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BAGAIMANA KITA MENJADI  

PELAKU FIRMAN? 
 

Kimiko Goto 

 

PENDAHULUAN 
 

 

eringkali dikatakan bahwa orang Kristen harus menjadi bukan 

hanya pendengar, tetapi juga pelaku Firman-Nya.  Kita sebagai 

hamba Tuhan mengkhotbahkan hal semacam itu, namun 

melalui pengalaman hidup kita sendiri dan melalui kenyataan hidup 

dari orang-orang Kristen yang ada di lingkungan kita, kita tahu 

bahwa hal itu tidak mudah.  Sering kali hal itu tidak terwujud baik 

di dalam kehidupan jemaat, maupun di dalam kehidupan kita 

sendiri.  Kita gagal untuk menaati apa yang dikatakan di dalam 

Firman-Nya.  Dalam hal ini kita tidak begitu berbeda dengan 

orang-orang non-Kristen, sehingga mereka yang belum mengenal 

Tuhan tidak tertarik untuk mencari Dia.  Kita datang ke gereja 

untuk beribadah dan mendengar Firman-Nya secara rutin, tetapi 

kita gagal menjadi pelaku Firman Tuhan. 

 

Mengapa hal yang demikian terjadi?  Apakah Firman-Nya 

menunjukkan kepada kita suatu ideal yang tidak mungkin untuk 

dilakukan oleh kita?  Tentu tidak mungkin bagi kita untuk 

melakukan secara sempurna apa yang diharapkan Tuhan, selama 

kita hidup di dalam dunia ini.  Tetapi jika tidak mungkin bagi kita 

untuk melakukannya; mengapa di dalam Alkitab ada banyak 

perintah, tuntutan, dsb. dengan bentuk imperatif, dimana hal ini   

bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk ditaati oleh kita?   

 

Fee mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang percaya 

akan keselamatan kekal, yaitu jika orang Kristen satu kali selamat, 

dia selamat selama-lamanya, mendorong “easy-believism” dan 

“cheap grace”.  Mereka percaya kepada Kristus akan keselamatan, 

S 
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tetapi gagal untuk mewujudkan hal tsb di dalam kehidupan 

mereka.
1
  Alasan lain ialah bahwa di gereja manapun ada orang-

orang Kristen nominal (KTP). Orang-orang Kristen yang demikian 

tidak menjadi pelaku Firman-Nya, karena di dalam diri mereka 

tidak ada hidup baru, dan tentu saja mereka tidak rindu untuk 

menaati FirmanNya.  Selain dari pada dua alasan di atas, ada alasan 

lain yang menyebabkan orang-orang Kristen gagal untuk menjadi 

pelaku FirmanNya.  Mereka rindu untuk melakukan FirmanNya, 

namun gagal untuk   menghasilkan apa yang dikehendakiNya, 

karena mereka kurang mengerti tentang keselamatan yang di 

dalamnya ada persediaan Allah yang sempurna bagi mereka untuk 

dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ketidakmengertian 

tersebut menyebabkan mereka melakukan Firman-Nya dengan cara 

yang sama sebelum mereka menjadi Kristen.  

 

Misalnya, “Bersukacitalah senantiasa” (1 Tes 5:16), adalah 

suatu tuntutan bagi kita yang sudah menjadi Kristen.  Kita 

diharapkan bersukacita senantiasa, bukan hanya dalam keadaan 

baik, tetapi juga dalam keadaan apapun termasuk keadaan yang 

sangat buruk.  Tetapi bagaimanakah hal itu mungkin untuk terjadi?  

Itu adalah suatu pergumulan yang dialami oleh kita yang sungguh-

sungguh rindu untuk melakukan apa yang dikehendaki-Nya.  

Orang Kristen yang sungguh-sungguh rindu untuk menaati Firman-

Nya, cenderung jatuh ke dalam suatu keadaan yang tidak benar, 

yaitu dia berusaha untuk melakukan dengan kekuatan sendiri 

secara legalistik, sehingga akhirnya dia merasa lelah dan 

kehilangan sukacita. Atau dia menjadi munafik, pura-pura menaati, 

tetapi sebenarnya tidak; sebagaimana orang-orang Farisi pada masa 

Yesus jatuh ke dalam keadaan tersebut, dan dikecam oleh Yesus.     

 

Hal ini menyangkut karya pengudusan yang sudah dimulai 

oleh Roh Kudus sejak kita lahir baru; dan sebenarnya secara sadar 

atau tidak sadar, setiap kita yang sudah percaya sedang berada di 

dalam proses pengudusan tsb.  Karya pengudusan adalah 100 % 

karya Roh Kudus. Namun karya itu tidak menjadi efektif jika kita 

                                                           
1
 Gordon D. Fee,  Paul, the Spirit, and the People of God,  (Peabody: 

Hendrickson, 1996), p. 97. 



