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ABSTRAK 
 
Predestinasi adalah sebuah doktrin alkitabiah yang telah menuai banyak kontroversi 
dalam dunia teologi.  Alkitab secara gamblang menjelaskan bahwa predestinasi ataupun 
keselamatan manusia merupakan hak prerogatif Allah yang di dalamnya tidak 
dipengaruhi oleh unsur apapun dari pihak luar termasuk manusia. Namun selalu saja 
ada orang-orang atau paham tertentu  yang berusaha untuk memunculkan suatu “opini” 
baru yang dilatarbelakangi oleh asumsi-asumsi belaka, yang beranggapan bahwa 
keselamatan manusia merupakan hasil usaha dari manusia itu sendiri.  Ketika bicara 
tentang predestinasi maka hal yang esensial adalah merujuk pada kedaulatan dan 
anugerah Allah, karena hanya oleh anugerah-Nya, Ia mempredestinasikan beberapa 
orang untuk diselamatkan, karena pada dasarnya semua manusia telah mengalami 
reprobasi  ketika manusia pertama (Adam) yang adalah representasi dari seluruh 
manusia jatuh dalam dosa (Rm. 3:23). Sementara dalam kedaulatan-Nya, Ia menentukan 
segala sesuatunya termasuk keselamatan manusia. Skripsi ini penulis menjelaskan 
pertama, Sejarah perkembangan teologi mengenai doktrin predestinasi, Kedua, Makna 
predestinasi bagi orang percaya. Ketiga,Implikasi bagi orang percaya dalam praktik 
hidup dan penginjilan, Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan Naratif, library research (studi perpustakaan). Skripsi ini disusun untuk 
memberikan suatu pemahaman tentang pentingnya sikap orang percaya dalam 
meresponi akan anugerah Allah melalui praktik hidup, bahkan dalam lingkup yang lebih 
luas melalui penginjilan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang: Latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, 
metodologi dan prosedur penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

 
A.  Latar Belakang Masalah 

 Setiap mahkluk hidup memiliki sifat dapat mempengaruhi sesuatu tetapi juga 
dipengaruhi oleh sesuatu di luar eksistensinya. Berkaitan dengan hal ini pola hidup 
manusia juga dapat dipengaruhi oleh apa yang ia pahami sebagai sebuah kebenaran. 
Demikian pula dengan doktrin gereja yang juga memberikan pengaruh besar bagi gereja 
atau orang percaya. Sebut saja doktrin Predestinasi.1 Ketika berbicara tentang 
Predestinasi maka hal ini berkaitan dengan pokok keselamatan yang pada dasarnya 
adalah merupakan kebutuhan vital manusia2. Meskipun demikian,  hal ini secara umum 
bersifat misteri namun bukan berarti bahwa manusia tidak dapat memahaminya, 
melainkan ada rahasia-rahasia ilahi tertentu yang TUHAN izinkan manusia untuk 
menyelaminya. Alkitab secara jelas telah mengungkapkan kebenaran ini, yakni: “Hal-hal 
yang tersembunyi ialah bagi TUHAN, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi 
kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala 
perkataan hukum Taurat ini” (Ul. 29:29). Teks di atas memberikan indikasi bahwa tidak 
secara mutlak TUHAN merahasiakan segala sesuatu terhadap ciptaan-Nya, melainkan Ia 
juga mau menyingkapkan sesuatu yang rahasia bagi umat-Nya. Namun ketika berbicara 
mengenai topik doktrin predestinasi John Calvin memberikan nasihat bagi orang yang 
hendak mempelajarinya. Menurut Calvin, “dalam membicarakan predestinasi, terdapat 
dua sikap yang perlu dihindari, yakni: keingintahuan yang berlebihan tentang hal yang 
Allah tidak nyatakan dan ketakutan yang berlebihan dalam mengajarkan apa yang telah 
dinyatakannya.3 Hal ini juga dijelaskan oleh C H. Spurgeon seperti yang dikutip oleh Adi 
Putra,  

         Berbagai upaya telah dilakukan untuk membuktikan bahwa ayat tersebut 
bukan mengajarkan tentang predestinasi, namun semua upaya tersebut telah 
melakukan manipulasi bahasa sedemikian rupa, dan saya pun tidak akan 
membuang waktu untuk membahasnya.... Saya membaca: “Dan semua orang yang 
ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, menjadi percaya”. Dan saya tidak akan 
membelokkan teks tersebut, sebaliknya saya akan memuliakan anugerah Allah 
yang menjadi sumber dari iman yang dimiliki oleh semua orang......Bukankah Allah 
yang mengaruniakan kecondongan hati untuk percaya? Bila manusia telah 

 
1 Predestinasi secara sederhana dapat dijelaskan sebagai doktrin yang mengajarkan bahwa Allah 

memilih manusia yang diselamatkan-Nya sesuai dengan kedaulatan-Nya dalam rencana keselamatan-Nya 

sebelum dunia dijadikan. R. C. Sproul, Kaum Pilihan Allah (Malang: SAAT, 2000), 1. 

 2 Vital yang penulis maksudkan adalah suatu yang sangat penting  dalam kehidupan manusia sehingga 

tidak bisa diabaikan. Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 

1262. 

 3 Edwin H. Palmer, Lima Pokok Calvinis, (Surabaya: Momentum, 2009), 186. 
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ditentukan untuk memperoleh hidup yang kekal, tidakkah dalam semua hal Dia 
yang akan mengaturnya bagi mereka? Salahkah tindakan Allah yang memberikan 
anugerah-Nya kepada manusia? Bila Dia dibenarkan untuk memberikannya, maka 
salahkah bila Dia merencanakan pemberian itu? Akankah anda merasa bahwa 
pemberian-Nya bersifat kebetulan belaka? Bila Dia dibenarkan untuk 
merencanakannya sebelum hari penganugerahan tersebut tiba – karena Dia tidak 
pernah berubah – sejak dari kekekalan.4 

 
 Berdasarkan pernyataan Spurgeon di atas memberikan indikasi bahwa sekalipun 
sebagian manusia (kelompok—paham) tidak menerima doktrin Pedestinasi namun 
bukan berarti bahwa doktin tersebut akan kehilangan kekuatan. Dan bahkan ada upaya 
kelompok (baca: paham) tertentu berusaha untuk mengalihkan perhatian pada pokok 
yang lain, tetapi sesungguhnya ketetapan dan tujuan Allah tidak dapat digagalkan oleh 
usaha apapun. Hal inipun kembali dikonfirmasi oleh Watchman Nee, ia menyatakan, 
 

Untuk menggenapi tujuan kekal Allah, Allah perlu menciptakan manusia. Tetapi 
sebelumnya, Dia harus memilih beberapa dari mereka dari antara milyaran orang untuk 
menjadi putera-putera-Nya. Maka, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Dia telah 
memilih orang-orang tertentu.5 

Rasul Paulus menegaskan: “Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum 
dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya” (Ef.1:4). Sehingga 
dari sini terlihat jelas bahwa salah satu tujuan dari pilihan Allah adalah agar mereka 
yang dipilih untuk memiliki kekudusan hidup. Istilah kudus secara harafiah bermakna: 
dikhususkan, diistimewakan, diabdikan, kepada sesuatu yang “kudus” tergolong dalam 
kategori jenis lain.6 Hal ini berarti bahwa mereka yang masuk dalam daftar orang 
pilihan adalah mereka telah diistemewakan, diabdikan untuk suatu tujuan yang khusus, 
yakni: kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kitab Imamat 19:2, TUHAN Allah 
berfirman kepada Musa, “Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah 
kepada mereka: Kuduslah kamu, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, kudus. Itu sebabnya maka 
dapat dipahami bahwa salah satu dari tujuan pilihan tersebut adalah agar orang pilihan 
dapat hidup dalam kekudusan. Rasul Paulus kembali menegaskan “… sebab Allah dari 
mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu 
dan dalam kebenaran yang kamu percayai” (2Tes. 2:13b).  Selain itu, Alkitab juga 
dengan jelas mencatat bahwa sejak kekekalan Allah telah memilih sebagian orang (baca, 
orang percaya) untuk diselamatkan. Namun dalam memahami dan memaknai akan hal 
ini maka bisa saja akan menimbulkan pemahaman yang beragam7, bagi sebagian orang 

 
 4 Adi Putra,  Predestinasi Dan Kehendak Bebas Manusia: Jurnal Arastamar Vol. II, No. 1Agustus 

2012, (Jakarta: DELIMA, 2012), 111. 
5 Watchman Nee, Keselamatan – Buku Pelajaran Tingkat Satu – Keselamatan Penuh Allah, (Bandung: 

Living Stream Ministry, 1994), 13 
6 Gerrit Riemer,dkk, Berteologi abad XXI : Menjadi Kristen Indonesia Di Tengah Masyarakat Majemuk 

