! (2)  

Bahkan para pendeta, teolog, ahli eksposisi, dan apologet yang 

berpegang teguh pada Alkitab dan memegang ajaran 

penebusan tidak terbatas, sejauh yang saya ketahui dan saya 

amati, juga tidak pernah mengajarkan universalisme ataupun 

meremehkan kemahakuasaan Allah. Jadi kita dapat 

membayangkan dampak negatif dari preposisi hipotesis Budi 

Asali yang belum terbukti kebenarannya, bahkan bisa salah dan 

menyesatkan. Sekali lagi, pernyataan Budi Asali ini, “Ajaran 

bahwa ‘Kristus mati untuk semua orang’ menimbulkan ajaran 

sesat / salah. Kalau Kristus mati untuk semua orang, maka 

hanya ada 2 kemungkinan: a) Kristus / Allah berhasil 

mencapai tujuanNya, dan ini menghasilkan 

Universalisme (=ajaran yang mengatakan bahwa pada 

akhirnya nanti semua orang akan selamat / masuk ke surga). 

b) Kristus / Allah gagal mencapai tujuan / rencanaNya, karena 

dalam faktanya nanti akan ada banyak orang yang masuk ke 

neraka”, hanyalah sebuah hipotesis yang belum terbukti 

kebenarannya.  

  

Point (5) Kesimpulan deduksi silogisme hipotesis Budi 

Asali tersebut tidak absah. 
            Karena masih merupakan suatu hipotesis maka 

pernyataan “Kalau Kristus mati untuk semua orang, maka 

hanya ada 2 kemungkinan: a) Kristus / Allah berhasil 

mencapai tujuanNya, dan ini menghasilkan Universalisme 

(=ajaran yang mengatakan bahwa pada akhirnya nanti semua 

orang akan selamat / masuk ke surga). b) Kristus / Allah gagal 

mencapai tujuan / rencanaNya, karena dalam faktanya nanti 

akan ada banyak orang yang masuk ke 

neraka”, merupakan sebuah kesimpulan yang harus diuji 

kebenarannya karena 

hubungan antecedens dan konsekuens belum dibuktikan! Jika 

tidak, ini akan menjadi suatu pembodohan karena berusaha 

menggiring orang “secara paksa” melalui suatu kesimpulan 

logika tidak absah / menyesatkan. Peter Kreeft, & Ronald K. 

Tacell menyebutkan bahwa, “struktur inheren dari akal 

manusia dapat dilihat melalui tiga tindakan dari pikiran itu: 

(1) pengertian, (2) penilaian, dan  (3) pemikiran. Ketiga 

tindakan dari pikiran ini diungkapan dalam:  (1) istilah, (2) 
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preposisi, dan  (3) argumentasi. Istilah itu bisa jelas atau tidak 

jelas. Preposisi bisa benar atau tidak benar. Argumentasi bisa 

sahih secara logika atau tidak sahih”. (Kreeft, Peter & Ronald 

K. Tacell., 1994. Pedoman Apologetika Kristen. Jilid 1 

Terjemahan, Penerbit Yayasan Kalam Hidup: Bandung, hal. 

18-19).  Selanjunya Peter Kreeft, & Ronald K. 

Tacell  menjelaskan “suatu istilah itu jelas bila istilah itu dapat 

dimengerti dan tidak kabur. Sebuah preposisi adalah benar 

bila preposisi itu cocok dengan realita dan menyatakan 

keadaannya. Sebuah argumentasi adalah sahih bila 

kesimpulan yang diambil sesuai dengan dasar-dasar 

pemikiran. Apabila argumen itu bebas dari kekeliruan logika, 

maka kesimpulan yang diambil itu pasti benar”. (Kreeft, Peter 

& Ronald K. Tacell, Pedoman Apologetika Kristen., hal. 19). 

 Karena logika adalah bagaimana berpikir benar untuk 

mendapatkan kesimpulan yang benar, maka harus ada norma 

atau aturan yang ditaati.  Salah satu persyaratan penalaran 

adalah bahwa “penalaran harus berdasarkan kenyataan atau 

premis-premisnya harus benar.” (Lihat: Poesporodjo, W & Ek. 

T. Gilarso, 1999. Logika Ilmu Menalar. Penerbit Pustaka 

Grafika: Bandung, hal. 20-22).              

            Dengan demikian hipotesis Budi Asali “Ajaran bahwa 

‘Kristus mati untuk semua orang’ menimbulkan ajaran sesat / 

salah. Kalau Kristus mati untuk semua orang, maka hanya ada 

2 kemungkinan: a) Kristus / Allah berhasil mencapai 

tujuanNya, dan ini menghasilkan Universalisme (=ajaran yang 

mengatakan bahwa pada akhirnya nanti semua orang akan 

selamat / masuk ke surga). b) Kristus / Allah gagal mencapai 

tujuan / rencanaNya, karena dalam faktanya nanti akan ada 

banyak orang yang masuk ke neraka”, dapat diuji dengan 

logika hipotesis penyangkalan berikut ini : “Ajaran “Kristus 

mati untuk semua orang” TIDAK menimbulkan ajaran sesat / 

salah. Jika Kristus mati untuk semua orang, maka ada 2 

kebenaran yang dinyatakan Alkitab : (a) Kristus / Allah 

berhasil mencapai tujuanNya, yaitu MENYEDIAKAN 

pendamaian / penebusan bagi semua orang (Ini tidak sama 

dengan Universalisme). (b) Kristus / Allah TIDAK gagal 

mencapai tujuan / rencanaNya, karena PENERAPAN 

pendamaian/ penebusan itu memang hanya efektif bagi orang-

orang percaya / pilihan.  

                Implikasi logis dari hipotesis penyangkalan di atas 

menurut saya adalah : (a) menunjukkan bahwa nilai 

pendamaian / penebusan Kristus itu bersifat tidak terbatas. Hal 

itu juga membuktikan keseimbangan kedaulatan dan kasih 

Allah, yaitu kasih Allah yang keluar dari kedaulatanNya yang 

menjangkau semua manusia. Sebab di dalam kasih itu ada 

pengampunan, penerimaan, dan penyelamatan manusia 

berdosa. Karena melalui karya pendamaian / penebusan 

tersebut Kristus telah menyelesaikan masalah dosa asal, yaitu 

dosa Adam.  Akibat dosa Adam, Alkitab menunjukkan fakta 

bahwa semua manusia itu lahir dengan natur yang rusak / 

berdosa  dan dengan kesalahan dari dosa Adam yang 

diperhitungkan kepadanya. Akibatnya semua manusia 

mengalami kematian rohani dan kematian jasmani. Faktanya, 

bahwa sejak Kristus telah menyelesaikan karyaNya di kayu 

salib maka dosa Adam sudah dihapuskan dari semua manusia 

dihadapan Allah, dan kematian Kristus ini meniadakan / 

menghapus hukuman manusia dari dosa Adam (Roma 5:1-21). 

Namun pengaruh dosa itu sendiri masih ada dalam setiap 

orang. Kita menyebutnya sebagai dosa-dosa pribadi (dosa 

aktual). Dengan demikian, tidak ada orang yang akan 

dilemparkan ke neraka karena dosa Adam. Ini sekaligus 

menunjukan bahwa Allah bertindak adil! Tidak akan 

menghukum manusia karena dosa Adam, justru Dia 

menyediakan jalan keselamatan bagi semua orang melalui 

Yesus Kristus. Sedangkan (b) menunjukkan inti dari penebusan 
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yang hanya efektif bagi orang percaya. Ini mengarahkan 

kepada keseimbangan ajaran tentang kedaulatan Allah 

(memberi) dan tanggung jawab manusia (menerima). Karena 

dalam teori Sublasarian, ketetapan Allah dalam penyediaan 

keselamatan mendahului ketetapan Allah dalam pemilihan. 

Orang yang tidak percaya, tetap berada dalam kedaulatan 

Allah, karena orang yang tidak percaya pasti akan binasa, 

sebab mereka mendapati kedaulatan Allah yang menghukum, 

bukan kedaulatanNya dalam kasih yang menyelamatkan. Jadi 

orang dilemparkan ke neraka bukan karena alasan dosa Adam 

yang diwariskan maupun dipertalikan pada mereka, karena ini 

sudah diselesaikan oleh Yesus melalui karyaNya di kayu salib. 

Sejak penyelesaian dosa oleh Kristus di kayu salib, maka setiap 

orang harus mempertanggung jawaban dosa mereka sendiri, 

bukan dosa Adam. Mereka harus membawa dosa-dosa pribadi 

(aktual) mereka yang sudah Yesus tanggung di kayu salib 

melalui kematianNya dengan “.... menerima kelimpahan kasih 

karunia dan anugerah kebenaran, ... oleh karena satu orang 

itu, yaitu Yesus Kristus” (Roma 5:17). Yesus sudah melakukan 

segala yang diperlukan untuk keselamatan, yang manusia 

butuhkan hanya percaya kepada karyaNya yang sudah selesai. 

Karena kematian Kristus telah meniadakan hukuman atas dosa 

Adam dan telah menyediakan keselamatan bagi semua orang, 

maka orang akan dihukum dan dilemparkan ke neraka nantinya 

bukan lagi karena Kristus tidak menebus mereka melainkan 

karena mereka “tidak percaya dalam nama Anak Tunggal 

Allah”, yaitu Yesus Kristus (Yohanes 3:18). Orang-orang yang 

percaya dan menerima hidup kekal ini adalah orang-oran yang 

dipilih Allah dalam Kristus. 

            Ringkasnya, hipotesis kemungkinan dalam kalimat 

“hanya ada dua kemungkinan” seperti yang dikatakan oleh 

Budi Asali tersebut itu ternyata tidak benar, karena 

faktanya ada kemungkinan lainnya menurut ajaran ajaran 

penebusan tidak terbatas, yaitu : Jika Kristus mati bagi semua 

orang, maka : (1) rencana Allah berhasil, dan ini tidak 

menghasilkan universalisme; dan (b) Kristus tidak gagal 

melaksanakan tujuannya karena penebusan itu memang hanya 

akan efektif bagi orang-orang percaya/pilihan.   Dengan 

demikian, preposisi Budi Asali “Ajaran bahwa Kristus mati 

untuk semua orang menimbulkan ajaran sesat / salah” adalah 

PENYIMPULAN YANG TIDAK ABSAH jika dilihat dari 

sudut  pandang ajaran penebusan tidak terbatas, ajaran Alkitab 

dan kenyataan yang ada. 

  

  

Point (6) Sebagai tambahan: 
Saat membahas satu topik tentang penebusan terbatas dan 

penebusan tidak terbatas. Maka seringkali yang muncul dalam 

pikiran seseorang adalah ajaran armianisme (penebusan tidak 

terbatas) dan ajaran calvinisme (penebusan terbatas). 

Pemikiran seperti ini keliru, karena yang disebut dengan 

arminianisme adalah orang-orang yang harus berpegang / 

mempercayai 5 point arminianisme (the Remonstance), yaitu : 

Pemilihan yang bersyarat berdasarkan pada kehamatahuan 

Allah; anugerah Allah dapat ditolak; penebusan Kristus adalah 

universal; manusia memiliki kehendak bebas dan melalui 

anugerah yang disediakan dapat bekerja sama dengan Allah 

dalam keselamatan; orang percaya dapat kehilangan 

keselamatannya. Sedangkan yang disebut dengan calvinis 

(reformed) adalah mereka yang harus berpegang / 

mempercayai 5 point calvinis (TULIP), yaitu : Kerusakan total, 

pemilihan tak bersyarat, penebusan terbatas, anugerah yang 

tidak dapat ditolak, dan ketekunan orang-orang kudus. 

Memberikan label arminianisme pada orang-orang atau 

kelompok yang berpegang pada penebusan tidak terbatas saja 

tidaklah tepat, karena seorang arminianisme harus berpegang 
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pada 5 point arminianisme di atas. Sedangkan memberi label 

calvinisme (reformed) pada orang-orang atau kelompok yang 

berpegang pada penebusan terbatas saja juga tidaklah tepat, 

karena seorang calvinisme (reformed) haruslah berpegang pada 

5 point calvinisme diatas. Karena itu dalam diskusi penebusan 

terbatas dan tidak terbatas, seharusnya tidak perlu 

berprangsangka arminianisme ataupun calvinisme. Kecuali 

kalau yang diperdebatkan adalah 5 point dari masing-masing 

tersebut. Memaksakan tuduhan / prasangka di atas jelaslah 

sudah tidak relevan lagi untuk konteks teologi masa kini yang 

sudah semakin berkembang. 

Karena fanatisme terhadap konsep dan “set teologi” seperti di 

atas, maka terkadang dapat terjadi kesalahan eksegesis karena 

seorang penafsir mentransfer totalitas pemahaman teologisnya 

berkenaan dengan istilah tertentu kepada penggunaan istilah 

tersebut dalam sebuah teks tertentu. Sebagai contoh, kita 

mengenal banyak sekali istilah teknis (Latin “Terminus 

technicus”), seperti: pengudusan, pemilihan, baptisan Roh 

Kudus, penyembahan (adoration), dan sebagainya. Istilah-

istilah ini disebut istilah teknis karena pada istilah-istilah ini 

termuat satu set pemahaman teologis yang terwakilkan ketika 

kita menggunakan istilah-istilah ini. Misalnya, ketika seseorang 

menggunakan istilah “pemilihan” kita langsung berpikir 

tentang tindakan berdaulat Allah di dalam kekekalan ketika 

memilih sebagian orang sesuai dengan kerelaan kehendaknya 

untuk menikmati manfaat atau khasiat karya penebusan Kristus 

(definisi penganut Calvinisme). Manfaat penggunaan terminus 

technicus adalah bahwa kita tidak perlu menggunakan kalimat 

yang panjang dalam definisi ini untuk bicara tentang suatu 

konsep. Kita hanya perlu menggunakan sebuah istilah teknis, 

dan set pemahaman teologisnya langsung terpampang dalam 

benak kita. Sampai di sini, kita dapat melihat manfaat yang 

sangat signifikan dari sebuah istilah teknis. 

Tetapi, kecenderungan penggunaan istilah teknis tersebut dapat 

memimpin seseorang melakukan kesalahan eksegetis yang 

disebut transfer total arti kata yang tak sah ketika menafsirkan 

sebuah kata di dalam sebuah teks tertentu. Mengapa? Tindakan 

mentransfer totalitas pemahaman teologis dari sebuah istilah 

kepada pengunaannya di dalam sebuah teks tertentu merupakan 

sebuah kesalahan (illegitimate)? Prinsip penting dalam studi 

kata (lexiology) adalah bahwa arti atau makna sebuah kata 

ditentukan oleh konteks penggunaannya pada teks tersebut. 

Setiap kata di dalam bahasa Ibrani maupun Yunani memiliki 

lebih dari satu arti. Itulah sebabnya, ketika kita melakukan 

studi kata, misalnya memeriksa arti sebuah kata dalam sebuah 

leksikon Ibrani atau Yunani, kita harus sadar bahwa fungsi 

leksikon tersebut semata-mata memberitahukan kepada kita 

apa dan berapa banyak pilihan arti yang kita hadapi untuk 

menerjemahkan atau menafsirkan makna sebuah kata di dalam 

teks tertentu. Makna sebuah kata di dalam sebuah teks tidak 

ditentukan oleh leksikon, tidak pula ditentukan oleh arti 

teknisnya, tetapi oleh konteks penggunaannya. Singkatnya, 

makna atau arti sebuah kata di dalam teks tertentu tidak 

ditentukan oleh pandangan teologi kita mengenai kata tersebut 

(technical meaning), melainkan ditentukan oleh konteks 

penggunaannya di dalam teks tersebut. (Lihat: Nggadas, Deky 

Hidnas Yan., 2013. Paradigma Eksegetis Penting dan Harus. 

Penerbit Indie Publising: Depok, hal. 209-232). 

  

IV. KESIMPULAN 

  
            Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas dapat 

disimpulkan sebagai berikut.  (1) Ajaran tentang penebusan 

tidak terbatas merupakan ajaran yang dibangun berdasarkan 

ayat-ayat Kitab Suci dan melalui suatu pertimbangan yang 

logis. Secara teologis pandangan penebusan tidak terbatas 
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jelaslah Alkitabiah. Dengan kata lain, ajaran penebusan tidak 

terbatas tidak menghasilkan ajaran sesat / ajaran yang salah. (2) 

Ajaran tentang penebusan tidak terbatas berbeda dari ajaran 

universalisme. Penganut  universalisme mengajarkan bahwa 

semua orang cepat atau lambat akan diselamatkan. Sedangkan 

ajaran dari penebusan tidak terbatas sebenarnya menyatakan 

bahwa Allah telah menyediakan keselamatan di dalam Yesus 

Kristus bagi semua orang, sekalipun tidak semua orang 

diselamatkan karena mereka menolak Kristus. Penganut 

penebusan tidak terbatas  melakukan pembedaan terhadap 

luasnya penyediaan dan terbatasnya penerapan. Penganut 

penebusan tidak terbatas tidak pernah mengatakan bahwa 

semua orang diseluruh dunia akan diselamatkan. (3) 

Pemahaman yang salah terhadap ajaran penebusan tidak 

terbatas dapat menyebabkan kesimpulan keliru yang 

berimplikasi kepada universalisme dan meremehkan 

kemahakuasaan Allah. Justru sebaliknya, dalam ajaran 

penebusan tidak terbatas menunjukkan keseimbangan 

kedaulatan dan kasih Allah, yaitu kasih Allah yang keluar dari 

kedaulatanNya yang menjangkau semua manusia. Sebab di 

dalam kasih itu ada pengampunan, penerimaan, dan 

penyelamatan manusia berdosa. Ajaran penebusan tidak 

terbatas ini juga mengarahkan kepada keseimbangan ajaran 

tentang kedaulatan Allah (memberi) dan tanggung jawab 

manusia (menerima). Karena dalam teori sublasarian yang 

diakui penganut penebusan tidak terbatas, bahwa ketetapan 

Allah menyediakan keselamatan mendahului ketetapanNya 

untuk memilih orang-orang pilihanNya. Dan orang -orang yang 

tidak percaya pun ia tetap berada dalam kedaulatan Allah, 

karena orang yang tidak percaya pasti akan binasa, sebab 

mereka mendapati kedaulatan Allah yang menghukum, bukan 

kedaulatanNya dalam kasih yang menyelamatkan. (4) Ajaran 

tentang penebusan tak terbatas ini memberikan kepada para 

pemberita Injil jaminan dan kebebasan dalam menyampaikan 

berita, sehingga ia dapat dengan tulus percaya bahwa ia 

memiliki berita yang dirancang dan tepat menjawab kebutuhan 

manusia yang datang mendengarkan perkataannya. (Matius 

28:19; Markus 16:15-16). 

 

Akhirnya, perlu diperhatikan bahwa gosip, bicara jahat, kritik 

keliru, dusta dan fitnah adalah dosa lidah yang dapat 

membahayakan kesatuan tubuh Kristus. Itu sebabnya Paulus 

menasihati, “Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar 

seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama 

anggota... Janganlah ada perkataan kotor keluar dari 

mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk 

membangun, di mana perlu, supaya mereka yang 

mendengarnya, beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu 

mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu 

menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, 

kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari 

antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi 

hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh 

kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di 

dalam Kristus telah mengampuni kamu” (Efesus 4:25,29-32). 

Dosa lidah tidak hanya mengancam persekutuan tubuh Kristus, 

tetapi juga mendukakan Roh Kudus (Efesus 4:29-30). Tentu 

saja semua dosa mendukakan Allah. Dan harus diakui juga 

bahwa dosa-dosa lidah secara khusus mendukakan Roh Kudus 

karena dosa-dosa itu secara langsung mengancam kesatuan 

yang berusaha dibangunNya (Azurdia III, Arturo G., 

2009. Spirit Empowered Peaching. Terjemahan, Penerbit Andi: 

Yogyakarta, hal. 147.) 

Arturo G. Azurdia III, Profesor Teologi Pastoral dan Direktur 

Bimbingan Pastoral di kampus Western Seminary Portland, 

Oregen, mengutip Charles H. Spurgeon yang mengatakan, 
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“Allah Roh Kudus tidak memberkati sekumpulan profesor  

yang suka bertengkar. Orang-orang yang selalu berselisih, 

bukan tentang kebenaran, melainkan tentang perbedaan-

perbedaan yang sepele, dan kecemburuan dalam keluarga. 

Tidak mungkin mendatangkan bagi gereja Roh yang seperti 

burung merpati itu. ‘Menginginkan kesatuan’ akan selalu 

membawa pada ‘menginginkan kuasa Roh Kudus”. Spirit 

Empowered Peaching, hal. 147.) 

Berkaitan dengan hal di atas, kita perlu memperhatikan apa 

yang dikatakan Charles C. Ryrie, seorang teolog 

Dispensasional, “Setiap orang Kristen berhak atas keyakinan-

keyakinannya mengenai kebenaran alkitabiah. Akan tetapi, 

sepanjang masih berada dalam tubuh duniawi, tak seorang 

pun dari kita luput dari kesalahan. Tidak seorang pun pada 

usia berapa pun mampu menguasai seluruh kebenaran... 

Bagaimana pun juga, kita seharusnya berpegang dengan yakin 

akan kebenaran tersebut sebab kita pecaya Tuhan telah 

memberi kita pemahaman tentang itu”. (Ryrie, Charles C., 

2005. Dispensasionalism. Terjemahan, Penerbit Gandum Mas : 

Malang, hal. 306) Karena itu, setiap orang Kristen harus 

dengan “teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih” 

(Efesus 4:15). Sebab, kebenaran tanpa kasih dapat 

mengakibatkan sikap menghakimi; sebaliknya kasih tanpa 

kebenaran akan mengakibatkan penyesatan. 

  

Demikian tanggapan saya terhadap artikel / tulisan Pdt. Budi 

Asali, M.Div! Karena tanggapan saya ini merupakan analisis 

yang bersifat  a posteriori,  maka saya mengharapkan Budi 

Asali menanggapinya juga dengan cara yang a posteriori.   

 

 

MISI YESUS : MENDAMAIKAN DUNIA 

DENGAN ALLAH 
 

Oleh: Samuel T. Gunawan, SE.,  M.Th  

  

  

“(5:18) Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan 

Kristus telah mendamaikankita dengan diri-Nya dan yang 

telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 

(5:19) Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh 

Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia 

telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 

(5:20) Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan 

Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami; dalam nama 

Kristus kami meminta kepadamu: berilah dirimu didamaikan 

dengan Allah” (2 Korintus 5:15,18-20) 

   

  

PENDAHULUAN 
  

Pendamaian merupakan doktrin yang paling penting dan 

menentukan dalam soteriologi. Millard J. Millard J.Erickson 

mengatakan, “doktrin pendamaian ini merupakan doktrin yang 

paling menentukan bagi kita karena di dalamnya kita 

berhadapan dengan titik balik dari, katakanlah, unsur obyektif 

kepada unsur subyektif dari teologi Kristen. Di dalam doktrin 

ini kita menggeser fokus kita dari sifat Kristus kepada 

karyaNya yang aktif demi kita; di dalam doktrin ini teologi 

sistematika diterapkan langsung pada kehidupan kita. 

Pendamaian telah memungkinkan keselamatan kita”.[1] Leon 

Morris, walau terkesan ekstrem, mengatakan demikian 

“Pendamaian merupakan doktrin yang paling penting dari iman 
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Kristen. Kecuali pemahaman kita benar mengenai pendamaian 

ini, setidak-tidaknya bagi saya, maka tidak terlalu penting lagi 

pemahaman kita tentang doktrin yang lain”.[2]  Morris Juga 

menyatakan, “Yang sangat penting dalam beberapa diskusi 

belakangan ini adalah konsep Paulus tentng pendamaian. 

Istilah ini dipakai dalam sejumlah kecil bagian (Roma 5:10-11; 

2 Korintus 5:18-20; Efesus 2:16; Kolose 1:20-22), tetapi 

tersirat dalam banyak ayat lainnya, misalnya bagian-bagian 

yang berbicara tentang perdamaian yang terjadi antara Allah 

dengan manusia. Pendamaian ini dapat dipastikan merupakan 

suatu konsep yang penting dan adalah sangat berarti bahwa 

Paulus melihat kematian Kristus telah menyelesaikan 

permusuhan yang diakibatkan oleh dosa, dan membawa khasiat 

pendamaian yang berjangkauan jauh”.[3] 

  

Sementara itu, Kevin J. Conner dalam menanggapi berbagai 

teori keliru tentang kematian Kristus seperti teori kecelakaan, 

teori martir, teori pengaruh moral, teori pemerintahan, teori 

komersial, dan teori penghapusan, mengatakan demikian, 

“Semua teori-teori ini tidak tepat dan dan memiliki elemen-

elemen yang keliru di dalamnya. Teori-teori tersebut 

merupakan pikiran alami yang berupaya menjelaskan kematian 

Kristus yang unik sehingga menyimpangkan kebenaran. 

Kristus benar-benar mati sebagai hasil kesetiaan kepada 

kebenaran yang Dia ajarkan dan yakini. Dia benar-benar mati 

sebagai ekspresi kasih Allah. Dia benar-benar mati untuk 

menegakkan kebenaran dari pemerintahan Allah. Dia mati 

untuk membayar harga pembebasan dosa. Tetapi semuanya ini 

hanyalah sebagian aspek dari kematianNya. Mereka semua 

menghilangkan tujuan utama dari kematianNya yakni 

pendamaian. Menghilangkan kematian Kristus yang 

mendamaikan berarti menghilangkan kebenaran mendasar dari 

karya Kristus”.[4] Disini Kevin J. Conner mengakui bahwa 

tujuan utama kematian Kristus adalah pendamaian. Dan apa 

yang dinyatakan oleh Kevin J. Conner tersebut di atas selaras 

dengan seluruh kebenaran Alkitab. Istilah-istilah teologis dan 

alkitabiah seperti penebusan, korban pengganti (substitusi), 

peredaan murka (propisiasi), penghapusan kesalahan 

(ekspiasi), pengampunan, dan pembenaran merupakan bagian-

bagian penting dari pendamaian (rekonsiliasi) yang dikerjakan 

Kristus melalui kematianNya di kayu salib. 

  

Secara khusus rasul Paulus dalam ayat bacaan kita di atas 

menyatakan bahwa “Allah, yang dengan perantaraan Kristus 

telah mendamaikan kita dengan diriNya (2 Korintus 5:18)” dan 

 “Allah telah mendamaikan dunia dengan diriNya oleh Kristus 

(2 Korintus 5:19)”. Kata “mendamaikan” dalam ayat tersebut 

merupakan terjemahan dari kata Yunani “katallasso” yang 

berarti “mengubah permusuhan menjadi persahabatan”.[5] 

Kata “katallasso” ini digunakan pada pendamaian antara 

manusia dengan Allah dan antara seorang wanita yang kembali 

kepada suaminya (Roma 5:10,11; 11:15; dan 1 Korintus 

7:11).[6]  George W. Peters mengatakan, “Paulus telah 

menanamkan banyak kebenaran, yang tak terhapuskan, kepada 

dunia. Yang paling menonjol diantaranya ialah kenyataan 

bahwa ‘Allah mendamaikan dunia dengan diriNya oleh 

Kristus’. Dengan kata lain, Allah telah menyediakan di dalam 

Kristus keselamatan yang cukup untuk menyelamatkan 

manusia dari kebinasaannya yang mutlak dan kekal serta 

menawarkan kemuliaan yang tak terkatakan serta tak terlukis. 

Paulus menekankan bahwa Allah telah memberikan seorang 

Juruselamat dan keselamatan yang cukup untuk semua 

manusia”.[7]  

  

TUJUAN INKARNASI KRISTUS KE DALAM DUNIA 
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Ketika Kristus mengatakan kepada murid-muridNya , “sama 

seperti Bapa telah mengutus Aku,..” (Yohanes 2O:21), kita 

langsung teringat pada kata “misi”. Istilah “misi” atau “mission 

(Inggris)” berasal dari kata Latin “missio” yang berarti 

“mengutus”, hampir sama dengan kata dalam bahasa Yunani 

“apostello”, yang artinya “mengutus”.[8]  Kata “apostello” 

muncul sebanyak 135 kali dalam seluruh Perjanjian Baru, di 

mana sebanyak 123 kali digunakan dalam Kitab Injil dan Kisah 

Para rasul.[9]  George W. Peter, seorang pakar misiologi 

mengatakan, “kata kerja ‘apostello’ mengandung arti 

pengutusan seorang duta dengan satu tugas khusus. Karenanya 

kata itu dipakai untuk misi dari anak Allah, dan untuk rasul-

rasulNya.”[10] 

  

Sebagai Anak, Kristus telah diutus oleh Bapa ke dalam dunia 

dengan satu tugas khusus, karena itu Ia disebut dengan sebutan 

“Rasul” (Apostle). Penulis Kitab Ibrani dengan jelas 

mengatakan demikian, “Sebab itu, hai saudara-saudara yang 

kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, 

pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu 

Yesus” (Ibrani 3:1). Jadi, Allah telah mengutus Kristus ke 

dalam dunia melalui inkarnasiNya untuk melaksanakan tugas 

khusus, yaitu misi pendamaian. Injil Yohanes menyebut Yesus 

dengan gelar “Anak Domba Allah” (Yohanes 1:29,36). Pada 

sebutan pertama, gelar ini diperjelas dengan keterangan 

tambahan “yang menghapus dosa dunia” (Yohanes 1:29). Gelar 

itu memberitahukan kita betapa pentingnya misi Yesus itu. W. 

Hall Harris mengatakan, “Bahwa misi itu berkaitan dengan 

pendamaian sangat sejalan dengan penghapusan dosa dan juga 

dengan pernyataan-pernyataan lain di bagian selanjutnya dalam 

Injil Yohanes : ‘Sebab Allah mengutus AnakNya ke dalam 

dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk 

menyelamatkanNya oleh Dia’ (Yohanes 3:17); dan ‘kami 

percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, tetapi 

sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu, bahwa 

Dialah benar-benar Juruselamat dunia’ (Yohanes 4:42)”.[11] 

  

Millard J. Erickson menjelaskan tentang maksud pengutusan 

Yesus ke dalam dunia ini demikian, “Yesus cukup menyadari 

bahwa Ia diutus oleh Bapa, dan bahwa Ia harus melakukan 

pekerjaan Sang Bapa. Dia menyatakan dalam Yohanes 10:36 

bahwa Bapa telah mengutusNya ke dalam dunia ini. Dalam 

Yohanes 3:38 Yesus mengatakan, ‘Sebab Aku telah turun dari 

surga bukan untuk melakukan kehendakKu, tetapi untuk 

melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku’. Rasul Yohanes 

juga dengan jelas menghubungkan pengutusan oleh Bapa 

dengan karya penebusan dan pendamaian Anak, ‘Sebab Allah 

mengutus AnakNya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi 

dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia’ 

(Yohanes 3:17). Jelas bahwa maksud kedatangan Kristus 

adalah untuk mengadakan pendamaian, dan Allah Bapa ikut 

terlibat dalam karya tersebut. Yang dimaksud dengan 

menekankan bahwa kedatangan Anak adalah karena diutus 

oleh Bapa ialah untuk menjelaskan bahwa karya Anak tidaklah 

terlepas dari, atau tidak bertentangan dengan, apa yang 

dilakukan Bapa.”[12] 

  

Misi itu telah selesai dikerjakan Kristus, karena dunia telah 

didamaikan dengan Allah oleh Kristus melalui kematianNya (2 

Korintus 5:15-20). Kapan misi itu selesai? Ketika disalib 

sebelum mati Yesus berkata “sudah selesai” (Yohanes 19:30). 