BAGAIMANA KITA MENJADI PELAKU FIRMAN? 31 

kurang mengerti, dan tidak mau untuk berpartisipasi. Walaupun 

kita sudah selamat, kita tidak secara otomatis terjamin untuk 

menjadi kudus.  Setiap kita yang sudah percaya perlu mengerti dan 

berpartisipasi di dalam karya pengudusan-Nya, supaya karya 

tersebut menjadi efektif. Kita dapat menjadi pelaku Firman-Nya, 

bukan secara legalistik, tetapi dengan jalan yang ditentukan Allah.  

Rencana keselamatan Allah adalah sempurna.  Dari semula Dia 

menentukan supaya setiap orang Kristen menjadi serupa dengan 

gambaran Anak-Nya (Rom 8:29).   

 

Penulis diberi tanggung jawab di ITA untuk mengajar 

beberapa mata kuliah, di antaranya Surat Roma dan Surat Galatia.  

Dalam persiapan mata kuliah tersebut, penulis takjub akan karya 

penyelamatan-Nya yang sempurna buat kita yang berdosa.  Dia 

sudah melakukan karya penyelamatan yang ajaib, dan 

menyediakan segala sesuatu untuk kita dapat mewujudkan 

kehidupan Kristen sesuai dengan Firman-Nya. Melalui kesempatan 

ini penulis ingin membahas hal-hal yang menyangkut soal di atas 

berdasarkan beberapa perikop dari Surat Roma dan Surat Galatia, 

supaya paper ini menjadi suatu petunjuk bagi setiap kita yang ingin 

menjadi pelaku Firman-Nya.   

   

 

BAGAIMANA ORANG KRISTEN MENJADI  

PELAKU FIRMAN? 

 

Untuk menjawab pertanyaan diatas, kita perlu tahu dan 

melakukan beberapa hal yang penting. Beberapa hal tsb adalah: 

 

Ketidakberdayaan Orang Kristen:   

 

Kesadaran tentang ketidakberdayaan diri adalah sangat 

penting bagi kita untuk bertumbuh secara rohani. Di dalam Galatia 

5:16-24, Paulus menjelaskan bahwa peranan Roh Kudus di dalam 

kehidupan Kristen adalah mutlak dan penting.  Roh Kudus bekerja 

di dalam diri orang Kristen dan memberikan bimbingan tentang 

patokan etis yang memadai, juga memberi kuasa untuk 
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melakukannya.  Rohlah yang menghasilkan buah di dalam 

kehidupan Kristen (Gal 5:22).
2
   

 

Ayat 16 terdiri dari dua bagian. Yang pertama, nasihat, 

“hiduplah oleh Roh”; dan yang kedua, janji, “maka kamu tidak 

akan menuruti keinginan daging”.
3
  Kedua hal tersebut adalah dua 

sisi dari satu uang logam.  Kata “tidak akan” adalah “double, thus 

strengthened negative”, artinya, “pasti tidak”.
4
  Kata “hidup” 

dalam bahasa aslinya berarti “berjalan”; dan menurut bentuk 

imperatif present tense, kata tersebut menunjukkan suatu aksi yang 

berulang-ulang atau berlangsung, yaitu “berjalan terus menerus”.  

Orang Kristen dinasihati supaya dia terus menerus berjalan oleh 

Roh.  Jika demikian, barulah dia tidak akan menuruti keinginan 

daging.   

 

Ayat 17 dimulai dengan kata “sebab”, yang menjelaskan 

mengapa orang Kristen perlu untuk terus menerus berjalan oleh 

Roh.  

Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh 

dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging 

karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali 

tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 

Longneckher menafsirkan ayat 17 sebagai berikut: 

Here in v17 Paul gives a précis of his basic soteriological 

anthropology, which underlines not only what he has said in 

v 16 but also his whole understanding of humanity before 

God since “sin entered the world” (cf. Rom 5:12): “the 

flesh” and “the Spirit” are diametrically opposed to one 

another, with the result that one cannot do what he or she 

knows to be right when in “the flesh” (i.e., when living only 

humanly according to one‟s own guidance and the direction 

                                                           
2
  Donald Guthrie, Teologi Perjanjian Baru 3,  Terj. Lisda Tirtapraja Gamadhi, 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1981), p. 275. 
3
  R.N. Longnecker,  “Galatians”,  Word Biblical Commentary Vol. 41,  gen. 