(Jakarta: Perkantas, 2015), 621.   
7 Kata beragam yang penulis maksudkan adalah  bebera pemahaman dari para teolog yang  

berkontradiksi, seperti: C H. Spurgeon, yang  percaya bahwa Allah sejak kekekalan telah merencanakan karya 

keselamatan sekaligus beranugerah bagi sebagian orang (Kaum Pilihan) untuk diselamatkan. Putra, Predestinasi 

Dan Kehendak Bebas Manusia, 111. Sementara  W. Elert,  berpendapat bahwa, ketika kita menerima doktrin 

predestinasi maka kita seolah-olah menghambat Amanat Agung serta membatasi sifat kasih Allah yang 

universal. Theol. Dieter Becker, Pedoman Dogmatika: Suatu Kompendium Singkat, (Jakarta: BPK. Gunung 

Mulia, 1996), 147. Selanjutnya,  A. A Hoge, memunculkan tentang sikap manusia (positif – negatif)  yang tidak 

dapat dihindari ketika berbicara tentang Predestinasi. Arif Santoso, The God Way: Target Anda Diselamatkan 

dan Goal Anda Memerintah Kerajaan Bersama-sama Dengan Allah, (Jakarta: PT. MEC, 2006), 67.   
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doktrin ini menjadi sebuah panggilan untuk penginjilan serta menjaga kekudusan hidup 
sebagaimana tujuan kekal Allah dari predestinasi itu sendiri. Menurut Billy Kristanto, 

Penginjilan atau pemberitaan Injil adalah suatu hal yang wajar dalam kehidupan Kristen 
(baca, orang percaya) sama seperti doa yang merupakan hal yang sangat normal dalam 
kehidupan Kristen, dengan demikian penginjilan bukan suplemen, melainkan 
merupakan perkara dasar dalam kehidupan Kristen.8 
Ternyata pendapat Kristanto inipun, memiliki dasar alkitabiah yang kokoh. 

Misalnya, dalam 1 Kor. 9:16 rasul Paulus menulis, karena jika aku memberitakan Injil, 
aku tidak memiliki alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. 
Maka dengan kata lain penginjilan merupakan suatu “keniscayaan” atau tidak bisa tidak 
ada. Ketika menyatakan kalimat di atas, Paulus sedang memperingatkan dirinya 
“celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil”.  Dalam ayat 17 Paulus menyampaikan 
bahwa penginjilan itu bersifat wajib bukan fakultatif. Penginjilan merupakan mandat 
keharusan bukan pilihan. Ada pun beberapa teks Alkitab yang secara gamlang tentang 
bagaimana Allah dalam kekekalan telah melakukan predestinasi bagi manusia. Dari ayat 
di atas menjelaskan bahwa semua manusia yang mampu untuk percaya adalah mereka 
yang telah dipilih oleh TUHAN dari sejak semula.   

Dua ayat di atas merupakan sebagian kecil dari sekian banyaknya teks Alkitab 
yang menjadi titik berangkat dari pemikiran bahwa Allah telah memilih/menetapkan 
(baca, doktrin Predestinasi) segala sesuatu sebelumnya, dan termasuk penentuan-Nya 
tentang orang yang akan percaya, dan oleh karena itu  mereka juga  akan  menerima 
kasih karunia Allah serta diselamatkan.9  

Oleh karena itu, maka muncul masalah baru dan kekristenan akan menghadapi 
antinomi10 bagaimana tidak, Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga Ia memberikan 
perintah (baca, Amanat Agung) kepada murid-murid-Nya untuk memberitakan Injil ke 
seluruh dunia dan menjadikan seluruh bangsa menjadi murid-Nya (Mat. 28:19-20). Lalu, 
pertanyaan yang akan muncul adalah jika, Allah sudah menetapkan segala sesuatu sejak 
semula termasuk sebagian manusia untuk menerima kasih karunia dan diselamatkan, 
maka untuk apa perlu dilakukan penginjilan atau pemberitaan Injil ke seluruh dunia? 
Sehingga  timbul sebuah perspektif bahwa usaha pemberitaan Injil hanya sebagai 
sebuah tindakan yang sia-sia ataupun mubasir. W. Elert berpendapat bahwa: Ajaran 
Calvin tentang predestinasi merampas aspek universalitas karya keselamatan Allah dan 
mengenakan jala yang membelenggu Injil.11  

Bahkan J. I Packer menyatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini (baca, 
Predestinasi) kemungkinan akan melemahkan tanggung jawab orang Kristen dalam 
memenuhi panggilan Amanat Agung serta melahirkan kebiasaan untuk bersikap pasif 
dan berpuas diri dalam kemerosotan dan dosa.12 Mengapa bisa demikian, di satu sisi 
orang bisa saja berpikir jika Allah sejak kekekalan sudah memilih sebagian orang untuk 
diselamatkan dan pada akhirnya pasti diselamatkan, karena tidak mungkin Allah gagal 
dalam menggenapi rencana-Nya (Rm.8:29-30). Ayub menyatakan tentang Allah: "Aku 
tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang 
gagal” (Ayb 42:2). Lalu pertanyaannya apa kontribusi Injil bagi dunia? karena nantinya 
mereka (orang pilihan) juga pasti selamat dan sebaliknya yang lain (mereka yang tidak 

 
 8 Billy Kristanto, Ajarlah Kami Bertumbuh, (Surabaya: Momentum, 2006), 132. 
 9   R. Soedarmo, Ikhtisar Dogmatika, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2002), 129 

 10 Antinomi, Kamus Singkat Oxford mendefinisikannya sebagai “suatu kontradiksi antara kesimpulan-

kesimpulan yang terlihat sama-sama logis, sama-sama masuk akal, sama-sama penting. 
 11 Becker, Pedoman Dogmatika, 147. 

 12 J. I Packer, Penginjilan dan Kedaulatan Allah, (Surabaya: Momentum Christian Literatur, 2003), 2. 
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dipilih pasti akan binasa). Di sisi lain ada juga pemahaman bahwa kekudusan hidup 
seolah-olah tidak perlu (hidup se-suka hati) karena kekudusan dianggap sebagai sesuatu 
yang tidak penting. Bahkan mungkin akan membuka kesempatan bagi mereka yang 
merasa sebagai orang pilihan untuk hidup dalam berbagai sikap yang salah.  Menurut A. 
A Hodge, ada beberapa tindakan yang merupakan dampak negatif dari konsep tentang 
pilihan Tuhan atau predestinasi, yakni:  Memimpin mereka (orang pilihan) pada 
kehidupan yang tidak tertib dan sembarangan, menghindari evaluasi diri yang 
sebenarnya, persekutuan dengan Allah dingin dan ogah-ogahan.13  

Dari berbagai pemahaman di atas yang kontradiksi tentang makna ataupun 
dampak predestinasi terhadap penginjilan serta praktik hidup orang percaya, maka 
penulis menyimpulkan bahwa dalam memaknai doktrin predestinasi ternyata masih 
terdapat persepsi yang beragam sehingga dapat menimbulkan respons yang berbeda 
yakni saling bertolak belakang (positif-negatif). Oleh karena itu penulis ingin mengkaji 
lebih mendalam serta berusaha menyatukan perbedaan yang ada sehingga gereja/orang 
percaya masa kini dapat memaknai dengan benar akan rencana Allah yang agung bagi 
manusia dalam doktrin predestinasi.  
 
B. Perumusan Masalah 
Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis akan merumuskan masalah dengan 
memilih point nomor 3 yaitu: Kurangnya orang percaya memahami makna predestinasi 
sehingga mengakibatkan pola hidup yang tidak memuliakan Allah dan mengabaikan 
penginjilan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Arif Santoso, The God Way, 67. 
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BAB II 

SEJARAH PERKEMBANGAN TEOLOGI MENGENAI  DOKTRIN 

PREDESTINASI 
 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan  tentang istilah  predestinasi,  

perkembangannya dan beberapa pandangan teolog terhadap doktrin  predestinasi. 