Kata “sudah selesai” adalah kata Yunani “τετελεσται – 

tetelestai” ini berasal dari kata kerja τελεω – teleô, artinya 

"mencapai tujuan akhir, menyelesaikan, menjadi sempurna”. 

Kata ini menyatakan keberhasilan akhir dari sebuah tindakan. 

Paul Enns menyatakan, “Karya Kristus sesuai dengan 
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tujuanNya datang ke dunia, digenapkan dalam Yohanes  19:30. 

Setelah enam jam di atas kayu salib Yesus berseru ‘sudah 

selesai!’ (Yunani: Tetelestai). Yesus tidak mengatakan ‘saya 

telah selesai!’, tetapi ‘sudah selesai!’. Ia telah menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaNya; karya keselamatan 

telah diselesaikan.  Tensa bentuk lampau darai kata kerja 

‘tetelestai’ dapat diterjemahkan ‘hal itu akan tetap selesai’, 

artinya pekerjaan itu untuk selamanya selesai dan akibat dari 

selesainya pekerjaan itu terus berlaku”.[13] Ditempat lain, Paul 

Enns mengatakan, “bagaimana Kristus mencapai pendamaian? 

Melalui kematianNya (Roma 5:10). Karena Kristus adalah 

Allah, kematianNya tak ternilai hargaNya, menyediakan 

pendamaian bagi dunia. Hal ini signifikan karena kematian 

Kristus menjadikan dunia bisa diselamatkan”.[14] 

  

Berita pendamaian yang sudah selesai Yesus kerjakan itu harus 

disampaikan kepada dunia oleh orang-orang percaya melalui 

pemberitaan Injil dengan panggilan “berilah dirimu didamaikan 

dengan Allah” (2 Korintus 5:20), dan “percayalah kepada 

Yesus Kristus maka engkau akan selamat” (Kisah Para Rasul 

16:31). Jadi meskipun dunia telah didamaikan dengan Allah 

melalui kematian Kristus, tetapi setiap orang secara pribadi 

harus memberi dirinya sendiri untuk didamaikan dengan Allah 

dengan percaya kepada Kristus. Dan hanya dengan cara 

demikianlah, maka keadaannya dihadapan Allah diubah. 

Karena pendamaian yang terjadi di dalam kematian Kristus, 

maka sekarang manusia dapat diselamatkan. Tetapi hal itu 

sendiri tidak menyelamatkan satu manusia pun, sebab 

pelayanan pendamaian itu harus dilaksanakan dengan setia 

melalui pemberitaan Injil. Pada saat seseorang menjadi 

percaya, maka ia menerima pendamaian yang diberikan Allah 

di dalam kematian Kristus (2 Korintus 5:18-21). Dunia telah 

didamaikan, tetapi setiap orang secara pribadi perlu 

didamaikan. Pendamaian secara universal ini mengubah 

keadaan dunia dari tidak dapat diselamatkan menjadi dapat 

diselamatkan. Pendamaian secara pribadi melalui iman benar-

benar membawa pendamaian itu dalam hidup orang yang 

bersangkutan dan mengubah keadaan orang itu dari tidak 

diselamatkan menjadi diselamatan. 

  

PENGERTIAN PENDAMAIAN 

  
Pemberian definisi terhadap suatu istilah atau kata itu penting, 

khususnya untuk menghindari kesimpangsiuran dalam 

pemberian arti. Definisi itu sendiri berarti pembatasan, yaitu 

menentukan batas-batas pengertian tertentu sehingga jelas apa 

yang dimaksud, tidak kabur, dan tidak dicampuradukkan 

dengan pengertian-pengertian lain.[15] Setiap pembaca pada 

umumnya ingin mengetahui batasan arti dari suatu istilah 

sebelum ia melangkah lebih jauh untuk memahami maknanya. 

Karena itu, berkaitan dengan istilah “pendamaian” dalam 

tulisan ini, maka saya pikir perlu untuk memberikan arti 

etimologi kata dan definisi uraiannya.[16] 

  

1.   Arti Etimologi. Menurut Paul Enns, “Kata bahasa Inggris 

‘atonement’ (pendamaian) berasal dari dua kata ‘at’ dan 

‘onement’, yang berarti ‘rekonsiliasi’. Meskipun kata 

pendamaian (atonement) bukan merupakan kata di Perjanjian 

Baru, hal ini menunjukkan pada apa yang telah diselesaikan 

oleh Kristus di atas kayu salib melalui penderitaan dan 

kematianNya”.[17] Paul Enns juga menjelaskan latar belakang 

dari kata atonement itu demikian,  “Waktu William Tyndale 

menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Inggris ia 

menemukan kesukaran besar untuk mendapatkan kata yang 

memuaskan yang dapat menyampaikan arti pekerjaan Kristus 

dalam upayaNya mendamaikan manusia dengan Allah. Karena 
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ia tidak menemukan kata yang sesuai, Tyndale 

menggabungkan dua kata sederhana ‘at (pada)’ dan ‘onement  

(kesatuan)’, membuat kata tersebut ‘atonement’ (diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia sebagai pendamaian atau kadang 

kala penebusan), dan dengan demikian dalam etimologinya 

memberi petunjuk kepada ajaran Alkitab mengenai 

pendamaian”.[18] Paul Enns juga menambahkan bahwa 

“penekanan dari rekonsiliasi (pendamaian) adalah berdamai 

dengan Allah. Manusia yang terpisah dari Allah dibawa 

kembali kepada persekutuan dengan Allah”.[19] Sementara itu, 

Kevin J. Conner menjelaskan asal kata atonement tersebut 

demikian, “Kata Inggris kuno yang dipakai untuk kata 

‘pendamaian’ berarti ‘dijadikan sepakat, mendamaikan, 

membawa kesepakatan, atau memperdamaikan’. Maka kata 

tersebut bisa dibaca ‘at-one-ment’ (pendamaian)’, pembuatan 

kesepakatan dari mereka yang memiliki ketidaksepakatan”.[20] 

  

  

Charles F. Beker, ketika menjelaskan tentang pendamaian 

(atonement) dengan merujuk pada kata-kata dalam bahasa 

Ibrani dan Yunani. Menurutnya, ada tiga kata dalam bahasa 

Ibrani untuk pendamaian, yaitu : (1) khapar, yang berarti 

menutupi, diterjemahkan dengan kata “pendamaian atau 

penebusan (atonement)” sebanyak 76 kali dan pendamaian 

(rekonsiliasi) sebanyak 7 kali. Kata atonement ini hanya 

muncul satu kali dalam Perjanjian Baru (Roma 5:11, KJV) 

selebihnya menggunakan kata rekonsiliasi; (2) Khata, yang 

artinya mempersembahkan sebagai korban dosa. Kata ini hanya 

hanya sekali diterjemahkan rekonsiliasi dalam KJV (2 

Tawarikh 29:24); (3) Ratsah, yang artinya membuat berkenan, 

memenuhi tuntutan (membayar) utang. Kata ini hanya sekali 

diterjemahkan rekonsiliasi dalam KJV (1 Samuel 29:4). 

Sementara itu, tiga kata Perjanjian Baru untuk pendamaian 

semuanya dibentuk dari kata Yunani “allasso” yang berarti 

“mengubah”. (1) Diallasso, yang berarti mengubah 

permusuhan menjadi persahabatan. Kata ini hanya muncul satu 

kali tanpa kaitannya dengan keselamatan (Matius 5:24); (2) 

Katallasso, yang berarti mengubah permusuhan menjadi 

persahabatan dan digunakan pada pendamaian antara manusia 

dengan Allah (Roma 5:10,11; Roma 11:15; 2 Korintus 5:18-

20) dan digunakan juga untuk menggambarkan seorang wanita 

yang kembali kepada suami (1 Korintus 7:11); (3) 

Apokatallasso, yaitu suatu bentuk intensif yang berarti 

berdamai sepenuhnya (Efesus 2:16; Kolose 1:20-22a).[21]  

Selanjutnya Charles F. Beker menambahkan bahwa “kata 

atonement muncul hanya sekali dalam Perjanjian Baru KJV 

(Roma 5:11), ditempat kata itu yang seharusnya diterjemahkan 

reconciliation”.[22]  Kata “atonement” ini, dalam Perjanjian 

Lama dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani “kaphar” yang 

berarti “menutupi”, dipakai sebanyak 76 kali.[23] Dengan 

demikian, istilah “atonement” itu sama dengan pendamaian 

atau rekonsiliasi. 

  

2.   Definisi.  Berikut ini definisi pendamaian yang dikutip dari 

pendapat para ahli teologi dan Alkitab.  (1) Berdasarkan arti 

etimologinya, Charles F. Beker mendefinisikan pendamaian 

sebagai berikut, “Atonement, aslinya berarti reconsiliation atau 

tindakan membawa mereka yang saling menjauh ke dalam 

kesepakatan, kini terutama digunakan sebagaimana dalam 

teologi dengan pengertian suatu persembahan, korban, atau 

penderitaan yang memadai untuk mendapatkan pengampunan 

atau imbalan bagi suatu pelanggaran”.[24]  (2)  Paul Enns 

mendefinisikan pendamaian sebagai “Tindakan Allah 

mengangkat penghalang dari dosa, dan menghasilkan damai 

dan memampukan manusia untuk diselamatkan”.[25] Menurut 

Paul Enns, ada dua bagian dari pendamaian itu, yaitu : Aspek 
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objektif dimana manusia telah didamaikan dengan Allah 

sebelum beriman dan manusia dinyatakan dapat diselamatkan 

(2 Korintus 5:18a,19a). Aspek subjektif dimana manusia 

didamaikan pada Allah saat ia percaya (2 Korintus 

5:18b,19b).[26] (3) Sementara itu Charles C. Ryrie ketika 

mendefinisikan pendamaian membedakannya dalam dua 

pengertian berdasarkan hubungkan dengan dunia dan Allah. 

Dalam hubungannya dengan dunia, pendamaian berarti “suatu 

perubahan hubungan dari permusuhan menjadi kerukunan dan 

perdamaian antara dua pihak. Manusia dapat didamaikan satu 

dengan yang lainnya (Matius 5:24, diallasso; 1 Korintus 7:11, 

Katallasso), dan manusia telah didamaikan dengan Allah 

(Roma 5:1-11, 2 Korintus 5:18-21, Katallasso; Efesus 2:16; 

Kolose 1:20, apokatallasso)”.[27] Sedangkan dalam 

hubungannya dengan Allah, pendamaian berarti “penghapusan 

kemurkaan melalui pengorbanan. Dalam hubungannya dengan 

soteriologi, pendamaian berarti mendamaikan atau 

menghilangkan murka Allah melalui korban penebusan 

Kristus”.[28] 

  

Berdasarkan etimologi dan beberapa kutipan definisi di atas, 

secara sederhana istilah pendamaian dapat didefinisikan 

sebagai berikut, “pendamaian adalah tindakan Allah untuk 

mengangkat penghalang antara Allah dan manusia karena dosa 

melalui Yesus Kristus supaya manusia memperoleh 

keselamatan”. Ada beberapa ide penting yang ditekankan 

dalam definisi tersebut yaitu : (1) pendamaian merupakan 

inisiatif dan tindakan Allah; (2) pendamaian dilaksanakan 

untuk mengangkat penghalang antara manusia dengan Allah. 

Penghalang antara manusia dengan Allah adalah dosa manusia; 

(3) pendamaian dilakukan oleh perantaraan Kristus; (4) 

pendamaian memungkinkan manusia untuk diselamatkan. 

Dengan demikian definisi ini membedakan pendamaian dari 

keselamatan. 

  

Penting untuk menegaskan bahwa pendamaian tidaklah sama 

dengan keselamatan. Kedua istilah ini jelas dibedakan dalam 

Alkitab. Beberapa orang karena kecerobohannya telah 

mengaburkankan arti dari pendamaian dengan menjadikan 

pendamaian melalui kematian Kristus itu sinonim dengan 

keselamatan. Secara etimologi tentu saja kedua istilah itu 

benar-benar berbeda. Istilah pendamaian telah dijelaskan di 

atas baik secara etimologis maupun definitif. Sedangkan istilah 

“keselamatan” secara etimologis berasal dari kata Yunani 

“soteria”.[29] Kata soteria ini digunakan sebanyak 45 kali 

dalam Perjanjian Baru, dan dalam King James Version 

diterjemahkan dengan salvation (keselamatan) sebanyak 40 

kali, health (kesehatan) sebanyak 1 kali, saving 

(menyelamatkan) sebanyak 1 kali, deliver (melepaskan) 

sebanyak 1 kali, dan saved (diselamatan) sebanyak 1 kali. Kata 

“soterion” muncul 5 kali dan dalam KJV selalu diterjemahkan 

dengan salvation.[30]  Menurut Charles C. Ryrie, dalam 

Septaguita maupun dalam Perjanjian Baru, kata kerja Yunani 

“sozo” dan kata-kata yang sama asalnya “soter” dan “soteria” 

biasanya merupakan terjemahan dari kata Ibrani Perjanjian 

Lama “yasha”. Kata “yasha” ini berarti “kebebasan dari 

sesuatu yang mengikat atau membatasi, dan kemudian  berarti 

pembebasan, pelepasan, atau memberikan keluasan dan 

kelapangan kepada sesuatu. Sedangkan kata “sozo”  (dan kata-

kata yang sama asalnya “soter” dan “soteria”) berhubungan 

dengan perawatan, kesembuhan, pertolongan, penyelamatan, 

penebusan atau kesejahteraan, yang dihubungkan dengan 

pemeliharaan dari bahaya, penyakit, ataupun kematian (Matius 

9:22, Kisah Para Rasul 27:20,31-34; Ibrani 5:7).[31] Untuk 

pemakaian Kristen yang penuh, berarti penyelamatan dari 
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kematian kekal dan pemberian hidup yang kekal kepada 

seseorang (Roma 5:9; Ibrani 7:25).[32] 

  

Ringkasnya, istilah pendamaian dipakai untuk menjelaskan 

tindakan Allah yang mengangkat penghalang antara Allah dan 

manusia karena dosa melalui Yesus Kristus supaya manusia 

memperoleh keselamatan (Roma 5:10-11; 2 Korintus 5:18-20; 

Efesus 2:16; Kolose 1:20-22),, sedangkan istilah keselamatan 

dipakai untuk menyatakan tindakan Allah di dalam Kristus 

yang membebaskan manusia dari kematian kekal dengan 

memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya 

(Yohanes 3:16,17; Kisah Para Rasul 16:30-32; 1 Yohanes 

5:11-13). 

  

ARAH PENDAMAIAN 
  

Arah pendamaian menunjukkan kepada pihak yang 

didamaikan.[33] Charles C. Ryrie menyatakan bahwa ada tiga 

jawaban pokok atas pertanyaan  mengenai arah pendamaian 

ini, yaitu : (1) Allah yang didamaikan dengan manusia; (2) 

manusia yang didamaikan dengan Allah; dan (3) kedua belah 

pihak didamaikan secara bersama-sama.[34] Representatif 

pandangan pertama dipegang oleh William G.T Shedd, 

pandangan kedua dipegang oleh John F. Walvoord, dan 

pandangan ketiga dipegang oleh Louis Berkhof.[35] Menurut 

Charles F. Beker, kebingungan mengenai arah pendamaian ini 

terjadi karena kegagalan dalam membedakan  istilah peredaan 

murka (propisiasi) dari pendamaian (rekonsiliasi). Louis 

Berkhof kelihatannya menggunakan kedua kata ini sebagai 

sinonim.[36] Padahal kedua istilah tersebut tidak sinonim dan 

harus dibedakan. Propisiasi berhubungan dengan pemenuhan 

tuntutan sehingga pendamaian yang dilakukan mampu 

meredakan murka Allah. Sedangkan pendamaian (rekonsilisi) 

berhubungan dengan mengubah permusuhan menjadi 

persahabatan, dimana manusia didamaikan dengan Allah. 

  

Mengenai perlunya pendamaian ini, George Eldon Ladd 

menjelaskan, “pendamaian diperlukan ketika persekutuan 

antara dua pihak rusak sehingga menyebabkan satu atau kedua 

pihak itu bermusuhan satu sama lain. Dosa telah memutuskan 

persekutuan dan menjadi penghalang. Sejauh ini nampaknya 

tak ada masalah dalam ajaran Alkitab. Namun muncul 

pertanyaan yang sulit, siapa yang dijauhkan atau yang terpisah 

sehingga perlu diperdamaikan? Telah dibuktikan bahwa 

manusia telah terpisah jauh dari Allah, bahwa ia telah 

memberontak dalam hati dan pikiran, dan pemberontakannya 

perlu diubah menjadi ketaatan sukarela dan tulus kepada 

Allah”.[37] Demikian juga Paul Enns menyatakan, 

“Pendamaian menyatukan dua pihak yang tadinya bermusuhan 

satu sama lain. Dalam kematian Kristus di kayu salib, Allah 

dan manusia, yang tadinya terpisah melalui dosa, dibawa 

menyatu. Siapakah yang menjauh dari persekutuan?  

Manusialah yang melakukannya melalui dosanya di Taman 

Eden, dengan membelakangi Allah dalam pemberontakkannya 

dan menjauhi dirinya dari persekutuan bersama Allah. Oleh 

karena itu, manusia perlu didamaikan dengan Allah. Dalam 

keadaan kita yang tidak diselamatkan, kita dalam status perang, 

musuh Allah kita memerlukan pendamaian (Roma 5:10).”[38] 

Sementara itu Millard J. Erickson mengatakan, “kematian 

Kristus juga mengakhiri permusuhan dan keterasingan yang 

memisahkan Allah dengan umat manusia. Permusuhan kita 

terhadap Allah kini disingkirkan. Penekanan yang 

dikemukankan dalam Alkitab biasanya ialah bahwa kita 

diperdamaikan dengan Allah, maksudnya, Dialah yang 

memainkan peran aktif; Dialah yang mendamaikan kita dengan 

diriNya”.[39] 
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Dengan demikian, arah pendamaian ini sudah jelas menurut 

Alkitab, Rasul Paulus mengatakan “Dan semuanya ini dari 

Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan 

kita dengan diriNya dan yang telah mempercayakan pelayanan 

pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia 

dengan diriNya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan 

pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita 

pendamaian itu kepada kami” (2 Korintus 5:18-19). Disini arah 

dari pendamaian yang dilakukan oleh Kristus melalui 

kematianNya adalah bahwa manusia berdosalah yang 

didamaikan dengan Allah. Akibat dosa, maka Allah dan 

manusia berada dalam hubungan permusuhan dan perseteruan. 

Meskipun hal tersebut tidak disebutkan dalam 2 Korintus 5, 

tetapi dijelaskan dalam Roma 5. Manusia adalah seteru Allah  

(Roma 5:10), dan Allah menganggap manusia sebagai 

musuhnya. Namun perlu diingat disini, bukan Allah yang 

memusuhi manusia, tetapi manusialah yang memusuhi Allah. 

Bukan Allah yang meninggalkan persekutuan dengan manusia, 

tetapi manusialah yang menjauh dari Allah ketika melanggar 

perintah Allah dan berdosa. Allah dalam segala atribut dan 

kebenaranNya sempurna dan tidak pernah berubah. Namun, 

pemberontakan dan dosa manusia menyebabkan Allah murka, 

dan manusia dalam keberdosaannya telah menjadi musuh Allah 

(Roma 5:9-10). Kenyataan akan adanya murka Allah ini 

mengharuskan adanya peredaan murka (propisiasi) melalui 

korban penebusan sehingga terbuka jalan bagi rekonsiliasi. 

  

Lebih jelas lagi Lewis Sperry Chafer mengatakan demikian, 

“Kedua aspek pendamaian paling baik diutarakan dalam 2 

Korintus 5:19-20. Dalam ayat 19 dinyatakan bahwa dunia 

(kosmos, yang istilahnya tidak pernah dengan rentangan 

eksegesis manapun dibuat mewakili orang-orang pilihan yang 

diselamatkan darinya) didamaikan kepada Allah. Bagian 

Alkitab sangat penting ini mengetengahkan kebenaran bahwa 

di dalam dan melalui kematian Kristus Allah mengubah 

sepenuhnya kedudukan dunia dalam hubungannya dengan 

diriNya. Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa Allah 

didamaikan. Jika dianggap bahwa Allah ditampilkan sebagai 

sepenuhnya mengubah perilakuNya terhadap dunia karena 

kematian Kristus, kiranya diingat bahwa kebenaranNya yang 

dilibatkan. Sebelum kematian Kristus, kebenaranNya 

memerlukan tuntutan-tuntutan penghakiman; tetapi setelah 

kematian Kristus kebenaran yang sama itu memerdekakan 

untuk menyelamatkan yang terhilang. KebenaranNya dengan 

demikian tidak berubah dan tidak juga bertindak dengan cara 

lain daripada adil secara sempurna. Jadi, Allah yang melihat 

dunia berubah total dalam hubungannya dengan Dia oleh 

kematian Kristus, bukanlah yang diriNya didamaikan atau 

berubah”.[40] 

  

Jadi, walaupun pendamaian itu merupakan inisiatif dan 

tindakan Allah, karena Dialah yang memainkan peran aktif dan 

Dialah yang mendamaikan kita dengan diriNya, sebagaimana 

yang dikatakan oleh David K. Lowery bahwa “karya Kristus 

menyebabkan rekonsiliasi antara Allah dan manusia... bahwa 

Allah mengambil inisiatif dalam rekonsilisi itu”, [41]  yang 

terlaksana melalui kematian Kristus, namun penekanan yang 

dikemukakan dalam Alkitab biasanya ialah bahwa manusialah 

yang didamaikan dengan Allah.[42] Dengan demikian, kita 

harus memberikan arti pendamaian itu seperti yang Alkitab 

lakukan, yaitu bahwa pendosa telah didamaikan kepada Allah 

dan bahwa bukan Allah telah didamaikan kepada pendosa.[43] 

  

MAKNA PENDAMAIAN 
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Makna pendamaian yang dilakukan oleh Kristus dalam 

kematianNya tidaklah dapat ditangkap dalam satu atau dua 

kalimat atau pernyataan, namun makna dasarnya dapat dan 

harus dipusatkan pada beberapa gagasan yang sangat 

mendasar, yaitu : pengorbanan, pengantaraan, pencurahan 

darah, peredaan murka (propisiasi), penghapusan kesalahan 

(ekspiasi), korban pengganti (substitusi), penebusan, 

pengampunan (amnesti), dan pembenaran (jastifikasi). 

  
1.   Pengorbanan. Rasul Paulus memandang kematian Kristus 

sebagai kematian korban. Di dalam beberapa ayat referensi 

Paulus jelas menghubungkan kematian Kristus dengan ritual 

Perjanjian Lama dan konsep pengorbanan. George Eldon Ladd 

menjelaskan, “Kata ‘hilastérion’ atau yang diterjemahkan 

dengan ‘jalan pendamaian’ yang digunakan Paulus dalam 

Roma 3:25 menunjuk langsung kepada korban dosa yang 

dipersembahkan oleh imam besar pada hari Pendamaian. 

Paulus menggambarkan kematian Kristus sebagai korban yang 

harum bagi Allah (Efesus 5:2).”[44] Selanjutnya, perkataan 

rasul Paulus  “peri hamartias” atau yang diterjemahkan dengan 

“karena dosa” menunjuk pada kematian Kristus yang 

berkorban, atau “sebagai korban dosa”. Sekali lagi, Paulus 

membicarakan tentang Kristus sebagai domba Paskah yang 

tersembelih (1 Korintus 5:7).[45] Kematian Kristus dipandang 

bukan sebagai kematian biasa saja, melainkan penyerahan 

hidup dan pengorbanan hidup. Penulis Kitab Ibrani 

menyatakan bahwa sebagai ganti korban bakaran, maka tubuh 

Kristus dipersembahkan sebagai korban (Ibrani 10:5-18). 

PengorbananNya terlihat dari kerelaanNya dalam menanggung 

hinaan dan penderitaan sampai Ia mati di kayu salib. Penulis 

Kitab Ibrani mengatakan bahwa Kristus, “mengalami maut 

bagi semua manusia” (Ibrani 2:9). 

  

2.   Pengantaraan. Kata Yunani “pengantara” dalam 

Perjanjian Baru adalah “mesites”, yang berarti “ pergi diantara, 

yakni secara sederhana, perwakilan, atau (dengan implikasi) 

seorang pendamai, seorang pensyafaat”.[46] Seorang perantara 

adalah “seorang yang berada di tengah” atau “seorang yang 

menengahi antara pihak-pihak yang berbeda, untuk tujuan 

mendamaikan mereka”.[47] Keunikan dari pengorbanan 

Kristus dan yang sangat penting adalah bahwa Kristus adalah 

korban dan sekaligus Imam Besar yang mempersembahkan 

korban itu. Dua pihak dalam sistem keimaman tergabung 

menjadi satu. Herbert Wolf menjelaskan  pelayanan imam 

besar dalam Perjanjian Lama sebagai berikut, “Fokus utama 

dalam Kitab Keluaran dan Imamat terletak pada pelayanan 

imam besar, yang adalah pengantara di antara Allah dan bangsa 

Israel”.[48] Lebih lanjut Herbert Wolf menjelaskan, “Hari yang 

paling penting dalam satu tahun ialah Hari Raya Pendamaian 

(Yom Kippur) yang jatuh pada tanggal 10  dari bulan ketujuh 

(September-Oktober). Pada hari itu, imam besar memasuki 

Tempat Mahakudus lalu memercikkan darah dihadapan Tabut 

Perjanjian”.[49]   

  

Karya Kristus dalam Ibrani 9:6-15 disamakan dengan Hari 

Raya Pendamaian di Perjanjian Lama. Kristus digambarkan 

sebagai Imam Besar yang memasuki tempat yang kudus untuk 

mempersembahkan korban. Namun korban yang dibawa oleh 

Kristus bukan domba jantan atau lembu jantan melainkan 

diriNya sendiri.[50]  Herbert Wolf menjelaskan demikian, 

“Kebanyakan ayat Perjanjian Baru yang membandingkan 

antara Hari Raya Pendamaian dengan kematian Kristus 

menekankan tersediaNya jalan masuk ke Tempat Mahakudus. 

Pada waktu Kristus mati, tabir di Bait Suci terbelah dua 

(Matius 27:51), dan Kristus sebagai Imam Besar kita ‘masuk 

satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus ... 



379 

 

dengan membawa darahNya sendiri’ (Ibrani 9:12)”.[51] 

Dengan demikian sebagai Imam Besar, Kristus melakukan 

pendamaian sebagai pengantara. Rasul Paulus menjelaskan 

pekerjaan pengantaraan Kristus dalam pendamaian itu 

demikian, “Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan 

perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diriNya” 

(2 Korintus 5:18a). Kristus ditunjuk sebagai Imam Besar yang 

telah menjadi korban pendamaian bagi dosa (Ibrani 2:17; 

9:15;12:24).[52] 

  

3.   Pencurahan Darah.  Aspek korban dari kematian Kristus 

terlihat dari beberapa ayat referensi yang berbicara tentang 

darahNya. Allah telah membuat Kristus menjadi jalan 

pendamaian melalui darahNya (Roma 3:25); kita dibenarkan 

oleh darahNya (Roma 5:9); Kita memiliki penebusan melalui 

darahNya (Efesus 1:7); Kita telah didekatkan kepada Allah 

oleh darah Kristus (Efesus 2:13); kita memiliki damai melalui 

darah yang dicurahkan di salib (Kolose 1:20).[53] Hal ini 

sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Penulis Kitab Ibrani 

yang menyatakan bahwa “tanpa penumpahan darah tidak ada 

pengampunan (Ibrani 9:22; Bandingkan Matius 26:26-29; 

Yohanes 19:34-35; 1 Yohanes 1:7).  Kevin J. Conner dan Ken 

Malmin mengatakan, “Darah Yesus yang berharga dan yang 

tidak mungkin bercacat adalah darah Perjanjian Baru (Wahyu 

12:11; Ibrani 9). Semua darah korban perjanjian sebelumnya 

menunjuk pada darahNya. Darah Yesus menggenapi dan 

mengakhiri semua darah binatang korban. Darah Yesus adalah 

darah Perjanjian Kekal (Ibrani 13:20).”[54]  

  

4.   Peredaan Murka (Propisiasi). Paul Enns menjelaskan 

propisiasi sebagai berikut, “propisiasi berarti bahwa kematian 

Kristus secara penuh memuaskan semua tuntutan kebenaran 

Allah terhadap orang berdosa. Karena Allah adalah kudus dan 

benar, maka Ia tidak dapat mengabaikan dosa; melalui karya 

Yesus Kristus, Allah telah dipuaskan dan standar 

kebenaranNya telah dipenuhi”.[55]  Kata Ibrani yang dipakai 

untuk menjelaskan propisiasi adalah “khapar” yang berarti 

“menutupi”, merupakan kata yang menyangkut upacara 

menutupi dosa dalam Perjanjian Lama (Imamat 4:35; 

10:17).[56] Sedangkan kata kerja Yunani “hilaskomai” artinya 

“untuk mempropisiasikan”, muncul dua kali di Perjanjian Baru 

(Lukas 18:13; Ibrani 2:7); Kata bendanya muncul tiga kali 

dalam Perjanjian Baru, yaitu “hilasmos” (1 Yohanes 2:2; 4:10) 

dan “hilasterion” di Roma 3:25).[57] 

  

Kenyataan akan adanya murka Allah menimbulkan keharusan  

untuk meredakan murka itu. Adanya murka Allah atas manusia 

ini dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab. Menurut Charles 

C. Ryrie, “Lebih dari dua puluh kata yang berlainan dan yang 

digunakan sebanyak kira-kira 580 kali menyatakan murka 

Allah dalam Perjanjian Lama (2 Raja-raja 13:3; 23:26; Ayub 

21:20; Yeremia 21:12; Yeheskiel 8:18; 16:38; 23:25; 24:13). 