eds.  David A. Hubbard,  Glenn W. Barker (Dallas: Word Book, 1990), p. 244. 
4
  James D.G. Dunn,  “The Epistle to the Galatians”,  Black‟s New Testament 

Commentaries,  gen. ed.,  Henry Chadwick,  (Peabody:  Hendrickson,  1993), 

p. 297. 
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of whatever is simply human) but only when in the Spirit 

(i.e., when living in the new reality of being “in Christ” and 

directed by God‟s Spirit). 
5
  

 

Konflik antara Roh dan daging dalam ayat ini membuat 

jelas akan peranan Roh yang sangat vital dalam hal memimpin 

orang Kristen ke dalam jalan atau pola tingkah laku, yang sama 

sekali berbeda dari kemauan daging yang normal.
6
  Penting bagi 

kita untuk mengerti bahwa konflik yang ada di antara daging dan 

Roh adalah suatu kondisi orang Kristen, bukan non-Kristen.  

Keadaan “dalam daging” adalah suatu aspek dari kondisi manusia, 

sehingga orang percaya pun tidak dapat luput dari padanya selama 

dia hidup di dunia ini.  Tidak ada kesempurnaan bagi orang Kristen 

dalam hidup ini.  Konflik di antara keinginan daging dan keinginan 

Roh adalah suatu ciri khas daripada proses keselamatan yang 

sedang berlangsung.
7
   

 

Karena adanya fakta tentang konflik yang ada di antara 

daging dan Roh di dalam diri orang Kristen, dia perlu hidup untuk 

bersandar kepada Roh sepenuhnya.   

 

Perikop tersebut perlu ditafsirkan di dalam konteks di mana 

Paulus menasihati jemaat-jemaat Galatia yang sedang terpengaruh 

oleh orang-orang Yahudi yang mengajarkan bahwa iman kepada 

Kristus tidak cukup bagi seseorang untuk diselamatkan, tetapi perlu 

ketaatan kepada hukum Musa.  Pada waktu orang-orang Kristen 

Galatia mendengar ajaran tersebut, mereka menjadi bingung. 

Paulus bertanya bagaimana mereka diselamatkan, “Adakah kamu 

telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena 

percaya kepada pemberitaan Injil?” (3:2b) dan dia terus bertanya, 

“Kamu telah mulai dengan Roh, maukah sekarang mengakhirinya 

di dalam daging?”(3:3b).  Sebenarnya manusia tidak mampu untuk 

memenuhi tuntutan Allah dengan kekuatan sendiri.  Kristus diutus 

                                                           
5
  Dunn, p. 245. 

6
  Donald Guthrie,  Teologi Perjanjian Baru 2,  Terj. Jan S. Aritonang, (Jakarta: 

BPK Gunung Mulia, 1981 ), p. 195. 
7
  Dunn, p. 298. 
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untuk menyelamatkan manusia yang tidak berdaya.  Orang-orang 

Galatia sudah selamat oleh iman, tetapi sekarang mereka mau 

memenuhi tuntutan hukum Taurat menurut daging.  Melalui 

Galatia 5:16-24, Paulus mengingatkan bahwa akibat dari hidup 

menurut daging adalah seperti yang terdaftar di dalam ayat-ayat 

19-21.        

 

Perikop ini menegaskan tentang ketidakberdayaan diri kita 

untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah.  Justru karena itulah 

Allah menyediakan Roh Kudus, Oknum ketiga dari Allah 

Tritunggal, supaya kita menyerahkan diri kepada-Nya untuk 

dipimpin.  Allah sudah menyediakan Roh untuk kita hidup sesuai 

dengan kehendak-Nya.  Yang penting ialah kita menyadari bahwa 

kita tidak berdaya, dan menyerahkan diri kepada-Nya dan berjalan 

oleh-Nya.  

 

Yesus berkata kepada murid-Nya, “Akulah pokok anggur 

dan kamulah ranting-rantingnya.  Barangsiapa tinggal di dalam 

Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku 

kamu tidak dapat berbuat apa-apa” (Yoh 15:5). Melalui perkataan 

tersebut, Yesus menekankan tentang ketidakberdayaan orang 

Kristen untuk menghasilkan buah.  Ranting sendiri tidak mampu 

untuk berbuah satupun, kecuali ia tinggal dalam pohonnya.  

Kesadaran tentang ketidakberdayaan diri adalah dasar yang mutlak 

penting untuk kita maju di dalam proses pengudusan-Nya.      

