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ABSTRAK 
 
Dosa adalah pelanggaran manusia yang bertentangan dengan kekudusan Allah. 
Signifikansi pengakuan dosa berarti pentingnya orang percaya mengakui 
keberdosaaannya di hadapan Allah untuk memperoleh keselamatan. Pengakuan dosa 
adalah sikap terbuka dan jujur dan berfungsi sebagai pengenalan yang benar akan Allah 
dan diri mereka sebagai wujud pertobatan diri manusia yang merespon akan karya 
Allah dalam dan melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. 
Untuk dapat menemukan signifikansi pengakuan dosa menurut 1 Yohanes 1:8-10, saya 
akan menafsirkan bagian ini dengan menggunakan langkah-langkah penafsiran, 
menyelidiki pandangan para teolog mengenai keberdosaan manusia, dengan 
metodeologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif atau literatur yang digunakan. 
Literatur relevan yang akan dianalisis dan hasilnya akan menjadi sumber data dalam 
penelitian. Di dalam skripsi ini diuraikan: pertama, latar belakang surat 1 Yohanes. 
Kedua, pengakuan dosa, pandangan teolog tentang keberdosaan manusia dan 
interpretasi 1 Yohanes 1:8-10, ketiga, implikasi penafsiran 1 Yohanes 1:8-10 bagi orang 
percaya. Orang percaya mengakui bahwa pengakuan dosa di hadapan Allah sangatlah 
penting, karena melalui pengakuan dosa maka mereka akan menerima pengampunan 
dari Allah. Setelah menerima pengakuan dosa ini, setiap orang percaya harus bersedia 
disucikan melalui menjadi pelaku Firman dengan meninggalkan cara hidup manusia 
lama dan terus berjuang hidup dalam perspektif manusia baru yaitu dengan terus-
menerus bersedia hidup dalam pertobatan sehingga kesucian dan kekudusan itu 
menjadi suatu kenyataan dalam diri setiap orang percaya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 
Menurut Alkitab, Allah adalah kudus maka dosa adalah sebuah pantangan bagi Dia 

(1 Petrus 1:16). Kemudian Alkitab menyatakan bahwa semua manusia telah jatuh ke 
dalam dosa dan hal ini diawali oleh kejatuhan Adam dan Hawa (Kej. 3). Adam and Hawa 
learned by peaceful experience that because God is holy and hate sin, He must push the 
sinner. The rest of the book of Genesis recounts painful stories of lives ruined as a result 
of the fall. Disobedience is sin, and it breaks our fellowship with God. But, fortunately, 
when we disobey God is willing to forgive us and restore our relationship with Him1. 
Adam dan Hawa mengalami penderitaan sepanjang hidupnya, itu adalah ketidaktaatan 
kepada Tuhan, karena Tuhan itu suci dan membenci dosa, Dia harus menghukum orang 
berdosa. Kitab Kejadian menceritakan kisah-kisah menyakitkan tentang kehidupan 
yang hancur akibat pelanggaran yang dilakukan Adam dan Hawa, ketidaktaatan adalah 
dosa dan menghancurkan persekutuan kita dengan Allah. Tetapi saat kita tidak taat 
Tuhan mau mengampuni kita dan mengembalikan hubungan kita dengan dia. Oleh 
karena itu setiap manusia yang lahir setelah Adam dan Hawa sudah berdosa (Maz. 50). 
Ini menunjukkan manusia tidak bisa beroleh persekutuan dengan Allah karena manusia 
berdosa adalah seteru Allah.  Manusia adalah ciptaan Allah dan sebagai Sang Pencipta, 
Allah berdaulat dalam segala sesuatu yang telah Dia ciptakan dan termasuk manusia 
(Kej. 1). Oleh sebab itu, setiap langkah sehingga manusia tidak dapat melakukan segala 
sesuatu apapun di luar pengetahuannya.  Ia berinisiatif memberikan wahyu, yaitu 
menyatakan terlebih dahulu kepada umat manusia kehendak-Nya. Di dalam kehendak 
Allah tersebut terdapat dua perintah tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang 
tidak boleh dilakukan. Tentu di dalam kemahatahuan Allah, dia tahu juga bahwa 
manusia memiliki dua kemungkinan dan dalam menyikapi kehendak-Nya yaitu taat 
atau tidak taat. Masalahnya adalah jika Allah tidak berdaulat ketika manusia jatuh ke 
dalam dosa? Dia pasti juga mampu menghalangi manusia untuk berbuat dosa, jika tidak 
maka kedaulatan Allah dipertaruhkan. 