Disetiap tempat selalu dinyatakan bahwa dosa merupakan 

penyebab murka Allah”.[58] Masih menurut Ryrie, bahwa 

murka dalam Perjanjian Baru merupakan konsep dasar untuk 

menyatakan perlunya pendamaian. Perjanjian baru memakai 

kata yang terpenting, yaitu “orge” menyataan murka yang lebih 

tetap (Yohanes 3:36; Roma 1:18; Efesus 2:23; 1 Tesalonika 

2:16; Wahyu 6:16); dan “thumos” menyatakan murka yang 

lebih bernafsu (Wahyu 14:10,19; 15:1,7; 16:1; 19:15). Kedua 

kata itu dengan jelas menyatakan permusuhan ilahi terhadap 

dosa secara pribadi.[59] Untuk meredakan murka ini bukan 

merupakan soal balas dendam melainkan soal keadilan, dan hal 

itu menuntut pengorbanan Anak Allah.[60] 
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Dengan demikian jelaslah bahwa propisiasi berhubungan 

dengan peredaan murka Allah. Karena Allah itu kudus, 

murkaNya ditujukan pada dan harus dialihkan supaya manusia 

dapat luput dari kehancuran kekal. Dan Allah menyediakan 

jalan keluar bagi dosa dengan mengutus Kristus sebagai 

pemenuhan tuntutan atas dosa-dosa manusia. AkibatNya, 

kematian Kristus memuaskan tuntutan Allah dan meredakan 

murka Allah. Kini, daripada meminta manusia melakukan 

sesuatu untuk mendapatkan perkenanNya, Allah justru 

meminta manusia untuk didamaikan denganNya melalui karya 

yang telah dituntaskan Kristus (2 Korintus 5:20). Rasul 

Yohanes menjelaskan bahwa peredaan murka ini bukan hanya 

bagi dosa orang-orang percaya, atau pilihan saja, tetapi juga 

bagi seluruh dunia ketika ia berkata, “Dan Ia adalah 

pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita 

saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia” (1 Yohanes 2:2). 

Kata “pendamaian” dalam ayat ini adalah terjemahan dari kata 

Yunani “hilasmos”, yang dalam King James Version 

diterjemahkan dengan “propitiation”.[61] 

  

5.   Penghapusan Kesalahan (Ekspiasi). Charles C. Ryrie 

menjelaskan, “Ekspiasi adalah penghapusan murka, dosa atau 

rasa bersalah seseorang. Ekspiasi berhubungan dengan 

perbaikan terhadap suatu kesalahan”.[62] Sementara propisiasi 

berhubungan dengan meredakan murka Allah, maka ekspiasi 

berhubungan dengan penghapusan kesalahan (dosa-dosa) 

manusia. Yohanes Pembaptis seperti yang dicatat oleh rasul 

Yohanes menyebut Yesus dengan gelar “Anak Domba Allah” 

(Yohanes 1:29,36). Pada sebutan pertama, gelar ini diperjelas 

dengan keterangan tambahan “yang menghapus dosa dunia” 

(Yohanes 1:29).[63]  Kata “menghapus” dalam ayat itu adalah 

terjemahan dari kata kerja Yunani “airôn” yang berarti 

“menanggung atau menyingkirkan”.[64]  Donald Guthrie 

menjelaskan, “kata kerja Yunani ho airôn, yang berarti 

‘mengangkut’, juga ‘menghapus’. Pengertian yang paling logis 

yakni: perkataan menunjuk pada soal menebus dosa”.[65] 

Beberapa komentar tentang Yohanes 1:29 seperti berikut ini. 

Everret F. Harrison mengatakan, “Pelayanan Yohanes sendiri 

didasarkan pada kenyataan tentang dosa; pelayanan Kristus 

berkaitan dengan penghapusan dosa”.[66] Donald C. Stamps 

menjelaskan, “Melalui kematianNya, Yesus memungkinkan 

penghapusan kesalahan dan kuasa dosa dan membuka jalan 

kepada Allah bagi seluruh dunia”.[67] 

  

6.   Korban Pengganti (Substitusi). Kematian Kristus disebut  

sebagai korban pengganti. Kata Inggris “vicarious” berarti 

“dilaksanakan dengan cara mengadakan subsitusi 

(menggantikan)”.[68] Doktrin penggantian ini penting sebab 

berhubungan dengan pemuasan yang sempurna atas tuntutan 

kebenaran dari Allah yang kudus melalui pembayaran yang 

sempurna dari Kristus untuk dosa. Atas dasar inilah Allah 

dapat mendeklarasikan orang berdosa yang percaya sebagai 

orang yang benar dan menerima mereka dalam persekutuan 

tanpa ada kompromi dari pihakNya. Semua dosa orang percaya 

ditanggung oleh Kristus, yang sepenuhnya menebus mereka 

dan membayar untuk mereka melalui kematianNya.[69] Ada 

dua preposisi (kata depan) Yunani yang menekankan sifat 

korban pengganti dari kematian Kristus, yaitu : (1) preposisi 

“anti” yang mempunyai arti “persamaan, penukaran, atau 

pengganti”. Kata “anti” tidak pernah mempunyai arti yang 

lebih luas dari “demi” atau “atas nama”; (2) preposisi “huper” 

yang mempunyai arti “untuk kepentingan” dan juga 

kadangkala diberarti “pengganti”.[70] Contoh penggunaan 

preposisi “anti” terdapat dalam Matius 20:28; Markus 1045, 

sedang contoh penggunaan preposisi “huper” (Galatia 3:13; 1 

Timotius 2:6; 2 Korintus 5:1; 1 Petrus 3:18).[71]  Ada lagi ayat 
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Alkitab, selain yang disebutkan sebelumnya di atas, yang 

menekankan korban penggantian Kristus bagi manusia (Yesaya 

53:5; 1 Petrus 2:24; 2 Korintus 5:21). 

  

Dengan demikian yang dimaksud dengan korban penggantian 

(substitusi) adalah bahwa Kristus mati bagi orang berdosa dan 

atau kematianNya menggantikan orang berdosa menanggung 

hukuman yang seharusnya ditanggung oleh orang berdosa yang 

percaya kepadaNya. Kesalahan orang berdosa yang percaya 

diperhitungkan kepadaNya secara demikian sehingga Ia 

mewakili mereka menanggung hukuman mereka.[72]  Namun, 

ada orang yang mengganggap bahwa jika Kristus mati sebagai 

pengganti, tentu semua orang secara otomatis akan selamat. Ini 

merupakan pemikiran yang keliru. Mengapa? Karena kematian 

Kristus sebagai korban pengganti memiliki dua aspek, yaitu : 

(1) Kristus mati bagi orang berdosa (preposisi Yunani 

“huper”); dan (2) Kristus mati menggantikan orang berdosa 

yang percaya (preposisi Yunani “anti”). Aspek yang pertama 

menghubungan kematian Kristus dengan manfaatnya yang 

bersifat universal bagi orang-orang berdosa, sedangkan aspek 

yang kedua menghubungkan kematian Kristus sebagi 

pengganti orang berdosa yang percaya kepadaNya.[73] Jadi, 

Seperti kata Sir Robert Anderson, “bahwa Kristus mati bagi 

manfaat dari orang berdosa (huper) dan bukan sebagai ganti 

orang berdosa (anti) karena huper terutama selalu digunakan 

dalam pemberitaan Injil kepada mereka yang bukan orang-

orang yang diselamatkan. Hanya setelah orang berdosa 

menerima dengan iman kematian Kristus bagi dirinya, barulah 

ia menerima aspek penggantian (anti) dari kematian Kristus 

itu”.[74] 

  

7.   Penebusan. Kata penebusan bukanlah ajaran yang hanya 

khas Perjanjian Baru. Faktanya, pada KJV kata “redeem” 

(tebus) dengan berbagai variasinya muncul sebanyak 139 

dalam Perjanjian Lama, dan hanya 22 kali dalam Perjanjian 

Baru.[75] Kata penebusan berasal dari kata Yunani “agorazo” 

yang berarti “membeli dari pasar”. Seringkali kata ini 

berhubungan dengan penjualan budak dipasar. Kata “agorazo” 

ini digunakan untuk menggambarkan orang percaya yang 

dibeli dari pasar budak dosa dan dibebaskan dari ikatan dosa. 

Harga pembayaran untuk kebebasan orang percaya dan 

pembebasan dari dosa adalah kematian Kristus (1 Korintus 

6:20; 7:23; Wahyu 5:9; 14:3,4).[76] 

  

Tiga kata Yunani lainnya untuk menjelaskan tentang 

penebusan adalah : (1) exagorazo, yang berarti “membayar 

harga, menebus, membeli dari pasar, mengambil alih dari 

kuasa pihak lain”. Kata ini digunakan dua kali behubungan 

dengan Kristus menebus atau melepaskan orang percaya dari 

kutuk dan kuasa hukum Taurat (Galatia 3:13; 4:5); (2) lutro, 

yang berarti “membebaskan melalui pembayaran tebusan”. 

Kata kerjanya muncul tiga kali dalam Lukas 24:21; Titus 2:14; 

1 Petrus 1:18-19. Sedangkan kata benda “lutron” digunakan 

dua kali dalam Matius 20:28; Markus 10:45 (tebusan), dan kata 

benda “lutrosis digunakan tiga kali dalam Lukas 1:16; 2:38; 

Ibrani 9:12 (kelepasan); (3) apolutrosis, yang berarti 

“kelepasan yang terjadi karena pembayaran tebusan”. 

Digunakan sembilan kali berkenanan dengan penebusan dari 

dosa (Lukas 21:28; Roma 3:24; 1 Korintus 1:30; Efesus 1:7, 

14; 3:30; Kolose 1:14; Ibrani 9:15).[77]  Jadi, Alkitab 

menunjukkan keadaan manusia yang pada dasarnya telah 

berada di bawah kuasa dosa, dan dari keadaan tersebut ia tidak 

berdaya membebaskan dirinya. Untuk membebaskan manusia, 

suatu tebusan dibayar. Kristus membayar tebusan yang 

diperlukan itu dengan kematianNya sendiri.  
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8.   Pengampunan.  Paul Enns menjelaskan bahwa, 

“Pengampunan merupakan tindakan legal dari Allah dimana Ia 

mengangkat tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada orang 

berdosa karena pemuasan atau penebusan yang tepat untuk 

dosa-dosa itu telah dilakukan”.[78] Dasar obyektif yang 

menjamin pengampunan  kepada semua orang percaya adalah 

pencurahan darah Kristus melalui kematianNya di kayu salib 

yang mendamaikan, karena “tanpa penumpahan darah tidak 

ada pengampunan (Ibrani 9:22).[79] Jadi kematian Kristus 

mengakibatkan pengampunan bagi orang berdosa. Allah tidak 

dapat mengampuni dosa tanpa pembayaran yang seharusnya. 

Kematian Kristus menyediakan alat yang sah secara hukum, 

sehingga Allah dapat mengampuni dosa.[80] 

  

Pengampunan untuk selamanya menyelesaikan masalah dosa 

dalam hidup orang percaya, yaitu semua dosa yang telah lalu, 

sekarang dan dimasa yang akan datang (Kolose 2:13). Ada 

beberapa kata Yunani yang digunakan untuk menjelaskan 

pengampunan, yaitu : (1) charizomai, yang berarti 

“mengampuni berdasarkan anugerah”. Dalam Kolose 2:13 

mendeklarasikan bahwa Allah telah “mengampuni 

(kharisamenos) segala pelanggaran kita”; (2) aphiem, yang 

berarti “melepaskan atau membebaskan” atau “menyuruh 

pergi”. Kata ini paling umum digunakan untuk pengampunan. 

Bentuk kata benda ini digunakan dalam Efesus 1:7 dimana kata 

itu menekankan dosa orang percaya yang telah diampuni atau 

disuruh pergi kerena kekayaan dari anugerah Allah yang 

dinyatakan dalam kematian Kristus. Pengampunan adalah sisi 

negatif dari keselamatan, sedangkan sisi positifnya adalah 

pembenaran (jastifikasi).[81] 

  

9.   Pembenaran (Jastifikasi). Hasil lebih lanjut dari kematian 

Kristus adalah pembenaran bagi orang berdosa yang percaya. 

Pengampunan dan pembenaran, sekalipun merupakan dua ide 

yang terpisah, di dalam keselamatan yang dikemukakan 

Alkitab merupakan aspek positif dan aspek negatif dalam satu 

tindakan Allah membersihkan pendosa dari dosa-dosanya.[82] 

Pembenaran merupakan tindakan hukum Allah sebagai hakim 

yang mendeklarasikan orang berdosa yang percaya sebagai 

orang yang dibenarkan.[83] Rasul Paulus dalam Roma 5:1 

mengatakan, “Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, 

kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena 

Tuhan kita, Yesus Kristus”. Kata “dibenarkan” berasal dari 

kata Yunani “dikaiothentes“. Kata dasar “dikaioo”  memiliki 

baik aspek negatif maupun aspek positif. (1) Secara negatif hal 

itu berarti mengangkat dosa orang percaya; (2) Secara positif 

hal itu berarti menganugerahkan kebenaran Kristus atas orang 

percaya (Roma 3:24,28; 5:9; Galatia2:16).[84]  Atau seperti 

kata Charles F. Beker, bahwa pembenaran : (1) dilihat dari 

aspek negatif berarti penghapusan terhadap hukuman atas dosa. 

Pembenaran bukan menyatakan seseorang tidak bersalah; 

pembenaran menyatakan bahwa tuntutan hukum telah dipenuhi 

sehingga si pendosa yang percaya pada Kristus kini bebas dari 

hukuman (Roma 8:1); dan (2) dilihat dari aspek positif 

pembenaran berarti pemulihan ke dalam keadaan berkenan 

kepada Allah. Pembenaran berarti tindakan Allah yang 

menyatakan orang percaya benar dalam kapasitasNya sebagai 

Allah yang berkuasa, bukan berdasarkan keadaan 

bagaimanapun dari orang percaya, atau oleh apapun yang telah 

dicapai oleh orang percaya itu,  tetapi semata-mata oleh iman 

pada diri dan karya Kristus. Pembenaran adalah tindakan 

yudisial yang menempatkan orang percaya pada posisi dimana 

Ia diperlakukan seakan-akan ia memang secara pribadi benar. 

Pembenaran bukan mengakibatkan dihasilkannya kebenaran 

manusia, tetapi kebenaran Allah bagi semua orang yang 

percaya (Roma 3:22).[85] 
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Jadi, pembenaran adalah anugerah yang diberikan Allah 

kepada orang berdosa yang percaya (Roma 3:24). Pembenaran 

ini diterima pada saat seseorang memiliki iman kepada Kristus 

(Roma 5:1,17-18). Dasar dari pembenaran adalah kematian 

Kristus (Roma 5:9), terpisah dari pekerjaan manusia dalam 

bentuk apapun (Roma 4:5). Alat untuk menerima pembenaran 

adalah iman (Roma 5:1). Melalui pembenaran, Allah 

mempertahankan integritasNya dan standarNya, dan bersamaan 

dengan itu Ia dapat masuk dalam persekutuan dengan orang 

berdosa yang percaya, karena kebenaran Kristus telah 

diperhitungkan kepada mereka”.[86] Charles F. Beker 

mengatakan, “Karena itu kami menyimpulkan dengan yang 

ditunjukkan Paulus bahwa pembenaran dihadapan Allah adalah 

tindakan Ilahi yang di dalamnya Allah menyatakan bahwa 

seseorang sepenuhnya bebas dan dipulihkan berkenan 

kepadaNya oleh iman saja, tanpa pekerjaan atau usaha apapun 

dari manusia, atas dasar iman kepada kematian Kristus, dan 

bahwa keseluruhan pelaksanan tersebut seutuhnya disebabkan 

oleh anugerah Allah... Di dalam Kristus kita dijadikan orang 

benar Allah (2 Korintus 5:21)”[87] 

  

DUA ASPEK PENDAMAIAN 

  
Ketika membahas definisi pendamaian, sekilas saya telah 

menyinggung tentang dua aspek dari pendamaian itu. Paul 

Enns menyebutkan dua aspek dari rekonsiliasi (pendamaian), 

yaitu aspek obyektif dan aspek subyektif.  (1) Aspek obyektif 

dari rekonsiliasi adalah bahwa manusia telah didamaikan 

dengan Allah sebelum beriman dan manusia dinyatakan dapat 

diselamatkan (2 Korintus 5:18a, 19a). Ini disebut juga 

rekonsiliasi provisional. (2) Aspek subyektif dari rekonsiliasi 

adalah bahwa manusia didamaikan dengan Allah pada saat ia 

percaya (2 Korintus 5:18a, 19b). Ini disebut juga rekonsiliasi 

pengalaman (pribadi).[88] Aspek yang pertama dari 

rekonsiliasi tersebut bersifat universal dan berhubungan dengan 

penyediaan keselamatan, sedangkan aspek yang kedua bersifat 

individual dan berhubungan dengan penerimaan keselamatan 

secara pribadi. Charles F. Beker menyebut kedua aspek 

tersebut sebagai pendamaian searah dan pendamaian dua 

arah.[89] 

  

1.   Pendamaian Searah (Aspek Obyektif 

Pendamaian).  Menurut Charles F. Beker, pendamaian searah 

merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

karya Allah yang telah dilakukan Kristus dalam mengubah 

hubungan dunia terhadap Allah. Dari sisi ini, semua rintangan 

dan hambatan yang terdapat pada jalan keselamatan telah 

disingkirkan Allah melalui kematian Kristus, sehingga manusia 

bisa merima keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma. 

Dengan kata lain, pendamaian ini memampukan manusia untuk 

diselamatkan. Aspek ini disebut juga penyediaan keselamatan. 

Aspek penyediaan keselamatan ini berbeda dengan 

keselamatan pribadi. Kristus telah mendamaikan dunia kepada 

Allah, entah orang di dunia mau menerima pendamaian itu atau 

tidak. Fakta bahwa dunia telah didamaikan bukan berarti 

bahwa dunia telah diselamatkan. Kita tidak boleh mengacaukan 

istilah keselamatan dan pendamaian dengan menjadikan 

keduanya sinomim. [90] 

  

Jadi ketika rasul Paulus mengatakan “Allah mendamaikan 

dunia dengan diriNya oleh Kristus” (2 Korintus 5:19). 

Makdsudnya ialah bahwa Kristus telah melakukan hal yang 

tidak dapat dilakukan oleh manusia, yaitu mati karena 

menanggung dosa-dosa manusia dan secara sempurna 

memenuhi tuntutan kebenaran Allah terhadap manusia 
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berdosa.  Karya Kristus ini sepenuhnya mengubah status dunia 

di hadapan Allah. Karya tersebut tidak menyelamatkan dunia 

tetapi menyingkirkan semua penghalang. Sebab jika tidak 

demikian, akan tidak mungkin bagi kasih Allah 

menyelamatkan orang-orang berdosa yang dari sisi kekudusan 

dan keadilan Allah harus dihukum. Millard J. Erickson 

mengatakan, “Kematian Kristus cukup bernilai untuk menebus 

seluruh dunia. Kematian seorang manusia biasa hampir tidak 

cukup berharga untuk menutupi dosa-dosanya sendiri, apalagi 

untuk menutupi dosa seluruh umat manusia. Tetapi kematian 

Kristus tak ternilai harganya. Sebagai Allah, Yesus tidak perlu 

mati. Ketika Ia mati, Ia melakukan sesuatu yang tidak pernah 

akan dilakukan oleh Allah. Karena Dia tidak berdosa, Dia tidak 

perlu mati untuk menebus dosaNya. Karena Dia adalah oknum 

yang tidak terbatas yang tidak perlu mati, maka kematianNya 

bermanfaat untuk menebus dosa seluruh umat manusia”.[91] 

  

2.   Pendamaian dua arah (Aspek Subyektif Pendamaian).  

Menurut Charles F. Beker, pendamaian dua arah merupakan 

istilah yang digunakan untuk mengungkapkan  maksud bahwa 

kedua pihak yang bermusuhan secara nyata dibawa bersama ke 

dalam pendamaian penuh. Rasul Paulus mengatakan demikian, 

“dalam nama Kristus kami meminta kepadamu: berilah dirimu 

didamaikan dengan Allah” (2 Korintus 5:20). Jika kematian 

Kristus itu sendiri telah menyebabkan terjadinya pendamaian 

sepenuhnya (dalam arti diselamatkan), maka tidak perlu lagi 

ada pemberitaan Injil, dan kita tidak perlu memanggil orang-

orang untuk diselamatkan. Namun, karena fakta bahwa rasul 

Paulus mengharuskan orang-orang berdosa untuk memberi diri 

didamaikan dengan Allah, maka pendamaian itu seharusnya 

tidak disamakan dengan keselamatan. Sekali lagi, untuk lebih 

tegasnya, kita katakan pendamaian tidaklah sama dengan 

keselamatan, dan itu artinya didamaikannya dunia dengan 

Allah tidaklah sama dengan diselamatkan!  Berdasarkan fakta 

ini para pemberita Injil pergi keseluruh dunia untuk 

menyampaikan berita bahwa Kristus telah mati mendamaikan 

pendosa kepada Allah, dan para pemberitaa Injil ini dengan 

keyakinan memanggil para pendosa untuk memberi diri 

mereka didamaikan dengan Allah, dengan percaya kepada 

Kristus (Kisah Para Rasul 16:30-31; Markus 16:15-16). Jadi 

apek dua arah dari pendamaian adalah: pendamaian merupakan 

sesuatu yang Allah sediakan melalui kematian Kristus, tetapi 

manusia secara pribadi harus menerimanya untuk mendapatkan 

manfaat darinya.[92]  

  

Charles C. Ryrie juga menjelaskan hal yang sama mengenai 

pendamaian dua arah ini demikian, “Perlu adanya pendamaian 

(rekonsiliasi) terletak pada permusuhan Allah terhadap 

manusia berdosa. Allah telah mengambil inisiatif dan 

mendamaikan dunia dengan diriNya. Hal tersebut telah 

dilakukan oleh kematian Kristus, dan persyaratan ini telah 

mengubah keadaan dunia sehingga menjadi dapat diselamatkan 

dihadapan Allah. Namun meskipun dunia telah didamaikan, 

manusia harus didamaikan dengan cara mengubah keadaannya 

karena Kristus. Dan hanya dengan cara demikianlah, maka 

keadaannya dihadapan Allah diubah”.[93] Ryrie juga 

mengatakan, “Persyaratan Allah bagi pendamaian bersifat 

universal. Karena kematian Kristus, maka keadaan dunia 

diubah, sekarang manusia dapat diselamatkan. Tetapi hal itu 

sendiri tidak menyelamatkan satu manusia pun, sebab 

pelayanan pendamaian itu harus dilaksanakan dengan setia 

melalui pemberitaan Injil. Pada saat seseorang menjadi 

percaya, maka ia menerima pendamaian yang diberikan Allah 

di dalam kematian Kristus (2 Korintus 5:18-21). Dunia telah 

didamaikan, tetapi manusia perlu didamaikan. Pendamaian 

secara universal ini mengubah keadaan dunia dari tidak dapat 
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diselamatkan menjadi dapat diselamatkan. Pendamaian secara 

pribadi melalui iman benar-benar membawa pendamaian itu 

dalam hidup orang yang bersangkutan dan mengubah keadaan 

orang itu dari tidak diselamatkan menjadi diselamatkan”.[94] 

  

David K. Lowery menyimpulkan demikian, “kombinasi 

otoritas ilahi dan tanggung jawab manusia yang menjadi bagian 

dari ulasan Paulus tentang rencana keselamatan Allah juga 

merupakan karakteristik pernyataan-pernyataannya tentang 

rekonsiliasi. Allah telah bertindak untuk merekonsiliasi dunia 

(Roma 11:15; 2 Korintus 5:19), tetapi manusia pelu menerima 

pengalaman ini (Roma 5:11). Sebenarnya Paulus meringkas 

pesannya dalam frase ini, ‘berilah dirimu didamaikan dengan 

Allah’ (2 Korintus 5:20). Ketika Paulus sesekali berbicara 

tentang rencana keselamatan Allah dalam istilah-istilah 

universal, disini implikasi-implikasi universal juga menjadi 

bagian pembahasannya tentang rekonsiliasi. Dalam hal ini, 

dunia, suatu referensi untuk manusia pada umumnya, telah 

Allah rekonsilisi untuk diriNya sendiri. Apakah ini berarti 

semua orang diselamatkan? Tidak. Sebaliknya, jawabannya 

ialah bahwa Paulus percaya bahwa berkat-berkat pendamaian 

Kristus bersifat universal dalam jangkauannya. Tetapi berkat-

berkat ini dialami hanya oleh orang-orang yang menerimanya 

dengan mempercayai Injil.”[95] 

  

Evaluasi : Jika pendamaian yang dimaksud rasul Paulus dalam 

2 Korintus 5:19 ini dianggap sinomin atau sama dengan 

keselamatan, maka kelihatannya hanya akan menghasilkan dua 

alternatif, yaitu : (1) kita dipaksa untuk menyimpulkan bahwa 

seluruh dunia yang didamaikan itu selamat yang berarti 

pendamaian universal. Ini sama dengan universalisme;[96] atau 

(2) bahwa kata “dunia” yang dimaksud hanya menunjuk pada 

orang-orang pilihan, dengan demikian, nilai dan manfaat dari 

pendamaian itu terbatas. Namun berdasarkan penjelasan 

sebelumnya, maka kita harus menolak pandangan yang 

menyamakan pendamaian dengan keselamatan. Istilah 

pendamaian dipakai untuk menjelaskan tindakan Allah yang 

mengangkat penghalang antara Allah dan manusia karena dosa 

melalui Yesus Kristus supaya manusia memperoleh 

keselamatan (Roma 5:10-11; 2 Korintus 5:18-20; Efesus 2:16; 

Kolose 1:20-22), sedangkan istilah keselamatan dipakai untuk 

menyatakan tindakan Allah di dalam Kristus yang 

membebaskan manusia dari kematian kekal dengan 

memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya 

(Yohanes 3:16,17; Kisah Para Rasul 16:30-32; 1 Yohanes 

5:11-13). 

  

Selanjutnya, pendamaian menurut Alkitab harus dilihat dari 

dua aspek, yaitu pendamaian yang bersifat universal dan 

pendamaian yang bersifat pribadi. Aspek yang pertama 

berhubungan dengan penyediaan keselamatan, dimana Allah 

melalui kematian Kristus telah mendamaikan dunia dengan 

diriNya (2 Korintus 5:19). Namun, aspek pendamaian ini tidak 

secara otomatis menyelamatkan seseorang. Karena untuk 

diselamatkan, setiap orang secara pribadi harus memberi 

dirinya untuk didamaikan dengan Allah (2 Korintus 5:2). Inilah 

aspek yang kedua dari pendamaian itu, yaitu berhubungan 

dengan penerimaan keselamatan. 
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[96] Universalisme mengajarkan bahwa semua orang cepat 

atau lambat akan diselamatkan. Mereka menyatakan bahwa 

karena kasih karunia Tuhan maka semua orang akan 

diselamatkan meskipun semuanya tidak menyadari hal itu. 

Ajaran yang lebih baru dari universalisme mengajarkan bahwa 

semua orang saat ini diselamatkan,  bahkan tanpa mempercayai 

Yesus Kristus. Universalisme juga mengajarkan bahwa neraka 

dan penghukuman kekal tidak sesuai dengan sifat kasih dan 

kemahakuasaan Tuhan. Pandangan ini mengajarkan bahwa 

pada akhirnya semua orang akan diselamatkan. Pandangan 



390 

 

dari universalisme klasik mengajarkan bahwa orang-orang 

yang telah hidup dengan tidak bertanggung jawab akan 

dihukum segera setelah kematian, tetapi tidak seorang pun 

akan dihukum secara kekal. Dengan kata lain, penghukuman 

tersebut bersifat sementara sambil menanti datangnya 

keselamatan. Sedangkan neo universalismemengajarkan bawa 

semua orang saat ini diselamatkan, meskipun semuanya tidak 

menyadari hal itu. Saya menegaskan bahwa ajaran seperti itu 

adalah adalah dusta dari Iblis. Karena Alkitab mengajarkan 

(Yohanes 3:16; Kisah Para Rasul 4:12), bahwa keselamatan 

hanya melalui Yesus Kristus). 

 

Sumber: https://www.facebook.com/notes/849598795089303/ 

 

 

MISI YESUS : MENDAMAIKAN DUNIA 

DENGAN ALLAH (Edisi Revisi) 
 

Oleh: Samuel T. Gunawan, SE.,  M.Th  

  

  

“(5:18) Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan 

Kristus telah mendamaikankita dengan diri-Nya dan yang 

telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 

(5:19) Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh 

Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia 

telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 

(5:20) Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan 

Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami; dalam nama 

Kristus kami meminta kepadamu: berilah dirimu didamaikan 

dengan Allah” 

(2 Korintus 5:15,18-20) 

  

  

Artikel Bagian 1 dapat dilihat disini 

: https://www.facebook.com/notes/samuel-t-gunawan/misi-

yesus-mendamaikan-dunia-dengan-allah-

i/849598795089303 

  

  

PENDAMAIAN TAK TERBATAS (UNLIMITED 

ATONEMENT)   
  

Berdasarkan penjelasan di atas (lihat artikel 1) dapat dikatakan 

bahwa : (1) Pendamaian yang Alkitabiah adalah pandangan 

yang mengajarkan bahwa seluruh dunia telah didamaikan 

dengan Allah melalui kematian Kristus, tetapi bukan 

mengajarkan bahwa seluruh dunia akan dan telah 

diselamatkan; (2) Pendamaian yang Alkitabiah mengajarkan 

dua aspek pendamaian, yaitu : aspek obyektif, yaitu bahwa 

manusia telah didamaikan dengan Allah sebelum beriman dan 

manusia dinyatakan dapat diselamatkan (2 Korintus 5:18a, 

19a); dan aspek subyektif, yaitu bahwa manusia didamaikan 

dengan Allah pada saat ia percaya (2 Korintus 5:18a, 19b). 

Aspek yang pertama dari rekonsiliasi tersebut bersifat universal 

dan berhubungan dengan penyediaan dan tawaran keselamatan 

serta nilai yang tak terbatas dari pendamaian itu; sedangkan 

aspek yang kedua bersifat individual dan berhubungan dengan 

penerimaan keselamatan secara pribadi, melalui iman kepada 

Yesus Kristus; (3) Fakta bahwa semua orang telah tersesat 

dalam dosa termasuk orang-orang terpilih (Roma 3:23), 

mengharuskan setiap orang yang ingin selamat untuk percaya 

https://www.facebook.com/notes/849598795089303/
https://www.facebook.com/notes/samuel-t-gunawan/misi-yesus-mendamaikan-dunia-dengan-allah-i/849598795089303
https://www.facebook.com/notes/samuel-t-gunawan/misi-yesus-mendamaikan-dunia-dengan-allah-i/849598795089303
https://www.facebook.com/notes/samuel-t-gunawan/misi-yesus-mendamaikan-dunia-dengan-allah-i/849598795089303
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karena keselamatan itu anugerah Allah yang hanya dapat 

diperoleh melalui iman (Efesus 2:8-9). 