 

Status Baru Orang Kristen 
 

Tidak jarang orang-orang Kristen mengatakan demikian, 

“orang Kristen pun manusia yang berdosa, wajarlah berdosa”.  

Apakah pandangan demikian benar?  Melalui pembicaraan di atas, 

kita tahu bahwa orang percaya pun tidak ada kekuatan di dalam 

dirinya untuk melakukan Firman-Nya.  Kesadaran tersebut adalah 

penting, karena kesadaran tersebut membuat kita bersandar 

sepenuhnya kepada Roh.  Yang   penting ialah kita tidak berakhir 

dengan keputusasaan, tetapi kita perlu tahu bahwa keadaan kita 

sudah berubah secara total.  Status kita sama sekali menjadi baru.    
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Dalam Roma 6, Paulus menekankan bahwa orang Kristen 

telah dibebaskan dari kuasa dosa.  Istilah “dosa” dipakai 16 kali 

hanya dengan bentuk singular di dalam pasal 6 ini.  Dosa 

digambarkan sebagai kuasa atau tuan yang menguasai semua yang 

ada “di dalam Adam”.  Namun kelaliman dosa diputuskan bagi 

orang yang ada “di dalam Kristus”.  Oleh karena itu, dosa tidak lagi 

berkuasa atas orang percaya.
8
   

 

Mari kita melihat satu bagian dari Surat Roma, yaitu 6:1-11.  

Paulus menjelaskan panjang lebar di dalam pasal 1 sampai 5, 

bahwa manusia tidak diselamatkan oleh perbuatan, tetapi hanya 

oleh iman kepada Kristus.  Pada masa Paulus, ada orang-orang 

yang berpendapat bahwa manusia diselamatkan oleh iman, 

sehingga perbuatannya tidak penting.
9
  Mungkin di dalam jemaat-

jemaat Paulus,   ada yang menarik kesimpulan bahwa dosa dapat 

dilakukan sepenuhnya,
10

 supaya kasih karunia semakin bertambah 

(5:20b).  Paulus menjawab bahwa anggapan tersebut  adalah salah, 

“Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah 

kasih karunia itu?  Sekali-kali tidak” (6:1b-2a).  Dia menegaskan 

bahwa doktrin pembenaran oleh iman tidak mendorong orang 

Kristen makin berdosa.  Orang Kristen telah diberi status baru 

melalui karya penebusan Kristus.  Sesungguhnya setiap orang 

Kristen telah mati bersama dengan Kristus, dan dia dibangkitkan 

dengan Kristus.  Pengalaman persatuan dengan Kristus membuat 

status orang Kristen sama sekali baru.  Dia telah dipindahkan dari 

dunia lama ke dunia baru.   

                                                           
8
  Dunn, p. 367. 

9
 Pandangan ini disebut antinominianisme.  Menurut “Antinominianisme” di 

dalam Kamus Teologi (Collins, G. O‟ & Farrugia E. G., tran. I. Suharyo, 

Yogyakarta: Kanisius, 1996), “Sikap tidak menghargai atau bahkan menghina 

hukum.  Sejak zaman PB berbagai macam sekte mengajarkan bahwa orang 

Kristiani tidak lagi terikat pada hukum.  Mereka membenarkan sikap ini 

dengan menafsirkan secara keliru ajaran St. Paulus (bdk. Rm 3:8, 21) atau 

karena merasa memperoleh bimbingan Roh Kudus secara khusus yang 

membebaskan mereka dari kewajiban-kewajiban moral yang biasa”.   
10

 C.K. Barrett, “The Epistle to the Romans”, revised ed., Black‟s New 

Testament Commentary, gen.ed.  Henry Chadwick (London: Hendrickson, 

1991), p. 113. 
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Ayat 4 menjelaskan dari segi positif apakah maksud Allah 

untuk orang Kristen diberi status baru.   

Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama 

dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama 

seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh 

kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup 

yang baru.  

 

 Maksudnya ialah, supaya orang Kristen hidup dalam hidup 

yang baru.  Ayat 6 menjelaskan dari segi negatif maksud tersebut.   

Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut 

disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar 

jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.   

 

Keselamatan yang kita alami mencakup bukan hanya 

pembebasan dari hukuman dosa, tetapi juga dari kuasa dosa.  Apa 

maksud dari “manusia lama” di dalam ayat 6?  “Manusia lama” 

adalah apa yang orang Kristen miliki di dalam Adam, yaitu 

manusia masa lama, yang hidup dibawah kuasa dosa dan kematian.  