 

A. Pengertian Istilah Predestinasi 

Istilah ‘Predestinasi’14 sebenarnya tidak lagi merupakan hal baru dalam ajaran teologi 

Kristen bahkan dapat masuk dalam kategori barang yang sudah usang dan mungkin saja 

sebagian orang tidak lagi tertarik untuk membicarakan hal ini. Tetapi bagi penulis topik 

predestinasi tetap perlu dibicarakan karena masih relevan bagi manusia di segala abad. Kata 

Predestinasi berasal dari kata predestine (Inggris) yang berarti: mentakdirkan; menentukan 

atau memutuskan lebih dahulu.15  Dan kata latin yang digunakan untuk kata “pemilihan” ialah 

praedestinatio, dari kata kerja “praedestinare” yang sama dengan menetapkan lebih dahulu.16 

Demikian juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Predestinasi diartikan sebagai takdir, 

ketentuan Tuhan, yang sudah lebih dahulu ditentukan Tuhan.17 Kemudian, Johanes Calvin 

mendefinisikan predestinasi sebagai keputusan Allah yang kekal yang dengannya Ia 

menetapkan untuk diri-Nya sendiri  apa yang dikehendaki-Nya akan terjadi atas setiap 

orang.18 Berdasarkan beberapa definisi dari kata predestinasi di atas, maka tidak ada alasan 

untuk mengabaikan apalagi melupakan untuk tidak membicarakan predestinasi. Karena 

bagaimanapun predestinasi merupakan pokok penting yang berkaitan erat dengan kehidupan 

dan keselamatan manusia,  baik di dunia sekarang maupun di dunia akhirat.  R. C. Sproul 

menyatakan bahwa bicara mengenai predestinasi berarti  berkaitan dengan tujuan akhir hidup 

mausia, yaitu sorga atau neraka. Dan tujuan akhir ini hanya ditentukan oleh Allah bukan saja 

sebelum manusia sampai ke sana, tetapi sebelum ia dilahirkan.19 

Namun ketika berbicara tentang rencana dan keputusan Allah dalam kekekalan 

(predestinasi) dalam hubungannya dengan keselamatan manusia, maka perlu diakui bahwa hal 

ini bukanlah sesuatu yang mudah walaupun sudah usang. Tetapi  justru menuai banyak 

kontroversi dari masa ke masa di berbagai kalangan pemikir (kaum intelektual Kristen) sejak 

pertengahan abad ke-4 hingga abad ke-20, bahkan sampai saat ini. Andreas A. Yewangoe 

menyatakan, “Ketika kita berbicara tentang predestinasi, kita sesungguhnya memasuki bidang 

yang sulit dalam teologi. Bahkan mungkin akan diteruskan di masa-masa mendatang”.20 Dan 

 
14 Predestiansi adalah doktrin Kristen (ajaran alkitabiah) yang secara eksplisit mengajarkan bahwa 

tujuan akhir semua manusia ada di dalam tangan Allah. Bahkan sejak kekekalan, sebelum dunia dijadikan, dalam 

rencana kekal Allah yang berdaulat. R. C. Sproul mengatakan, “Allah telah membuat suatu pilihan. Ia memilih 

sejumlah pribadi untuk diselamatkan ke dalam kehidupan kekal dalam sorga dan yang lainnya dibiarkan lewat 

mengikuti akibat dan konsekuensi dosa mereka, menerima penderitaan dan masuk dalam neraka kekal. Doktrin 

ini mengajarkan bahwa tujuan akhir manusia ada di dalam tangan Allah. Dengan kata lain predestinasi 

mengajarkan bahwa tujuan akhir ini ditetapkan oleh Allah, bukan saja sebelum manusia tiba pada tujuan akhir, 

bahkan jauh sebelum dilahirkan. Santoso, dkk, The God Way: Target Anda Diselamatkan Dan Goal Anda 

memerintah Kerajaan Bersama-Sama Dengan Allah, 106.  
15 Stenly R. Paparang, Kamus Multi Terminologi: Sebuah Kamus Dengan Multi bahasa (Jakarta: 

DELIMA, 2013), 900. 
16 G. C. van Niftrik & B. J. Boland, Dogmatika Masa Kini (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 169. 
17 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1990), 699.  
18 Christiaan de Jonge, Apa itu Calvinisme (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998), 60. 
19 R. C. Sproul, Kebenaran-Kebenaran Dasar Iman Kristen (Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara), 

215. 
20 Andreas A. Yewangoe & Weinata Sairin, Suara-Suara Menyeruak Udara: Serpihan-serpihan 

Pemikiran Dipusaran Kekinian (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), 9. 
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dapat diakui bahwa silang pendapat tentang pokok predestinasi sampai saat ini pun masih 

belum mencapai suatu titik temu yang bisa diterima oleh semua pemikir Kristiani. Terlepas 

dari pemikiran yang kontroversi rmengenai pokok ini secara doktrinal, tetapi paham 

predestinasi memungkinkan ada orang-orang tertentu yang mencoba menghubungkannya 

dengan kejadian atau peristiwa-peristiwa umum ataupun “sepele” yang dialami manusia 

dianggap sebagai akibat dari apa yang disebut dengan predestinasi. G. C. van Niftrik dan B.J. 

Boland mengutip pendapat W. J. S. Poerdawarminta  di dalam Kamus Bahasa Indonesia  

dengan memberikan contoh-contoh sebagai berikut: “dengan takdir Allah sampailah ia kepada 

sebuah pulau yang kosong”, “tinggal menantikan takdir Allah”; “Tuhan yang mahakuasa 

sudah mentakdirkan perceraian si A dengan si B.21 Apabila dilihat dari pengertian di atas, 

maka timbullah pertanyaan-pertanyaan  sebagai berikut. Apakah segala sesuatu yang ada 

termasuk manusia telah diatur, dan diketahui terlebih dahulu?  Apakah Allah berkenan dalam 

keadaan-keadaan peperangan dan perdamaian, kemiskinan dan kemakmuran, keadaan sakit 

dan sehat, dan sebagainya? Apakah telah ditetapkan terlebih dahulu segala tingkah-laku 

manusia, termasuk perbuatan yang baik dan jahat?  Kalau demikian di mana letak  kehendak 

bebas atau yang di sebutkan freewill manusia? Menurut Martin Luther, sebagaimana dikutip 

Arif  Santoso bahwa penolakan terhadap doktrin predestiansi karena pertimbangan  kehendak 

bebas manusia, maka perlu disadari bahwa kehendak bebas tersebut telah ditawan dan terikat 

oleh dosa dan iblis, sehingga sama sekali tidak mampu menjangkau dan mencapai 

keselamatan.22 Karena itu, dalam konteks ini penulis lebih konsentrasi pada predestinasi yang 

berkaitan dengan keselamatan manusia.  

 

B. Perkembangan Pemikiran Tentang  Predestinasi   

Di dalam ajaran Reformed predestinasi adalah pemilihan Allah terhadap orang yang 

akan mendapat hidup yang kekal atau kematian yang kekal. Di dalam bagian ini, penulis akan 

membahas mengenai predestinasi dari segi perkembangan sejarah dogmatik.  Jika dilihat ke 

belakang  maka fakta membuktikan bahwa perselisihan mengenai ajaran predestinasi dimulai 

dengan kontoversi antara Augustinus dan Pelagius pada pertengahan abad ke-empat. 

Kemudian selanjutnya  ketika masuk pada abad pertengahan terjadi perdebatan antara Calvin 

dan Arminius, bahkan sampai abad ke-20 dan hingga sekarang. 

 

1. Era Augustinus Dan Pemikirannya (354 – 430)  

Augustinus adalah seorang Bapa Gereja yang pandangan-pandangan teologinya  sangat  

berpengaruh di dalam gereja Barat.  Augustinus  lahir di Tagaste, Afrika Utara pada tanggal 

13 November tahun 354. Ayahnya bernama Patricius, seorang kafir dan ibunya bernama 

Monica yang adalah seorang Kristen yang saleh. Seluruh pengalaman dan kisah-kisah pribadi 

Augustinus dapat dibaca dalam buku bukunya, “confessionnes” artinya pengakuan-

pengakuan.23 Ia memulai pendidikannya di kota kelahirannya, Tagaste, dan kemudian belajar 

retorika dan filsafat di Kartago, ibu kota provinsi Afrika Utara. Setelah belajar di Kartago, 

Augustinus kembali ke kota kelahirannya dan di sana ia menjadi guru retorika.  Selanjutnya, 

mengenai predestinasi Augustinus memulai dengan konsep bahwa manusia diciptakan Tuhan 

Allah dengan karunia-karunia adikodrati. Karunia itu hilang pada waktu Adam jatuh ke dalam 

dosa. Kehendak bebas hilang dan Adam serta keturunannya takluk di bawah dosa. Manusia 

tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. manusia hanya dapat diselamatkan karena rahmat 

Allah semata-mata.24 Karena, bagi Augustinus sesudah Adam jatuh ke dalam dosa, seluruh 

 
21 Niftrik dan Boland, Dogmatika Masa Kini, 170. 
22 Santoso, dkk, The God Way, 110. 
23 Th. Van den End, Harta Dalam Bejana, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), 62. 
24 F.D. Wellem, Riwayat Hidup Singkat Tokoh-Tokoh Dalam Sejarah Gereja (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2003), 23-25. 
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manusia berada dalam keadaan tidak mungkin tidak berdosa. Sehingga hanya oleh rahmat 

atau anugerah Allah, maka sejumlah manusia yang tertentu dipilih oleh Dia untuk mendapat 

rahmat-Nya supaya diselamatkan kelak. Bahkan Augustinus menambahkan bahwa 

sesungguhnya tujuan hidup atau nasib kekal manusia sudah ditentukan atau ditakdirkan oleh 

Tuhan sebelum manusia lahir. Dan kaum pilihan tidak dapat melawan pekerjaan rahmat 

Tuhan dalam batinnya; meskipun mereka mau menolak kasih Tuhan itu, akhirnya mereka 

dikalahkan oleh kuasa rahmat. Dan mereka itu akan bertekun sampai akhirnya.25 Dalam 

berbicara tentang predestinasi menurut Augustinus ada dua unsur esensial di dalamnya, yakni:  
1. Pengetahuan lebih dahulu. Di sini Allah mengetahui lebih dahulu siapakah yang bakal 

diselamatkan; hal ini berbeda dengan pandangan Armenius yang menyatakan bahwa 
pengetahuan Allah tersebut didasarkan pada pengetahuan-Nya tentang perilaku manusia 

di kemudian hari. 