  

Alkitab memang memperlihatkan dua kelompok ayat-ayat yang 

berhubungan dengan jangkauan pendamaian yang dilakukan 

Kristus, yaitu : (1) ayat-ayat yang menunjukkan pendamaian 

yang berdampak universal (Yohanes 1:29; 3:16; 2 Korintus 

5:14-15, 19; 1 Timotius 2:6; 4:10; Titus 2:11; Ibarni 2:9; 1 

Yohanes 2:2:2; 4:14, dan ayat-ayat lainnya); dan (2) ayat-ayat 

yang menyatakan terbatasnya penerapan pendamaian   (Matius 

1:21; 20:28; Markus 10:45; Yohanes 10:11, 15, 26-27; 

Yohanes 15:13;  17:24; Kisah Para Rasul 20:28; Roma 8:32; 

Efesus 5:25, 2 Timotius 1:9, dan ayat-ayat lainnya). Namun, 

kedua kelompok ini tidaklah menunjukkan kontradiksi 

(pertentangan) apabila dijelaskan dari sudut pandang ajaran 

pendamaian tidak terbatas. Kelompok ayat-ayat pertama 

menjelaskan tentang lingkup penyediaan dan tawaran 

keselamatan yang luas  tidak terbatas, sedangkan kelompok 

ayat-ayat kedua menjelaskan tentang penerapan dan 

penerimaan keselamatan yang terbatas hanya pada orang-orang 

percaya.  Millard J. Erickson juga menyatakan kesimpulannya  

demikian, “Kami mendapati bahwa beberapa ayat yang 

mengajarkan pendamaian universal tidak dapat diabaikan 

begitu saja. Diantara ayat yang paling mengesankan ialah 1 

Timotius 4:10 yang meneguhkan bahwa Allah yang hidup 

disebut sebagai ‘Juruselamat semua manusia, terutama mereka 

yang percaya’. Jelaslah bahwa Juruselamat telah melakukan 

sesuatu untuk semua orang, sekalipun hal tersebut tidaklah 

sehebat apa yang dilakukannya untuk orang-orang percaya 

kepadaNya. Diantara ayat lain yang mengusulkan bahwa karya 

keselamatan Kristus bersifat universal dan sulit diabaikan ialah 

1 Yohanes 2:2 dan Yesaya 53:6. Selain itu sebagai tambahan 

kita juga harus mempertimbangkan pernyataan seperti 2 Petrus 

2:1 yang menguatkan bahwa diantara orang-orang yang binasa 

terdapat beberapa yang untuknya Kristus telah mati. Tentu saja, 

ada juga ayat-ayat yang mengatakan bahwa Kristus mati untuk 

domba-dombaNya dan juga untuk gerejaNya. Bagaimanapun, 

ayat-ayat ini tidak menimbulkan persoalan (kontradiksi) jikalau 

kita memandang ayat-ayat yang universal itu sebagai norma 

yang menentukan. Pastilah apabila Kristus mati untuk semua 

orang, tidak ada persoalan untuk beranggapan bahwa Dia mati 

untuk sebagian tertentu dari keseluruhan tersebut. Menegaskan 

bahwa ayat-ayat yang berpusat pada kematianNya untuk 

umatNya menuntut pengertian bahwa Ia mati untuk mereka 

saja dan bukan untuk orang lain adalah bertentangan dengan 

ayat-ayat yang bersifat universal”.[1] 

  

Jadi, berdasarkan penjelasan sebelumnya, jika pendamaian 

dilihat dalam terang ayat-ayat Alkitab yang jelas dan langsung, 

maka pastilah pendamaian itu bersifat universal dalam lingkup 

penyediaannya, karena “Allah telah mendamaikan dunia 

dengan diriNya oleh Yesus Kristus” (2 Korintus 5:19). 

Tambahan, jika pendamaian itu diterima sebagai tidak terbatas, 

maka ayat-ayat yang berbicara tentang Kristus mati bagi 

dombanya atau bagi jemaat pun tidak kontradiksi dengan ayat-

ayat yang menyatakan universal atonement. Sedangkan kalau 

dipaksa bahwa Kristus hanya mati bagi domba atau jemaatnya 

saja dan tidak bagi orang-orang lain juga, pemahaman tersebut 

telah bertentangan dengan ayat-ayat yang menyatakan 

keuniversalan pendamaian Kristus. Dengan memperhatikan 

ayat-ayat tersebut secara seimbang jelaslah bahwa jangkauan 

pendamaian itu bersifat tidak terbatas, tetapi penerapannya 

bersifat terbatas karena manfaat dari pendamaian itu hanya bisa 

diterima melalui iman kepada Yesus Kristus.    
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Karena adanya ayat-ayat yang menunjukkan pendamaian 

universal dan juga partikular tersebut di atas, maka doktrin 

pendamaian ini telah menjadi doktrin yang sangat 

diperdebatkan dikalangan Kristen. Sementara sebagian orang 

berpegang pada pandangan unlimited atonement (pendamaian 

tak terbatas), sebagian lainnya berpegang pada pandangan 

limited atonement (pendamaian terbatas). Walaupun 

pandangan limited atonement bisa dipertahankan secara logis, 

namun sulit dipertahankan secara alkitabiah.  Pakar teologi 

misi, George W. Peter mengatakan, “Saya mengetahui benar 

teori pendamaian terbatas, seperti yang tersirat dalam ajaran-

ajaran Calvin dan yang secara eksplisit dikemukan oleh 

beberapa aliran teologi. Ketika saya menyelidiki akar-akarnya, 

isinya, implikasi dan otoritasnya, kelihatannya jauh dari tujuan 

umum Allah dan dengan jelas bertentangan dengan begitu 

banyak pernyataan langsung Alkitab, sehingga saya 

menganggap mereka adalah rekayasa (saya tidak dapat 

menghindari ungkapan ini) untuk mengakomodasi dan 

mendukung dalil-dalil Neoplatonisme dan Aristotalian tertentu 

mengenai pemilihan dan predestinasi. Dalil-dalil itu tampaknya 

secara tragis diambil dari pandangan filsafat, ketimbang dari 

tafsiran tulisan-tulisan Paulus”.[2] Lebih lanjut George W. 

Peter menjelaskan bahwa Ia sama sekali tidak menemukan 

dasar Alkitabiah untuk teori penebusan terbatas. Pernyataan 

Paulus yang komprehensif merupakan bukti yang memadai 

yang menentang teori limited atonement (Roma 5:18; 2 

Korintus 5:18-20; 1 Timotius 2:3-6).[3] 

  

Jadi, nyatalah bahwa ajaran tentang pendamaian yang tidak 

terbatas ini adalah ajaran Alkitabiah, dan tidak berimplikasi 

menghasilkan ajaran Universalisme. Pandangan penebusan 

tidak terbatas ini bukan hanya dipegang oleh Arminianisme, 

tetapi dianut juga oleh orang-orang yang disebut dengan 

sebutan “Amyraldian” dan istilah lainnya seperti “Calvinis 

Sublapsarian” dan “Calvinis Moderat”.  Perhatikan beberapa 

kutipan (langsung dan tidak langsung) berikut ini : 

  

1.     R. Nicole menyatakan, “Moses Amyraldus seorang 

profesor paling terkenal dan berpengaruh di Akademi Protestan 

Perancis, dimana ia ditetapkan oleh gereja-gereja Reformed 

Perancis pada tahun 1598, ia menyatakan, “bahwa Allah, 

digerakan oleh kasihNya kepada manusia, telah menetapkan 

semua manusia mendapatkan keselamatan, asalkan mereka 

bertobat dan percaya atas inisiatif mereka sendiri, maka Allah 

memilih untuk mengaruniakan RohNya secara khusus kepada 

sebagian orang saja. Dengan demikian adalah universal dalam 

penyediaan keselamatan, tetapi partikular dalam 

pengaplikasiannya”.[4] 

  

2.    Charles C. Ryrie menuliskan, “Orang-orang Arminian 

menerima penebusan yang universal atau tidak terbatas 

(beserta dengan gagasan bahwa anugerah yang cukup 

disediakan bagi semua orang sehingga mereka boleh percaya). 

Diantara orang-orang Calvinis, ada yang berpegang pada 

penebusan universal (yang disebut dengan para four-point 

Calvinits atau orang-orang Amyraldian, sesudah Moses 

Amyraldus, 1596-1664), dan ada yang mengajarkan penebusan 

khusus (disebut ultra atau five-point Calvinists). Kelompok 

yang terakhir ini beranggapan bahwa Kristus mati untuk 

menjamin keselamatan bagi orang-orang terpilih. Jadi 

kematiannya dibatasi jangkauannya hanya bagi orang-orang 

yang terpilih. Orang-orang Calvinis yang moderat 

menganggap, tujuan kematian Kristus adalah untuk 

menyediakan penggantian bagi semua orang. Karena itu luas 

jangkauannya tidak terbatas.”[5] 
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3.    Millard J. Erickson menuliskan, “Ketika kaum injili 

bertanya, ‘untuk siapakah Kristus mati?’ maka yang ditanyakan 

bukanlah apakah kematian Kristus cukup memadai untuk 

menutupi dosa semua orang atau tidak. Mengenai hal ini 

terdapat persetujuan menyeluruh. Karena kematian Kristus 

memiliki nilai yang tak terhingga, maka kematian tersebut 

cukup untuk semua orang pilihan tanpa memandang 

jumlahnya. Yang dipersoalkan sebenarnya ialah apakah Allah 

mengutus Kristus untuk menyediakan keselamatan bagi semua 

orang, atau hanya bagi orang-orang yang sudah dipilihnya. 

Jawaban kita tergantung pengertian kita mengenai urutan logis 

dari ketetapan-ketetapan Allah. Apabila, sebagaimana pendapat 

aliran supralapsarian dan infralapsarian, keputusan Allah untuk 

menyelamatkan beberapa orang (yaitu, orang pilihan) secara 

logis akan mendahului keputusan untuk menyediakan 

keselamatan melalui Kristus, maka pendamaian akan terbatas 

pada menyediakan keselamatan bagi orang pilihan. Kalau, 

dipihak lain, keputusan untuk menyediakan keselamatan secara 

logis mendahului keputusan untuk menyelamatkan beberapa 

orang dan membiarkan yang lain tetap dalam keadaannya yang 

terhilang, maka orang mungkin berpendapat bahwa kematian 

Kristus tidak terbatas. Inilah pendapat golongan Arminianisme 

dan aliran Calvinis Sublapsarian.”[6] 

  

Jadi, menurut Millard J. Erickson pandangan Sublapsarianisme 

ini bukan hanya pendangan Arminianisme tetapi juga pendapat 

Calvinis Sublapsarian. Ia menambahkan lagi demikian, 

“Kristus mati untuk semua orang, tetapi kematianNya yang 

memperdamaikan baru bermanfaat jikalau orang bersedia 

menerimanya. Sekalipun pandangan ini merupakan pandangan 

golongan Arminian, itu juga adalah pandangan beberapa 

Calvinis yang kadang-kadang dirujuk sebagai 

Sublapsarian”.[7]  Dan Ia mengatakan lebih lanjut, “Sekalipun 

demikian, pandangan yang saya kemukakan ini jangan 

ditafsirkan sebagai Arminianisme. Pandangan ini merupakan 

pandangan Calvinis yang paling moderat. Menurut Pandangan 

ini, secara logis Allah terlebih dahulu menetapkan untuk 

menyediakan keselamatan, lalu kemudian memilih beberapa 

orang untuk menikmatinya. Pada hakikatnya, pandangan ini 

merupakan pandangan Sublapsarian dari para teolog seperti 

Augustus Strong”.[8]     

  

Dalam catatan kakinya, Millard J. Erickson menyebutkan 

penggolongan lapsarian tersebut sebagai berikut : “Beberapa 

teolog seperti Loius Berkhof dan Loraine Boettner, mengakui 

hanya golongan Supralapsarianisme dan Infralapsarianisme. 

Orang lain, seperti, Augustus Strong, menyebut hanya 

Supralapsarianisme dan Sublapsarianisme. Ketiga sistem ini 

berbeda dalam pandangan mereka mengenai urutan logis 

ketetapan-ketetapan Allah.  Supralapsarianisme : (1) Ketetapan 

untuk menyelamatkan (memilih) beberapa orang dan mengutuk 

yang lain. (2) Ketetapan untuk menciptakan baik yang dipilih 

maupun yang dikutuk. (3) Ketetapan untuk membiarkan 

kejatuhan orang-orang yang terpilih dan yang dikutuk. (4) 

Ketetapan untuk menyediakan keselamatan hanya bagi orang-

orang yang terpilih.  Infralapsarianisme :  (1) Ketetapan untuk 

menciptakan manusia. (2) Ketetapan untuk mengizjinkan 

kejatuhan dalam dosa. (3) Ketetapan untuk memilih beberapa 

orang dan mengutuk yang lain. (4) ketetapan untuk 

menyediakan keselamatan hanya bagi yang terpilih. 

Sublapsarianisme :  (1) Ketetapan untuk menciptakan manusia. 

(2) Ketetapan untuk mengizjinkan kejatuhan dalam dosa. (3) 

ketetapan untuk menyediakan keselamatan yang cukup bagi 

semua orang. (4) Ketetapan untuk menyelamatkan beberapa 

orang dan mengutuk yang lain.”[9]  
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4.    Charles F. Beker menuliskan, “Chafer (maksudnya Louis 

Sperry Chafer) yang mengatakan dirinya sebagai seorang 

Calvinis moderat yang percaya pada penebusan tak terbatas 

mengatakan, ‘orang-orang yang termasuk dalam kelompok 

penafsiran ini mempertahankan keseluruhan dari lima butir 

anutan Calvinis kecuali satu, yakni, ‘penebusan terbatas’. Atau 

apa yang telah dinamakan ‘butir terlemah dalam sistem ajaran 

Calvinis’. Bentuk moderat dari Calvinis ini lebih condong 

kepada yang dipercayai para ekspositor Alkitab daripada para 

ahli teologi, yang bukti-buktinya tidak diragukan lagi karena 

seperti kebenaran bahwa Alkitab, dipahami dengan 

peristilahannya yang wajar lepas dari kecenderungan 

penafsiran yang dibutuhkan untuk mempertahankan suatu teori, 

kelihatannya mengajarkan penebusan tak terbatas. Orang-orang 

dalam kelompok ini percaya bahwa Kristus mati sebenarnya 

dan sepenuhnya bagi siapa saja yang ada pada zaman ini, 

bahwa Allah telah menetapkan Injil diberitakan kepada semua 

orang yang kepadanya Kristus telah mati, dan bahwa melalui 

pemberitaan Injil, Ia akan menunjukkan kuasaNya 

menyelamatkan orang-orang pilihanNya. Kelompok ini 

percaya pada kejatuhan total manusia dan ketidakberdayaan 

totalnya untuk percaya tanpa kemampuan yang diterima dari 

Roh Kudus , dan bahwa kematian Kristus, yang terbuka bagi 

semua, adalah dasar yang cukup bagi siapapun dan bagi setiap 

orang untuk diselamatkan, jika Roh Allah memilih 

menariknya. Mereka berpendapat bahwa kematian Kristus 

tidak dengan sendirinya menyelamatkan seseorang, baik secara 

aktual maupun potensial, tetapi bahwa hal itu membuat semua 

orang dapat diselamatkan. Bahwa keselamatan itu dibuat 

sendiri oleh Allah, dan pada saat seseorang percaya.”[10] 

  

5.    Fakta pendapat dan sikap yang berbeda di dalam 

Calvinisme ini juga disebutkan oleh Yakub B. Susabda, 

seorang teolog Calvinis sebagai berikut, “Biasanya doktrin 

pemilihan (election and predestination) dikaitkan dengan 

teologi kaum Calvinis atau Reformed. Padahal menyingkapkan 

fakta bahwa diantara penganut teologi Reformed saja, sejak 

mula sudah ada berbagai sikap dengan pengungkapan yang 

berbeda-beda. Bullinger pengganti Zwingli, Urasinus, dan 

Olevianus penyusun Katekismus Heildelberg dan beberapa 

tokoh Reformed lainnya lebih suka memilih sikap dan 

pandangan yang lebih moderat. Mereka percaya bahwa untuk 

memahami predestinasi, seharusnya mereka bergerak dari yang 

praktis kepada yang teologis. Artinya, dari iman, Allah yang 

penuh kasih  dan pertobatan barulah bicara tentang pemilihan 

Allah (apa yang ada dalam pikiran Allah dan pertimbangan 

Allah) dan memakai pengetahuan tentang pemilihan Allah 

tersebut hanya untuk meneguhkan iman dan pengucapan 

syukur bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Paulus 

dalam suratnya kepada jemaat di Roma (Roma 9-11) dan 

Efesus (Efesus 1) mengawali penjelasannya dengan doktrin 

tentang dosa dan anugerah terlebih dahulu, baru menjelaskan 

tentang pemilihan Allah. Dia memakai anugerah Allah dalam 

Kristus sebagai titik awal penjelasannya. Itulah sebabnya 

sebagian besar pengakuan iman dan katekismus Reformed 

justru memakai posisi moderat.” [11]    

  

TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN-

KEBERATAN YANG DITUJUKAN PADA 

PENDAMAIAN TAK TERBATAS (UNLIMITED 

ATONEMENT)   
  

Berikut ini beberapa keberatan yang diajukan kepada para 

penganut ajaran pendamaian tak terbatas oleh para penganut 

ajaran pendamaian terbatas yang saya ringkas dari artikel Budi 

Asali. (catatan: Artikel ini diposting Budi Asali melalui 
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Fecebook di Group Elim pada tanggal 6 Januari 2015). Budi 

Asali, adalah seorang pendeta di GKRI Surabaya dan Golgotha 

Ministry. Lulusan dari Reformed Theological Seminary, 

Jackson, Missisipi, USA untuk program Magister of Divinity. 

  

1.   Keberatan pertama : Keberatan ini mengatakan bahwa 

jika Kristus mati untuk semua orang, maka Kristus berhasil 

mencapai tujuanNya, dan ini menghasilkan Universalisme, 

yaitu ajaran yang mengatakan bahwa pada akhirnya nanti 

semua orang akan selamat atau masuk ke surga. 

  
Tanggapan : keberatan tersebut mengaburkankan arti dari 

pendamaian dengan menjadikan pendamaian melalui kematian 

Kristus itu sinonim dengan keselamatan. Jika pendamaian yang 

dimaksud rasul Paulus dalam 2 Korintus 5:19 ini dianggap 

sinomin atau sama dengan keselamatan, maka kelihatannya 

hanya akan menghasilkan dua alternatif, yaitu : (1) kita dipaksa 

untuk menyimpulkan bahwa seluruh dunia yang didamaikan itu 

selamat yang berarti pendamaian universal. Ini sama dengan 

universalisme; atau (2) bahwa kata “dunia” yang dimaksud 

hanya menunjuk pada orang-orang pilihan, dengan demikian, 

nilai dan manfaat dari pendamaian itu terbatas. 

  

Namun berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka kita harus 

menolak pandangan yang menyamakan pendamaian dengan 

keselamatan. Istilah pendamaian dipakai untuk menjelaskan 

tindakan Allah yang mengangkat penghalang antara Allah dan 

manusia karena dosa melalui Yesus Kristus supaya manusia 

memperoleh keselamatan (Roma 5:10-11; 2 Korintus 5:18-20; 

Efesus 2:16; Kolose 1:20-22), sedangkan istilah keselamatan 

dipakai untuk menyatakan tindakan Allah di dalam Kristus 

yang membebaskan manusia dari kematian kekal dengan 

memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya 

(Yohanes 3:16,17; Kisah Para Rasul 16:30-32; 1 Yohanes 

5:11-13). 

  

Selanjutnya, pendamaian melalui kematian Kristus di kayu 

salib menurut Alkitab harus dilihat dari dua aspek, yaitu 

pendamaian yang bersifat universal dan pendamaian yang 

bersifat pribadi. Aspek yang pertama berhubungan dengan 

penyediaan keselamatan, dimana Allah melalui kematian 

Kristus telah mendamaikan dunia dengan diriNya (2 Korintus 

5:19). Dari sisi ini, semua rintangan dan hambatan yang 

terdapat pada jalan keselamatan telah disingkirkan Allah 

melalui kematian Kristus, sehingga manusia bisa merima 

keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma. Dengan kata 

lain, pendamaian ini memampukan manusia untuk 

diselamatkan. Namun, aspek pendamaian ini tidak secara 

otomatis menyelamatkan seseorang. Karena untuk 

diselamatkan, setiap orang secara pribadi harus memberi 

dirinya untuk didamaikan dengan Allah (2 Korintus 5:2; 

Bandingkan Kisah Para Rasul 16:30-33; Roma 10:9-10). Inilah 

aspek yang kedua dari pendamaian itu, yaitu berhubungan 

dengan penerimaan keselamatan. Jadi aspek penyediaan 

keselamatan itu berbeda dengan keselamatan pribadi. Kristus 

telah mendamaikan dunia kepada Allah, entah orang di dunia 

mau menerima pendamaian itu atau tidak. Fakta bahwa dunia 

telah didamaikan bukan berarti bahwa dunia telah 

diselamatkan. Kita tidak boleh mengacaukan istilah 

keselamatan dan pendamaian dengan menjadikannya keduanya 

sinomim![12] Dengan demikian ajaran pendamaian tak terbatas 

tidak pernah dan tidak akan menghasilkan ajaran universalisme 

sebagaimana keberatan yang diajukan. 

  

2.   Keberatan kedua : Keberatan ini mengatakan bahwa jika 

Kristus mati untuk semua orang, maka Kristus  gagal mencapai 
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tujuanNya, karena dalam faktanya nanti akan ada banyak orang 

yang masuk ke neraka. 

  

Tanggapan : Jawaban untuk keberatan ini sama dengan 

jawaban untuk keberatan yang pertama. Keberatan ini 

mengaburkan arti dari pendamaian dengan menjadikan 

pendamaian melalui kematian Kristus itu sinonim dengan 

keselamatan. Fakta bahwa dunia telah didamaikan dengan 

Allah tidaklah sama dengan menyatakan bahwa semua orang 

diselamatkan. Kristus memang mati untuk mendamaikan 

semua orang dengan Allah (2 Korintus 5:19). Dalam ayat  19 

dinyatakan bahwa dunia (Yunani: “kosmos”), dimana istilah ini 

tidak pernah dengan rentangan eksegesis manapun dibuat 

mewakili orang-orang pilihan yang diselamatkan, yang darinya 

didamaikan kepada Allah. [13] Charles C. Ryrie menjelaskan 

bahwa dalam Alkitab, “Kata ‘dunia’ memang tidak selalu 

berarti semua orang (lihat Yohanes 12:19), tetapi tidak ada 

kamus yang memberikan arti kata itu hanya tentang orang-

orang pilihan.”[14]  Bagian Alkitab 2 Korintus 5:18-20 ini 

sangat penting mengetengahkan kebenaran bahwa di dalam dan 

melalui kematian Kristus Allah mengubah sepenuhnya 

kedudukan dunia dalam hubungannya dengan dirinya. 

  

Jadi, Allah yang melihat dunia berubah total dalam 

hubungannya dengan Dia oleh kematian Kristus. David K. 

Lowery menyimpulkan demikian, “ Allah telah bertindak untuk 

merekonsiliasi dunia (Roma 11:15; 2 Korintus 5:19), tetapi 

manusia perlu menerima pengalaman ini (Roma 5:11). 

Sebenarnya Paulus meringkas pesannya dalam frase ini, 

‘berilah dirimu didamaikan dengan Allah’ (2 Korintus 5:20). 

Ketika Paulus sesekali berbicara tentang rencana keselamatan 

Allah dalam istilah-istilah universal, disini implikasi-implikasi 

universal juga menjadi bagian pembahasannya tentang 

rekonsiliasi. Dalam hal ini, dunia, suatu referensi untuk 

manusia pada umumnya, telah Allah rekonsilisi untuk diriNya 

sendiri. Apakah ini berarti semua orang diselamatkan? Tidak. 

Sebaliknya, jawabannya ialah bahwa Paulus percaya bahwa 

berkat-berkat pendamaian Kristus bersifat universal dalam 

jangkauannya. Tetapi berkat-berkat ini dialami hanya oleh 

orang-orang yang menerimanya dengan mempercayai 

Injil.”[15]  Dengan demikian, pandangan pendamaian universal 

yang Alkitabiah tidak ada sama sekali mengindikasikan, bahwa 

rencana Allah dan karya Kristus gagal seperti keberatan yang 

diajukan. 

  

3.   Keberatan ketiga : Keberatan ini mengatakan bahwa Jika 

Kristus mati untuk semua orang, maka orang yang tidak 

percaya yang akhirnya masuk ke neraka, dosanya dihukum dua 

kali, dan ini tidak adil! 

  
Tanggapan : Keberatan ini muncul disebabkan kegagalan 

melihat dua aspek dalam substitusi (Kematian Kristus sebagai 

korban pengganti). Apakah yang dimaksud dengan substitusi 

itu? Yang dimaksud dengan substitusi adalah bahwa Kristus 

mati bagi orang berdosa dan atau kematianNya menggantikan 

orang berdosa menanggung hukuman yang seharusnya 

ditanggung oleh orang berdosa. Kesalahan mereka 

diperhitungkan kepadaNya secara demikian sehingga Ia 

mewakili mereka menanggung hukuman mereka.[16]   Namun, 

ada orang yang mengganggap bahwa jika Kristus mati sebagai 

pengganti, tentu semua orang secara otomatis akan selamat. Ini 

merupakan pemikiran yang keliru. Mengapa? Karena kematian 

Kristus sebagai korban pengganti memiliki dua aspek, yaitu : 

(1) Kristus mati bagi orang berdosa (preposisi Yunani 

“huper”); dan (2) Kristus mati menggantikan orang berdosa 

(Preposisi Yunani “anti”). Aspek yang pertama menghubungan 
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kematian Kristus dengan manfaatnya yang bersifat universal 

bagi orang-orang berdosa, sedangkan aspek yang kedua 

menghubungkan kematian Kristus sebagai pengganti orang 

berdosa yang percaya kepadaNya.[17] Jadi, bahwa Kristus mati 

bagi manfaat dari orang berdosa (huper) dan bukan sebagai 

ganti orang berdosa (anti) karena huper terutama selalu 

digunakan dalam pemberitan Injil kepada mereka yang bukan 

orang-orang yang diselamatkan. Hanya setelah orang berdosa 

menerima dengan iman kematian Kristus bagi dirinya, barulah 

ia menerima aspek penggantian (anti) dari kematian Kristus 

itu.[18] 

  
Ilustrasi : Untuk menjelaskan kebenaran dari ajaran penebusan 

tak terbatas ini, dan menjawab keberatan  di atas, mari kita 

memperhatikan analogi Charles. C. Ryrie sebagai contoh dari 

Perjanjian Lama, yaitu tentang Israel dan darah domba Paskah, 

sebagai berikut: “Suatu pertanyaan yang sama mungkin bisa 

diajukan. Apakah orang Israel yang tidak mau mengoleskan 

darah domba Paskah pada ambang pintu rumahnya dosa-

dosanya harus dibayar dua kali? Pada waktu anak domba 

Paskah disembelih, dosa setiap orang Israel ditutupi. Tetapi 

jika mereka tidak mengoleskan darah tersebut pada pintu 

rumah maka mereka juga akan mati. Apakah hal ini adalah 

pembayaran kedua kali bagi dosa-dosa mereka yang binasa 

karena tidak mau mengoleskan darah anak domba Paskah? 

Tentu saja tidak! Pembayaran yang pertama dan sudah cukup, 

sama sekali tidak digunakan oleh rumah tertentu tadi. Dengan 

demikian mereka yang menolak manfaat dari kematian domba 

paskah dan dengan sengaja tidak mau mengoleskan darahNya 

di rumah mereka, maka kematian setelah penolakan untuk 

mengoleskan darah itulah yang merupakan pembalasan. 

Kematian domba paskah itu sendiri telah cukup disediakan 

bagi keselamatan seluruh bangsa Israel, namun itu tidak secara 

otomatis menyelamatkan mereka semua. Mereka harus 

mengambil darah domba paskah dan mengoleskan bagi mereka 

sendiri dengan iman, sebab hanya dengan cara  demikian 

mereka selamat. Demikian juga pendamaian Kristus telah 

melunasi dosa seluruh dunia, tetapi orang itu harus mengambil 

untuk dirinya sendiri pelunasan tersebut melalui iman. Dunia 

telah didamaikan dengan Allah (2 Korintus 5:19), tetapi orang-

orang yang telah didamaikan itu harus didamaikan dengan 

Allah (2 Korintus 5:20)”.[19] 

  
4.   Keberatan keempat : Kristus tidak mati untuk menebus 

dosa malaikat-malaikat yang jatuh; lalu mengapa dianggap 

aneh kalau Ia tidak mati untuk orang-orang non pilihan? 

  

Tanggapan : Keberatan ini tidak secara langsung berhubungan 

dengan pendamaian, namun terkait dengan asal mula dosa Iblis 

dan malaikat-malaikat yang jatuh. Perlu dicatat, penganut 

pendamaian tak terbatas tidak pernah protes perihal pemilihan 

Allah, disini tak ada masalah karena Allah berdaulat. Hanya, 

sejauh yang dinyatakan Alkitab,  pendamaian memang 

dinyatakan bersifat universal, yaitu Allah telah mendamaikan 

dunia (semua orang, termasuk orang-orang pilihan) dengan 

diriNya oleh Yesus Kristus (2 Korintu 5:18-20). Melakukan 

pembatasan terhadap karya pendamaian searah ini tentu saja 

bertentangan langsung dengan ayat Alkitab yang jelas dan 

langsung ini. Namun pendamian searah ini, sekali lagi tidak 

otomatis berarti semua manusia diselamatkan. Penerapan 

keselamatan itu secara pribadi harus diterima dengan iman oleh 

orang-orang yang menanggapi Injil (Efesus 2:8). Berita 

pendamaian yang disampaikan oleh para pemberitaan Injil 

menarik orang-orang pilihan (Efesus 1:4-8) untuk menanggapi 

dengan iman anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus  

(Kisah Para Rasul 16:30-31; Roma  10:9-10). Mereka yang 
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menanggapi Injil dengan iman,  mereka itulah yang kita 

ketahui sebagai orang-orang pilihan yang ditentukan 

(dipredestinasikan) Allah untuk diselamatkan berdasarkan 

kemahakuasaan dan kehendakNya yang berdaulat.  Dengan 

demikian, bagi penganut pendamaian tak terbatas, ajaran 

pendamaian universal dan pemilihan Allah yang berdaulat 

tetap selaras (non kontradiksi). 

  

Kembali kepada hal Iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh. 

Alkitab memberikan kepada kita fakta bahwa dosa telah 

bermula dari dunia malaikat. Dan kerena tidak ada sumber 

godaan dari luar berkenaan dengan dosa mereka, hal ini 

menjadi alasan mengapa tidak ada penyediaan keselamatan 

yang diadakan bagi para malaikat yang jatuh tersebut. Karena 

itu kita memang tidak perlu protes mengenai hal ini. Namun, 

berbeda halnya dengan kasus yang dialami manusia! Manusia 

berdosa karena digoda dan terperangkap oleh pihak lain (Lihat: 

Kejadian 3), dengan demikian dosanya memiliki ciri yang 

baginya Allah dapat menyediakan keselamatannya. Selain itu, 

sulit untuk membayangkan karya bagaimana yang harus 

dilakukan yang dapat menyelamatkan malaikat-malaikat 

tersebut. Mengapa ? Selain dosa Iblis dan malaikat-malaikat 

yang jatuh berasal dari dalam diri mereka sendiri, maka (1) 

mereka tidak memiliki daging dan darah, karena itu 

penumpahan darah dan kematian Kristus tak akan ada gunanya 

bagi mereka; dan (2) malaikat sebagai mahluk ciptaan Allah 

masing-masing berdiri sendiri, tidak berketurunan, dan mereka 

adalah mahluk roh, akan sulit memiliki karya yang dilakukan 

bagi mereka seperti yang telah dilakukan kepada umat 

manusia. Dengan demikian, kita tidak perlu heran mengapa 

Allah tak menebus malaikat-malaikat yang jatuh, sementara itu 

dipihak lainnya, Ia menyediakan keselamatan kepada manusia,  

dan menyelamatkan mereka yang menanggapi dengan iman 

kepada korban Kristus dan pemberitaan Injil. 