Menurut John Stott, “apa yang disalibkan dengan Kristus bukanlah 

sebagian dari diri yang dinamai natur aku yang lama, tetapi seluruh 

aku yang sebelum bertobat”
11

 Karena ketidakberdayaan manusia, 

Allah menyelamatkan manusia bukan hanya dari hukuman dosa 

tetapi juga dari kuasa dosa dengan mengubah keadaan orang 

Kristen menjadi sama sekali baru.  Paulus berkata: “Jadi siapa yang 

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

berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang” (2 Kor 5:17).    

 

Moo menafsirkan hal itu sebagai berikut: Melalui karya 

Allah, kita orang Kristen ditempatkan di dalam posisi baru.  Posisi 

ini riil, apa yang berada dalam pandangan Allah adalah betul-betul 

(pada akhirnya) riil, dan hal itu membawa konsekwensi yang nyata 

untuk kehidupan sehari-hari.
12

   

                                                           
11

 Barrett,  pp. 390-391. 
12

 Douglas Moo,  “Romans 1-8”,  The Wycliffe Exegetical Commentary, gen. 

ed. Kenneth Barker (Chicago: Moody, 1991), p. 390. 
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Sebagaimana dikatakan Moo, kita sebagai orang Kristen 

sudah ditempatkan di dalam posisi baru, sebagai anak Allah yang 

sudah ditebus oleh karya penebusan Yesus Kristus Tuhan kita.  

Perubahan yang kita alami dan status baru yang kita miliki pada 

saat ini, tentu membawa konsekwensi untuk kehidupan sehari-hari.  

Allah melakukan hal tersebut dengan maksud supaya kita sekarang 

hidup dalam hidup baru, dan tidak lagi menghambakan diri kepada 

kuasa dosa. 

     

Penyerahan Diri Kepada Allah 

 

Kesadaran tentang ketidakberdayaan diri dan pengetahuan 

tentang status baru, tidak cukup bagi kita untuk bertumbuh secara 

rohani. Ada tindakan yang mutlak penting untuk kita lakukan, yaitu 

penyerahan diri kepada Allah. Sadar atau tidak sadar, orang Kristen 

sedang berada dalam proses pengudusan. Tetapi dalam proses 

tersebut, perlu sekali bagi kita untuk berpartisipasi secara aktif.  

Karya pengudusan adalah 100% karya Roh Kudus.  Tetapi dalam 

100% tersebut, orang Kristen diberi tanggung jawab untuk 

berpartisipasi.  Tindakan partisipasi pertama ialah bahwa orang 

Kristen perlu untuk menyerahkan dirinya kepada Allah.  Ini adalah 

kewajiban orang Kristen yang hidup dalam hidup baru. 

 

Mari kita melihat Roma 6:12-14.  Sudah dilihat di dalam 

bagian II, bahwa dosa bukan lagi tuan yang berkuasa atas setiap 

orang yang ada di dalam Kristus.  Dalam perikop ini juga dikatakan 

bahwa orang Kristen tidak akan dikuasai lagi oleh dosa (14a).  Jika 

demikian bagaimana kita mengerti perintah Paulus di dalam ayat 

12 dan 13, yang sepintas lalu bertentangan dengan apa yang sudah 

dikatakan dalam bagian sebelumnya?  “Hendaklah dosa jangan 

berkuasa lagi” (ayat 12).  “Janganlah kamu menyerahkan anggota-

anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata 

kelaliman” (ayat 13).  Bagaimanakah kita mengerti soal “indikatif” 

dan “imperatif” yang sepintas lalu saling bertentangan?  Moo 

berpendapat sebagai berikut:   



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 38 

Verse 12-14, while introducing a new focus on the 

imperative, belong with vv. 1-11 as the specific and 

practical conclusion to the „indicative‟ of God‟s work for us 

in and with Christ.  The freedom from sin‟s lordship (cf. v. 

14a), freedom that is ours „in Christ Jesus‟ is to be realized 

in daily experience.  „State‟ is to become reality; we are „to 

become what we are‟ – or, with the recognition of the 

continuing work of God in our lives, we might say “become 

what we are becoming”.  Balance on this point is essential.  

“Indicative” (what God made us in Christ) and “imperative” 

(what we are to become in the world) should be neither 

divided nor confused.  If divided, with “justification” and 

“sanctification” put into separate compartments, we can 

forget that true holiness of life comes only as the 

outworking and realization of the life of Christ in us.  This 

leads to a moralism or legalism in which the believer „goes 

it on his own,‟ thinking that holiness will be attained 

through sheer effort or ever more elaborate programs or 

ever-increasing numbers of rules.   