Alkitab juga menyatakan tentang sejarah awal mula dosa masuk ke dalam dunia 
dan juga solusi untuk mengatasinya. Bahwa Adam adalah kepala perwakilan dari 
seluruh manusia yang lama (manusia berdosa)? Maka Kristus adalah Kepala dari 
seluruh manusia yang baru. Paulus menulis: ”sebab jika oleh dosa satu orang, maut 
telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah merima 
kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu 
yaitu Yesus Kristus” (Roma 5:17), bagaimana dengan mereka yang tidak mengenal 
Kristus/apakah mereka dapat diselamatkan dari dosa-dosa mereka? Alkitab 
mengajarkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu pasang manusia. 
Pernyataan ini jelas terlihat dalam kitab Kejadian ketika Allah menyuruh Adam dan 
Hawa untuk beranak cucu dan bertambah banyak serta penuhilah bumi (mandat 
budaya). Kebenaran ini juga diajarkan oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul 17:26, ”dari 
satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami 
seluruh muka bumi dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-
batas kediaman mereka“. Karena manusia pertama telah jatuh ke dalam dosa, maka 
seluruh keturunannya telah jatuh ke dalam dosa, maka seluruh keturunannya mewarisi 

 
1 Neil. S.wilson,the handbook of bible application (amerika:wheaton illionois,1992),575. 



 

 

dosa. Haruskah manusia mewarisi kutukan Adam dan dihukum karena pilihannya 
sendiri? 

Frederick R. Tenant, mengatakan: 
“Manusia memberontak berdasarkan kehendaknya sendiri, sehingga kehilangan 

status yang  semula. Tenant menegaskan lagi dengan mengutip pandangan dari uskup 
agung J. Wilson dan Otto Preiderer. Willson mengatakan: ”menurut ilmu pengetahuan, 
manusia jatuh ketika manusia itu pertama kali menjadi sadar akan pengetahuan dan 
kecenderungan yang sudah ada pada tahap-tahap  lebih awal dalam perkembangannya 
baik secara pribadi maupun secara bangsa dan semulanya sama sekali tidak berdosa, 
namun sesungguhnya bermanfaat sekali. Dosanya terletak pada anakrononismenya 
perlawanan terhadap kekuatan evolusioner serta ilahinya yang membuat terjadinya 
perkembangan moral dan kebenaran. Dosa adalah penyimpangan dari watak asli 
manusia  yang lebih luhur atau atau tidak berdosa yang ditemuinya di dalam batinnya 
sendiri, sejajar dengan wataknya yang lebih rendah. Dosa menurut Pfeidere adalah 
setiap makhluk yang hidup termasuk manusia cenderung untuk memuaskan dorongan 
alamiahnya sendiri. Akan tetapi kecenderungan ini tidak layak disebut dosa. Akan tetapi 
kecenderungan ini sekedar ungkapan naluri untuk menyelamatkan nyawanya. Dari 
penjelasan ini menunjukkan bahwa mereka menolak menolak adanya dosa 
warisan/turunan yang datang dari Adam dan Hawa bahkan menolak realitas dosa itu 
sendiri. Penolakan ini dipertegas oleh pernyataan Harisson Sacket Elliot, mengatakan: 
dosa bukan suatu pembawaan sejak lahir, melainkan sesuatu yang dipelajari, dan 
diperoleh sebagai “watak kedua“ sebab sifat itu dapat diubah, terutama lewat 
pendidikan.2 Ketika pandangan di atas dianggap benar, berarti Alkitab salah karena, 
Alkitab menyatakan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa (Roma 6:23). Bahkan 
oleh Yohanes dipertegas dengan mengatakan “jika kita mengatakan bahwa kita tidak 
berdosa berarti kita menipu diri kita sendiri (1 Yohanes 1:8).” Dalam bagian perikop ini 
Yohanes menekankan tentang bagaimana sikap atau apa yang harus manusia lakukan 
ketika ia mengetahui berdosa di hadapan Allah. Hal yang harus dilakukan supaya 
manusia itu memperoleh persekutuan dengan Allah yaitu dengan caranya mengakui 
dosanya di hadapan Allah sehingga mereka disebut anak-anak terang. Berdasarkan  
penjelasan di atas maka dianggap perlu untuk mempertahankan kemurnian ajaran 
Alkitab dan khususnya tentang realitas dosa, solusinya dan relasinya bagi orang percaya 
tidak diragukan lagi, terutama dalam kaitan tentang realitas dosa dan solusi yang Allah 
berikan. Oleh karena itu penelitian ini akan menjadikan Yohanes 1:8-10 sebagai pusat 
penelitiannya. Mengapa bagian ini? karena bagian ini memuat tentang hal-hal penting 
dalam kaitan realitas dosa, oknum yang berdosa yaitu manusia sehingga harus mengaku 
dosa, oknum yang memberikan solusi terhadap dosa yaitu anak Allah. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 Millard j.erickson, teologi Kristen,volum 2 (malang: ganadum mas 2003, )186 