2. Akta atau bukti dari kehendak Allah. Di sini Allah mendekritkan penyelamatan bagi 

mereka yang mesti diselamatkan.26 

 

2. Pandangan Gottschalk Tentang Predestinasi Ganda dan Sanggahan Johannes 

Scotus Eriugena 

 

Pandangan  Gottschalk  mengenai predestinasi ganda27  masih bertahan sampai pada 

abad ke-9. Walaupun pandangan Gottschalk pernah ditolak oleh sebuah sinode para uskup di 

Mainz pada tahun 848. Menurut Gottschalk, jika dalam kekekalan Allah sudah menetapkan 

atau memilih sebagian orang untuk diselamatkan maka sebagai konsekuensi logisnya 

sebagian orang akan dibiarkan atau tidak dipilih dan pada akhirnya akan binasa.28 Namun 

Gottschalk menolak gagasan bahwa predestinasi Ilahi dilandaskan pada apa yang sudah 

diketahui Allah sebelumnya tentang apa yang akan dilakukan oleh manusia. Memang 

pemahaman tersebut merupakan cara yang umum dipakai untuk menerangkan pertentangan 

pandangan di antara  predestinasi Ilahi dengan kebebasan manusia. 

Gagasan ini secara khusus dikemukakan oleh Origenes untuk menyelesaikan persoalan 

di atas.  Namun, seorang teolog terbesar di zaman Renaisans Charles Agung, yaitu Johannes 

Scotus Eriugena adalah orang Irlandia (Scotus) lahir kira-kira tahun 810.  Ia beranggapan 

bahwa karena Allah itu kekal adanya,  maka Dia melihat setiap peristiwa itu tidak dari segi 

masa lampau atau masa depan.  Dia melihat segala sesuatunya termasuk manusia secara 

sekaligus. Karena bagi  Eriugena, Allah berada di luar jangkauan waktu, maka pengertian 

pengetahuan sebelumnya itu asing bagi-Nya. Johannes  Scotus Eriugena pernah menengahi 

kedua debat teologi seru abad itu. Yang pertama mengenai predestinasi. Seorang rahib 

bernama Gottschalk mengajarkan bentuk  Augustinisme yang sangat ekstrem, antara lain 

bahwa Allah menakdirkan kejahatan.  Ada sejumlah teolog yang menyokong Gottschalk, 

tetapi teolog lain tidak setuju dan Gottschalk,  dan akhirnya ia dipenjarahkan karena 

pandangannya itu. Johannes diminta untuk menulis tentang pokok itu oleh Uskup Hincmar 

dari Reims, yang adalah penentang Gottschalk yang paling utama. Tulisan Johannes, berjudul 

De Praedestionatione (predestinasi), memang menentang Gottschalk, tetapi Hincmar juga 

tidak dapat menerima pandangan ini sama seperti pandangan Gottschalk. Johannes bertengkar 

dengan Hincmar, lalu ia mengarang tulisan yang bisa dipahatkan pada batu nisan untuk 

 
25 H. Berkhof  & I. H. Enklaar, Sejarah Gereja (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 67-68. 
26 Yewangoe & Sairin, Suara-Suara Menyeruak Udara, 11. 
27 Predestinasi ganda yang dimaksudkan adalah; ditujukan kepada orang yang dipilih maupun yang 

terhilang (Pilihan – Reprobasi), mereka yang dipilih atau kaum pilihan akan diselamatkan pada akhirnya. 

Sedangkan mereka (kaum reprobasi) mereka yang tidak dipilih akan binasa. Millard J. Erickson, Teologi 

Kristen: Volume Tiga (Malang: Gandum Mas, 1985), 106. 
28  Erickson, Teologi Kristen, 106. 
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menghina Hincmar: “Di sini beristrahat Hincmar, pencuri yang hidup dalam kekikiran. Satu-

satunya keberhasilannya ialah: kematiannya.”29 

 

3. Era Pelagius Dan Pemikirannya (380 – 419).  

 Pelagius adalah seorang rahib awam yang dilahirkan kira-kira pada pertengahan abad 

ke-4 di Inggris. Ia adalah seorang cendikiawan, seorang yang berbudaya yang memiliki 

karakter yang tidak bercacat. Pelagius belajar tentang teologi Yunani, terutama teologi 

mazhab Antiokhia.30 Jalan pikiran teologinya tentang predestinasi adalah  bahwa keselamatan 

kekal itu diperoleh manusia selaku pahala karena amal dan kebajikan yang dilakukan manusia 

menurut kehendak bebasnya itu. Rahmat Tuhan hanya terdiri dari pemberian kehendak yang 

bebas itu.31 Pelagius mengajarkan bahwa penyelamatan diri manusia, yaitu manusia dengan 

kekuatan morilnya sendiri dapat mencapai kesempurnaan, sehingga hal ini dititikberatkan 

pada daya upaya dan kehendak manusia dan keterlibatan pribadinya dalam proses 

penyempurnaan  diri.32 Demikian pernyataan Pelagius yang dikutip oleh Milllard J. Erickson,  

ia beranggapan bahwa Allah tidak melakukan apa-apa dalam jiwa seseorang.  Khususnya 

Allah tidak memilih orang tertentu untuk menjadi suci melainkan anugerah Allah tersedia 

bagi semua orang. Anugerah Allah meliputi kehendak bebas manusia sehingga setiap orang 

mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati bukti-bukti anugerah Allah  tersebut. 

Sehingga dengan demikian Allah tidak pilih kasih. Kemajuan dalam kesucian seseorang 

dihasilkan oleh jasa semata-mata dan predestinasi Allah pada orang-orang tertentu adalah 

didasarkan pada dugaan Allah tentang kualitas kehidupan mereka.33 Kemudian Pelagius 

berkesimpulan bahwa ada kemungkinan seseorang hidup tanpa berbuat dosa, berdasarkan 

perintah Allah. “kuduslah kamu, (Im.19:2), “karena itu haruslah kamu sempurna.” (Mat. 

5:48). 

 

4. Era Yacobus Arminius Dan Pemikirannya (1560 – 1608) 

Jacobus Arminius dilahirkan pada tahun 1560 di Oudewater, Belanda. Ayahnya 

meninggal pada waktu ia masih bayi, namun dibawah pengasuhnya Arminius belajar di 

Utrecht dan Marburg. Arminius adalah mahasiswa yang sangat cakap. Selama masa studinya 

dia disokong oleh saudagar kaya di Amsterdam. Ia pernah belajar dengan Teodorus Beza di 

Jenewa selama 6 tahun dan ia adalah seorang teolog Universitas di Leiden.34 Pengajaran 

Arminius bertolak belakang dengan Augustinus, Luther, dan Calvin. Ia lebih condong kepada 

pandangan Pelagius. Augustinus berpendapat bahwa keselamatan hanya oleh anugerah Allah 

saja dan hanya oleh iman (sola gratia, sola fide), sedangkan Pelagius dan Arminius 

berpendapat bahwa keselamatan berdasarkan pilihan bebas serta usaha manusia.  

Demikianlah Arminius mengajarkan bahwa keselamatan itu bergantung kepada 

manusia itu sendiri. Manusia yang jatuh ke dalam dosa tetap memiliki kehendak bebas. 

Apabila manusia menolak anugerah Allah dalam Kristus Yesus, maka ia akan binasa karena 

kesalahannya sendiri.  Arminius memiliki sebuah konsep pimikiran  tentang predestinasi; 

“apabila saya terpaksa memilih antara takdir mutlak Tuhan  Allah dan tanggung-jawab 

 
29 Tony Lane, Runtut Pijar: Sejarah Pemikiran Kristiani (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015),86-87. 
30 Wellem, Riwayat Hidup Singkat Tokoh-tokoh dalam Sejarah Gereja, 157. 
31 H. Berkhof  & I. H. Enklaar, Sejarah Gereja (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 69. 
32 P. van Dieven menyatakan; Perlu diingat bahwa ajaran Pelagius tentang predestinasi pada waktu itu, 

cukup memberikan pengaruh yang besar karena saat itu agama Kristen oleh pemerintah “dipaksakan” kepada 

masyarakat. Oleh karena itu, keyakinan hidup orang kristiani amat dangkal, mereka sering mengakui agamanya 

hanya di mulut, bukan dengan tingkah laku yang sesuai. Akibatnya, seruan Pelagius untuk bertobat 

mengakibatkan gerakan matiraga, khususnya berpengaruh pada kaum muda yang berbudi luhur. P. van Dieven, 

Augustinus Tahanan Tuhan (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 153. 
33 Erickson, Teologi Kristen: Volume Tiga, 102-103. 