But if indicative and imperative are confused, with 

“justification” and “sanctification” collapsed together into 

one, we can neglect the fact that the outworking of the life 

of Christ in us is made our responsibility.  This neglect 

leads to an unconcern with holiness of life or to a “God does 

it all” attitude in which the believer thinks to become holy 

through a kind of spiritual osmosis.
13

 

 

Sebagaimana dikatakan Moo, pembebasan yang dimiliki 

orang Kristen harus disadari dalam pengalaman sehari-hari.  Status 

baru yang kita miliki harus menjadi realita;  kita harus “become 

what we are”.  “Indikatif” (apa yang Allah membuat kita di dalam 

Kristus) dan “imperatif” (apa yang kita harus menjadi di dunia) 

tidak boleh dipisahkan ataupun dikaburkan.  Kalau dipisahkan, kita 

lupa bahwa kekudusan yang sejati datang hanya sebagai karya dan 

realisasi hidup Kristus di dalam kita; ini menuju kepada legalisme.  

Sebagaimana dikatakan bahwa kita sering jatuh ke dalam 

                                                           
13

 Moo, pp. 398-399. 
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kesalahan, di mana kita berusaha untuk melakukan Firman-Nya 

dengan kekuatan sendiri.  Tetapi jika indikatif dan imperatif 

dikaburkan, kita mengabaikan tanggung jawab yang harus kita 

lakukan.  Keseimbangan diantara kedua hal tersebut sangat 

penting.  Jika tidak, apa yang diharapkan Allah tidak tercapai di 

dalam kehidupan kita.   

 

Kata “sebab itu” (ayat 12) menunjukkan bahwa perintah ini 

terkait dengan apa yang dikatakan sebelumnya.  Paulus sedang 

berbicara kepada orang-orang percaya yang mengenal kuasa 

penebusan Kristus.  Kehidupan saleh adalah keperluan, bukan 

pilihan.  Orang Kristen bukan lagi hamba dosa.
14

  Dalam perikop 

ini terlihat perintah negatif dan perintah positif.  Perintah negatif 

ialah:  

Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam 

tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti 

keinginannya.  Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-

anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata 

kelaliman, . . . (6:12-13a). 

Tentu perintah tersebut mengasumsikan bahwa dosa masih 

ada; orang percaya belum terlepas dari pada dosa.  Dia berada 

“dalam daging”, tetapi juga “dalam Kristus”.  Dosa masih berlaku, 

tetapi poin Paulus ialah bahwa dosa tidak lagi berkuasa.
15

  Orang 

Kristen telah dibebaskan daripada kuasa dosa.  Tetapi hal itu tidak 

berarti bahwa orang Kristen dapat mencapai suatu keadaan 

sempurna, di mana dosa secara total dikalahkan.  Guthrie 

menafsirkan sebagai berikut:   

Untuk memahami pernyataan-pernyataan ini kita harus 

mengingat bahwa dosa tidak lagi berkuasa, tetapi telah 

menemukan tandingannya.  Paulus dapat menasihati para 

pembacanya “Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam 

tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti 

keinginannya (Roma 6:12).  Orang percaya bukan lagi 
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budak dosa, melainkan hamba Allah.  Tetapi ia masih perlu 

dihimbau agar menghindarkan ketaatan kepada dosa.
16

   

 

Murray memakai ilustrasi tentang seorang budak untuk 

menjelaskan orang Kristen yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa, 

dan masih perlu dihimbau.  Dia mengatakan bahwa jika dikatakan 

kepada seorang budak yang tidak bebas, “Jangan berkelakuan 

sebagai budak”, perkataan tersebut menjadi ejekan terhadap 

perbudakannya; tetapi seorang budak yang telah dibebaskan perlu 

dihimbau akan hal tersebut, supaya keistimewaan dan hak 

pembebasan berlaku secara efektif.
17

   

 

Perintah negatif yang terdapat ayat 12 dan 13a berhubungan 

erat dengan perintah positif yang terdapat ayat 13b.   

Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-

orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup.  Dan 

serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk 

menjadi senjata-senjata kebenaran.   

 

Dalam perikop ini dosa digambarkan sebagai tuan.  Orang 

Kristen adalah hamba dosa sebelum dia bertobat, tetapi sekarang 

dia mempunyai tuan lain, yaitu Tuhan.  Dia perlu menyerahkan diri 

kepada Tuhan sebagai tuan baru untuk  melakukan kehendak-Nya.  