3. Erickson, teologi Kristen 202 



 

 

BAB II 
ANALISIS LATAR BELAKANG SURAT 1 YOHANES 1:8-10 

 
1. Penulis 

Pertama, bukti eksternal. Menurut Carson Dan Moo, bahwa penulis 1 Yohanes 
berdasarkan dokument-dokumen setelah abad pertama adalah menunjuk kepada 
Yohanes murid Yesus dan ia juga adalah penulis Injil Yohanes. Misalnya Papias dan 
Irenius. Pada masa Irenius yaitu pada sekitar 180 M yang menyatakan bahwa 1 & 2 
Yohanes telah ditulis oleh Yohanes murid Yesus. Dan dia juga penulis Injil Yohanes. 
Klemens dari Aleksandria juga sependapat dengan mengatakan bahwa surat-surat ini 
berasal dari Yohanes. Pandangan yang senada juga dinyatakan oleh Simanjutak, bahwa 
menurut pandangan tradisional, surat ini adalah karya Rasul Yohanes dan tidak ada 
penulis lain yang terpikirkan pada zaman itu. Bahkan Gronen penganut kelompok  
historis kritis (merekonstruksi ulang) bahwa Rasul Yohanes adalah penulis 1 Yohanes 
menunjukkan bahwa sejak abad kedua karangan ini sudah dikutip sebagai berwibawa, 
dikatakan sebagai kitab suci oleh Polikarpus pada ± th. 150 - 155. Akan tetapi baru 
ditegaskan sejak sekitar th. 200 M. Kesamaan pikiran dan bahasa antara Injil Yohanes 
dan 1 Yohanes. Oleh karena itu Injil Yohanes dianggap sebagai tulisan Rasul Yohanes, 
maka 1 Yohanes pun dianggap tulisan rasul itu. Atas dasar kemiripan tersebut banyak 
ahli tafsir tetap berpegang pada tradisi kuno, penulis 1 Yohanes sama orangnya dengan 
penulis Injil Yohanes (Yohanes 1 adalah tambahan tangan dari orang lain).  Mereka yang 
mempertahankan bahwa penulis Injil Yohanes adalah Rasul Yohanes (menganggap 
rasul itupun penulis 1 Yohanes. Pendapat itupun didukung oleh 1 Yohanes 1:1-4. Sebab 
“kami” angkat bicara di situ nampaknya “saksi mata” Yesus dahulu. Jadi, penulis yang 
termasuk kelompok (kami) itu seorang rasul. Tidak ada alasan untuk menolak tradisi 
kuno bahwa rasul itu tidak lain Yohanes bin Zebedeus. 