  

5.   Keberatan kelima : Adanya keberadaan dua kelompok 

orang yang mendukung ajaran penebusan terbatas, yaitu : (1) 

Orang-orang yang sudah mati dalam dosa sebelum Kristus mati 

menebus dosa; mereka ini sudah ada di dalam neraka, pada saat 

Kristus mati disalib. Misalnya : Orang kaya dalam (Lukas 

16:19-31), orang-orang Sodom dan Gomora (Yudas 7). Jelas 

bahwa Kristus tidak mati untuk menebus dosa orang-orang 

yang sudah ada di dalam neraka ini; (2) Orang-orang yang mati 

tanpa pernah diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Kalau 

Kristus memang mati untuk mereka, mengapa Allah dalam 

providensiaNya membiarkan mereka mati tanpa pernah 

mendengar Injil? 

  

Tanggapan : Keselamatan, baik dalam Perjanjian Lama 

maupun Perjanjian Baru, sebelum dan sesudah karya 

pendamaian Kristus dalam kematianNya di kayu salib, selalu 

tetaplah sama, yaitu karena kasih karunia yang diterima 

melalui iman. Dasar keselamatan dalam setiap zaman adalah 

kematian Kristus (dalam Perjanjian Lama, kematian hewan 

korban merupakan perlambang dari kematian Kristus); 

Persyaratan bagi penerimaan keselamatan dalam setiap zaman 

adalah iman (Efesus 2:8); Objek iman dalam setiap zaman 

adalah Tuhan (Ibrani 11:6), namun cara Allah menyingkapan 

keselamatan itu berbeda-beda, khususnya dalam Perjanjian 

Lama (yang lebih berhubungan dengan Taurat dan hukum 

Musa) dan Perjanjian Baru (yang lebih berhubungan dengan 

berita Injil). Dengan  demikian, orang-orang Perjanjian Lama 

masuk neraka pastilah karena menolak menanggapi Allah 

dengan iman melalui pernyataan-pernyataan  (wahyu) Allah 

 yang berlaku pada masa itu. Dan kita teringat bahwa dalam 
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Perjanjian Lama, Allah telah mewahyukan dirinya melalui 

berbagai cara seperti melalui alam semesta, hati nurani, para 

nabi, dan hukum Taurat (Bandingkan Ibrani 1:1-3; Roma 1:18-

32). Demikian juga dengan orang-orang yang hidup pada masa 

setelah kematian dan kebangkitan Kristus, apabila mereka yang 

masuk neraka, itu bukan karena Kristus tidak mendamaikan 

mereka dengan Allah (karena Alkitab mengatakan dunia telah 

didamaikan dengan Allah, 2 Korintus 5:19), melainkan mereka 

masuk neraka karena mereka tidak mau memberi diri mereka 

didamaikan dengan Allah (2 Korintus 5:20). Dengan menolak 

percaya kepada Kristus, sama artinya mereka menolak 

menanggapi dengan iman kasih karunia dan penyediaan 

keselamatan itu. 

  

Jadi, karena kematian Kristus telah meniadakan hukuman atas 

dosa dan telah menyediakan keselamatan bagi semua orang, 

maka orang akan dihukum dan dilemparkan ke neraka nantinya 

bukan lagi karena Kristus tidak mendamaikan mereka dengan 

Allah, melainkan karena mereka “tidak percaya dalam nama 

Anak Tunggal Allah”, yaitu Yesus Kristus (Yohanes 3:18). 

Dengan demikian, adanya dua kelompok orang-orang yang 

masuk neraka seperti yang ajukan dalam keberatan di atas, 

bukan merupakan bentuk ataupun bukti dukungan terhadap 

pendamaian terbatas, tetapi lebih dimaksudkan sebagai 

penyingkapan Allah kepada manusia, bahwa konsekuensi dari 

penolakan mereka terhadap penyediaan keselamatan dari Allah 

dapat mengakibatkan orang dibuang ke neraka.  
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HUBUNGAN ANUGERAH KESELAMATAN 

DENGAN PENGUDUSAN DAN PERBUATAN-

PERBUATAN BAIK 

Oleh Samuel T. Gunawan, S.Th.,SE.,M.Th 

(Pendeta dan teolog Protestan Kharismatik, Gembala di GBAP 

Bintang Fajar Palangka Raya; Mengajar Filsafat dan 

Apologetika Kharismatik di STT AIMI, Solo) 

PENDAHULUAN 

Kasih karunia merupakan isu doktrinal yang berhubungan 

dengan soteriologis (ajaran tentang keselamatan). Ajaran kasih 

karunia ini berdengung kembali di dalam gereja sekitar tiga 

dekade terakhir ini. Namun, dalam jangka waktu sekitar 

sepuluh 20 tahun terakhir ini dengung tersebut telah berubah 

menjadi sebuah gerakan (movement) dengan kehadiran para 

pengajar Injil Kasih karunia. Daftar para pengajar dari gerakan 

Injil kasih karunia (Grace Gospel Movement) dapat disebutkan 

disini antara lain : Charles R. Swindoll, Philip Yancey, Max 

Lucido, Joseph Prince, Clark Whitten, Steve McVey, Andrew 

Farley, Rob Rufus, Paul Ellis, Andrew Wommack, Bob 

George, Michael S. Horton, Tullian Tchividjian, Ken Legg, 

dan lainnya. Sebagai suatu gerakan yang baru, tentu saja bisa 

terjadi penyimpangan-penyimpangan. Namun bukan berarti 

gerakan ini tidak berasal dari Tuhan. 

Kehadiran dari gerakan Injil Kasih Karunia ini telah menarik 

perhatian berbagai kalangan, baik yang pro maupun kontra. 

Bahkan dapat dikatakan bahwa isu teologis ini telah menjadi 

topik yang paling hangat diperbincangkan dan diperdebatkan 

baik dikalangan pemimpin Kristen, teolog, akademisi, praktisi, 

hingga kaum awam biasa. Inti dari perdebatan teologis ini 

terkait dengan hubungan-hubungan antara : (1) Injil dan hukum 

Taurat; (2) anugerah dan perbuatan; (3) hubungan dosa, 

pengudusan dan ketaatan. Michael L. Brown dalam bukunya 

yang berjudul Hyper Grace, telah menyebut gerakan Injil Kasih 

Karunia ini dengan sebutan “Hyper Grace”, dan menurutnya 

merupakan suatu hal yang berbahaya karena Injil telah 

dicampur dengan kesesatan.[1] Namun kritik dari Michael L. 

Brown tersebut telah ditanggapi oleh Paul Ellis dalam bukunya 

yang berjudul Hyper Grace Gospel.[2] Paul Ellis, salah seorang 

pengajar dalam Gerakan Injil Anugerah mengklarifikasi kritik 

dan tuduhan Michael L. Brown, serta memberikan jawaban 

yang menyatakan bahwa gerakan ini tidaklah sesat seperti yang 

dituduhkan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada 

kesemapatan ini saya secara khusus akan menjelaskan 

hubungan kasih karunia dengan pengudusan, iman dan 

perbuatan-perbuatan baik.  

I. AJARAN KASIH KARUNIA YANG BENAR 

Pertanyaan pentingnya disini adalah “apakah ciri-ciri dari 

ajaran kasih karunia yang benar itu?” Paling sedikit ada tiga 

ciri utama ajaran kasih karunia yang benar, yaitu : (1) 

Berhubungan dengan Pribadi dan Karya Kristus yang 

sempurna; (2) Pembenaran karena iman di dalam Kristus; (3) 

Pembenaran yang membawa kepada pengudusan. 

1. Ajaran kasih karunia yang benar dalam Perjanjian Baru 

selalu berhubungan dengan Pribadi Kristus dan karyaNya 

yang sempurna (sudah selesai) di kayu salib. Yesus selalu 

dimuliakan saat Injil kasih Karunia diberitakan. Karena itu, di 

dalam kekristenan tidak ada pengajaran kasih karunia tanpa 

Yesus Kristus. Kita tidak dapat memisahkan Yesus Kristus dari 

kasih karunia. Jika ada orang-orang yang mengajarkan kasih 

karunia terlepas dari Kristus atau dengan kata lain tidak 
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memuliakan Kristus dan karya-karyaNya, itu bukanlah Injil 

kasih karunia. Michael S. Horton menyatakan keprihatinannya 

saat mengatakan, “Namun, kaum Protestan saat ini nampaknya 

berasumsi bahwa Injil memberi kita sesuatu untuk dilakukan 

daripada suatu pemberitaan tentang yang telah digenapi, 

diakhiri, dan secara objektif diselesaikan bagi kita oleh Allah 

dalam Yesus Kristus. Sama dengan Konsili Trente, banyak 

kaum Protestan akan meneguhkan keharusan kasih karunia, 

tetapi menyangkal pemenuhannya... Namun, Kabar Baik 

adalah bahwa dalam Yesus Kristus saudara sulung kita, Allah 

telah menerima ketaatan penuh yang dituntut hukumNya. 

Tidak diperlukan lagi usaha kita! Dia telah mendapatkan setiap 

sen dalam kerajaan surgawi. Sesungguhnya, kita diselamatkan 

oleh usaha, bukan oleh niat baik, melainkan oleh usaha yang 

sempurna, lengkap, dan berlaku bagi setiap perintah. Namun 

itu adalah usaha Kristus, bukan kita, yang mengamankan 

warisan kekal bagi kita”.[3] 

Pertanyaannya ialah: Apakah Injil kasih karunia yang 

diberitakan Paulus itu? Yang mana menurut Michael S. Horton, 

“Paulus tidak menemukan Injil ini, tetapi secara langsung ia 

memperolehnya dari Kristus yang telah bangkit”.[4] 

Berdasarkan Roma 1:16-17; 4:23-25; 1 Korintus 15:1-4; 

Galatia 1:12, bahwa karakteristik dan signifikansi Injil yang 

diberitakan Paulus adalah sebagai berikut: Pertama, 

karakteristik dari Injil kasih karunia itu adalah bahwa “injil itu 

adalah kekuatan Allah; Injil itu menyelamatkan; Injil itu adalah 

kebenaran Allah; Injil itu mengajarkan tentang orang yang 

benar hidup oleh iman; dan Injil itu adalah pernyataan Yesus 

sendiri” (Roma 1:16-17; Galatia 1:12). Kedua, signifikansi dari 

Injil kasih karunia itu adalah berita (kabar) bahwa “Yesus 

diserahkan untuk menerima hukuman mati atas pelanggaran-

pelanggaran yang telah dilakukan oleh kita manusia; Allah 

telah membangkitkan Kristus kemnbali dari antara orang mati; 

Kita akan dibenarkan (dinyatakan benar) dihadapan Allah 

apabila kita percaya akan berita mengenai kematian dan 

kebangkitan Yesus demi umat manusia itu; dan bahwa Kristus 

telah mati untuk dosa-dosa kita, telah dikuburkan, dan Ia 

bangkit kembali pada hari yang ketiga” (Roma 4:23-25; 1 

Korintus 15:1-4). Jika kita gabungkan ayat-ayat di atas maka 

kita akan menemukan fakta-fakta dasar yang diberitakan rasul 

Paulus dalam Injil kasih karunia yang menyelamatkan itu, 

sebagai berikut : (1) Kristus telah diserahkan oleh Allah Bapa 

untuk menerima hukuman mati (di kayu salib) atas dosa-dosa 

yang telah kita lakukan (disini terjadi karya pendamaian, 

penggantian, penebusan, pengampunan dan pembenaran); (2) 

Kristus telah dikuburkan; (3) Allah membangkitkan Dia dari 

antara orang-orang mati pada hari yang ketiga; (4) Kita akan 

menerima kebenaran (dibenarkan oleh) Allah apabila kita 

percaya akan semua fakta ini. Inilah fakta penting dan 

sederhana; tidak perlu ada embel-embel dan tambahan lainnya 

dari berita Injil yang menyelamatkan. Inilah Injil kasih karunia!  

Harus diingatkan bahwa Kekristenan terutama bukan sebuah 

filsafat agama, pandangan hidup, sekumpulan kepercayaan dan 

kebiasaan. Kekristenan adalah seorang Pribadi, dan 

pengalaman keselamatan adalah mengalami pribadi Tuhan dan 

Juruselamat kita, Yesus Kristus. Injil merupakan kebenaran inti 

dari Kekistenan ini merupakan hal yang paling signifikan bagi 

doktrin Alkitab yang sehat dan bagi kehidupan Kristen yang 

sejati. Hal itulah yang melindungi kita dari ajaran yang keliru 

dan membuat kehidupan kita terkait pada Kristus, 

mengidentifikasikan diri kepada Kristus, bergantung kepada 

Kristus, dan berpusat kepada Kristus serta menghormati 

Kristus. Dia akan menjadi segala-galanya dalam pengalaman 

kita dan dalam kehidupan kita.[5] Yesus Kristus merupakan 
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sentralitas dalam Kekristenan sebagaimana yang dinyatakan 

oleh Michael Eaton, “Kekristenan adalah Kristus! Iman Kristen 

bukan sebuah buku, Ia bukan sebuah filosofi. Ia bukan sebuah 

pengalaman. Ia bukan sebuah program tindakan. Iman Kristen 

terutama dan pertama-tama adalah tentang seorang Pribadi, 

Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah”.[6]  

Kristosentris atau sentralitas Kristus lebih dari sekedar prinsip 

penafsiran Alkitab.[7] Yesus Kristus sendiri adalah inti dari 

keselamatan itu. Keselamatan adalah Kristus, dan mengalami 

keselamatan berarti mengalami Kristus. Kristus adalah 

keselamatan kita dan memberikan diriNya bagi kita sebagai 

keselamatan kita. Di Dalam Kristus kita menerima kepenuhan 

Allah. Dia adalah kehidupan, kekuatan, damai sejahtera, dan 

sukacita kita. Dia adalah hikmat, kebenaran, pengudusan, dan 

penebusan kita. Dia lah hidup kekal bagi kita (1 Yohanes 5:12). 

Semua keberadaanNya menjadi milik kita pada saat kita 

menerimaNya dengan iman. Alkitab mengatakan, “Tetapi 

semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya 

menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam 

namaNya” (Yohanes 1:12). Dan lagi, “Ia, yang tidak 

menyayangkan AnakNya sendiri, tetapi yang menyerahkanNya 

bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak 

mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama 

dengan Dia?” (Roma 8:32).[8]  

2. Dalam Injil kasih karunia, Allah mengubah orang 

berdosa menjadi orang benar (Roma 3:21-26) dengan cara 

menjadikan kita benar dalam Kristus (2 Korintus 5:21) 

dan memberikan anugerah kebenaran kepada orang 

percaya (Roma 5:17). Pada saat kita menerima Kristus, kita 

ditempatkan dalam Kristus, dan seketika itu juga kita 

dibenarkan! Jadi pembenaran bukan karena kita melainkan 

karena Kristus. Kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada 

kita telah memenuhi segala tuntutan Allah, dan kita menerima 

kebenaran ini dengan iman (Roma 5:1-2). Jadi, kebenaran yang 

dimiliki orang Kristen adalah anugerah (Roma 5:17). Namun, 

saat membicarakan tentang pembenaran maka tidak terlepas 

dari pengampunan.  

Pengampunan dan pembenaran walaupun merupakan dua ide 

yang terpisah, namun di dalam keselamatan yang dikemukakan 

Alkitab meru[akan aspek positif dan aspek negatif dalam satu 

tindakan Allah membrsihkan pendosa dari dosa-dosanya. 

Pengampunan adalah penghapusan atau penarikan ganjaran 

hukuman atas dosa, dan pembenaran adalah pernyataan secara 

hukum tentang kedudukan yang benar dihadapan Allah. Paul 

Enns menjelaskan bahwa, “Pengampunan merupakan tindakan 

legal dari Allah dimana Ia mengangkat tuduhan-tuduhan yang 

diberikan kepada orang berdosa karena pemuasan atau 

penebusan yang tepat untuk dosa-dosa itu telah dilakukan”.[9] 

Dasar obyektif yang menjamin pengampunan kepada semua 

orang percaya adalah pencurahan darah Kristus melalui 

kematianNya di kayu salib yang mendamaikan, karena “tanpa 

penumpahan darah tidak ada pengampunan (Ibrani 9:22).[10] 

Jadi kematian Kristus mengakibatkan pengampunan bagi orang 

berdosa. Allah tidak dapat mengampuni dosa tanpa 

pembayaran yang seharusnya. Kematian Kristus menyediakan 

alat yang sah secara hukum, sehingga Allah dapat mengampuni 

dosa.[11]  

Pengampunan untuk selamanya menyelesaikan masalah dosa 

dalam hidup orang percaya, yaitu semua dosa yang telah lalu, 

sekarang dan dimasa yang akan datang (Kolose 2:13). Ada 

beberapa kata Yunani yang digunakan untuk menjelaskan 

pengampunan, yaitu : (1) charizomai, yang berarti 

“mengampuni berdasarkan anugerah”. Dalam Kolose 2:13 

mendeklarasikan bahwa Allah telah “mengampuni 
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(kharisamenos) segala pelanggaran kita”; (2) aphiem, yang 

berarti “melepaskan atau membebaskan” atau “menyuruh 

pergi”. Kata ini paling umum digunakan untuk pengampunan. 

Bentuk kata benda ini digunakan dalam Efesus 1:7 dimana kata 

itu menekankan dosa orang percaya yang telah diampuni atau 

disuruh pergi kerena kekayaan dari anugerah Allah yang 

dinyatakan dalam kematian Kristus. Pengampunan adalah sisi 

negatif dari keselamatan, sedangkan sisi positifnya adalah 

pembenaran (jastifikasi).[12] 

Sementara itu, pembenaran merupakan tindakan hukum Allah 

sebagai hakim yang mendeklarasikan orang berdosa yang 

percaya sebagai orang yang dibenarkan.[13] Menurut Charles 

C. Ryrie, “Membenarkan berarti menyatakan benar. Baik Kata 

Ibrani (sadaq) maupun kata Yunani (dikaioo) berarti 

mengumumkan putusan yang menyenangkan, meyatakan 

benar. Konsep ini tidak berarti menjadikan benar, tetapi 

menyatakan kebenaran. Hal itu merupakan konsep dalam 

persidangan, sehingga membenarkan berarti memberikan 

putusan benar.”[14] Konsep ini bukan Tullian Tchividjian 

mengatakan, “Dibenarkan artinya anda selamanya benar 

dengan Allah, telah masuk dalam kekekalan”.[15] Rasul Paulus 

dalam Roma 5:1 mengatakan, “Sebab itu, kita yang dibenarkan 

karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah 

oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus”. Menurut Jerry Bridge 

dan Bob Bevington, “Kata dibenarkan yang digunakan oleh 

Paulus artinya dianggap benar oleh Allah, meskipun dalam diri 

kita, kita sepenuhnya tidak benar, Allah menganggap kita 

sebagai orang benar karena Ia telah menunjuk Kristus untuk 

menjadi perwakilan dan pengganti kita. Karena itu, ketika 

Kristus menjalani hidup yang sempurna, dimata Allah, kita 

menjalani kehidupan yang sempurna. Ketika Kristus mati di 

kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita, kita mati di kayu 

salib”.[16]  

Kata “dibenarkan” berasal dari kata Yunani “dikaiothentes“. 

Kata dasar “dikaioo” memiliki baik aspek negatif maupun 

aspek positif. (1) Secara negatif hal itu berarti mengangkat 

dosa orang percaya; (2) Secara positif hal itu berarti 

menganugerahkan kebenaran Kristus atas orang percaya (Roma 

3:24,28; 5:9; Galatia2:16).[17] Atau seperti kata Charles F. 

Beker, bahwa pembenaran : (1) dilihat dari aspek negatif 

berarti penghapusan terhadap hukuman atas dosa. Pembenaran 

bukan menyatakan seseorang tidak bersalah; pembenaran 

menyatakan bahwa tuntutan hukum telah dipenuhi sehingga si 

pendosa yang percaya pada Kristus kini bebas dari hukuman 

(Roma 8:1); dan (2) dilihat dari aspek positif pembenaran 

berarti pemulihan ke dalam keadaan berkenan kepada Allah. 

Pembenaran berarti tindakan Allah yang menyatakan orang 

percaya benar dalam kapasitasNya sebagai Allah yang 

berkuasa, bukan berdasarkan keadaan bagaimanapun dari 

orang percaya, atau oleh apapun yang telah dicapai oleh orang 

percaya itu, tetapi semata-mata oleh iman pada diri dan karya 

Kristus. Pembenaran adalah tindakan yudisial yang 

menempatkan orang percaya pada posisi dimana Ia 

diperlakukan seakan-akan ia memang secara pribadi benar. 

Pembenaran bukan mengakibatkan dihasilkannya kebenaran 

manusia, tetapi kebenaran Allah bagi semua orang yang 

percaya (Roma 3:22).[18] 

Jadi, pembenaran adalah anugerah yang diberikan Allah 

kepada orang berdosa yang percaya (Roma 3:24). Bruce Milne 

mengatakan, “Pembenaran adalah karya anugerah Allah yang 

memperhitungkan orang berdosa sebagai orang benar 

dihadapan Allah karena persatuan imanNnya dengan Kristus 

yang mematuhi Allah dan mati karena dosa...Penting sekali 
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untuk menyadari bahwa pembenaran berkenaan dengan status 

orang berdosa sebagai orang benar, dan bukan dengan 

kebenaran atau keadilan orang itu sendiri. Hal inilah yang 

menjadi landasan damai, jaminan dan sukacita orang Kristen. 

Sekalipun orang berdosa, namun ia diterima Allah, bukan atas 

dasar usaha menaati Allah melainkan karena Dia telah 

memperhitungkan kebenaran Kristus yang sempurna kepada 

kita.”[19] Pembenaran ini diterima pada saat seseorang 

memiliki iman kepada Kristus (Roma 5:1,17-18). Dasar dari 

pembenaran adalah kematian Kristus (Roma 5:9), terpisah dari 

pekerjaan manusia dalam bentuk apapun (Roma 4:5). Alat 

untuk menerima pembenaran adalah iman (Roma 5:1). Melalui 

pembenaran, Allah mempertahankan integritasNya dan 

standarNya, dan bersamaan dengan itu Ia dapat masuk dalam 

persekutuan dengan orang berdosa yang percaya, karena 

kebenaran Kristus telah diperhitungkan kepada mereka”.[20]  

Mengenai pembenaran ini Charles F. Beker mengatakan, 

“Karena itu kami menyimpulkan dengan yang ditunjukkan 

Paulus bahwa pembenaran dihadapan Allah adalah tindakan 

Ilahi yang di dalamnya Allah menyatakan bahwa seseorang 

sepenuhnya bebas dan dipulihkan berkenan kepadaNya oleh 

iman saja, tanpa pekerjaan atau usaha apapun dari manusia, 

atas dasar iman kepada kematian Kristus, dan bahwa 

keseluruhan pelaksanan tersebut seutuhnya disebabkan oleh 

anugerah Allah... Di dalam Kristus kita dijadikan orang benar 

Allah (2 Korintus 5:21)”[21] Ajaran tentang pembenaran ini 

menurut Charles C. Ryrie, “merupakan ajaran pokok dalam 

kekristenan, karena hal itu membedakan kekristenan sebagai 

agama anugerah dan iman. Anugerah dan Iman merupakan 

dasar dalam ajaran tentang pembenaran”.[22]  

3. Dalam Injil kasih karunia, pembenaran orang Kristen 

(yang diperhitungkan dalam kematian Kristus) dibuktikan 

oleh kekudusan hidup. Artinya, kita yang benar-benar telah 

diselamatkan (dibenarkan) tentulah akan menunjukkan buah 

dari kehidupan yang kudus. Charles C. Ryrie menyatakan, 

“Pembenaran dibuktikan oleh kesucian hidup orang... 

Pembenaran dihadapan pengadilan Allah ditunjukkan dengan 

kesucian hidup di dunia ini dihadapan pengadilan di dunia. 

Inilah yang dimaksud Yakobus ketika Ia menuliskan bahwa 

kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan kita (Yakobus 

2:24). Iman yang tidak menghasilkan buah yang baik bukanlah 

iman yang sejati”.[23] Perhatikan kata-kata rasul Paulus, 

“Sebab siapa yang telah mati (harafiah: dibenarkan), ia telah 

bebas dari dosa” (Roma 6:7). Jadi disini rasul Paulus jelas 

menghubungkan kematian Kristus dengan penghukuman sifat 

dosa yang dimiliki orang percaya (Baca: Roma 6:1-14). 

Artinya, kita telah dibebaskan dari dosa, sehingga dosa tidak 

lagi menguasai kita. Kita diikutsertakan dengan Kristus dalam 

kematian dan kebangkitanNya. Hal inilah yang sesungguhnya 

menghasilkan pemindahan kekuasaan kehidupan lama kepada 

kekuasaan kehidupan baru. Kematian terhadap dosa bukanlah 

sesuatu yang abstrak dan sekedar harapan, melainkan 

kenyataan, karena Kristus telah mati bagi dosa dan kita 

diikutsertakan dengan Dia dalam kematianNya itu.  

Jadi pembenaran akan terlihat dalam kehidupan yang kudus 

dan iman yang tidak mengasilkan kehidupan yang kudus 

bukanlah iman sejati. Dengan demikian, ajaran tentang kasih 

karunia yang sejati harus dihubungan dengan kehidupan yang 

kudus. Kevin J. Conner mengatakan, “Dalam pembenaran kita 

dinyatakan benar sementara di dalam penyucian kita menjadi 

benar. Pembenaran adalah apa yang telah Allah lakukan bagi 

kita, sementara penyucian adalah apa yang Allah lakukan di 

dalam kita. Pembenaran menempatkan kita di dalam hubungan 

yang benar dengan Allah, sementara penyucian adalah buah 
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atau bukti dari hubungan tersebut... Pembenaran menyatakan 

kita benar secara hukum. Penyucian menjadikan kita benar 

secara pengalaman.”[24] 

Namun, telah ada kekeliruan tentang Injil kasih karunia yang 

sejati, kekeliruan itu antara lain : (1) Ada yang mengajarkan 

bahwa injil tidak berurusan dengan dosa. Ajaran ini jelas 

keliru! Karena, sebenarnya Injil adalah cara Allah 

menyelesaikan masalah dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh 

manusia (1 Korintus 15:1-4); (2) Ada yang mengajarkan bahwa 

kita perlu menyampaikan injil yang berbeda untuk kelompok 

usia yang berbeda, yaitu Injil untuk lansia, Injil untuk para 

pemuda, dan Injil untuk anak-anak. Ini jelas keliru! Sebab 

Alkitab mengajarkan Injil yang sama untuk semua orang 

(Roma 1:16; Galatia 3:26-28); (3) Ada yang mengajarkan 

bahwa Injil akan diterima bila disampaikan dengan kepandaian 

dan dengan metode tertentu. Ini juga salah dan bertentangan 

dengan keyakinan rasul Paulus (1 Korintus 1:17-31; 2:4; 4:20); 

(4) Ada yang menganggap bahwa kita diselamatkan karena 

perbuatan-perbuatan dan bukan hanya karena percaya pada 

Injil. Ini juga keliru karena membawa orang Kristen kepada 

legalisme (Galatia 3:1-8); (5) Ada yang menganggap bahwa 

baptisan air adalah Injil yang menyelamatkan (1 Korintus 

1:17). Ini juga keliru karena Alkitab menunjukkan bahwa 

baptisan air bukanlah anugerah yang menyelamatkan atau pun 

syarat keselamatan (1 Korintus 1:17).[25]  

Baptisan air itu penting tetapi bukanlah syarat keselamatan. 

Makna Baptisan air adalah: (1) Tanda (kepada) pertobatan 

(Matius 3:11); (2) Tanda ketataan kepada perintah Tuhan, 

bahwa seseorang telah lahir baru atau telah diselamatkan 

(Matius 28:18,19); (3) Tanda simbolik dari persatuan dengan 

kematian dan kebangkitan Kristus. Artinya, orang percaya 

yang telah lahir baru (atau dibaptis Roh Kudus), telah bersatu 

dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitanNya, dan 

secara simbolik persatuan tersebut ditunjukkan melalui 

peristiwa baptisan air (Roma 6); (4) Merupakan upacara 

(inisiasi) masuknya seseorang ke dalam keanggotaan tubuh 

Kristus yang kelihatan, disebut keanggotaan gereja lokal. (5) 

Merupakan kesaksian bahwa kita telah dimeteraikan dan 

menerima hidup baru dan mengambil bagian dalam kematian 

dan kebangkitan Kristus (Roma 6:3-6). (6) Tanda bahwa kita 

menjadi pengikut atau murid Kristus yang sah (Matius 

28:19,20).  

II.ANUGERAH DAN PENGUDUSAN 

Telah disinggung di atas bahwa pembenaran orang percaya 

(yang diperhitungkan dalam kematian Kristus) dibuktikan oleh 

kekudusan hidup. Artinya, kita yang benar-benar telah 

diselamatkan (dibenarkan) tentulah akan menunjukkan buah 

dari kehidupan yang kudus. Michael S. Horton mengatakan, 

“Ketika Allah mengumumkan bahwa kita benar saat kita masih 

dalam keadaan tidak benar (pembenaran), Dia secepatnya – 

dengan kata yang sama tersebut – memulai proses 

pembaharuan batin yang sungguh membuat kita benar 

(penyucian)... Namun, keputusan muncul terlebih dahulu! 

Pertama, Allah mengumumkan kita benar, berdasarkan atas 

ketaatan, kematian, dan kebangkitan Kristus, dan kemudian 

Dia mulai membentuk kita serupa dengan gambar dan rupa 

Kristus”.[26] Perhatikan kata-kata rasul Paulus, “Sebab siapa 

yang telah mati (harafiah: dibenarkan), ia telah bebas dari 

dosa” (Roma 6:7). Jadi disini rasul Paulus jelas 

menghubungkan kematian Kristus dengan penghukuman sifat 

dosa yang dimiliki orang percaya (Baca: Roma 6:1-14). 