Kata “tetapi” yang pertama di dalam ayat 13b menunjukkan 

kontras yang tajam, dan kata “serahkanlah” (aorist imperatif) 

menunjukkan komitmen yang sepenuh hati dan total.  Oleh karena 

tubuh orang percaya menjadi milik Allah, maka tubuhnya harus 

dipakai untuk maksud Allah yang benar.
18

   

 

Penyerahan diri kepada Allah untuk dipakai sebagai alat-

Nya mutlak perlu bagi setiap orang Kristen.  Tindakan ini termasuk 

tanggung jawab kita sebagai orang percaya dalam proses 
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pengudusan-Nya. Karya pengudusan-Nya sedang berlangsung di 

dalam diri setiap orang percaya, namun karya tersebut tidak efektif 

tanpa penyerahan diri kita kepada-Nya.    

 

Berjalan (hidup ) Oleh Roh:   

 

Penyerahan diri kepada Allah untuk dipakai sebagai hamba 

yang melakukan kehendak-Nya mutlak penting di dalam karya 

pengudusan-Nya, namun itu tidak cukup. Setelah kita menyerahkan 

diri kepada-Nya, kita perlu hidup oleh Roh secara terus-menerus.  

Dalam bagian I. kita sudah melihat bahwa orang Kristen tidak 

berdaya sama sekali untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh 

Allah.  Selanjutnya kita perlu untuk hidup oleh Roh setiap waktu, 

dengan bersandar kepada pimpinan-Nya.    

 

Mari kita melihat Roma 8:3-4:   

Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat 

karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah.  

Dengan jalan mengutus Anak-Nya sendiri dalam daging, 

yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, 

Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, 

supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang 

tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh.   

 

Hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia, karena 

manusia tidak berdaya oleh daging untuk memenuhi tuntutan 

Allah.  Allah sendiri mengambil inisiatif untuk menyelamatkan 

manusia yang tidak berdaya dengan mengutus Anak-Nya.  Karya 

penyelamatan Kristus mengubah keadaan manusia sama sekali 

baru.  Orang Kristen didiami oleh Roh dan tuntutan hukum Taurat 

digenapi oleh orang percaya yang hidup menurut Roh.   

 

Bruce menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:  

Christian holiness is not a matter of painstaking conformity 

to the specific precepts of an external law-code;  It is rather 

a question of the Holy Spirit‟s producing His fruit in one‟s 

life, reproducing those graces which were seen in perfection 
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in the life of Christ.  . . .  All that the law required by way of 

conformity to the will of God is now realized in the lives of 

those who are controlled by the Holy Spirit and are released 

from their servitude to the old order.  God‟s commands 

have now become God‟s enablings.
19

 

 

Sebagaimana dikatakan Bruce, kekudusan orang Kristen 

bukanlah soal ketaatan kepada peraturan hukum secara legalistik, 

tetapi soal Roh Kudus yang menghasilkan buah-Nya di dalam 

hidup orang Kristen.  Apa yang dituntut oleh hukum Taurat, 

sekarang dapat tercapai dalam kehidupan orang Kristen yang 

dikontrol dan dipimpin oleh Roh.   

 

Sebagaimana terlihat di atas bahwa peranan Roh adalah 

mutlak penting bagi setiap orang Kristen untuk hidup sesuai 

dengan apa yang dituntut oleh Allah.  Kita perlu berpartisipasi di 

dalam karya Roh dengan menyerahkan diri untuk dikontrol dan 

dipimpin oleh Roh.  Dengan demikian, sebagaimana dikatakan oleh 

Bruce “Gods‟s commands have now become God‟s enablings”
20

 

 

Hal ini terlihat lebih jelas di dalam Gal. 5:16-24.  Kita sudah 

melihat dalam bagian I, bahwa ada konflik di antara Roh dan 

daging di dalam diri orang percaya.  Paulus menasihati jemaat-

jemaat Galatia, “Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan 

menuruti daging” (ayat 16).  Paulus menyadari fakta bahwa selalu 

ada pencobaan bagi orang Kristen untuk melakukan apa yang tidak 

boleh dilakukan, dan apa yang seharusnya dilakukan tidak 
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dilakukan.  Paulus mengingatkan tentang kehadiran Roh di dalam 

diri orang Kristen.  Dia memimpin dan menguatkan kita.  Kekuatan 

selalu tersedia bagi kita.  Apabila kita menuruti pimpinan Roh, 

buah Roh akan tampak di dalam kehidupan kita.  Kehidupan 

Kristen harus terwujud, dan dapat terwujud.  Kehidupan Kristen 

dapat terwujud hanya apabila Roh mengarahkan dan menguasai 

kehidupan kita.
21

   

 