Bukti internal ”menurut Carson dan  Moo bahwa surat-surat Yohanes tidak secara 
jelas menunjukkan siapa persis penulisnya. Namun demikian bukti internal 
menunjukkan bahwa banyak kesamaan antara surat 1 Yohanes dengan Injil Yohanes 
(tema, kosa-kata dan sintaksis). Misalnya penekanan tentang adanya sifat-sifat yang 
berlawanan: terang dan gelap, kehidupan dan kematian, kebenaran dan kebohongan 
dan kasih dan kebencian. J. R.W Stott mengutarakan sebagaimana dikutip oleh A. 
Simanjutak: kesamaan antara Injil dan surat jauh lebih besar antara kesamaan Lukas 
dan Kisah Para Rasul yang dikenal sebagai tulisan yang lahir dari pena yang satu. 
Penulis rupanya adalah saksi mata dari setidak-tidaknya beberapa hal yang dilakukan 
oleh Yesus (1 Yohanes 1:1-3). 

Kondisi di atas, bukan berarti semua setuju. Ada sejumlah kecil dari para kritikus 
mempertahankan bahwa penulis merupakan salah-satu dari tulisan ini (Yohanes dan 1 
Yohanes). Adalah murid dari penulis lainnya. Mereka menekankan bahwa ada 
perbedaan gaya teologinya. Misalnya ada gaya yang berbeda adalah di dalam surat kata-
kata majemuk ternyata sedikit sekali.  Mengenai teologi, adanya perbedaan pandangan 
tentang arti kematian Yesus. Akan tetapi sebagian besar ahli sependapat dengan 
pandangan tradisional bahwa penulis surat 1 Yohanes dan Injil Yohanes adalah sama. 
Jika ada perbedaan itu disebabkan tujuan yang berbeda dari kedua tulisan tersebut.  
Ketika melihat penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa walaupun surat ini tidak 
memberi petunjuk kepada penulis tertentu, sedangkan masalah ini tidak dapat 
dibuktikan secara meyakinkan sepenuhnya. Namun, mengenai siapa penulis 1 Yohanes? 
berdasarkan bukti (internal dan eksternal) yang ada, dugaan yang paling mendekati 
atau masuk akal adalah Rasul Yohanes yang adalah murid Tuhan Yesus. 



 

 

 
2. Penerima 

Penerima surat ini agak sulit ditentukan, mengapa? karena dalam surat 1 
Yohanes tidak menyebutkan siapa penerimanya dan bahkan tidak memuat tentang 
salam khusus, ucapan syukur yang formal yang biasanya terdapat dalam sebuah surat. 
Namun nampaknya penulis dan penerima memiliki hubungan yang sangat erat. Jika 
dilihat dari adanya frasa “anak-anakku” dan “saudara-saudaraku yang terkasih” yang 
digunakan secara silih berganti (1 Yohanes 2:1, 12, 18, 28, 3:21; 5:21). Jadi, diduga 
bahwa surat ini ditujukan kepada orang Kristen yang disapa begitu hangat. Pendapat 
yang sama juga diungkapkan oleh Carson dan Moo bahwa surat 1 Yohanes merupakan 
bagian dari surat-surat yang dikirimkan kepada gereja-gereja (seseorang di wilayah 
Efesus). 3 