Artinya, kita telah dibebaskan dari dosa, sehingga dosa tidak 

lagi menguasai kita. Kita diikutsertakan dengan Kristus dalam 

kematian dan kebangkitanNya. Hal inilah yang sesungguhnya 
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menghasilkan pemindahan kekuasaan kehidupan lama kepada 

kekuasaan kehidupan baru. Kematian terhadap dosa bukanlah 

sesuatu yang abstrak dan sekedar harapan, melainkan 

kenyataan, karena Kristus telah mati bagi dosa dan kita 

diikutsertakan dengan Dia dalam kematianNya itu. Jadi 

pembenaran akan terlihat dalam kehidupan yang kudus. Iman 

yang tidak mengasilkan buah (kehidupan) yang kudus (baik) 

bukanlah iman sejati (Yakobus 2:14-17). Dengan demikian, 

ajaran tentang kasih karunia yang sejati harus dihubungan 

dengan kehidupan yang kudus.  

1. Arti Pengudusan. Kata Inggris “sanctify” berasal dari dua 

kata Latin, yaitu “sanctus” yang berarti “kudus”; dan “facere” 

yang berarti “menjadikan atau membuat”. Dengan demikian, 

kata “sanctify” atau “pengudusan” berarti “menjadi 

kudus”.[27] Alkitab menggunakan dua kata utama untuk kata 

“kudus”. Kata Ibrani di Perjanjian Lama untuk kudus adalah 

“qadesh” yang mengandung dua pengertian yaitu menyediakan 

dan cemerlang. Yang pertama menekankan kekudusan atau 

penyucian dalam arti posisi, status, yang kemudian 

diterjemahkan dalam arti dipisahkan dan diasingkan atau 

disucikan untuk suatu penggunaan khusus. Sedangkan arti 

kedua mengarah kepada pengertian dalam bahasa Yunani 

Perjanjian Baru “hagios” yang berarti menjadikan suci, bersih 

atau menahbiskan. Kata ini menekankan penggunaan berkaitan 

dengan keadaan atau proses yang terjadi di dalam batin secara 

berangsur-angsur menghasilkan kemurnian, kebenaran moral 

dan pemikiran suci yang dinyatakan dalam perbuatan.[28] 

Dengan demikian pengudusan didefinisikan sebagai pemisahan 

atau diasingkannya seseorang bagi suatu pelayanan yang 

kudus. Dalam hubungannya dengan keselamatan, pengudusan 

berarti Allah memisahkan atau mengasingkan seseorang yang 

percaya kepada Kristus dari sifat jahatnya supaya menjadi 

murni dipakai melayani bagi kemuliaanNya. 

Pengudusan orang percaya terjadi pada saat ia dilahirkan 

kembali oleh Roh Kudus di dalam Kristus. Jadi, pertama-tama 

orang percaya dikuduskan di dalam “kesatuan dengan Kristus 

(union with Christ)”. Orang Percaya dijadikan kudus melalui 

disatukannya mereka dengan Kristus di dalam kematian dan 

kebangkitan Kristus (Roma 6:1-5).[29] Selanjutnya, orang-

orang percaya terus menerus mengalami proses pegudusan 

yang mencakup pengudusan pikiran, kehendak, emosi, hati 

nurani, perkataan dan perbuatan-perbuatan (Kolose 3:9-10; 

Roma 12:1-2). Orang percaya dikuduskan oleh darah Kristus (1 

Yohanes 1:7), selanjutnya dikuduskan oleh firman (Yohanes 

17:17; Mazmur 119:9), oleh Roh Kudus yang mendiami dan 

memenuhi (Efesus 5:18; Galatia 5:16,24), dan oleh iman 

(Kisah 26:18).  

2. Aspek Pengudusan. Kevin J. Conner mengatakan, “Alkitab 

mengajarkan bahwa penyucian bersifat segera dan 

berkembang; bersifat posisi dan praktis; meliputi baik status 

maupun keadaan; bersifat hukum dan pengalaman; suatu 

tindakan dan suatu proses”.[30] Alkitab menunjukkan dua 

aspek pengudusan yang dihubungkan dengan waktu 

pengudusan, yaitu : Pengudusan kedudukan atau disebut juga 

pengudusan posisi (positional sanctification) dan Pengudusan 

pengalaman, yang disebut juga pengudusan progresif 

(progressive sanctification).[31]  

(1) Pengudusan posisi (positional sanctification), yang disebut 

juga pengudusan judikal yang terjadi secara seketika (defenitif) 

pada saat kelahiran kembali oleh Roh Kudus (1 Korintus 1:2; 

6:11; Ibrani 2:11). Henry C. Thiessen mengatakan, 

“Pengudusan ini berhubungan dengan kedudukan. Alkitab 
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mengajarkan bahwa ketika seseorang percaya kepada Kristus, 

pada saat itu pula ia sudah dikuduskan.”[32] Pengudusan ini 

merupakan pekerjaan objektif Allah, bukan merupakan 

pengalaman subjektif orang percaya. Mengenai pengudusan 

podisi ini Charles F. Beker mengatakan, “Dengan ini 

dimaksudkan kedudukan yang dipisahkan bagi Allah. 

Pengudusan dalam hal kedudukan merupakan pekerjaan 

objektif Allah, bukan pengalaman subjektif orang 

percaya.”[33] Dalam hal ini kekudusan Kristus diperhitungkan 

kepada seseorang pada saat ia percaya. Ia disebut kudus karena 

telah dipisahkan dengan cara ditempatkan di dalam Kristus. 

Kedudukannya tersebut adalah kedudukan yang sempurna di 

hadapan Allah. Kristus telah menjadi pengudusan baginya (1 

Korintus 1:30; Ibrani 10:10). Alkitab mengatakan, Kita telah 

dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan 

tubuh Yesus Kristus” (Ibrani 10:10). TullianTchividjian 

mengatakan, “Allah memperhitungkan kepada saya pemuasan, 

kebenaran dan kekudusan sempurna Kristus, seakan-akan saya 

tidak pernah melakukan dosa apa pun, dan diri saya telah 

mencapai semua ketaatan yang telah Kristus berikan kepada 

saya.”[34] 

(2) Pengudusan pengalaman, yang disebut juga pengudusan 

progresif (progressive sanctification), dan merupakan suatu 

proses yang terjadi terus menerus. Henry C. Thiessen 

mengatakan, “Sebagai suatu proses, pengudusan berlangsung 

sepanjang hidup.”[35] Pengudusan progresif ini berhubungan 

dengan tingkah laku karena itu disebut juga aspek subjektif 

dari pengudusan. Jadi pengudusan dapat dilihat sebagai 

seketika dan juga sebagai proses. Itulah sebabnya orang 

percaya, setelah dikuduskan (seketika) harus hidup dalam 

kehidupan yang kudus setiap hari. Karena itulah semua surat 

Perjanjian Baru memiliki nasihat bagi orang percaya untuk 

bertumbuh di dalam Kristus dan memiliki kehidupan yang 

diucikan dan dikhususkan (Roma 6:19,22; 1 Tesalonika 4:7; 

5:23; 1 Timotius 2:15; Ibrani 10:14; 12:14; 2 Petrus 3:18). 

Namun, pengudusan akhir dan lengkap (perfected 

sanctification), yang merupakan pengudusan penyempurnaan 

bagi orang percaya akan terjadi pada saat Yesus Kristus datang 

kembali. Pada saat itu segala ketidaksempurnaan kita dan 

kehadiran dosa dihapuskan dari hidup orang percaya (1 

Tesalonika 3:13; 5:23,24; Ibrani 6:1,2). 

Penting untuk memperhatikan bahwa pengudusan bukan berarti 

harus tanpa dosa. Sama seperti pembenaran bukan berarti 

orang percaya harus benar dalam semua yang dilakukannya, 

demikian juga pengudusan bukan berarti orang percaya harus 

suci dalam semua yang dilakukannya.[36] Paulus menulis surat 

kepada orang-orang Korintus sebagai orang-orang kudus, 

namun jika seseorang membaca surat tersebut ia akan terkejut 

melihat betapa berdosanya orang-orang kudus tersebut. 

Kenyataan ini kelihatannya seperti kontradiksi, tetapi 

sebenanya tidak demikian apabila kita memperhatikan dua 

aspek berbeda dari pengudusan seperti yang disebutkan di atas, 

yaitu pengudusan seketika dan pengudusan sebagai proses 

yang terjadi terus menerus. Seseorang yang percaya kepada 

Kristus dikuduskan oleh darah Kristus (Yohanes 1:7) dan 

firman (Yohanes 17:17) dengan iman (Kisah 26:18), 

mengakibatkan perubahan pada pikiran yang terlihat dalam 

sikap dan perbuatan baik. Jadi, setelah lahir baru, saat dimana 

orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan 

Juruselamatnya secara pribadi, posisi orang percaya disebut 

sebagai orang kudus. Itulah sebabnya sekalipun jemaat di 

Korintus masih jatuh bangun dalam dosa, bahkan banyak 

melakukan dosa yang parah, Paulus tetap menyebut mereka 

sebagai orang kudus (1 Korintus 1:1-2).  
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3. Penjelasan lanjutan mengenai pengudusan progresif 

(progressive sanctification). Pengudusan dapat dilihat sebagai 

seketika (defenitif) dan juga sebagai suatu proses (progresif). 

Dalam pengertian definitif, pengudusan berarti karya roh 

Kudus yang dengannya Roh Kudus menyebabkan kita mati 

terhadap dosa, dibangkitkan bersama dengan Kristus dan 

dijadikan ciptaan baru. Dalam pengertian progresif, 

pengudusan berarti karya Roh Kudus yang dengannya Roh 

Kudus secara terus menerus memperbaharui dan 

mentransformasikan orang percaya ke dalam keserupaan 

dengan Kristus, memampukan mereka untuk terus menerus 

bertumbuh dalam anugerah dan terus menyempurnakan 

(Yunani: “teleios”) kekudusan mereka. Alkitab mengajarkan 

bahwa terdapat suatu pengertian dimana pengudusan 

merupakan proses seumur hidup dan karenannya bersifat 

progresif.[37] Walau pun pengudusan pada keseluruhannya 

merupkan karya Allah dari awal sampai akhir, tetapi partisipasi 

aktif dari orang percaya juga diwajibkan. Millard J. Erickson 

mengatakan, “.. Orang Percaya tidak hanya secara formal 

dipisahkan, atau menjadi milik Kristus, tetapi bahwa perilaku 

mereka harus sesuai dengan kedudukan mereka. Kehidupan 

mereka harus murni dan penuh dengan kebajikan”.[38] Itu 

sebabnya orang percaya, setelah dikuduskan harus hidup dalam 

kehidupan yang kudus setiap hari (1 Tesalonika 5:23; Ibrani 

10:14; 2 Petrus 3:18). Rasul Paulus meminta kepada jemaat di 

Roma supaya mereka “demi kemurahan Allah aku 

menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan 

tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan 

yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati” 

(Roma 12:1).  

Selanjutnya, rasul Paulus mengingatkan “..karena kamu telah 

menanggalkan (apekdysamenoi) manusia lama (palaion 

anthropos) serta kelakuannya, dan telah mengenakan 

(endysamneoi) manusia baru (kainon anhtropos) yang terus-

menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang 

benar menurut gambar Khaliknya” (Kolose 3:9-10). Paulus 

dalam ayat ini bukan bermaksud memberitahukan bahwa 

orang-orang percaya di Kolose, sekarang atau setiap hari harus 

menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru 

berulang-ulang kali, tetapi Paulus menegaskan bahwa mereka 

telah mengalaminya pada saat regenerasi dan telah 

melakukannya perubahan ini ketika mereka pada saat konversi 

menerima dengan iman apa yang telah dikerjakan Kristus bagi 

mereka. Kata Yunani menanggalkan (apekdysamenoi) dan 

mengenakan (endysamneoi) menggunakan bentuk aorist tense 

yang mendeskripsikan kejadian seketika; Jadi Paulus sedang 

merujuk kepada apa yang telah dilakukan orang percaya di 

Kolose ini di masa yang lalu. Lalu apakah yang dimaksud 

Paulus dengan frase “terus menerus diperbaharui”? Walaupun 

orang-orang percaya adalah pribadi-pribadi baru, akan tetapi 

mereka belumlah mencapai kesempurnaan yang tanpa dosa; 

mereka masih harus bergumul melawan dosa.[39] 

Pembaharuan ini merupakan proses seumur hidup. frase ini 

menjelaskan kepada kita bahwa setelah lahir baru kita harus 

terus menerus mengalami proses pengudusan mencakup 

pengudusan pikiran, kehendak, emosi, dan hati nurani.  

Paulus juga mengingatkan orang percaya “supaya kamu 

dibaharui (ananeousthai) di dalam roh dan pikiranmu” (Efesus 

4:23). Bentuk infinitif ananeousthai yang diterjemahkan 

dengan “dibaharui” adalah bentuk present tense yang 

menunjuk kepada suatu proses yang berkelanjutan. Jadi, orang-

orang percaya yang telah lahir baru dan menjadi ciptaan baru di 

dalam Kristus masih diperintahkan untuk mematikan 

perbuatan-perbuatan daging dan segala sesuatu yang berdosa di 
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dalam diri mereka beruapa keinginan-keinginan daging (Roma 

8:13; Kolose 3:5), serta menyucikan diri dari segala sesuatu 

yang mencemari tubuh dan roh (2 Korintus 7:1). Rasul Paulus 

mendorong Timotius untuk agar selalu menyucikan dirinya 

terus menerus, sebab “Jika seorang menyucikan dirinya dari 

hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk 

maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk 

dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang 

mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, 

kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang 

berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni” (2 Timotius 

2:21-22). 

4. Iman sebagai sarana pengudusan. Mengapa iman 

dikatakan adalah sarana pengudusan orang percaya? (1) Oleh 

iman orang percaya berpegang kepada kesatuannya dengan 

Kristus yang merupakan inti dari pengudusan (Galatia 2:19-20; 

Efesus 3:17). (2) Oleh iman kita menerima fakta bahwa di 

dalam Kristus dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita. Orang 

percaya tidak hanya tahu secara intelektual tetapi juga 

menyambut dengan iman kebenaran bahwa “Karena kita tahu, 

bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh 

dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri 

lagi kepada dosa” (Roma 6:6), dan bahwa dosa tidak lagi 

berkuasa atas mereka karena mereka berada di bawah anugerah 

bukan lagi dibawah hukum Taurat (Roma 6:14). (3) oleh iman 

orang percaya berpegang pada kuasa Roh Kudus yang 

memampukan mereka untuk mengalahkan dosa dalam hidup 

dan hidup untuk Allah ((Efesus 5:18; Galatia 5:16,24). (4) 

Iman bukan hanya alat untuk menerima, tetapi juga kuasa 

untuk bertindak. Iman menghasilkan buah-buah rohani dan 

perbuatan iman (1 Tesalonika 1;3; Yakobus 2:26). Paulus 

mengatakan “hanya iman yang bekerja oleh kasih” (Galatia 

5:5). Kata “yang bekerja” dalam ayat ini adalah kata Yunani 

“energio” yang menunjukkan pada “kuasa atau tindakan”. Jadi, 

orang percaya tidak hanya dibenarkan oleh iman, tetapi juga 

dikuduskan oleh iman yang membawa kepada kemenangan (1 

Yohanes 5:4).  

III. IMAN DAN PERBUATAN BAIK 

Salah satu cara kita diminta untuk memberi respon terhadap 

kasih karunia Allah adalah dengan melakukan pekerjaan baik. 

Pernyataan klasik tentang keselamatan hanya “karena kasih 

karunia oleh iman” adalah frase Yunani “tê gar khariti este 

sesôsmenoi dia tês pisteôs” yang diterjemahkan “Sebab adalah 

karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman”, 

langsung diikuti oleh pernyataan ini “Karena kita ini buatan 

Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan 

pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, 

supaya kita hidup di dalamnya” (Efesus 2:10). Frase Yunani 

“pekerjaan baik” dalam ayat ini adalah “ergois agathois” 

diterjemahkan “perbuatan-perbuatan yang baik”. Kata 

“agathois” berasal dari kata “agathos” yaitu kata Yunani biasa 

untuk menerangkan gagasan yang “baik” sebagai kualitas 

jasmani atau moral. Kata ini dapat berarti “baik, mulia, patut, 

yang terhormat, dan mengagumkan”. Menurut Mark L. Bailey, 

“Perbuatan baik (agothos) dapat didefinisikan sebagai 

perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah seperti yang 

dinyatakan dalam Yohanes 321. Perbuatan-perbuatan itu bisa 

juga dikategorikan sebagai pekerjaan iman (1 Tesalonoka 

1:3)”.[40]  

Lawan dari perbuatan baik (agathos) adalah perbuatan tidak 

baik (phaulos), yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak ada 

harganya dihadapan Tuhan. Perbuatan-perbuatan semacam itu 

bisa juga disebut perbuatan-perbuatan yang mati atau 
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perbuatan kedagingan. Bahaya menghasilkan perbuatan 

kedagingan adalah kesia-siaan (1 Korintus 15:58), kehampaan 

(1 Timotius 6:20; 2 Timotius 2:16), dan tidak berguna (Galatia 

4:9; Titus 3:9; Yakobus 1:26). Perbuatan-perbuatan jahat tidak 

memenuhi standar, dan karena itu dikarakterisasi sebagai kayu, 

jerami, dan limbah kayu, benda-benda yang kecil nilainya 

maupun kegunaannya. Itulah perbuatan-perbuatan semacam itu 

dihasilkan oleh tenaga kedagingan, terlepas dari kuasa Roh. 

Karya-karya pelayanan juga bisa menjadi buruk jika dilakukan 

dengan motivasi yang salah.[41] Paul Enns mengatakan, 

“Disana orang percaya akan dibalas untuk segala perbuatannya, 

yang baik atau yang sia-sia. Hidup orang percaya akan 

direfleksikan pada penghakiman ini (1 Korintus 3:12-15). 

Sebagian tidak akan mendapatkan upah; Pekerjaan mereka 

akan dibakar, karena motivasi mereka salah (1 Korintus 3:14-

15; 4:5)”.[42] 

Jadi, ketaatan kita kepada Allah dilakukan karena rasa terima 

kasih kita untuk kasih karuniaNya, bukan sebagai upaya untuk 

menggantikan kasih karunia dengan pekerjaan atau perbuatan-

perbuatan yang baik. Perhatikan apa yang Paulus katakan 

mengenai dirinya sendiri, “Tetapi karena kasih karunia Allah 

aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia 

yang dianugerahkan-Nya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, 

aku telah bekerja lebih keras dari pada mereka semua; tetapi 

bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai 

aku” (1 Korintus 15:10). Rasul Paulus yang telah mengatakan 

bahwa ia diselamatkan hanya karena kasih karunia yang tidak 

sepatutnya ia terima, namun ia tidak duduk dan bermalas-

malasan, melainkan melayani Tuhan dan bekerja dengan giat 

bagi Allah.  

1. Iman dan perbuatan baik. Telah disebutkan diatas, 

menurut Paulus dalam Efesus 2:8 bahwa kita tidak 

diselamatkan karena perbuatan-perbuatan. Hal ini juga 

dikatakan Paulus dalam Roma 3:28 demikian, “Karena kami 

yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan 

karena ia melakukan hukum Taurat”. Tetapi menurut Yakobus, 

iman tanpa perbuatan adalah mati (Yakobus 2:17). Yakobus 

mengatakan demikian, “Jadi kamu lihat, bahwa manusia 

dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya 

karena iman” (Yakobus 2:24). Peter H. Davids mengatakan 

bahwa sejak jaman Martin Luther, orang Kristen telah 

bergumul untuk memahami Yakobus 2:24 dan 

membandingkannya dengan pernyataan rasul Paulus dalam 

Roma 3:28 tersebut.[43] Pertanyaannya: Apakah disini 

Yakobus bertentangan dengan Paulus? Jawabannya tidak! 

Karena Paulus dan Yakobus menggunakan kata “ergon” atau 

perbuatan/pekerjaan dengan pengertian yang berbeda.  

Ketika Paulus menyebut diselamatkan bukan karena perbuatan 

atau pekerjaan maka yang dimaksud adalah menunjuk kepada 

keinginan seseorang untuk memperoleh perkenan dan 

keselamatan melalui usaha menanati hukum Taurat dengan 

kekuatan sendiri dan bukan melalui iman pada anugerah 

Tuhan. Bruce Milne mengatakan, “Paulus menggunakan istilah 

yang sama (“perbuatan”) dengan arti perbuatan menurut 

hukum Taurat yang dilakukan khusus untuk mendapatkan 

keselamatan terlepas dari Kristus. Dengan demikian Roma 3:28 

mempertentangkan iman yang hidup dengan perbuatan untuk 

membenarkan diri”.[44] Sedangkan ketika Yakobus 

menggunakan kata perbuatan (ergon, bentuk tunggal dari erga 

yang berarti perbuatan atau pekerjaan) menunjuk kepada 

perbuatan-perbuatan yang bersumber dari iman sejati dan 

kehidupan yang telah diselamatkan. Kata “ergon” dalam 

Yakobus menunjuk kepada kualitas dasar dari kehidupan 

seseorang yang dinyatakaan dengan perilakunya. Tindakan 
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atau perbuatan seseorang mencerminkan fakta bahwa iman 

sejati ada di dalam perbuatan-perbuatan itu.  

Dengan demikian hubungan antara iman dan perbuatan adalah 

bahwa setelah diselamatkan kita harus aktif mengerjakan 

keselamatan itu di dalam kehidupan kita dengan perbuatan-

perbuatan yang kita lakukan atau hal-hal yang kita kerjakan. 

(Filipi 2:12-13; Efesus 2:10, agatha). Perbuatan-perbuatan itu 

merupakan tanda apakah iman kita itu benar-benar hidup 

(Yakobus 2:14-17) dan tanda ketaatan iman kepada Allah, 

yang berbeda dengan setan yang percaya pada Allah tetapi 

tidak taat (Yakobus 2:18-20). 

2. Perbuatan baik dan Pahala. Di dalam Kekristenan dikenal 

apa yang disebut dengan pahala. Namun pemberian pahala 

bukan untuk menentukan apakah orang-orang percaya akan 

masuk surga atau neraka, dengan kata lain pahala bukan untuk 

keselamatan karena keselamatan itu semata-mata anugerah 

(Efesus 2:8). R.C. Sproul mengatakan demikian, “Meskipun 

perbuatan-perbuatan baik kita tidak menghasilkan keselamatan, 

tetapi hal itu merupakan dasar bagi janji Allah untuk memberi 

upah kepada kita di surga. Masuknya kita ke kerajaan Allah 

hanya berdasarkan iman. Upah kita di dalam kekekalan adalah 

sesuai dengan perbuatan-perbuatan baik kita”.[45] Sementara 

itu Mark L. Bailey mengatakan, “Masalah utama pada Tahta 

Pengadilan Kristus bukanlah apak kita orang-orang percaya 

atau bukan, atau apakah kita akan masuk surga atau tidak. 

Faktanya adalah, siapapun yang harus menghadap Tahta 

Pengadilan Kristus sudah berada di surga. Pengampunan sudah 

digenapkan selamanya melalui penebusan, dan pendamaian 

dengan Allah yang Mahakudus sudah dijamin... Karena itu 

apapun yang dinilai di hadapan Tahta Pengadilan Kristus 

bukanlah masalah dosa dan hubungannya dengan hukuman 

kekal. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah karya 

orang-orang percaya itu berharga atau tidak berharga 

dimataNya. Itulah kebenaran hakiki dalam pemberian upah atas 

karya masing-masing”.[46] 

Pahala dihubungkan dengan tanggung jawab dalam 

Kekristenan yaitu penilaian atas kehidupan dan pelayanan 

orang percaya di hari pemahkotaan. Paulus mengingatkan, 

“Demikianlah setiap orang di antara kita (semua orang percaya 

yang sudah diselamatkan) akan memberi pertanggungan jawab 

tentang dirinya sendiri kepada Allah” (Roma 14:12). Inilah 

tujuan hidup dan pelayanan Kristen, yaitu memperoleh pahala 

dan mahkota pada hari pemahkotaan di Tahta Pengadilan 

Kristus.[47] Karena itu Paulus mengingatkan, “Tidak tahukah 

kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta 

turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat 

hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu 

memperolehnya! Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian 

dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. 

Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota 

yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang 

abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan 

petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih 

tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah 

memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri 

ditolak” (1 Korintus 9:24-27).  

Tahta Pengadilan Kristus (Judgment seat of Christ) disebut 

“Bema Kristus” (2 Korintus 5:10) adalah peristiwa besar 

pertama yang terjadi di surga setelah gereja diangkat. Pada saat 

itu semua harus mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka 

sewaktu hidup di dunia sejak mereka percaya kepada 

Kristus.[48] Pekerjaan yang berharga dan tidak berharga akan 

dibedakan, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dibuat selama 

hidup kekristenan mereka. Apakah pekerjaan itu dibangun 
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diatas emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau 

jerami, semuanya akan teruji (1 Korintus 3:10-15). Hasil dari 

penghakiman ini bukanlah penghukuman tetapi pemberian 

pahala diantaranya berupa pujian dan mahkota. Pahala-pahala 

lainnya yang disebutkan Alkitab adalah pahala kesetiaan 

(Matius 25:21-23), pahala nabi dan orang benar (Matius 

10:41,42), pahala hamba Allah dan orang kudus (Wahyu 

11:18) dan mahkota emas (Wahyu 4:4;3:11).  

Dengan demikian pengadilan ini tidak berhubungan dengan 

keselamatan, dalam pengertian penentuan masuk surga atau 

neraka, karena mereka yang diadili adalah orang-orang yang 

sudah diselamatkan. Tim LaHaye mengatakan, “Penghakiman 

ini bukan bertujuan untuk menentukan apakah kita akan 

diselamatkan atau tidak, juga bukan merupakan penghakiman 

atas dosa-dosa yang dilakukan sebelum kita diselamatkan 

karena dosa-dosa itu telah dihakimi Allah di Kalvari ketika 

Kristus mati bagi dosa-dosa itu dan diampuni saat kita 

mengakuinya (1 Yohanes 1:9). Sebaliknya, penghakiman itu 

adalah untuk menentukan upah yang akan kita terima atas 

pelayanan yang setia setelah diselamatkan.”[49] Pengadilan ini 

adalah penilaian atas kehidupan dan pelayanan orang percaya 

dalam rangka pemberian pahala dan mahkota. Meskipun sama-

sama diangkat pada hari pengangkatan saat Kristus datang 

diangkasa menjemput GerejaNya, namun pada waktu 

pengangkatan gereja ini, kualitas rohani setiap orang berbeda-

beda (1 Korintus 3:12-14). Pengupahan disesuaikan dengan 

catatan jejak (track record) kehidupan dan pelayanan yang 

dilakukan selama hidup Keristenannya di bumi. Itu sebabnya 

Paulus mengingatkan dirinya sendiri untuk waspada dengan 

berkata, “Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya 

seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang 

lain, jangan aku sendiri ditolak” (1 Korintus 9:27). Ditolak 

disini bukan berarti kehilangan keselamatan, karena 

keselamatan itu bersifat pasti. Namun yang dimaksud disini 

adalah kaitannya dengan mendapat pahala dan mahkota 

ataukah tidak. 

Tuhan menghargai kualitas hidup dan pelayanan setiap orang 

percaya. Kemuliaan orang yang berprestasi secara rohani akan 

lebih bersinar daripada dari pada mereka yang kirang 

berprestasi dan hanya mencari pujian manusia. Ada hamba 

Tuhan yang mungkin sewaktu hidup di dunia tidak dihargai 

dan tidak dihormati, namun di surga hamba Tuhan yang 

sungguh-sungguh akan mendapat kemuliaan lebih sebagai 

pahala. Rasul Paulus menggambarkan perbedaan kemuliaan 

antara oang percaya di surga kelak, “Kemuliaan matahari lain 

dari pada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain dari pada 

kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu 

berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain” (1 Korintus 

15:41). Karena kesalehan, ketaatan dan kehidupan rohani orang 

percaya itu penting dihubungkan dengan pemberian pahala 

pada hari pemahkotaan di Tahta Pengadilan Kristus kelak, 

maka orang percaya perlu mengejar prestasi rohani dan 

perkenan Tuhan bukan pujian dari manusia.  

Mark Hitchcock menyebutkan area utama dalam kehidupan 

orang percaya yang akan diuji dan di evaluasi ketika mereka 

berdiri dihadapan Kristus di Tahta PengadilanNya,[50] sebagai 

berikut : Perlakukan terhadap orang-orang percaya lainnya 

(Ibrani 6:10; Matius 10:41-42); Penggunaan bakat dan 

kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita (Matius 25:14-29; 

Lukas 19:11-26; 1 Korintus 12:4; 2 Timotius 1:6; 1 Petrus 

4:10); Penggunaan uang kita (Matius 6:1-4; 1 Timotius 6:17-

19); Tanggapan yang baik terhadap perlakuan salah dan 

ketidakadilan (Matius 5:11-12; Markus 10:29-30; Lukas 6:27-

28; Roma 8:18; 2 Korintus 4:17; 1 Petrus 4:12-13); Ketabahan 
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menanggung penderitaan dan pencobaan (Yakobus 1:12; 

Wahyu 2:10); Penggunaan waktu kita (Mazmur 90:9-12; 

Efesus 5:16; Kolose 4:5; 1 Petrus 1:17); Kepatuhan terhadap 

aturan perlombaan yang ditetapkan bagi kita (1 korintus 9:24; 

Filipi 2:16; 3:13-14; Ibrani 12;10); Pengendalian diri terhadap 

keinginan kedagingan kita (1 Korintus 9:25-27); Bersaksi dan 

memenangkan jiwa bagi Kristus (Amsal 11:30; Daniel 12:3; 1 

Tesalonika 2:19-20); Respon terhadap doktrin pengangkatan 

dan kedatangan Tuhan (2 Timotius 4:8); Kesetiaan kepada 

Firman Tuhan dan umat Tuhan (Kisah rasul 20;26-28; 2 

Timotius 4:1-2; Ibrani 13:17; Yakobus 3:1; 1 Petrus 5:1-2; 2 

Yohanes 1:7-8); Memberi tumpangan kepada orang asing 

(Matius 25:35-36; Lukas 14:12-140); Pengunaan kata-kata dan 

pengendalian lidah (Matius 12:36; Yakobus 3:1-12). [51] 

Sehubungan dengan penghakiman di Tahta Pengadilan Kristus 

tersebut Mark L. Bailey memberikan beberapa nasihat Alkitab 

yang dapat dilakukan oleh orang-orang percaya mendapatkan 

upah atau pahala, yaitu : Setia dalam pelayanan yang Tuhan 

sudah percayakan (1 Korintus 4:2); Jadikan menyenangkan 

Tuhan sebagai Tujuan hidup (2 Korintus 5:9); Lakukan semua 

pekerjaan dengan segenap hati seperti melakukan untuk Tuhan 

(Kolose 3:23); Berusahalah supaya tidak bercacat cela 

dihadapanNya dalam perdamaian dengan Dia (2 Petrus 3:14); 

Jangan pernah berusaha menghakimi karya pelayanan sesama 

orang beriman (Matius 7:1-2; Roma 4:4); Tetaplah bersikap 

rendah hati dengan menyadari betapa kita tidak layak menjadi 

pelayanNya (Lukas 10:7-10); Pertahankan komitmen yang kuat 

dan tak tergoyahkan dalam melayani Tuhan (1 Korintus 15:58); 

Hindari menghakimi orang lain yang juga akan harus 

mempertanggungjawabkan perbuatan mereka masing-masing 

kepada Tuhan (Roma 14:10; 1 Korintus 4:5); Jangan 

membanding-bandingkan diri dengan orang lain (2 Korintus 

10:12); dan bersihkan diri dari semua kecemaran spiritual dan 

kepalsuan yang bisa menghalangi kita (2 Korintus 11:2).[52] 
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95 DALIL ALKITABIAH 
 

1  Percaya bahwa Tuhan Tritunggal adalah Pencipta 

langit dan bumi beserta seluruh isinya dalam enam 

hari biasa/literal yang terdiri dari dua puluh empat 

jam (Kej.1:5, 8, 13,19, 23, dan 31  & 2:2-4; 

Perhatikan Kel 20:9-11). 