34 Wellem, Riwayat Hidup Singkat Tokoh-tokoh dalam Sejarah Gereja, 26-27. 
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manusia, sudah tentu saya memilih tanggung-jawab itu.35 Sebab itu golongan Arminius 

menolak predestinasi menurut anggapan Calvinis, meskipun Arminius sendiri tetap memakai 

istilah predestinasi juga. Namun  mereka beranggapan bahwa  Allah menawarkan iman 

kepada semua manusia, tetapi dari kekal Ia sudah melihat dan mengetahui orang-orang  yang 

menerima iman itu dan mereka yang akan menolaknya.  Jadi sebenarnya keselamatan manusia 

tergantung kepada keputusan manusia itu sendiri. Dengan demikian maka konsep keselamatan 

yang dipahami oleh Arminius ialah bersifat sinergistik, di mana manusia dengan rahmat Allah 

bekerja bersama-sama.   

 

C. Berbagai Pandangan Teolog Mengenai Doktrin Predestinasi 

1.   Predestinasi Menurut Kaum Calvinisme 

a. Kerusakan Total (Total Depravity) 

Para penganut Calvinis menganggap seluruh umat manusia sebagai terhilang dalam 

dosa.  Atau dengan kata lain setiap orang begitu berdosa sehingga sama sekali tidak mampu 

menanggapi tawaran anugerah Allah.36 Pandangan ini tentu memiliki dasar alkitabiah yang 

jelas dan kokoh, seperti dalam surat rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. “Kamu dahulu 

sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kamu. Kamu hidup di dalamnya, 

karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, 

yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. (Ef. 2:1-2).  Bahkan Yesus 

sendiri menegaskan, “Tidak ada seorang pun yang dapat dating kepada-Ku, jikalau ia tidak 

ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada akhir zaman. (Yoh. 

6:44). 

 

b.  Kedaulatan Allah (Sovereignty Of God). 

Konsep Calvinisme tentang kedaulatan Allah adalah bukan hanya sebuah asumsi yang 

tidak berdasar, melainkan konsep ini berangkat dari sebuah fakta bahwa Allah adalah pencipta 

dan Tuhan atas segala sesuatu, dan sebagai akibatnya Allah bebas untuk melakukan apa saja 

yang dikehendaki-Nya. Allah tidak tunduk atau bertanggungjawab kepada pihak manapun 

juga.37 Anggapan Calvinisme inipun memiliki dasar alkitabiah yang tidak bisa disangkal, 

Yesus dalam pengajaran-Nya Ia memberikan sebuah perumpamaan tentang orang-orang 

upahan di kebun anggur,(Mat. 20:13-15). Teks ini, dengan jelas disebutkan bahwa Allah yang 

adalah pemilik/penguasa dari kebun anggur tersebut maka Ia berhak dan memiliki otoritas 

penuh untuk melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Selanjutnya dalam surat rasul Paulus 

kepada jemaat di Roma Paulus dengan tegas menulis, “Siapakah kamu, hai manusia, maka 

kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya: 

“Mengapa engkau membentuk aku demikian?” 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? (Rom. 9:20-

21). Dengan demikian maka sangat jelas bahwa Allah dalam rencana ataupun tindakan-Nya 

tidak bergantung pada sesuatu apapun di luar dari diri-Nya.  

 

2. Predestinasi Menurut Kaum Armenianisme 

Para teolog Arminian memiliki keberatan terhadap ajaran predestinasi seperti yang 

diajarkan kaum calvinis bahwa pemilihan Allah adalah tanpa syarat dan mutlak. Sehingga 

bagi kaum Arminian, predestinasi yang diajarkan Calvinisme adalah sekadar takdir (fatalistik, 

nasib yang tidak dapat dirubah). Dengan kata lain jika segala sesuatu dalam hidup manusia 

telah ditentukan sebelumnya dan itu akan terjadi, maka apakah perbuatan atau tindakan 

 
35 Berkhof  & Enklaar, Sejarah Gereja, 209. 

36 Erickson, Teologi Kristen: Volume Tiga, 110. 
37 Erickson, Teologi Kristen: Volume Tiga, 112. 
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manusia sedikit pun tidak dipertimbangkan atau menentukan? Lagi pula apabila manusia 

diselamatkan hanya oleh anugerah maka kelakuan baik manusia dalam hal ini dianggap tidak 

penting lagi. Demikian Mildred Wynkoop, seorang teolog Arminian pernah berkomentar, 

seperti yang dikutip oleh Dick Mak & Dirk Griffioen dalam diktat Dogmatik Reformed. 

Wynkoop menyatakan, “apabila predestinasi dipahami dengan cara demikian (ala-calvinis, 

maka tidak ada lagi panggilan atau undangan untuk hidup dalam kekudusan dihadapan 

Allah.38 Sementara kaum Arminianisme, bahkan termasuk juga ajaran Roma Katolik yang 

mendasarkan tradisi dengan penekanan pada usaha manusia untuk memperoleh 

keselamatan.39 Titik tolak teologi Arminius memiliki dasar pemikiran yang “logis” serta 

konsep bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan.  Adapun beberapa teks Alkitab 

yang dipakai sebagai dasar argumentasi, yakni;  

1 Timotius 2:3-4 “Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita, yang 

menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan 

kebenaran. 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. Titus 2:11 “Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua 

manusia sudah nyata.” 2 Petrus 3:9 “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.” 

 

3.  Franciscus Gomarus (1563 – 1641 ) dan Sinode Dordrecht (1618 –      1619) 

Franciscus Gomarus adalah seorang pengikut Calvinis sejati. Gomarus mengajarkan 

bahwa iman semata-mata  pemberian Allah saja, yang dikaruniakan oleh Allah kepada tiap-

tiap orang yang dipilih Allah secara bebas. Dalam hal ini Gomarus menegaskan bahwa 

manusia sama sekali tidak mempunyai kesanggupan untuk mengerjakan suatu apapun untuk 

memperoleh keselamatan. Lagi pula dikatakan pemilihan manusia oleh Allah adalah dasar 

iman. Seperti yang tertuang dalam Pasal-pasal Ajaran Dordrecht; Pasal pertama poin ke-7 

“Pemilihan ini adalah rencana Allah yang tidak berubah-ubah. Olehnya, sebelum dunia 

dijadikan, dipilih-Nya sejumlah orang dari segenap umat manusia yang karena kesalahannya 

sendiri kehilangan keutuhan yang semula dan jatuh ke dalam dosa dan kebinasaan itu, agar 

mereka memperoleh keselamatan.40 Hal ini bersebrangan dengan Arminius yang mengajarkan 

bahwa pemilihan manusia untuk keselamatan kekal adalah berdasarkan iman manusia yang 

diketahui Tuhan sebelum ia lahir.41  

4. Predestinasi Menurut Karl Barth 

 Karl Barth adalah seorang teolog Neo – Ortodoks yang hidup di abad ke-20 (1886 – 

1968). Ia berpendapat bahwa ajaran tentang predestinasi adalah pusat dari teologinya. Dalam 

 
38 Dick Mak & Dirk Griffioen, Diktat: Dogmatik Reformed: Doktrin Tentang Allah (Jakarta: STT 

SETIA, 61. 
39 Ada pandangan tertentu yang menganggap penyebaran keselamatan sebagai proses yang lahiriah. 

Pandangan ini berlaku dalam berbagai sistem sakramentalis yang mempercayai bahwa keselamatan atau 

anugerah diperoleh melalui objek jasmaniah tertentu. Misalnya, Katolik Roma Tradisional, diyakini bahwa 
anugerah diterima oleh seseorang dengan cara memakan roti komuni. Bahkan ada juga kalangan lain yang 

beranggapan bahwa keselamatan diperoleh dengan cara melakukan tindakan moral. Menurut pengertian ini, 

keselamatan bukanlah sesuatu yang dimiliki seseorang atau suatu organisasi dan kemudian disampaikan kepada 

orang lain, melainkan sesuatu yang terjadi karena perubahan keadaan. Pandangan ini terdapat dalam Gerakan – 

Sosial dan berbagai teologi Pembebasan. Sedangkan dalam Teologi Injili; Keselamatan disalurkan melalui iman. 

Melalui iman keselamatan yang disediakan oleh kematian Kristus dan dapat diterapkan dalam hidup seseorang. 