Ayat-ayat 22-23 mengambarkan sembilan aspek dari buah 

Roh (bentuk singular).  Paulus tidak berbicara tentang suatu 

rangkaian dari buah-buah Roh yang terbagi di antara orang-orang 

percaya; sehingga ada yang memiliki suatu sifat, misalnya: kasih, 

yang lain memiliki sukacita, dsb.  Tetapi dia menunjukkan suatu 

kelompok dari sifat-sifat yang terwujud di dalam diri setiap orang 

percaya.
22

 Sembilan aspek dari buah Roh bersifat mewakili, bukan 

daftar lengkap, seperti dalam daftar perbuatan daging (5:19-21), 

karena Paulus menyimpulkan kedua daftar tersebut dengan kata 

“dan sebagainya”(21a), atau “hal-hal itu”(23b; terjemahan LAI).
23

     

 

Buah Roh dikontraskan dengan perbuatan-perbuatan daging 

(5:19-21).  Istilah “perbuatan” diganti dengan “buah”.  Perbuatan 

berasal dari manusia, tetapi buah berasal dari Roh yang berdiam di 

dalam diri orang Kristen.  Fung menafsirkan sebagai berikut:   

The phrase directly ascribes the power of fructification not to 

the believer himself but to the Spirit, and effectively hints that 

the qualities enumerated are not the result of strenuous 

observance of an external legal code, but the natural product 

of a life controlled and guided by the Spirit.  Thus the two 

different expressions point to a contrast between the natural 

acts of the self-centered life and the ethical characteristics 
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produced by the Spirit as the believer‟s life-transforming 

power.
24

 

 

Sebagaimana dikatakan oleh Fung,  bahwa ada kontras 

tajam di antara kedua daftar tersebut. Perbuatan-perbuatan daging 

berasal dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri (self-

centered life); sedangkan buah Roh dihasilkan oleh Roh yang 

berkarya di dalam kehidupan orang percaya.  Sembilan aspek dari 

buah Roh yang indah adalah bukan hasil usaha manusia, tetapi 

hasil dari karya Roh yang bekerja di dalam diri orang percaya yang 

menyerahkan dirinya kepada-Nya.   

 

 

KESIMPULAN 

   

Bagaimanakah kita dapat bersukacita senantiasa?  

Bagaimanakah kita dapat mengasihi sesama manusia seperti diri 

kita sendiri?  Bagaimanakah kita dapat berdoa untuk orang-orang 

yang menganiaya kita?  Ini adalah tuntutan Allah bagi kita yang 

sudah menjadi anak-anak-Nya.  Di dalam Alkitab terdapat banyak 

perintah Allah dengan bentuk imperatif untuk ditaati oleh kita.   

 

Menjadi pelaku Firman, ialah suatu cita-cita dari setiap kita 

yang percaya, namun kita tahu bahwa hal itu tidak mudah.  

Sebagaimana dilihat di atas, Allah telah menyediakan dan 

menentukan suatu jalan untuk kita menjadi pelaku kehendak-Nya.  

Allah mengetahui bahwa manusia tidak berdaya untuk memenuhi 

tuntutan-Nya karena daging.  Dia menetapkan jalan yang sama 

sekali berbeda, yaitu dengan mengutus Anak-Nya untuk 

menyelamatkan kita yang terbelenggu dalam kuasa dosa, dan 

membuat status kita menjadi baru secara total.  Dia menyediakan 

Roh untuk berdiam di dalam diri kita, supaya Roh berkarya di 

dalam setiap kita yang sudah ditebus untuk menjadi serupa dengan 

gambar Anak-Nya.  Tentu kesempurnaan yang tanpa dosa tidak 

                                                           
24

 Ronald Y.K. Fung,  “The Epistle to the Galatians”,  The New International 

Commentary of the New Testament, gen. ed.  F. F. Bruce (Grand Rapids: 

Eerdmans, 1988), p. 262. 



BAGAIMANA KITA MENJADI PELAKU FIRMAN? 45 

dapat tercapai di dunia ini, namun  sedikit demi sedikit Roh 

mengubah kita yang menyerahkan diri kepada pimpinan-Nya dan 

bersandar kepada pertolongan-Nya, supaya kita dapat hidup sesuai 

dengan status baru yang  kita miliki.  Jalan yang ditentukan oleh 

Allah adalah bukan suatu cara yang bersifat legalistik, otomatis 

atau pasif.  “Segala sesuatu dikerjakan oleh Allah”, tetapi dengan 

cara dimana kita bekerja sama dengan Allah dalam proses 

pengudusan-Nya.  Menjadi pelaku Firman adalah bukan sesuatu 

yang berasal dari usaha manusia, tetapi berasal semata-mata dari 

kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh dan 

berpartisipasi secara aktif di dalam karya-Nya.