 

2  Percaya bahwa Tuhan menciptakan alam 

semesta dan Tuhan menciptakan dua makhluk yang 

berkepribadian, diberi kemampuan berpikir, serta 

kehendak bebas, menurut Rupa dan Gambar Tuhan 

YHWH atau Jehovah yaitu Malaikat dan 

Manusia. Tuhan tidak ingin disembah oleh Robot 

melainkan oleh pribadi yang berkehendak bebas. 

Mereka bisa memilih menaati atau menentangNya. 

Jika dari hati mereka yang bebas timbul pilihan 

menaati Tuhan, itulah kenikmatan bagi Sang 

Pencipta. (Kej 1:26, Kej 2:7-8) 

 

3  Percaya bahwa Tuhan menempatkan Pohon 

Kehidupan dan Pohon Pengetahuan Baik-Jahat di 

Taman Eden sebagai simbol alternatif bagi mereka 

(Kej 2:9). Jika mereka mau bersikap positif 

terhadap Tuhan, mereka bisa mengekspresikan 

dengan memakan buah Pohon Kehidupan. Namun 

jika mereka memilih bersikap negatif terhadap 

Tuhan, mereka akan mengekspresikan dengan 

memakan buah Pohon Pengetahuan Baik-Jahat. 

 

Kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada para 

Malaikat dan Manusia adalah Ketetapan Tuhan dan 

tidak bisa diubah karena Tuhan tidak bisa 

menyangkal diriNya (II Tim 2:13). Sebagai pribadi, 

alias bukan robot, tentu memiliki resiko. Dan 

sekalipun ada resiko kita tetap lebih senang menjadi 

pribadi daripada diciptakan sebagai robot. 

4  Percaya bahwa terjadi Kejatuhan Malaikat dan 

Manusia (Yehezkiel 28:13-15, Kej 3). Dalam hati 

1/3 jumlah para Malaikat timbul niat jahat terhadap 

Tuhan, dan mereka ingin menghancurkan Tuhan. 

Tentu mereka akan dihukum dan sebelum 

penghukuman dijatuhkan, untuk membedakan 

mereka dari malaikat yang masih setia, para 

malaikat pemberontak diberi sebutan baru yaitu 

iblis. Mereka tahu ada makhluk lain yang berakal 

budi yaitu Manusia, yang bisa dihasut untuk 

memihak mereka. Hawa dihasut sehingga lebih 

percaya pada perkataan iblis daripada perkataan 

Tuhan, sehingga memakan buah Pengetahuan Baik-

Jahat, sehingga timbul DOSA. Adam pun ikut 

berdosa dengan memakan buah tersebut. Inilah 

Momen Kejatuhan Manusia ke dalam 

DOSA. Mereka lebih percaya iblis daripada 

Tuhan. (Wahyu 12:4) 

 

5  Percaya bahwa 1/3 malaikat pemberontak bersama 

Lucifer, yang disebut iblis, TIDAK DIAMPUNI 

DOSAnya karena setiap Malaikat itu berdosa dari 
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dirinya sendiri, berdosa di Tempat Yang Maha 

Kudus/Sorga/Tahta Hadirat Tuhan. Juga karena 

Para Malaikat diciptakan sekaligus (Tanpa 

REGENERASI) berbeda dengan Manusia yang 

diciptakan tidak sekaligus (bersamaan dalam satu 

waktu) alias manusia lewat REGENERASI 

(kelahiran). (Kej 1:22, 2 Petrus 2:4) 

6  Percaya bahwa manusia diciptakan sesuai 

dengan Rupa dan Gambar Tuhan YHWH atau 

Jehovah (Kej 1:29; 5:1; 9:6), bukan 

hasilevolusi. Percaya bahwa setiap orang yang 

dilahirkan dari keturunan Adam dan 

Hawa telah menempati/mewarisi POSISI orang 

berdosa atau Natur (sifat hati) yang 

berdosa karena Adam dan Hawa telah jatuh ke 

dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan 

Tuhan, (Rom.3:10,23). 

 

7  Percaya bahwa Sebelum Adam dan Hawa tidak 

ada manusia yang diciptakan Tuhan (Pre-

Adamic), Menolak Tegas adanya teori manusia 

Pra-Adam yang terdiri dari Tubuh dan Jiwa. (1 Kor 

15:45,47) 

 

8  Percaya bahwa Manusia adalah suatu Pribadi 

ciptaan Allah yang diberi kemampuan berpikir, 

kesadaran diri, kehendak bebas, dan ketika jatuh 

dalam dosa, hanya kehilangan Kemuliaan Allah dan 

hubungan/komunikasi dengan pencipta. Manusia 

 

tetap mempunyai kehendak bebas. (Kej 3:22, 

11:6) 

9  Percaya bahwa Manusia berdosa tidak bisa masuk 

Surga, karena Surga adalah Tempat yang Maha 

Kudus. Manusia berdosa tidak bisa menghampiri 

Tuhan karena Tuhan adalah Pribadi yang Maha 

Kudus. Karena manusia lebih percaya perkataan 

iblis maka ia akan dihukumkan bersama-sama 

dengan iblis. Hukumannya ialah mati sebagaimana 

kata Tuhan bahwa jika mereka makan buah 

Pengetahuan Baik-Jahat, maka mereka akan 

mati. (Rom 3:23, 6:23, Kej 2:17) 

 

10  Percaya bahwa jika Manusia ingin masuk Surga, 

maka DOSA manusia HARUS DISELESAIKAN. 

 

11  Percaya bahwa HANYA ada satu cara untuk 

membereskan dosa yaitu dengan Penghukuman. 

Dosa tidak dapat dihapus atau tidak dapat 

diselesaikan dengan perbuatan baik, ritual 

ibadah dan berbagai kerajinan keagamaan atau 

usaha manusia. Jika manusia bisa menyelesaikan 

DOSA, maka itu berarti manusia akan masuk Surga 

oleh JASAnya. Usaha manusia tidak mungkin 

menyelesaikan DOSA 

manusia. Alkitab mengajarkan bahwa DOSA hanya 

dapat diselesaikan dengan PENGHUKUMAN. 

Roma 6:23 “Upah DOSA adalah MAUT.” Inilah 

INTI PERBEDAAN antara Kekristenan dengan 
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semua agama di muka bumi. Hampir semua agama 

mengajarkan cara Penyelesaian Dosa yang intinya 

adalah usaha manusia. Namun Alkitab mengajarkan 

bahwa DOSA diselesaikan dengan penghukuman. 

Ini sesuai dengan sifat Tuhan yang MAHA ADIL 

dan MAHA KUDUS, yang harus menghukum 

DOSA. (Roma 5:16,18, 8:1, Yoh 3:17-18) 

12  Percaya bahwa Tuhan begitu 

Mengasihi Manusia karena Tuhan Maha 

KASIH, dan dosa hanya dapat diselesaikan 

dengan PENGHUKUMAN, berarti manusia 

tidak dapat menyelamatkan dirinya. Untuk itu 

Tuhan berjanji akan mengirim 

JURUSELAMAT, yang lahir dari seorang 

Dara/perawan yang akan sanggup 

menghancurkan kepala ular (penyataan 

simbolik: mengalahkan iblis). (Kej 3:15, Yoh 

3:16) 

 

13  Percaya bahwa Hanya ada SATU CARA untuk 

Menyelamatkan manusia dari 

PENGHUKUMAN, yaitu dengan 

mengirim JURUSELAMAT yang 

akan dihukumkan sebagai pengganti manusia 

berdosa, tegasnya DOSA hanya dapat diselesaikan 

melalui PENGHUKUMAN (II Kor.4:23, 

Rom.6:23). 

 

14  Percaya bahwa Manusia yang  

berdosa mampu merespon terhadap berita 

Injil, sehingga Aktivitas penginjilan adalah 

KEHARUSAN. Mati secara rohani bukanlah 

mati seperti mayat yg tidak bisa merespon berita 

Injil. (Kis 2:37, 8:36-37) 

15  Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak 

Allah yang diperanakkan oleh Roh Kudus, lahir 

dari anak Dara/Perawan Maria (Mat 1:23). Yesus 

Kristus adalah Tuhan sejati dan manusia 

Sejati, Satu Pribadi (One Person) dengan dua 

sifat/natur: Ilahi dan Insani (Mat 1:18-20; Yoh 

1:1,2,14). Percaya Yesus Kristus telah 

DISALIBKAN dan mati (mat 27:45-56; Mrk 

15:33-41; Luk 23:44-49; Yoh 19;28-30; I Kor 

15:3), diutus untuk menanggung dosa semua 

manusia (1 Yoh 2:2), tinggal dirahim bumi 3 hari 3 

malam (Mat 12:40; Yun 1:17). Bangkit pada hari 

ketiga sesuai dengan Kitab Suci (1 Kor 15:4-

5), Naik ke Surga (Kis 1:6-9) dan Yesus 

akan datang Kembali (Maranatha) sebagai Hakim 

dan Raja. 

 

16  Dosa manusia yang belum memiliki kesadaran diri 

(bayi), bahkan dosa Adam hingga dosa manusia 

terakhir telah ditanggung oleh Tuhan di kayu 

salib (Yoh.1:29, Ibr.2:9, I Yoh.2:2). 

Sehingga Bayi yg mati PASTI MASUK SURGA 

karena sudah ditebus oleh Darah Yesus. (2 Sam 

12:23) 
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17  Percaya bahwa kepada manusia yang telah 

memiliki kesadaran diri dan melakukan dosa atas 

kesadaran diri diserukan untuk bertobat 

danmenerima Yesus Kristus sebagai satu-

satunya Juruselamat untuk mendapatkan 

pengampunan dosa atau pengaplikasian anugerah 

keselamatan (Mat.4:17, Yoh.3:16, Ef.1:7, 

Kol.1:14). Keselamatan itu Anugerah/Kasih 

Karunia, melalui Iman kepada Yesus Kristus (Ef 

2:8-10). 

 

18  Percaya bahwa Setiap Manusia yang hidup pada 

masa sebelum Kelahiran Yesus, Diselamatkan 

karena Bertobat dan Percaya kepada 

JURUSELAMAT yang AKAN DATANG (Percaya 

janji Tuhan mengirim JURUSELAMAT) yang 

disimbolkan dengan Korban Sembelihan Hewan di 

Mezbah. (Yoh 1:29) 

 

19  Percaya bahwa Setiap Manusia yang hidup setelah 

Kelahiran Yesus, Diselamatkan karena Bertobat 

dan Percaya kepada JURUSELAMAT yang 

SUDAH DATANG. Bertobat artinya mengakui diri 

berdosa dan telah menyesali dosa. Percaya bahwa 

diri anda yang seharusnya dihukumkan tetapi Sang 

Juruselamat TELAH dihukumkan menggantikan 

anda. (Kis 2:38) 

 

20  Percaya bahwa tidak ada jalan keselamatan lain 

selain Injil YesusKristus karena siapapun yang 

 

berada di luar Kristus akan menanggung hukuman 

atas dosa dirinya. Tidak ada satu manusia pun bisa 

masuk Surga tanpa percaya kepada Yesus Kristus 

dari Adam hingga manusia terakhir (Yoh.14:6, 

Ibr.8:6, I Tim.2:5). 

21  Percaya bahwa setiap orang yang tidak pernah 

dengar Injil tetap akan masuk Neraka. (Luk 13:3,5, 

1 Kor 1:18, 2 Kor 4:3, Mat 23:33) 

 

22  Percaya bahwa Injil yang murni adalah Injil yang 

tidak ditambahkan dengan percaya kepada 

Maria, upacara baptisan, kerajinan ibadah dan apa 

saja (Gal.1:8, 5:3-4). Dan tidak menekankan 

kesuksesan duniawi atau yang mengurangi aspek 

seruan bertobat (I Kor.15:19). 

 

23  Percaya bahwa Iman yang Menyelamatkan ialah 

kita percaya bahwa YESUS KRISTUS telah 

DISALIBKAN untuk MENANGGUNG semua 

DOSA kita. Atau seseorang percaya dengan 

segenap hati bahwa Yesus telah 

MENGGANTIKANnya disalibkan dan kini ia 

sedang menggantikanNya hidup, Memahami 

kondisi diri sebagai orang berdosa yang tidak 

berdaya, yang akan masuk ke Neraka, serta 

menyesali dosa-dosanya, dan mengucap syukur atas 

kasih Yesus kristus yang rela dihukumkan 

menggantikannya. (Rm 10:9-10). 
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24  Percaya bahwa orang yang telah diselamatkan tidak 

akan kehilangan keselamatannya karena terjatuh 

ke dalam dosa.Tetapi yang bersangkutan harus tetap 

tinggal di dalam kasih karunia Yesus Kristus atau 

tetap Beriman sampai Mati dan tidak menyangkal 

Tuhan (Rom.11:22, I Kor.15:2, II Kor.6:6, II 

Tim.2:12, Yak.5:19, I Yoh.2:24,27, II Yoh 9). 

 

25  Percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, 

atau Kebangkitan orang mati atau Kebangkitan 

Tubuh untuk menuju kepada Kehidupan Kekal 

atau Kematian Kekal. (Mat 25:46, Yoh 5:29, 6:47, 

Wahyu 20:14) 

 

26  Percaya bahwa ada Surga bagi orang yang bertobat 

serta menerima Kristussebagai Juruselamatnya, 

dan ada Neraka bagi orang yang menolak anugerah 

Allah. Percaya bahwa Surga, Neraka 

dan Kerajaan Seribu Tahun ADA dan Benar-

benar NYATA (Flp 3:20, Wahyu 20:1-7) 

 

27  Percaya bahwa Alkitab adalah Otoritas Satu-

satunya (Sole Authority) bagi Iman dan 

Praktek hidup orang Kristen. (II Tim 3:14-

17, Mzm 119:105) 

 

28  Percaya bahwa Alkitab, dari Kejadian 1:1 sampai 

Wahyu 22:21, adalah satu-satunya firman Allah 

yang tidak ada salah. Di luar Alkitab tidak ada 

firman Allah baik tertulis maupun lisan. 

 

29  Percaya bahwa Alkitab bersifat kanon tertutup. 

Kitab Wahyu 22:21 adalah firman Allah yang 

terakhir. Sesudah Wahyu 22:21 dituliskan, 

maka Allah telah menghentikan proses 

pewahyuan dan juga menghentikan semua 

karunia yang berhubungan dengan 

pewahyuan (yaitu bahasa 

lidah/roh, nubuat, menafsirkan bahasa lidah, I Kor 

13:8-10). 

 

30  Percaya dalam doktrin Alkitab yaitu Alkitab 

diwahyukan secara Verbal Plenary 

Inspiration (VPI) dan Dijaga tanpa salah 

sedikitpun atau Verbal Plenary Preservation 

(VPP). (Mzm 12:7, Mat 24:35, Mrk 13:31, Luk 

21:33). 

 

31  Percaya bahwa Alkitab adalah Absolut 

Innerancy dan Biblical Infallibility yaitu 66 Kitab 

Kanon yg terdiri dari 39 Kitab PL dan 27 Kitab 

PBadalah Kitab-kitab yang diseleksi oleh Roh 

Kudus melalui jemaat mula-mula. 

 

32  Percaya bahwa gereja apapun yang 

memiliki/Mengajarkan Otoritas di Luar Alkitab 

atau Extra biblical Authority adalah 

Menambahi Firman Tuhan. 

 

33  Percaya bahwa penafsiran Alkitab yang 

benar adalah literal-grammatikal-
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historikal. Penerapan cara penafsiran alegoris 

hanya kalau secara akal sehat cara literal-

grammatikal tidak mungkin diterapkan. 

34  Percaya bahwa 2 Kategori ajaran sesat: Keluar 

dari Alkitab dan Salah Menafsirkan Alkitab. Ini 

bisa terjadi juga ketika seseorang menambah 

atau mengurangi ajaran Alkitab. (Wahyu 22:18-

19) 

 

35  Percaya bahwa setiap orang percaya harus 

menggabungkan diri ke dalam salah satu gereja 

lokal untuk membentuk tubuh Kristus 

serta bertumbuh di dalam Kristus (Ef.4:11-16). 

 

36  Percaya bahwa hanya ada 2 Tujuan 

Besar Kedatangan Tuhan Yesus ke 

dunia yaitu Pertama, Untuk menyelamatkan 

manusia yang berdosa dan Kedua, setelah mereka 

diselamatkan, sambil menunggu kedatanganNya 

menjemput mereka, Ia mengharuskan mereka 

membentuk Jemaat/Gereja. Organisasi yang 

hanya menginjil namun tidak 

membentuk/mendirikan Jemaat, hanya melakukan 

separuh Perintah Tuhan. Dan orang Kristen yang 

Taat harus melakukan keseluruhan Perintah Tuhan. 

 

37  Percaya bahwa pada masa Perjanjian 

Baru, Gereja Lokal adalah Tiang Penopang dan 

Dasar Kebenaran(TPDK). I Tim 3:15 

 

38  Percaya bahwa gereja harus terpisah 

total dari negara dan pemerintah dan gereja 

tidak boleh terlibat politik praktis (Mat.22:21). 

 

39  Percaya bahwa Orang Kristen sebagai 

Warga Negara boleh berpolitik, 

tetapi Gereja/Jemaat Lokal tidak boleh 

berpolitik, misal: gereja mengadakan acara 

politik seperti Doa Politik, dll. 

 

40  Percaya bahwa manusia atau Negara 

yang menghukum orang atas dasar kepercayaannya 

adalah sama dengan melarangnya memercayai 

sesuatuyang diyakininya dan hal ini jelas melanggar 

HAM. 

 

41  Percaya bahwa gereja yang benar 

adalah gereja yang bersifat lokal bukan 

yang bersifat universal/katolik/am (Ef.1:1), 

dan otonomi penuh, tidak tunduk kepada kuasa 

apapun bahkan kuasa alam maut (Mat.16:18). 

 

42  Percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus itu bukan 

seluruh kekristenan, melainkan tiap-tiap gereja 

lokal (Ef.1:23). Percaya bahwa Doktrin Gereja 

Lokal adalah Alkitabiah, sedangkan Doktrin Gereja 

Universal tidak Alkitabiah. 

 

43  Percaya bahwa hubungan satu gereja lokal 

dengan gereja lokal lain bukan sebagai atasan dan 
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bawahan (vertikal) melainkan sebagai sahabat dan 

saudara (horisontal). 

44  Percaya bahwa Tuhan hanya mendirikan gereja 

lokal dan gereja lokallah yang mendirikan 

yayasan, sekolah dan berbagai sarana pemberitaan 

Injil. Parachurch yang alkitabiah adalah yang 

didirikan gereja lokal serta tunduk kepada gereja 

lokal (Mat.16:18). 

 

45  Percaya bahwa Konsep 

Keluarga Alkitabiah adalah Suami mengasihi 

Istri dan Istri tunduk kepada Suami sama 

seperti Kristus mengasihi Jemaat dan Jemaat 

Tunduk kepada Kristus. 

 

46  Percaya bahwa Tuhan telah 

menghentikan jabatan IMAM dan praktek 

keimamatan (pemberkatan oleh “pendeta“ pada 

akhir kebaktian, pemberkatan nikah, dll) untuk 

Gereja/Jemaat perjanjian Baru. Setiap orang 

Percaya adalah IMAM atas dirinya sendiri. Dan 

Yesus kristus adalah IMAM BESAR AGUNG 

yang menjadi perantara Allah dan Manusia 

berdosa. (1 Pet 2:9) 

 

47  Percaya bahwa jabatan Nabi dan Rasul sudah tidak 

ada dan telah dihentikan sejak wahyu terakhir 

diberikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, 

dan kini tinggal sebagai jabatan pengajar 

 

firman: Penginjil/Evangelis, Gembala=Gbl / 

Penatua= Pnt/ Penilik Jemaat=PJ (bukan 

Pendeta/Pandita), dan Pengajar/Guru 

Jemaat=GJ (1 Tim 3:1, Ef 4:11) serta sebagai 

jabatan pelayan jemaat/pelayan 

“meja”, Diaken=Dkn (bukan Majelis). (Kis 6:1-7; 

1 Tim 3:8). 

48  Percaya bahwa wanita tidak dipanggil untuk 

mengajar, berkhotbah dan memimpin laki-laki 

dewasa dalam Kebaktian Umum atau Pertemuan 

Jemaat (I Tim.2:12-13, I Kor.14:34,37). Wanita 

bisa menginjil, mengajar dan berkhotbah pada 

Persekutuan Pemuda, Remaja, Kaum Wanita/Ibu, 

dan Sekolah Minggu alias mengajar anak Playgroup 

sampai Mahasiswa dan pelayanan lain yang bukan 

di Kebaktian Umum. Prinsip ini seiring dengan 

sebagaimana istri harus tunduk kepada suami dan 

suami harus mengasihi istri (Ef.5:22-27, 1 Kor 

11:10). Penundukan ini sebagai kesaksian bagi 

para malaikat karena mereka (perempuan 

menaatiperintah Tuhan) seperti Gereja Tunduk 

kepada Kristus dan Kristus mengasihi 

JemaatNya. Dalam hal ini, yang kita bicarakan 

adalah masalah Gereja / masalah 

spiritual/rohani, dan tidak ada hubungannya 

dengan dunia sekuler atau pemerintah, Wanita 

boleh menjadi Presiden, Direktur, Menteri, dll. 

Percaya bahwa apa yang ditulis oleh Paulus 
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kepada gereja adalah wahyu Tuhan (perintah 

Tuhan), bukan budaya masa lalu. (I Kor 

14:37 Jika seorang menganggap dirinya nabi 

atau orang yang mendapat karunia rohani, ia 

harus sadar, bahwa apa yang kukatakan 

kepadamu adalah PERINTAH Tuhan) 

49  Percaya bahwa baptisan tidak 

menyelamatkan melainkan hanya salah satu 

upacara yang diperintahkan untuk dilaksanakan 

oleh gereja lokal. Dan baptisan yang benar adalah 

baptisan yang dilakukan terhadap orang yang sudah 

lahir baru (orang benar), dimasukkan ke dalam 

air (cara yang benar), dan oleh gereja yang benar 

(doktrinnya benar) (Mrk.16:16, Mat.28:19, 

Rom.6:3-4). Baptisan tidak diperuntukkan bagi 

bayi/anak kecil karena belum bisa mengaku percaya 

dengan kesadaran sendiri, juga baptisan bukan 

pengganti sunat dalam PL. 

 

50  Percaya bahwa hanya ada dua upacara yang 

diperintahkan (Ordinansi, bukan Sakramen) 

untuk dilaksanakan oleh gereja lokal, yaitu 

upacara baptisan selam (Mat 3:16, Mrk 1:10, Yoh 

3:23, Kis 8:36-39) dan upacara perjamuan 

Tuhan (bukan Perjamuan Kudus). Kedua-duanya 

tidak esensi untuk keselamatan melainkan hanya 

untuk mengingat akan kematian dan kebangkitan 

Tuhan yang menyelamatkan alias 

Simbolis/Peringatan (Mat.3:11, Mat 28:19, I 

 

Kor.11:23-26, Yoh 6:63). 

Istilah ”Perjamuan Kudus” dapat menyebabkan 

orang Kristen bisa salah paham dalam 

memahami maknanya. Seperti sebagian orang 

Kristen percaya, jika kita mengikuti Perjamuan 

Kudus, maka kita akan menjadi Kudus. Ini 

Konsep Mistik. Demikian juga dengan istilah 

Sakramen. 

51  Percaya bahwa Konsep Family Altar  (Mezbah 

Keluarga) adalah Salah karena kita tidak lagi hidup 

dalam masa Keimamatan Ayah (zaman antara 

Adam sampai Taurat diturunkan) 

 

52  Percaya bahwa Hukum Taurat sudah 

diGENAPkan bukan dibatalkan dan seluruh 

paket Ibadah Simbolik yang terkandung dalam 

hukum Taurat sudah selesai tugasnya. 

 

  Percaya bahwa Paket Ibadah 

Simbolik/Jasmaniah/Rituil (seperti nama 

Jehovah, aturan hari Sabat/Sabtu,makanan 

yang diHARAMkan, Penyakit Kusta yang 

menyimbolkan Kutukan, Ritual Ibadah di Bait 

Suci) semuanya telah selesai tugasnya, karena 

yang DISIMBOLKAN telah TIBA (Anak 

Domba Allah yaitu Yesus Kristus). (Luk 16:16) 

 

53  Percaya bahwa ibadah yang bersifat 

lahiriah dengan berbagai ritualnya telah 
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digantikan dengan ibadah Hakekat dalam 

roh dan kebenaran. Tidak ada simbol 

lahiriah (tidak ada keterikatan pada postur tubuh, 

waktu maupun tempat) dalam ibadah 

selain keteraturan dan kesopanan (Yoh.4:23-24, 

I Kor.14:40). 

54  Percaya bahwa Keimamatan Harun telah dihentikan 

dan kini setiap orang Percaya adalah IMAM, 

bahkan Imamat yang Rajani (1 Pet 2:9). Tidak 

boleh ada jabatan imam atau praktek keimamatan. 

Tidak boleh memberkati orang atau diberkati orang. 

Zaman Family Altar sudah selesai. Tidak boleh ada 

yang angkat tangan di akhir kebaktian untuk 

memberkati orang, karena itu adalah praktek 

keimamatan. Dan yang benar adalah Peneguhan 

Nikah bukan PEMBERKATAN Nikah. 

Gereja/Jemaat Lokal berfungsi sebagai Tiang 

Penopang dan Dasar Kebenaran menggantikan 

posisi bangsa Israel. 

 

55  Percaya bahwa segala syair lagu pujian harus 

ditujukan kepada Allah dan sesuai 

dengan kebenaran Alkitab. Segala musik yang 

terindah hanya bagi Tuhan. (Kol 3:16, Why 7:12, 

Mat 26:30). Jika Musik di Gereja anda tidak bisa 

dibedakan dengan Musik Dunia, maka ada 2 

kemungkinan: Gereja semakin Duniawi atau 

Dunia semakin Rohani. 

 

56  Percaya bahwa dalam Alkitab Tidak 

ditemukan Penumpangan Tangan untuk 

PEMBERKATAN dalam Perjanjian Baru. 

Penumpangan Tangan untuk Pengukuhan 

Jabatan (Gembala, Penginjil, Pengajar/Guru 

Jemaat dan Diaken) sebagai 

bentuk Restu/Approve atas nama Jemaat. (Kis 6:6, 

13:3; 1 Tim 4:14, 2 Tim 1:6). 

 

57  Percaya bahwa perpindahan anggota jemaat adalah 

cerminan kebebasan berpikir dan memutuskan. 

 

58  Percaya bahwa Satu-satunya Alasan 

Alkitabiah yang berkenan kepada Tuhan untuk 

Pindah Gereja adalah Karena Mendapatkan 

Gereja yang Lebih Benar atau Lebih Alkitabiah. 

Tuhan akan sangat bahagia karena 

muridNya ternyata sangat cinta kebenaran. 

 

59  Percaya bahwa Tidak boleh ada Satu orang pun 

yang belum lahir baru menjadi anggota 

gereja/jemaat Tuhan. Orang-orang yang belum 

Lahir Baru harus diInjili dengan sungguh-sungguh 

dan jika mereka betul-betul Lahir Baru, mereka 

baru boleh menjadi anggota Jemaat, 

karena Jemaat/Gerejaadalah kumpulan Orang 

Percaya. 

 

60  Percaya bahwa Bukti Orang telah Lahir 

Baru adalah a. Meninggalkan Dosa bahkan Lari 
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dari dosa, b. Mengucap syukur kepada Tuhan 

maupun orang yang memberitakan Injil kepadanya, 

c. Mencari Kebenaran baik secara Pribadi maupun 

Kelompok (Berjemaat), d. Rindu Menyelamatkan 

Orang lain, mencari jiwa-jiwa yang hilang. Percaya 

bahwa anggota jemaat harus menjalani kehidupan 

kekristenan yang memuliakan nama Tuhan, yang 

sopan, teratur, dan kudus (Ibr.12:14). 

61  Percaya bahwa hari pengangkatan orang percaya 

(rapture) terjadi sebelum 

masa penganiayaan (pretribulation). Dan 

penampakan Kristus terjadi sebelum Kerajaan 

Seribu 

Tahun (Premillennium/Premilenialisme). Di 

Akhir Masa Kerajaan 1000 Tahun penduduknya 

dan orang-orang yang tidak percaya akan diadili. 

Setiap orang percaya akan masuk ke 

dalam Kerajaan Sorga, dan akan bersama Tuhan 

selamanya (Why 20, Rm 5:9, 1 Tes 1:10, 4:15-17, 

Yoh 14:1-3). 

 

62  Percaya Prinsip Alkitab: Koin dengan 

Kedua Sisinya yaitu Tuhan Berdaulat 100% 

(sepenuhnya) dan Manusia Bertanggung Jawab 

100% (sepenuhnya). Pengajaran 

yang terlalu menekankan pada salah satu aspek 

akan cenderung menyebabkan 

pengajaran menjadi ekstrim 

kanan (Calvinisme) maupun ekstrim kiri 

 

(Arminianisme). 

63  Percaya bahwa sebuah gereja lokal harus dipimpin 

oleh Gembala–Laki-Laki atau Pria sesuai syarat 

Alkitab: Suami dari satu istri, seorang kepala 

keluarga yang baik, bukan peminum….dst (1 Tim 

3:1-6, Tit 1:5-9) 

 

64  Percaya bahwa seorang Diaken harus Laki-laki 

atau Pria yang sudah menikah, Diaken 

haruslah suami dari satu isteri 

dan mengurus anak-anaknya dan 

keluarganya dengan baik, memiliki Iman yang 

Benar dan Moral yang Baik…dst, perhatikan juga 

syarat bagi istri seorang Diaken. (1 Tim 3:8-12) 

 

65  Percaya bahwa Gereja Lokal dimanapun juga harus 

menjaga dirinya dan setia kepada ajaran Alkitab, 

dan harus memisahkan diri dari orang-orang yang 

tidak seasas atau sedoktrin (prinsip SEPARASI 

yang Jelas), harus memisahkan diri dari 

keduniawian, tidak kompromi dengan 

dunia, pengajaran/doktrin yang salah (Rm 16:17, 

Tit 3:10, II Tes 3:6, Mzm 97:10, 119:63, I Tim 

4:16) karena Kristus menuntut gereja yang 

murni, tidak bercacat cela menjelang Maranatha 

sehingga menjadi mempelai wanita yang layak 

bagiNya (1 Kor 1:8, Ef 1:4, 2 Tim 2:15). 