Dalam proses ini manusia sebagai penerima keselamatan adalah sangat pasif. Erickson, Teologi Kristen: Volume 

Tiga, 72-73. 
40 Th. Van den End, Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 59.  
41 Berkhof & Enklaar, Sejarah Gereja, 208.  
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ajaran predestinasi, Karl Barth menolak ajaran yang memandang predestinasi terdiri dari 

pemilihan dan penolakan (predestinasi dan reprobasi) yang tersusun secara simetris (yang 

kekal sebagai dua keputusan yang sejajar yang diputuskan oleh Allah). Bagi Barth, 

predestinasi hanya memberitakan terang dan kegirangan saja. Pemilihan Allah itu adalah 

pemilihan yang berdasarkan kasih karunia-Nya di dalam Kristus. Barth bahkan 

menambahkan, bahwa percaya pada predestinasi berarti percaya bahwa Allah telah 

memilihnya, bukan menolaknya. Karena setelah Yesus ditolak, tidak ada kemungkinan lagi 

manusia ditolak. Menurutnya, di dalam Yesus Kristus itu Allah sendiri menganggap diri-Nya 

beranggungjawab serta berwenang dituntut bagi ketidaktaatan manusia. Oleh karena itu Ia 

telah memikul seluruh akibat perbuatan manusia, yaitu penolakan dan kematiannya. Artinya 

telah mencarikan keselamatan manusia, yaitu dengan menolak diri-Nya sendiri. Yang secara 

benar-benar ditolak Allah ialah Yesus Kristus anak-Nya, sedangkan manusia dipilih-Nya. 

Sehingga pemilihan Allah adalah terbuka untuk semua orang, dan tidak ada numerus clausus 

(jumlah terbatas).  

Menurut Harun Hadiwijono, ajaran Karl Barth tentang predestinasi jika dilihat secara 

sepintas maka hampir mendekati kesesatan, karena seolah-olah mengajarkan “Apokatastasis,” 

42  yang menekankan bahwa akhirnya semua manusia selamat. Tetapi sebenarnya bukan 

demikian. Menurut Harun Hadiwijono;  dalam hal ini  dimaksud Karl Barth, hanya ingin 

menguraikan bahwa kasih karunia Allah terbuka bagi semua orang. Sehingga pemberitaan 

Injil tidak boleh membatasi kasih karunia itu. Gereja harus memberitakan predestinasi itu, 

tidak hanya merenungkan, sebab predestinasi itu adalah suatu hal yang harus dipercaya dan 

diberitakan. Gereja tidak boleh memberitakan  Apokatatasis, juga tidak memberitakan bahwa 

kasih karunia Allah di dalam Kristus tidak berkuasa untuk menyelamatkan, dan bahwa 

manusia terlalu jahat untuk diselamatkan. Memang, mungkin akhirnya pemberitaan 

predestinasi ini menyebabkan adanya pemisahan juga karena pemberitaan itu mengakibatkan 

adanya orang-orang yang percaya dan yang tidak percaya, tetapi hal ini tidak boleh 

dikemukakan terlebih dulu, dan tidak boleh dijadikan persoalan yang asasi. 43 Sehingga bagi 

Karl Barth, semua tindakan Allah bagi penyelamatan manusia dan dunia bergantung dan 

berdasarkan pada anugerah-Nya dalam Yesus Kristus. Pemilihan manusia ditentukan pada 

pemilihan Allah terhadap Kristus. Barth menekankan bahwa ketika Allah memilih Kristus 

berarti sekaligus Allah memilih manusia sebagai sekutunya.44 

 

D. Pandangan Alkitab Mengenai Predestinasi 

5. Pengertian  

 Kata predestinasi berasal dari kata “pre” dan “destiny.” Kata  Pre menunjuk pada 

waktu, yang sebelumnya.” Sedangkan kata destiny,” menunjuk pada tempat tujuan.” Kata ini 

sama dengan kata “destination” (bahasa Inggris). Jadi predestinasi berbicara tentang tempat 

tujuan akhir dari perjalanan hidup kita, sebelum kita sendiri tahu dan melakukan sesuatu 

untuk mencapainya.45 Berbicara mengenai tujuan akhir manusia maka, di dalam dunia teologi 

atau rohani tempat tujuan akhir manusia ada dua yakni sorga atau neraka. Loraine Boettner 

menyatakan sebagaimana dikutip oleh Arif Santoso, dkk; 

 
42 Apokatatasis adalah Sebuah ajaran bahwa hukuman atas orang fasik yang disebutkan dalam Alkitab 

bukanlah suatu bentuk penderitaan lahiriah abadi yang dikenakan kepada mereka oleh Allah, melainkan 

penderitaan batin yang sementara akibat keterasingan mereka dari Allah. Tujuannya ialah untuk mencapai 

penyucian. Sasaran tersebut dapat dicapai tanpa hukuman abadi. Dengan demikian hukuman orang fasik pada 

suatu saat akan berakhir dan semuanya akan dipulihkan kembali pada keadaan yang semula. Ajaran ini 

dipolopori oleh Origenes. Erickson, Teologi Kristen: Volume Tiga, 263-264. 
43 Harun Hadiwijono, Toelogi Reformatoris Abad Ke – 20 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 39-40.  
44 Wellem, Riwayat Hidup Singkat Tokoh-Tokoh Dalam Sejarah Gereja, 29. 
45 Santoso, dkk, The God Way, 105. 
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Doktrin predestinasi menyuguhkan tentang tujuan Allah yang mutlak dan tak bersyarat, mandiri 

dari dan dalam seluruh ciptaan tertentu, dan sebagai permulaan yang semata-mata dalam 

keputusan kehendak-Nya. Allah dipandang sebagai Raja yang agung dan berkuasa yang telah 
menetukan jalannya alam dan yang mengarahkan jalannya sejarah, bahkan turun hingga setiap 

menit dari detail-detainya. Keputusan-Nya (dektrit) itu kekal, tak berubah, kudus, dan bijaksana 

dan agung. Keluasannya tidak hanya mencakup pada jalannya dunia secara fisik saja melainkan 
segala peristiwa dalam sejarah, mulai dari penciptaan hingga kepada penghakiman; dan 

termasuk segala aktifitas dari orang-orang saleh dan para malaikat di sorga dan para setan yang 

terkutuk di dalam neraka.  Hal itu meliputi keseluruhan skop dari keberadaan para mahkluk 
ciptaan, sepanjang masa dan kekekalan, sekaligus segalanya bergabung menjadi suatu yang 

pernah ada atau yang akan datang dalam jalannya, keberadaannya, pergantiannya, dan 

hubungan-hubungannya. Segala sesuatu di luar diri Allah sendiri adalah termasuk di dalam 

keputusan (dekrit) yang mencakup semuanya ini, dan sangat alamiah karena semua mahkluk 
yang lainnya mendapatkan keberadaan mereka dan secara terus menerus bergantung pada 

kuasa-Nya yang kreatif dan menopangnya. Tersedia pula penyediaan kuasa control yang 

dibawahnya segala sesuatu bergegas ke akhirnya sesuai ketentuan Allah. 46 (Pkh.3:1-8).  

 

6. Objek Predestinasi 

Berbicara mengenai objek predestinasi, maka penulis mengawalinya dengan sebuah 

pertanyaan.  Apa saja yang termasuk dalam lingkup predestinasi Allah? Atau dengan kata 

lain, apakah predestinasi Allah hanya mencakup manusia atau segala mahkluk hidup atau 

bahkan seluruh ciptaan? Augustinus yang telah mengembangkan ajaran ini pada surat-surat 

rasul Paulus, ia menyatakan; predestinasi  adalah keputusan Allah terhadap oknum tertentu 

untuk memperoleh keselamatan dan oknum lainnya memperoleh hukuman kekal.47  Louis 

Berkhof  mengatakan bahwa predestinasi mencakup semua makhluk ciptaan Allah yang 

mempunyai rasio, yaitu:  Semua manusia, baik maupun jahat. Dan semua Malaikat-malaikat, 

baik maupun jahat.48  

 

7. Dasar Alkitabiah Mengenai Pemilihan Dan Penolakan  (reprobasi) 

 

a. Tentang Pemilihan:  

 

Alkitab secara eksplisit mengungkapkan bahwa Allah dalam kedaulatan-Nya telah 

memilih sebagian orang untuk diselamatkan ke dalam sorga yang kekal. Mengenai pemilihan, 

rasul Paulus menyatakan:  Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang 

mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita.  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 – (Roma 9:11). I Petrus  1:2 yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan 

rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus 

 
46 Santoso, dkk, The God Way, 105. 
47 F. D. Wellem, Kamus Sejarah Gereja (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 370. 
48 Manusia disini tidak dilihat sebagai kelompok, tetapi sebagai individu, Kis 4:28; Rom 8:29,30; 9:11-

13; Ef 1:5, 11.  Alkitab tidak hanya menyebut malaikat yang kudus,48 Mrk 8:38; Luk 26, dan juga tentang 

malaikat yang jahat, yang tidak memegang teguh janji mula-mula mereka, 2 Pet 2:4; Yud 6, tetapi juga 

menyebut secara eksplisit malaikat-malaikat yang terpilih, 1 Tim 5:21, dengan demikian mengimplikasikan akan 

adanya malaikat yang tidak terpilih. Namun perbedaan mendasar antara predestinasi manusia dan predestinasi 

malaikat, yaitu: (1) Jika predestinasi manusia dapat dipahami sebagai infralapsarian, sedangkan predestinasi 

malaikat dipahami sebagai supralapsarian. Allah tidak memilih satu jumlah tertentu dari sekian banyak jumlah 

malaikat yang jatuh dalam dosa. (2) Para malaikat tidak dipilih atau dipredestinasikan dalam Kristus sebagai 

pengantara, akan  tetapi dalam Kristus sebagai kepala, artinya bahwa para malaikat harus berdiridalam hubungan 

sebagai pelayan kepada-Nya.  Louis Berkhof, Teologi Sistematika: Doktrin Allah (Surabaya: Momentum, 2005), 

205-206. 
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dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin 

melimpah atas kamu.  II Timotius  2:10  Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi 

orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus 

dengan kemuliaan yang kekal. 1Petrus 2:9 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang 

rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan 

perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan 

kepada terang-Nya yang ajaib:  

Roma 8:29 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. 