 
3. Tahun Penulisan 

Surat-surat Yohanes beredar di gereja-gereja Kristen di dalam dan di sekitar kota 
Efesus, yang pada waktu itu merupakan provinsi Romawi di Asia. Sekarang wilayah itu 
dikenal Turki. Surat 1 Yohanes ditulis sekitar tahun 90 M, dan ketika itu ia sudah 
mendekati usia 100 tahun. Rasul ini adalah orang terakhir di antara kedua belas rasul 
yang masih hidup, dan ia juga hidup lebih lama dari pada rasul Paulus yang menjadi 
martir pad masa pemerintahan Nero pada tahun 67 atau 68. Terdapat silang pendapat 
dari para ahli tetapi banyak yang yakin bahwa Yohanes telah terlebih dahulu menulis 
Injil Yohanes sebelum ia menulis ketiga suratnya dan akhirnya menulis kitab Wahyu 
beberapa tahun kemudian, setelah ia dibuang ke pulau Patmos dalam masa pengejaran 
oleh Domitianus kaisar Romawi. Namun, pada waktu Yohanes menulis suratnya yang 
pertama, tidak terjadi pengejaran, sehingga surat tersebut dapat diedarkan ke semua 
gereja Asia.4 Menurut Carson Dan Moo terdapat beberapa pendapat tentang tahun 
penulisan 1 Yohanes. Ada yang menduga ditulis pada pada tahun 70 M, 100M, 130M,. 
Gronene sendiri menduga bahwa 1 Yohanes ditulis pada tahun 125 M. Ia beralasan 
bahwa penulis yang agaknya mewakili kelompok tertentu, penerus tradisi Yohanes, 
adalah seorang yang sepenuhnya menyerap tradisi itu. Sebagai orang yang berwibawa 
ia menyalurkan kepada sidang pembaca dan menyesuaikannya dengan keadaan. Oleh 
karena itu tulisan itu sudah dikutip di pertengahan abad kedua masehi, maka 1 Yohanes 
paling lambat mulai beredar pada awal abad itu. Kalau 1 Yohanes benar-benar 
menyusul Injil Yohanes, maka waktunya dapat ditentukan: sebelum sekitar tahun 125 
atau sekitar abad yang pertama. Pandangan Groenen ini mengikuti pandangan 
kelompok bahwa penulis bukan 1 Yohanes yang juga dalah penulis Injil.  Carson Dan 
Moo mengemukakan bahwa pandangan yang memberi penanggalan setelah 100 M 
menggunakan alasan rekonstruksi yang spekulatif semata. Bahkan mengesampingkan 
bukti-bukti lain. Misalnya penetapan tanggal P5 yang membuat Yohanes 18 dan 
biasanya diberi penanggalan 125 M. Atas dasar alasan ini maka Carsoon Dan Moo 
berpendapat bahwa penanggalan 1 Yohanes adalah antara tahun 80-85 M dengan 
alasan bahwa surat 1 Yohanes ditulis setelah Injil Yohanes dan surat ini berisi tentang 
meneguhkan dan menguatkan iman jemaat dalam menghadapi bidat (1 Yohanes 2:18). 
Menurut penulis sendiri mengikuti pendapat Carson Dan Moo karena penulis setuju 
juga bahwa 1 Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Alasannya adalah dari semua penafsir 

 
3 Carson dan moo, an introduction, 797. 

4 Groenen, pengantar ke dalam perjanjian baru,361 



 

 

yang mendekati adalah Rasul Yohanes karena  ia adalah termasuk saksi mata sendiri (1 
Yohanes 1:1). 

Tujuan penulisan dari surat ini jelas bahwa pembacanya telah diperhadapkan 
dengan suatu bentuk pengajaran sesat yang menyangkal inkarnasi. Yohanes sedang 
menentang semacam ajaran ini. Apa yang ditentangnya rupanya merupakan kebidatan 
pada tahap yang mula-mula yang kemudian berkembang menjadi docetisme. Mereka 
menyangkal inkarnasi dan Yohanes menganggap itu adalah masalah yang sangat serius. 
Pengaruhnya adalah sama seperti mencabut jantung Kekristenan, karena apabila 
Kristus tidak sungguh-sungguh menjadi manusia dan tidak benar-benar mati untuk 
manusia, maka tidak ada pendamaian bagi dosa-dosa manusia.  Yohanes menulis ini 
untuk menghilangkan kekhawatiran pembacanya disaat mereka tiba pada kesadaran 
mengenai kedudukan mereka di depan Allah. Ia mengungkapakan arti seseorang 
menjadi Kristen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