 

66  Percaya bahwa Tuhan Tritunggal:  Bapa,  
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Anak/Putra/Firman dan Roh Kudus. Ketiganya 

Esa. Sesuai dengan ajaran Alkitab (1 Yohanes 5:7-

8, Mat 3:13-17; 28:19, Ul 6:4, 2 Kor 13:13) 

67  Percaya Roh Kudus adalah oknum ketiga Tuhan 

Tritunggal, sama dan sederajat dalam sifat dan 

karakter dengan Bapa dan Anak/Putra. Roh Kudus 

diutus sebagai Penolong (Parakletos) disebut Roh 

Kebenaran (Yoh 14:16-17,26 ; 16:13), 

menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan 

penghakiman (Yoh 6:8-11), menuntun kita ke 

dalam seluruh kebenaran, Mendiami/tetap tinggal di 

setiap hati orang yang Lahir Baru (Ef 1:13-14). Roh 

Kudus akan menghasilkan buahNya di dalam 

semua orang yang Percaya, dan yang dipimpin 

olehNya (Gal 5:22,23; Kol 1:10,12) 

 

68  Percaya bahwa hamba Tuhan yang melayani, 

berhak mendapatkan “upah” atau kehidupan dari 

pelayanannya. Dan Jemaat harus mendukung 

hamba Tuhan dengan persembahan dan 

persepuluhan. Agar dia tidak mencari pekerjaan 

sampingan untuk memenuhi kebutuhannya, 

sehingga fokus dalam melayani Tuhan dan 

Jemaat (1 Kor 9:13-15; Mal 3:6-10, Kis 6:4). 

 

69  Percaya bahwa Sistem Penggajian Gembala yang 

Alkitabiah adalah Gembala hanya boleh mengambil 

sebelas persepuluhan yang masuk atau sistem 

11/10. 

 

70  Percaya bahwa Gereja harus 

melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus. Ini 

adalah tanggung jawab Gereja Lokal, dan juga 

tanggung jawab setiap orang percaya, untuk 

memberitakan Injil Keselamatan yang 

MURNI kepada semua orang, sesuai dengan 

prinsip-prinsip Alkitab, tidak boleh 

kompromi dengan hal-hal duniawi di 

dalam memberitakan Injil. Percaya bahwa 

kuasa Roh Kudus akan memimpin dan menuntun 

kita untuk memenangkan jiwa bagi Kerajaan 

Allah (Mat 28:19-20). 

 

71  Percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan mujizat, 

dan setiap orang bisa mengalami mujizat sebab bagi 

Tuhan tidak ada yang mustahil (Luk 1:37). Apa 

yang terjadi secara supranatural harus sesuai 

dengan kehendakNya. 

Tidak percaya jika ada seorang yang mengklaim 

dirinya memiliki kuasa untuk melakukan mujizat, 

lalu orang-orang mencari si “hamba Tuhan,” yang 

katanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. 

Hal ini tidak beda dengan Dukun. 

 

72  Percaya bahwa nama Tuhan dalam 

Alkitab bukanlah Tuhan, TUHAN, ALLAH, 

Allah, Ilah, GOD, LORD, Lord, dll, namun nama 

Tuhan adalah YHWH/JHVH (Jehovah/Yahweh, 

huruf J bisa dibaca J atau Y, huruf V bisa dibaca V 

atau W) dan YESUS yang berarti YHWH 
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Penyelamat (ingat ayat: Diberkatilah Dia yang 

datang dalam nama YHWH!), Mat 21:9, 23:39, 

Mrk 11:9, Luk 13:35; 19:38; Yoh 12:13, Mat 

1:21, Luk 1:31, Kej 2:4; 4:1, 26, Kel 3:15. Nama 

Tuhan yang baru dalam kitab Wahyu akan kita 

ketahui setelah Tuhan datang kembali (Wahyu 

3:12). 

73  Percaya bahwa Tuhan semua agama, TIDAK 

SAMA. Yesus semua agama TIDAK SAMA, 

sehingga setiap orang patut tahu Tuhan mana yg 

anda percayai dan Yesus mana yang anda Percayai. 

 

74  Percaya bahwa Kesatuan yang Alkitabiah adalah 

yang Tidak 

Mengkompromikan KEBENARAN/DOKTRIN/

PENGAJARAN. Gerakan Ekumene adalah tidak 

Alkitabiah. 

 

75  Percaya bahwa Tidak ada satu orang pun yang 

BERHAK membaptis seseorang ke dalam Roh 

Kudus selain YESUS KRISTUS. “Pendeta” 

manapun yang mencoba membaptiskan seseorang 

ke dalam Roh Kudus adalah SESAT dan 

DURHAKA (merebut wewenang Yesus). (Mat 

3:11, Mrk 1:8) 

 

76  Percaya bahwa Alkitab tidak pernah 

mengajarkan tentang API PENYUCIAN, Doa 

untuk atau kepada orang yang telah mati, Maria 

 

sebagai Co-Redemption, Paus sebagai Wakil 

Kristus di bumi, Keselamatan karena Baptisan, 

Perbuatan Baik, Melakukan Sakramen, dll. 

77  Percaya bahwa Alkitab memberikan kebebasan bagi 

setiap manusia untuk menikah atau tidak 

menikah. Gereja tidak boleh 

mengharuskan seseorang untuk tidak menikah 

(hidup selibat). (1 Kor 7:9-10, 28, 36-39, 1 Tim 

4:3) 

 

78  Percaya bahwa Pengajaran 

MISKIN adalah DOSA, SUNGGUH 

SESAT, yang Benar: Miskin bisa 

disebabkan karena dosa (misal: Kemalasan) dan 

sebaliknya Pengajaran KAYA adalah 

BERKAT, Sungguh Menyesatkan, karena 

ada orang Kaya yang mendapatkan kekayaan 

dengan Cara-cara berdosa, misal: Korupsi, ke 

dukun/roh2 gunung Kawi, menipu orang lain, dll. 

Gereja Alkitabiah adalah gereja yang tidak 

terlalu/selalu menekankan Sukses Materi, namun 

menekankan Kebenaran Pengajaran Alkitab. Hal-

hal lainsesuai janji Tuhan akan ditambahkan 

(kekayaan, jabatan, dll) alias bukan esensi utama 

namun hanya Alat/Sarana untuk Memuliakan 

Tuhan dan Menjadi Berkat bagi sesama. (Mat 6:33, 

I Tim 6:10) 

 

79  Percaya bahwa TIDAK setiap/semua Doa PASTI  
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dikabulkan Tuhan sama seperti kita 

percaya bahwa tidak semua (Penyakit) orang 

disembuhkan Tuhan. (1 Yoh 5:14, Yak 4:3, 5:16) 

80  Tidak Percaya bahwa Alkitab mengajarkan 

DILUAR GEREJA TIDAK ADA 

KESELAMATAN (EXTRA NULLA SALUS 

EKKLESIAM). Pengajaran Cyprian (AD 200-258) 

ini yang tercatat sebagai orang yang 

mempromosikan konsep keselamatan oleh Gereja. 

Ia menasehatkan agar semua gereja 

menggabungkan diri ke dalam Gereja Universal 

(KATOLIK)dengan Slogannya yang 

terkenal DILUAR GEREJA TIDAK 

ADA KESELAMATAN (EXTRA NULLA SALUS 

EKKLESIAM). Sejak saat itu dimulai suatu 

gerakan untuk menggiring semua gereja otonom 

(independen) ke dalam Gereja Roma 

Katolik dengan indoktrinasi bahwa TIDAK ADA 

KESELAMATAN DI LUAR GEREJA ROMA 

KATOLIK. 

Tidak cukup dengan itu akhirnya disusunlah 

Pengakuan Iman Rasuli yang salah satu pointnya 

Gereja yang Kudus dan Katolik (Am, 

Universal). Ini Pengajaran yang 

MENYESATKAN dan TIDAK 

ALKITABIAH. Satu Kesalahan FatalPengakuan 

Iman Rasuli adalah adanya pernyataan 

bahwa GEREJA itu HARUS KATOLIK.** 

 

81  Percaya bahwa Hal yang tidak direformasi oleh 

dan menjadi Kesalahan Terbesar Bapak-

Bapak Reformator adalah tidak 

mereformasi Doktrin Gereja (Ekklesiologi), 

karena fokus mereka waktu itu pada Doktrin 

Keselamatan. 

 

82  Percaya bahwa pengajaran 

berlebihan tentang Arti dan Fungsi Minyak 

Urapan dapat mengarah kepada Sekte/Bidat 

baru. (Kel 29:7, Im 21:10) 

 

83  Percaya bahwa istilah yang benar 

adalah Peneguhan Nikah, bukan pemberkatan 

nikah. Istilah “Pemberkatan Nikah” dipakai Gereja 

Roma Katolik karena mereka menempatkan 

pernikahan sebagai salah satu sakramen (upacara 

kudus) gereja. Gereja Alkitabiah hanya mengenal 

dua ordinansi (Upacara yg diperintahkan) 

yaitu Baptisan Selam dan Perjamuan Tuhan. Dalam 

Gereja Alkitabiah tidak ada jabatan imam yg 

berwenang memberkati, itulah sebabnya tidak 

dibenarkan memakai istilah Pemberkatan Nikah. 

Upacara yg dilakukan gereja alkitabiah dalam hal 

pernikahan ialah mengukuhkan atau meneguhkan 

pernikahan 2 anggota jemaatnya di hadapan Tuhan 

dan di hadapan sidang jemaatNya serta berdoa 

memohonkan kasih karunia Tuhan untuk kehidupan 

rumah tangga mereka. Berkat Tuhan bagi mereka 

selanjutnya tentu bergantung pada sikap hati 
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mereka kepada Tuhan, bukan pada penumpangan 

tangan dari imam atau pendeta yang melakukan 

praktek keimamatan. 

84  Percaya Kelahiran Yesus bukanlah tanggal 25 

Desember adalah ALKITABIAH. (Luk 1:26, 2:8) 

 

85  Percaya bahwa Yesus disalibkan dan mati hari 

Rabu Petang dan Bangkit Hari Sabtu 

Petang/Minggu, sesuai dengan 3 Hari 3 Malam, 3 x 

24 jam=72 jam, adalah ALKITABIAH. Yesus 

disalibkan dan mati hari Jumat adalah TIDAK 

ALKITABIAH dan hanya menurut Tradisi secara 

umum. (Mat 12:40, 27:63, Mrk 8:31, 10:34, Yoh 

19:31) 

 

86  Penginjilan kepada orang yang sudah 

mati (Penginjilan Alam Roh) adalah 

MENYESATKAN dan Tidak ALKITABIAH. 

 

87  Percaya bahwa orang yang telah mati tidak perlu 

didoakan, kepercayaan untuk mendoakan orang 

yang sudah meninggal (Doa untuk Arwah) adalah 

Tidak Alkitabiah. Doa yang benar untuk anggota 

keluarga almarhum yang masih Hidup. 

 

88  Percaya bahwa orang Kristen yang mati harus 

dikuburkan atau dikembalikan ke tanah, 

dan bukan diKREMASI/dibakar. Firman Tuhan 

mengatakan demikian. (Pkh 12:7). Semua tokoh 

 

Alkitab dikuburkan dengan layak. Pembakaran 

identik dengan Penghukuman Tuhan atau 

tradisi Penyembahan Berhala dalam suku-suku 

bangsa. 

89  Percaya bahwa Hukuman Mati adalah 

Alkitabiah yang dilakukan Pemerintah sebagai alat 

Tuhan. 

 

90  Percaya bahwa Sikap menghakimi adalah 

Alkitabiah. Sifat penghakimanyang dilarang Tuhan 

adalah menghakimi dengan 

Kemunafikan, Menghakimi menurut ukuran 

manusia (Yoh 7:24, 8:15, Mat 7:1-5). Sifat 

penghakiman yang diperbolehkan adalah 

Penghakiman oleh Negara (Ul 16:18), 

Penghakiman oleh Jemaat Lokal/Gereja (Mat 

18:15-17, I Kor 5:12, 6:2-3), Penghakiman 

terhadap Berbagai Pengajaran/Doktrin dengan 

Alkitab (Mat 24:4-5, II Tes 3:14, Gal 1:9, II Tim 

4:2). 

 

91  Percaya bahwa semua makanan adalah HALAL 

jika diterima dengan ucapan syukur dan doa. Tidak 

ada makanan yang haram lagi, karena paket ibadah 

Simbolik sudah berakhir (Mat 15:11, 19-20, I Tim 

4:1-5, Mrk 7:19). 

 

92  Percaya bahwa di Akhir Zaman ini, Iblis & 

Para Pengikutnya (Nabi Palsu, Guru Palsu, Mesias 
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Palsu) semakin bekerja giat dan semakin aktif 

“Memberitakan Injil” Palsu untuk 

menyesatkan Sebanyak Mungkin Orang (Mat 24:4-

5, I Kor 12:3, Gal 1:6-7). 

93  Percaya bahwa AntiKristus akan mempersatukan 

politik, ekonomi, dan agama 

serta menguasainya (Wah.13:11-18). AntiKristus 

akan muncul dari Eropa Bersatu. 

 

94  Percaya bahwa Iblis sedang giat bekerja untuk 

melakukan Penyatuan Gereja dan Penyatuan 

Agama menjadi One World Religion (Satu Agama 

Dunia) dibawah One World Government (Satu 

Pemerintah Dunia) yang akan dipimpin oleh 

AntiKristus. 

 

95  Percaya PRINSIP DELAPAN/OKTA 

SOLA yaitu 

-SOLA GRATIA (Hanya karena Anugerah/Kasih 

Karunia saja kita diselamatkan, Ef 2:8-10), 

-SOLA FIDE (Hanya karena IMAN saja kita 

diselamatkan, 1 Petrus 1:9, Ef 28-9, Yud 1:3, Ibrani 

3:14, II Tim 4:7, 2 Tim 3:15), 

-SOLA SCRIPTURA (Hanya karena Kitab 

Suci/Alkitab saja 2 Tim 3:15), 

–SOLA AUTOGRAPHA (Hanya karena Naskah 

Asli Alkitab saja-yang sudah musnah-TANPA 

 

SALAH sedikitpun), 

–SOLA APOGRAPHA (Hanya Naskah Salinan 

MT-Masoretic Text untuk PL bahasa Ibrani 

dan TR-Textus Receptus untuk PB bahasa 

Yunani-Tanpa SALAH SEDIKITPUN), 

–SOLA SIDO/SOLA 

HYMNE (Hanya Pujian/Musik yang Terindah bagi 

Tuhan), Rm 15:9, Mrk 14:26, Ef 5:19, Kol 3:16. 

-SOLA/Solus CHRISTOS (Hanya lewat 

Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan) Kis 4:12, 

yang semuanya bermuara pada 

-SOLA GLORIA DEI / Solideo Gloria (Segala 

Kemuliaan HANYA bagi Tuhan). Rm 11:36, Mat 

6:13 

Keterangan: 

** Tetapi hingga saat konsili di Nicea (tahun 325 AD) belum 

muncul pengakuan iman tertentu yang berlaku secara universal, 

yang tepat dengan kata-kata yang sama, dan diperintahkan oleh 

otoritas universal yang sama. 

But until the time of the Council of Nicen there does not 

appear to have been any one particular creed which 

prevailed universally, in exactly the same words, and 

commended by the same universal authority (Cyclopedia of 

Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature, John 

McClintock & James Strong, Grand rapids: Baker book House, 

1981, Vol II, p 559) 
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http://dedewijaya.blogspot.com/2010/01/keotentikan-naskah-perjanjian-baru.html
http://dedewijaya.blogspot.com/2008/05/seri-doktrin-alkitab-alkitabiah-alkitab.html
http://dedewijaya.blogspot.com/2008/05/seri-doktrin-alkitab-alkitabiah-bagian.html
http://dedewijaya.blogspot.com/2008/03/shalom-pak-ioanes-rakhmat-senang-bisa.html
http://dedewijaya.blogspot.com/2008/03/shalom-pak-ioanes-rakhmat-senang-bisa.html
http://dedewijaya.blogspot.com/2010/04/perbandingan-terjemahan-ks-ilt-edisi-2_12.html
http://dedewijaya.blogspot.com/2010/05/sale-answering-myths-on-bible-version.html
http://kristenfundamental.blogspot.com/2011/09/teks-yang-lebih-pasti.html
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Kutipan tersebut membuktikan bahwa Pengakuan Iman 

”Rasuli” (PIR) yang digembar-gemborkan oleh Gereja Roma 

Katolik dan dipungut Gereja Protestan, serta di-beo-kan oleh 

Gereja-gereja Injili sesungguhnya bukanlah Pengakuan Iman 

yang disampaikan oleh Para Rasul. Jelas sekali bahwa pada 

zaman Para Rasul belum dikenal istilah THE HOLY 

CATHOLIC CHURCH atau Gereja Yang Kudus dan Am 

(KATOLIK), yang terdapat dipengakuan iman tersebut. 

Bahkan pernyataan gereja Yang Kudus dan Am itu sangat 

mustahil karena gereja tidak mungkin Kudus jika ia bersifat 

KATOLIK. Gereja akan Kudus kalau bersifat OTONOM dan 

LOKAL serta Menerapkan Disiplin Gereja dengan Ketat. 

——————————0000—————————————

—— 

Suatu Gereja bisa disebut Gereja yang Alkitabiah meski ada 

satu atau beberapa point berbeda, misal 68, karena tidak terlalu 

esensi. 

Beberapa poin yang lain penulis masukkan untuk mencounter 

beberapa pengajaran gereja yang tidak Alkitabiah alias 

menyimpang. 

File :: Dede Wijaya 

AMSAL 23:23 Belilah kebenaran dan jangan menjualnya; 

demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. 

Sumber Pustaka: 

Rahasia Ilahi dari Kekal Hingga Kekal, by Suhento Liauw, 

DRE, Th.D 

www.graphe-ministry.org Pengakuan Iman GBIA Graphe 

buku Pdt.Daniel Arianto, M.Th, Sebagai Hamba Tuhan saya 

sudah memberitahu Saudara. 

49 Kritik thd Gembala dan Gereja, Dede Wijaya 

www.wayoflife.org (Ribuan Artikel) dikelola DR. David Cloud 
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http://www.mail-archive.com/jesus-net@yahoogroups.com/msg04698.html
http://www.mail-archive.com/jesus-net@yahoogroups.com/msg04698.html
http://www.graphe-ministry.org/
http://www.graphe-ministry.org/bahasa/pengakuan_iman.html
http://dedewijaya.blogspot.com/2008/10/43-kritik-terhadap-gereja-dan-gembala-1.html
http://www.wayoflife.org/
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Dr. Suhento Liauw dilahirkan pada tanggal 15 Februari 1959, 

dan diselamatkan pada umur 13 tahun oleh pelayanan beberapa 

misionari Baptis di kota Sintang, Kalimantan Barat. Ia dibaptis 

pada tahun 1974 oleh misionari yang didukung oleh gereja-

gereja Baptis dari Jepang. Beliau aktif melayani di gerejanya 

semasa muda dan terlibat aktivitas penginjilan sejak masih 

remaja. Di masa pemuda, ia sangat aktif di berbagai gereja.  

Beliau menikah dengan Liu Lie Lin (Nyonya Liauw) dan 

dikaruniai dua orang putra, Dr. Steven E. Liauw dan dr. 

Andrew M. Liauw. Dr. Suhento Liauw masuk STT IMAN 

di Jakarta pada tahun 1984, selesai pada tahun 1987 dan 

diwisuda pada tahun 1989. 

Beliau sudah mulai menggembalakan jemaat di Jakarta sejak 

tahun 1987, dan mengajar pelajaran Agama di Universitas 

Indonesia selama  6 tahun. Setelah kecewa dengan keadaan 

gereja yang penuh dengan kompromi dan terkungkung dalam 

sistem sinode yang tidak alkitabiah di Indonesia, beliau 

meninggalkan Indonesia pada tahun 1993 untuk belajar 

di Amerika Serikat dengan maksud tidak akan kembali lagi. 

Namun kebenaran yang disingkapkan kepada beliau membuat 

beliau tersentak karena sedemikian jelas dan benar sesuai 

Alkitab. Kebenaran itu memaksa beliau bertekad akan kembali 

ke Indonesia untuk mendirikan gereja yang benar-benar 

alkitabiah. Akhirnya beliau menyelesaikan Doctor of Religious 

Education (D.R.E.) di Tabernacle Baptist Theological 

Seminary (TBTS), Virginia Beach, USA pada tahun 1995, 

dengan provisiansi tes menerjemahkan Alkitab bahasa asli PL 

(dengan hasil 99%) dan PB (dengan hasil 94%). 

Satu minggu setelah menginjakkan kaki kembali di Jakarta, 

tanggal 25 Juni 1995, Dr. Liauw memulai kebaktian pertama 

GBIA GRAPHE dan dihadiri oleh dua puluhan orang. Kini, 

setelah 22 tahun, berkat kasih karunia Tuhan GBIA GRAPHE 

bukan hanya berdiri kokoh sebagai tiang penopang kebenaran 

di Indonesia, bahkan telah mendirikan STT Graphe di Sunter, 

Jakarta Utara dan STT Remnant di Ambawang, Kalimantan 

Barat dan melalui tamatannya telah mendirikan banyak jemaat 

lain di seluruh Indonesia. 

Dr. Liauw merasa perlu menambah pengetahuan theologis lagi, 

sehingga setelah belajar secara jarak-jauh dan melalui beberapa 

kali kunjungan dekan akademis Emanuel Baptist Theological 

Seminary (EBTS) ke Indonesia, beliau pergi ke Newington, 

USA pada tahun 2007 untuk mempertahankan thesis di 

hadapan para profesor EBTS untuk memenuhi tuntutan akhir 

gelar Doctor of Theology  (Th.D) dari Emmanuel Baptist 

Theological Seminary (EBTS), Newington, USA. 

Beliau telah menulis lebih dari 40 judul buku doktrinal, 

menjadi editor buletin Pedang Roh selama 22 tahun (93 edisi), 

mengadakan seminar doktrinal sehari penuh lebih dari 170 kali, 

bahkan sering dua hari dua malam di Puncak. Beberapa kali 

mengadakan diskusi dan perdebatan dengan kaum Muslim 

ataupun kelompok kepercayaan lainnya.  

Kerinduan Dr. Liauw sejak diselamatkan adalah memenangkan 

jiwa bagi Kristus sebanyak-banyaknya, dan kini tentu juga 

membantu tamatan GITS untuk mendirikan jemaat sebanyak-

banyaknya. Yang terpenting dari semuanya ialah berdiri teguh 

membela kebenaran. Hubungi Dr. Suhento Liauw melalui 

email: <drsuhentoliauw@gmail.com> 

 

mailto:dr_liauw@graphe-ministry.org
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Dr. Steven Einstain Liauw, DRE, Th.D,  

Dr. Steven E. Liauw, lahir 6 November 1981, di Pontianak, 

diselamatkan oleh Tuhan pada usia 13 tahun, yaitu pada tahun 

1994. Semenjak diselamatkan, adalah kerinduan hatinya untuk 

melayani Tuhan. Setelah selesai SMA pada usia 16 tahun 

sebagai juara umum di SMA Kristen 3 BPK Penabur, Jakarta, 

beliau belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 

Setelah 6 tahun di Fakultas Kedokteran, Dr. Steven Liauw 

lulus sebagai dokter umum. 

Walaupun lulus sebagai seorang dokter umum, kerinduan hati 

Dr. Steven Liauw adalah untuk melayani Tuhan. Oleh sebab 

itu, sejak di bangku kedokteran sekalipun, beliau sudah banyak 

mengambil kelas-kelas theologi. Selepas pendidikan dokter, ia 

segera menyelesaikan Master of Divinity di Graphe 

International Theological Seminary (2005). Setelah itu ia 

menyelesaikan Doctor of Religious Education di Tabernacle 

Baptist Theological Seminary (TBTS), pada tahun 2006. 

Terakhir, Dr. Steven Liauw kembali lagi ke Amerika dan 

meraih gelar Doctor of Theology di Bible Baptist Theological 

Seminary (BBTS) pada tahun 2011. 

Saat ini, Dr. Steven Liauw dan istri, Ny. Daisy Anwar Liauw, 

melayani di GBIA Graphe. Dr. Steven melayani sebagai Purek 

Akademis GITS sekaligus Gembala Sidang GBIA Graphe. Dr. 

Steven banyak mengajar kelas-kelas theologi, bahasa asli, 

maupun kelas-kelas yang berhubungan dengan ilmu 

pengetahuan pada umumnya, seperti Konseling Kristen, Ilmu 

Pengetahuan dan Alkitab, Eksegesis kitab per kitab dan lain 

sebagainya. 

 

Laurence M. Vance, Ph.D 

Laurence M. Vance, Ph.D., is the Director of the Francis 

Wayland Institute, Adjunct Instructor in Accounting at 

Pensacola Junior College, and an Adjunct Scholar at the 

Ludwig von Mises Institute. He holds degrees in history, 

theology, accounting, and economics. 

 

Dr. Vance is editor of the Classic Reprints series on 

Christianity and classical liberalism from Vance Publications, 

and he is the author of the books, Christianity and War and 

Other Essays Against the Warfare State; The Other Side of 

Calvinism; A Brief History of English Bible Translations; 

Greek Verbs in the New Testament and Their Principal Parts; 

King James, His Bible, and Its Translators; The Angel of the 

Lord; Archaic Words and the Authorized Version; A Practical 

Grammar of Basic Biblical Hebrew; and The Revolution That 

Wasn't. 

 The author of twenty-five books, he has contributed over 800 

articles and book reviews to both secular and religious 

periodicals. Vance's writings have appeared in a diverse group 

of publications including the Ancient Baptist Journal, Bible 

Editions & Versions, Campaign for Liberty, 

LewRockwell.com, the Independent Review, the Free 

Market, Liberty, Chronicles, the Journal of Libertarian 

Studies, the Journal of the Grace Evangelical 

Society, the Review of Biblical Literature, Freedom Daily, and 

the New American. His writing interests include economics, 

taxation, politics, government spending and corruption, 

theology, English Bible history, Greek grammar, and the folly 
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of war. He is a regular columnist, blogger, and book reviewer 

for LewRockwell.com, and also writes a column for the Future 

of Freedom Foundation. Vance is a member of the Society of 

Biblical Literature, the Grace Evangelical Society, and 

the International Society of Bible Collectors, and is a policy 

adviser of the Future of Freedom Foundation and an associated 

scholar of the Ludwig von Mises Institute. 

 

David Cloud 

Dr. David Cloud, Editor Buletion O Timothy dan penulis 

lebih dari 86 Buku Teologi website www.wayoflife.org 

Way of Life Literature is a 40-year-old Fundamental Baptist 

preaching and publishing ministry founded by David Cloud. 

The goal of is to stand for the truth of God's Word without 

compromise and to produce well-documented materials to 

strengthen New Testament churches in these apostate days. 

Brother Cloud was saved by God’s marvelous grace in 1973 at 

age 23 out of a hippy lifestyle, and the Lord gave him a burden 

to communicate the truths of God’s Word via the printed page. 

Within six months he had printed his first booklet, warning of 

the dangers of rock & roll music. Brother Cloud was married to 

his wife Linda in 1976, and they have four grown children and 

seven grandchildren. Linda grew up in a non-Christian home in 

Alaska and was saved as a teenager after hearing the gospel 

preached on television and attending a Baptist church. She was 

called to the mission field while attending a summer camp. 

Brother and Sister Cloud have spent 25 years as missionaries in 

Asia and have had the privilege, with their co-laborers, of 

starting three Baptist churches, which in turn have started other 

churches. Way of Life Literature has published roughly 200 

books in twelve languages, including the widely-used Way of 

Life Encyclopedia of the Bible & Christianity. Brother Cloud is 

the editor of the monthly O Timothy magazine, which began in 

1984.  

The aim of Way of Life Literature is to glorify the Lord Jesus 

Christ and to exalt the truth of His Word in this apostate hour 

through doctrinal preaching and carefully documented 

research. The name "Way of Life" is from Proverbs 6:23: "For 

the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs 

of instruction are the way of life." The biblical instruction that 

molds men to God's will requires reproof. It is not strictly 

positive. It does not focus on man's "self-esteem." It does not 

avoid controversial or unpopular subjects. It warns as well as 

comforts. It deals with sin and false teaching in a plain manner. 

It is reproves, rebukes, exhorts with all longsuffering and 

doctrine (2 Tim. 4:2). This is what we seek to do through Way 

of Life Literature.  

Brother Cloud lives in South Asia, but he travels part of the 

year, preaching and researching. He built a 6,000-volume 

research library that is especially strong in the areas of Church 

History, Bible History, Bible Texts and Versions, ecumenism 

and apostasy.  

Way of Life Literature is a ministry operated under the 

direction and authority of Bethel Baptist Church of London, 

Ontario. Wilbert Unger is founder and pastor of Bethel 

Baptist.  

http://www.lewrockwell.com/vance/vance-arch.html
http://www.fff.org/
http://www.fff.org/
http://www.sbl-site.org/
http://www.sbl-site.org/
http://www.faithalone.org/
http://www.biblecollectors.org/
http://www.fff.org/
http://www.mises.org/
http://www.wayoflife.org/
http://av1611.com/verseclick/gobible.php?p=Proverbs_6.23
http://av1611.com/verseclick/gobible.php?p=2%20Tim_4.2
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Way of Life Literature, P.O. Box 610368, Port Huron, MI 

48061 

866-295-4143, fbns@wayoflife.org, http://www.wayoflife.org  

 

Dede Wijaya, mendapat gelar SE dari UGM dan penulis buku 

PESONA ALKITAB, mahasiswa Teologi  yang menempuh 

pendidikan S2 di STT Graphe / Graphe International 

Theological Seminary (GITS) di Jakarta, salah satu pionir Grup 

WA, LINE dan Facebook Gerakan 1.000.000 Orang Baca 

Alkitab. Blog pribadi http://dedewijaya.wordpress.com, 

http://dedewijaya.blogspot.co.id, Kontributor dan salah satu 

admin http://www.kristenalkitabiah.com   

 

Samuel T. Gunawan, M. Th, mendapat gelar SE dari 

UNPAR dan dua gelar M. Th (Christian Leadership) dan M.Th 

(Systematic Theology) dari STT Trinity. Gembala Sidang 

Bintang Fajar Ministries (BFM) Palangkaraya, Kalimantan 

Tengah. Mengajar filsafat apologetika. Seorang Teolog non-

calvinis, injili-kharismatik. Penulis buku Apologetika 

Kharismatik: Kharismatik yang Kukenal dan Kuyakini. 

http://dedewijaya.wordpress.com/
http://dedewijaya.blogspot.co.id/
http://www.kristenalkitabiah.com/