BAB III 
SIGNIFIKANSI PENGAKUAN DOSA MENURUT 1 YOHANES 1:8-10 

 
A. PENGAKUAN DAN DOSA 

Berbicara tentang pengakuan berarti berbicara tentang tindakan seseorang yang dilakukan 
secara langsung yang bisa dilakukan oleh orang banyak atau tidak. Tindakan tersebut dapat 
berdampak bagi orang lain bahkan juga dapat merugikan pelaku pengakuan. Akan tetapi 
berbicara tentang pengakuan dosa, itu berkaitan dengan manusia dan penciptanya. Mengaku 
dosa itu adalah hal yang tidak mudah dilakukan oleh manusia. Karena sebuah pengakuan dosa 
harus membawa kepada perubahan hidup dari perilaku yang biasa dikenal dengan pertobatan. 
Mengaku berarti mengatakan hal yang sebenarnya (Mat. 5:37). Kata dosa artinya pelanggaran 
atau ketidaktaatan. Dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan dari dosa itu timbullah 
kematian, dan kematian menjalar ke seluruh manusia, sebab semua orang telah berdosa. 
Anthony A. Hoekma menyatakan ”karena orangtua pertama kita pertama jatuh ke dalam dosa  
sebagai pribadi yang diciptakan, maka dalam kaitannya dengan dosa yang pertama manusia, 
kita berbicara tentang kehendak “kehendak yang primitif”. Allah menciptakan manusia yang 
baik tanpa pemikiran atau kehendak untuk berbuat dosa. Merfin M. Temple 
menyatakan, “Allah merencanakan suatu dunia penuh kasih sayang dan gelak tawa di 
mana manusia baik laki-laki dan perempuan dapat hidup dengan bahagia di tengah 
keluarga dan di antara teman-teman, tetapi dosa masuk ke dalam dunia untuk 
menghancurkan rencana baik Allah tersebut.5 Sebuah sumber menyatakan, ada dua 
akibat yang terjadi akibat dosa: 

 
a. Dosa Dan Kecemaran Memasuki Hati Dan Kehidupan Adam 

Adam meneruskan dosa ke dalam arus kehidupan umat manusia, sampai  
merusak semua orang sesudah itu, kini semua orang lahir ke dunia dengan 
kecenderungan untuk berbuat dosa dan kejahatan (Roma. 5:19; 1:21; 7:2, Kej. 6:5, 12; 

 
5 Merfin M. TEMPLE, Allah dan manusia (bandung: kalam hidup,1959)16. 



 

 

8:21, Mazmur 14:1-3, Yeremia 17:9).6 Jhon Piper mengatakan “dosa seperti tenggelam 
ke dalam pasir hisap dan keselamatan seperti ditarik ke perusahaan batu oleh orang 
kuat. 

Selanjutnya di dalam Alkitab, baik PL maupun PB memahami dosa sebagai “yang 
tidak kena sasaran” yang digambarkan dengan berbagai istilah yaitu: pemberontakan, 
kebengkokkan, dan pelanggaran (Rm. 4:25), kebodohan, penyelewengan (Rm. 3:12), 
tidak percaya, mementingkan diri sendiri, tidak menurut hukum (1 Yohanes 3 :4), 
kejahatan (Rm. 1:29), ketidak-taatan (Ef. 2:1-2). 
 Pengakuan berasal dari bahasa latin yaitu “confesio” (bentuk tunggal confessio) 
serumpun dengan kata kerja “confiteri” atau “confession” di samping mengandung arti 
“menyatakan diri bersalah, mengaku kesalahan” berarti juga ”memuji“. Di dalam kosa 
kata latin Kristen, kedua arti itu secara khusus diarahkan kepada Tuhan.  Sebagai objek: 
mengaku bersalah di hadapan Tuhan, memuji Tuhan, bahkan muncul arti yang ketiga 
yaitu mengaku sesuatu tentang Tuhan ”pengakuan iman.” Menurut KBBI “pengakuan” 
adalah mengaku (menyatakan) mengakui dirinya benar atau salah. Pengakuan adalah 
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang misalnya ia menyatakan diri bersalah atau 
mempunyai hutang. Di bawah ini akan menjelaskan pemahaman tentang dosa. 
 
b. Pandangan Para Teolog Tentang Keberdosaan Manusia 

Origenes, jiwa-jiwa manusia sudah berdosa dalam masa pra-eksistensi dan ketika 
jiwa itu ke dalam dunia, maka jiwa itu sudah berdosa. 

Thomas Aquinas, ia mengenal pembedaan dosa sebagai berikut : peccatum venial 
(dosa yang dapat diampuni); peccatum mortale (dosa berat yang tidak dapat diampuni); 
peccatum in deum in seipsum originale et in proximum (dosa terhadap Allah, diri 
sendiri dan sesama); peccatum origenale (dosa asali) dan peccatum actuale (dosa 
perbuatan). 

Menurut Martin Luther, baginya dosa utama adalah “ketidakpercayaan”, John Calvin 
menyatakan bahwa semua dosa adalah melawan Allah. Hal itu adalah hal yang serius 
oleh karena membawa kepada maut, dosa sekecil apapun merupakan tindakan 
pemberontakkan melawan Allah. 

 
c. Pandangan Alkitab Tentang Keberdosaan Manusia 

Alkitab membuktikan tentang natur dosa malaikat terdapat di dalam Yud. 6 “ia 
menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi 
yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia 
kelemahan sampai penghakiman pada hari besar.” Dengan abadi di dalam dunia 
kelemahan sampai pada penghakiman hari besar, dengan demikian para malaikat ini 
memiliki otoritas kekuasan yang lebih tinggi. Jadi, yang menjadi akar dari dosa mereka 
adalah kesombongan. Ketika Adam dan Hawa jatuh, dicobai oleh iblis dalam wujud 
seekor ular (Kej. 3:1). 
 

 
 
 
 
 
 

 
6 http://artikel dosa,/php,8421. 
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BAB IV 
IMPLIKASI BAGI ORANG PERCAYA 

 
A. TEOLOGIS 

Berdasarkan penafsiran 1 Yohanes 1:8-10 dapat ditemukan beberapa implikasi 
teologis. 
1. Allah adalah Allah yang setia 

Allah yang dipercayai orang percaya melalui karya Kristus adalah Allah yang 
setia dan adil. Sikap kesetiaan Allah dan keadilan Allah nampak di dalam karya-
Nya dalam mengampuni dan menyucikan dosa setiap orang yang mengaku 
dosa (Roma 6:23). 

2. Allah yang Adil 
Allah yang diimani oleh orang percaya adalah Allah yang adil di mana Ia tidak 
berkompromi dengan dosa. Upah dosa sendiri ialah maut. 

3. Pengampunan dan penyucian datang dari Allah. 
Akibat dari kesetiaan Allah dan keadilan Allah yang Ia kerjakan melalui karya 
Kristus, Allah mengampuni dosa manusia. 
 

B. PRAKTIS 
1. MEMILIKI PEMAHAMAN YANG BENAR AKAN ALLAH 

Setelah setiap orang percaya memahami Allah yang berkarya dalam dan 
melalui Yesus dengan benar seperti yang telah diuraikan dalam bagian teologis di 
atas. Maka sikap praktis yang harus hadir dalam diri orang percaya adalah “sikap 
terbuka dan jujur” atas keberdosaannya setiap orang percaya seyogyanya tidak 
mengembangkan sikap hidup yang membela diri atas pelanggaran yang telah 
mereka perbuat dengan selalu hidup dengan banyak berdalik. Karena sikap hidup 
yang demikian adalah sikap hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. 

 
2. Bersyukur kepada Allah 

Allah bukan pendusta tetapi Allah yang setia. Setiap orang percaya harus 
bersyukur kepada Allah karena Ia tidak pernah berdusta. Firman-Nya adalah ya dan 
amin. Rasul Paulus dalam suratnya mengatakan “sebab jika oleh dosa satu orang 
(Adam) masuk ke dalam dunia dan kematian melalui dosa”. Paulus 
membandingkan manusia yang pertama dengan Kristus (Roma 5:17-18). Kristus 
adalah ciptaan yang baru bagi orang berdosa untuk memberi kehidupan yang kekal. 
Kristus yang memiliki tanggung jawab yang besar yang diberikan oleh Bapa untuk 
umat manusia yang berdosa, dengan menggenapi janji Allah kepada manusia yaitu 
menyelamatkan manusia dari dosa. Dengan demikian Kristus rela mati bagi 
manusia untuk memenuhi atau menggenapi janji Allah tersebut. Di kayu salib, 
Yesus berkata, ”sudah selesai.” Lalu Ia menundukkan kepala-Nya dan menyerahkan 
nyawa-Nya. Dengan demikian tugas dan tanggung jawab yang besar itu yang telah 
diberikan kepada-Nya telah diselesaikan. 

 
3. Mengaku Dosa 

Sikap hidup yang harus menjadi bukti dari menerima karya Allah dalam Yesus 
Kristus. Baik itu yang berelasi dengan kesetiaan. Dan keadilan Allah dalam Yesus. 
Bahwa melalui-Nya pintu pengampunan dan bahkan penyucian telah terbuka. Dan 
tersedia bagi setiap orang percaya. 

  



 

 

4. Menyucikan Diri Dengan Hidup Dalam Pertobatan 
Setelah menerima pengampunan dosa ini, setiap orang percaya harus bersedia 

disucikan menjadi pelaku Firman dengan meninggalkan cara hidup manusia lama  
dan terus berjuang hidup dalam perspektif manusia baru yaitu dengan terus 
menerus hidup bersedia hidup dalam pertobatan sehingga kesucian dan kekudusan 
itu menajdi suatu kenyataan dalam diri setiap orang percaya. 

  
 
 
 
 
 
 
 

BAB V 
PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

Sebagai kesimpulan dari pembahasan 1 Yohanes 1:8-10, bahwa seseorang yang 
menjadi Kristen yang menjadi pengikut Kristus dan berada di dalamnya harus selalu 
menjaga kekudusan hidupnya. Sebab ketika seseorang Kristen yang sejati harus jauh 
dari tindakan kejahatan (dosa). Orang Kristen mungkin saja berbuat salah oleh karena 
sebagai manusia tidaklah sempurna dan selalu membuat kesalahan, namun seorang 
Kristen yang sejati harus melepaskan dirinya dari perbuatan dosa yang terus-menerus 
dan membawa pada pertobatan. Artinya ketika seseorang menyebut dirinya sebagai 
orang Kristen tetapi masih melakukan perbuatan yang jahat, sesungguhnya orang 
tersebut bukan orang Kristen sejati sebab orang yang diselamatkan akan mengerjakan 
buah pertobatan. Iman yang menyelamatkan kepada Kristus, namun di samping itu ada 
sebuah tindakan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.  Sebab iman 
tanpa perbuatan pada hakekatnya adalah mati (Yakobus 2:26). 

Kedua hal ini tiada bertentangan tetapi saling melengkapi satu sama lainnya, 
seperti dua sisi pada dua mata uang saling mempersatukan. Selama hal ini Yohanes 
melihat bahwa keadaan jemaat di Efesus yang sedang dirasuk oleh pengajaran yang 
sesat, sehingga merasa perlu untuk kembali kepada kepercayaan semula tentang 
Kristus yang adalah sungguh-sungguh Allah atau Sang Pencipta dan sungguh-sungguh 
manusia yang sejati yang tidak berdosa tetapi menebus semua umat-Nya dari dosa. 
Penyangkalan akan Kristus akan membawa orang tersebut masuk ke dalam kegelapan 
dan tidak memiliki hidup yang kekal melainkan kebinasaan. Akan tetapi apabila 
seseorang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juruslamat yang hidup bagi hidupnya 
maka orang itu akan diampuni, disucikan dan memiliki hidup yang kekal. Menjadi orang 
Kristen yang sejati maka kita dituntut untuk hidup di dalam kebenaran-Nya serta setia 
kepada Firman-Nya. Seorang yang telah percaya kepada Allah yang hidup tidaklah 
mungkin mengerjakan perbuatan yang jahat seperti orang yang tidak mengenal Allah. 