 

 

b. Penolakan atau Reprobasi 

Walaupun sebenarnya,  penulis tidak bermaksud untuk membahas tentang reprobasi 

namun penulis menyadari bahwa ketika berbicara mengenai topik  predestinasi, maka tidak 

mungkin bisa menghindari dua topik berikutnya, yaitu: Pemilihan dan Penolakan atau 

rebrobasi. Karena sesungguhnya, dua hal ini ibarat  dua sisi dari satu mata uang yang tidak 

bisa dipisahkan. Karena,  Alkitab pun telah menyatakan demikian, raja Salomo menulis; 

“TUHAN membuat segala sesuatu untuk  tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik 

dibuat-Nya untuk hari malapetaka.” (Ams 16:4).  Yesus pun dalam sebuah pengajaran 

(perumpamaan tentang perjamuan kawin – Mat 22:14), Ia dengan tegas mengatakan; Sebab 

banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Perkataan Yesus di atas telah 

mengindikasikan bahwa sesungguhnya ketika sebagian dipilih maka secara bersamaan ada 

sebagian orang dilewatkan.  

Selanjutnya  rasul Paulus memberikan suatu afirmasi dalam surat Roma. 9:11-14  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 -- dikatakan kepada Ribka: "Anak yang tua akan menjadi hamba 

anak yang muda," seperti ada tertulis: "Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau."  Jika 

demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil.  Paulus 

kembali menjawab di ayat 15 dengan  mengutip dari  Kel 33:19 “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.  

Tuhan Yesus sendiri telah memberikan sebuah perumpamaan yang di dalamnya tersirat 

bahwa akan adanya pemilihan dan rebrobasi; Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di 

hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti 

gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di 

sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya.  Dan Raja itu akan berkata 

kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, 

terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. (Mat 25:32-34). 

Dalam surat pastoral yang dikirim rasul Paulus kepada Titus, ia menulis;  Sebab 

ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-

orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, 

yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan 

yang menyangkal satu-satunya Penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. (Tit. 1:4). 

Berdasarkan pernyataan Alkitab, maka Calvin menyimpulkan bahwa Allah sejak kekal telah 

menetapkan sejumlah orang yang ditolak/reprobasi untuk memiliki kehidupan yang kekal.49 

Dalam memahami bagian ini sebagian orang berpendapat bahwa Allah  telah malakukan 

 
49 Wellem, Kamus Sejarah Gereja, 371. 
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intervensi dalam hidup manusia.  Sehingga mereka mengajarkan bahwa Allah secara positif 

dan aktif intervensi di dalam kehidupan orang-orang yang dipilih untuk mengefektifkan 

anugerah di dalam hati mereka dan membawa mereka pada iman. Demikian juga dalam kasus 

orang-orang  yang tidak dipilih, Allah secara aktif intervensi didalam hati mereka supaya 

tetap jahat dan menghalangi mereka untuk datang  pada iman.  Pandangan ini biasa disebut 

“hiper-calvinisme.” Hal ini berbeda dengan pandangan reformed, bagi para reformator 

(Calvin, Luther, dan lainnya) dalam  kasus orang yang dipilih, Allah intervensi secara positif 

dan aktif untuk mengefektifkan anugerah di dalam jiwa mereka dan membawa mereka pada 

iman yang menyelamatkan. Allah secara sepihak melahirbarukan orang pilihan dan menjamin 

keselamatan mereka. Sedangkan bagi orang yang tidak dipilih, Allah tidak bekerja di dalam 

hati mereka untuk menjadi jahat atau  menghalangi mereka untuk datang pada iman yang 

menyelamatkan. Namun Allah melewati mereka dan membiarkan mereka dalam keberdosaan 

mereka sendiri. Dalam hal ini tidak ada kesimetrisan dari tindakan Allah, atau dengan kata 

lain aktivitas Allah diantara orang yang tidak dipilih dan orang yang dipilih tidak simetris, 

namun ada kesederajatan kepastian akibat.50  

 

8. Tujuan Presdestinasi 

a. Kemuliaan Allah   

John Piper mengatakan, bahwa tujuan ultimat Allah di dalam semua yang Ia lakukan 

adalah untuk mempertahankan dan menunjukkan kemuliaan-Nya.51 Istilah kemuliaan Allah di 

dalam Alkitab pada umumnya menunjuk pada keagungan yang dapat dilihat atau keindahan 

moral dari kesempurnaan Allah di dalam bernagai aspek. Dalam pemikiran misioner klasik 

Calvinis, dari Voetius sampai Edwards, penekanannya terletak pada atas kemahakuasaan 

Allah atas segala sesuatu dan pada keyakinan bahwa Allah dan hanya Allah saja yang dapat 

mengambil inisiatif  dalam menyelamatkan manusia seperti diungkapkan dalam doktrin 

predestinasi.52 Pernyataan yang dikutip oleh David J. Bosch di atas merupakan sebuah 

pengakuan akan kemahakuasaan Allah di dalam setiap karya-Nya yang di dalamnya terpancar 

kemuliaan Allah. Seperti yang disampaikan Allah melalui perantaraan  nabi Yesaya demikian, 

“semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku yang Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang 

Kubentuk dan yang juga Kujadikan! (Yes 43:7). Dalam Roma. 3:23 rasul Paulus  dengan 

tegas mengatakan; Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan 

Allah.  Ayat ini telah memperlihatkan tentang tujuan dari kehidupan manusia adalah – 

“sampai kepada kemuliaan.” Misi utama dari Allah adalah “memimpin anak-anak-Nya 

kepada kemuliaan” seperti yang dikatakan penulis surat Ibrani; Sebab memang sesuai dengan 

keadaan Allah -- yang bagi-Nya dan oleh-Nya segala sesuatu dijadikan --, yaitu Allah yang 

membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin 

mereka kepada keselamatan, dengan penderitaan. (Ibr 2:10).  Paul G. Caram mengatakan, 

Kristus tidak datang ke dunia sekadar  untuk menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman 

kekal. Tidak! Ia datang untuk merombak umat pilihan-Nya agar menjadi persis seperti Dia.53 

 

b. Keselamatan Kaum Pilihan 

Alkitab secara eksplisit maupun implisit mengungkapkan  tentang tujuan dari  rencana 

kekal Allah dalam pemilihan atau predestinasi. Rasul Paulus menulis; “Terpujilah Allah dan 

Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala 

 
50   Sproul, Kebenaran-Kebenaran Dasar Iman Kristen, 220. 
51 John Piper, Mendambakan Allah: Meditasi Seorang Hedonis Kristen (Surabaya: Momentum, 2008), 

351.  
52 David J. Bosch, Transformasi Kristen: Sejarah Teologi Misi Yang Mengubah Dan Berubah (Jakarta: 

BPK Gunung Mulia, 2005), 440. 
53 Paul G. Caram, Kekristenan Sejati (Jakarta: Voice Of Hope, 2004),41. 
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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.” (Ef 1:3-4). Selanjutnya di 

ayat 7-8  “Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu 

pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita 

dalam segala hikmat dan pengertian. Bagian ini memberikan sebuah penjelasan singkat 

mengenai tujuan Allah dalam predestinasi yakni manusia dipilih untuk hidup kudus  di 

hadapan Tuhan. Bukan sebaliknya bahwa manusia dipilih karena memiliki kehidupan yang 

layak atau hidup kudus. Seperti yang disampaikan oleh rasul Petrus dalam surat  I Petrus  

1:2“yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang 

dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. 

Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 

Bahkan rasul Yohanes menulis, “Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang 

telah dikatakan-Nya: "Dari mereka yang Engkau serahkan kepada-Ku, tidak seorang pun yang 

Kubiarkan binasa." (Yoh. 18:9).  Kemudian kepada jemaat di Kolose, rasul Paulus juga 

menulis; Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, 

kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran (Kol 

3:12).  Berdasarkan ayat-ayat di atas secara gamblang Allah membeberkan akan  kehendak-

Nya di dalam predestinasi ialah untuk menyelamatkan orang pilihan dari kebinasaan akibat 

dosa. Stephen Tong menyatakan, bahwa di dalam pikiran dan rencana Allah yang asli, Dia 

tidak mau manusia mengalami kematian atau menuju kebinasaan. Kematian adalah satu 

kegagalan akibat dosa yang Allah ijinkan terjadi.54 

 

1. Thomas Aquinas (1225 – 1274) dan gereja Katolik Roma 

Thomas Aquinas merupakan teolog Scholastik yang terbesar. Ia adalah murid Albertus 

Magnus. Albertus Magnus mengajarkan filsafat Aristoteles kepadanya sehingga ia mahir 

dalam filsafat itu. Pandangan-pandangan Aristoteles diselaraskan dengan pandangan-

pandangan Alkitab.55 Pandangan-pandangan Thomas Aquinas sangat erat kaitannya dengan 

filsafat Aristoteles. Thomas Aquinas dilahirkan di Roecasecca, dekat Aquino, di Italia tahun 

1225. Orangtuanya adalah orang Kristen Katolik yang saleh. Karena itulah, Thomas pada 

umur lima tahun diserahkan ke biara Benediktus di Monte Cassino untuk dibina agar kelak 

menjadi seorang biarawan. Thomas mengajarkan Allah sebagai ‘Ada yang Tak Terbatas’ 

(ipsum esse subsistens). Allah adalah ‘Ada yang Tertinggi’, yang mempunyai keadaan 

(beings) yang paling tinggi. Allah adalah Penggerak yang tidak Bergerak (Unmwoved mover). 

Mengenai Predestinasi Thomas mengajarkan bahwa: 

 

2. Yohanes Calvin (1509 – 1564) 

Yohanes Calvin adalah seorang sarjana hukum Perancis yang berminat pada ilmu 

teologi. Sebab ia menjadi seorang pengikut Luther, ia diusir dari tanah airnya dan menjadi 

pendeta kota Jenewa (Swis).56 Calvin dilahirkan di Noyon, sebuah desa kecil di sebelah Utara 

kota Paris, Perancis, pada tanggal 10 Juli tahun 1509. Nama ayahnya Gerard Cauvin, yang 

adalah seorang pegawai uskup dan ibunya bernama Jeanne Lefranc France dari Cambrai (ia 

meninggal ketika Calvin masih berusia lima tahun). Calvin adalah seorang ahli Hukum, yang 

mendalami Ilmu Hukum di Universitas Orleans dan Universitas Bourges serta Paris. 

Kemudian hari, ini sangat mempengaruhinya dalam usaha pembaharuan dan penataan gereja 

reformasi yang dipimpinnya. Penulis biografi Calvin yang pertama, yaitu teman dan 

 
54 Stephen Tong, Mengetahui Kehendak Allah (Surabaya: Momentum, 1999), 116. 

55 Yayan, “Kerusakan Total Manusia Dan Implikasinya Untuk Pekabaran Injil” (Skripsi S. Th., STT 

SETIA Jakarta, 2002), 13. 
56 Th. Van den End, Harta Dalam Bejana,,186. 
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rekannya, Profesor Theodore Beza, menggambarkan Calvin sebagai orang yang berperawakan 

sedang, bermuka pucat, dan bermata tajam. Tatapannya yang hidup menyatakan bahwa ia 

memiliki otak yang luar biasa cerdas.57 

Sama seperti Luther, Calvin berpendapat bahwa tentang pembenaran hanya oleh iman, 

hanya oleh kasih karunia dan hanya Alkitab yang memiliki otoritas tertinggi (sola fide, sola 

gratia, dan sola scriptura).   

 

R. C Sproul memberikan sebuah definisi sebagai berikut; Predestinasi secara sederhana 

dapat dijelaskan sebagai doktrin yang mengajarkan bahwa Allah memilih manusia yang 

diselamatkan-Nya sesuai dengan kedaulatan-Nya dalam rencana keselamatan-Nya 

sebelum dunia dijadikan.58 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

 MAKNA PREDESTINASI BAGI ORANG PERCAYA 
 

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai makna predestinasi bagi orang 

percaya. 

 

G.        Dipilih Dan Diselamatkan  

            Ketika berbicara mengenai “dipilih dan diselamatkan” maka seringkali muncul 

pemikiran bahwa sangat tidak tepat jika topik ini dibahas secara bersamaan. Adapun masalah-

masalah logis yang sering dipertentangkan adalah mengenai rencana dan karya Allah dalam 

dua waktu yang berbeda (yakni: antara kekekalan dan akhir zaman). Bahwa Allah dalam 

kekekalan telah menetapkan untuk memilih sebagian orang untuk diselamatkan pada akhir 

zaman.   

Dalam memahami bagian ini, para teolog mencoba memunculkan rumusan-rumusan 

yang bersifat kronologis tentang urutan rencana Allah dalam kekekalan (seperti: 

Supralapsarian, Infralapsarian dan Sublapsarian59). Namun tidak berarti bahwa persoalan ini 

selesai setelah ada rumusan kronologis di atas, jusrtu terjadi pertentangan teologis yang hebat 

terutama sejak zaman reformasi para pemikir teologi mulai terbagi dalam dua konsep yang 

 
57 David W. Hall, Calvin Di Rana Publik: Demokrasi Liberal, Hak Asasi, Dan Kebebasan Sipil 

(Surabaya: Momentum, 2011), 55. 
58 R. C.Sproul, Kaum Pilihan Allah (Malang: SAAT, 1996), 1. 

59 Supralapsarianisme: (1). Keputusan untuk menyelamatkan beberapa orang dan menjatuhkan 

hukuman pada yang lain. (2). Keputusan untuk menciptakan baik yang terpilih maupun yang terkutuk. (3). 

Keputusan untuk mengizinkan kejatuhan  dalam dosa dari kedua golongan itu. (4).Keputusan untuk 

menyediakan keselamatan bagi yang terpilih saja.  
 Infralapsarianisme: (1). Keputusan untuk menciptakan makhuk manusia. (2). Keputusan untuk mengizinkan 
kejatuhan dalam dosa. (3). Keputusan untuk menyelamatkan beberapa orang dan menjatuhkan hukuman pada 

yang lain. (4). Keputusan untuk menyediakan keselamatan bagi yang terpilih saja. Sublapsarianisme: (1). 

Keputusan untuk menciptakan makhuk manusia. (2). Keputusan untuk mengizinkan kejatuhan dalam dosa. (3). 

Keputusan untuk menyediakan keselamatan yang memadai untuk semua orang. (4).  Keputusan untuk memilih 

beberapa orang untuk menerima keselamatan ini. Erickson, Teologi Kristen: Volume 3, 116-117. 
 

 



 
 

xx 
 

berbeda dan terus diperdebatkan yakni Supra- dan Infralapsarian.60  Berkhof mengutip 

pendapat Dr. Dijk yang menyatakan bahwa perbedaan pendapat di sini berkenaan dengan 

pertanyaan, apakah kejatuhan manusia juga telah termasuk dalam ketetapan Allah atau 

dengan kata lain apakah dosa pertama manusia yang mengakibatkan kejatuhannya sudah 

dipredestinasikan (supralapsarianisme). Sementara bagi penganut Infralapsarianisme 

semuanya ini hanya merupakan obyek dari pengetahuan sebelumnya yang telah ada pada 

Allah.61  

Kedua pandangan di atas, memiliki penekanan yang berbeda. Supralapsarian lebih 

menekankan pada aspek teleologis (tujuan) sedangkan infralapsarianisme lebih menekankan 

aspek historis.62 Terlepas dari perbedaan pendapat antara supra – infra, penulis dalam hal ini 

tidak mempersoalkan siapa yang paling benar atau sebaliknya. Karena ketika bicara tentang 

supra maupun infra maka sebenarnya yang dibicarakan adalah konsep Allah dalam kekekalan 

yang tidak mungkin bisa dipahami secara komprehensif (bdk. Roma 11:33 “O, alangkah 

dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki keputusan-

keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya”). Hal ini pun diakui oleh Herman 

Bavinck bahwa perbedaan supra-infra tidak bisa diselesaikan dengan rujukan kepada Kitab 

Suci.63 Karena fakta yang sederhana bahwa tiap-tiap pandangan ini bergantung pada satu 

kumpulan teks yang spesifik dan gagal memberikan pertimbangan yang mendalam terhadap 

kumpulan yang lain telah menunjukkan sikap berat sebelah dari kedua kelompok. 

Kembali pada topik utama mengenai pemilihan atau predestinasi maka perlu diakui 

bahwa hal ini merupakan sebuah misteri ilahi dan hak prerogative Allah sehingga manusia 

tidak memiliki hak sedikitpun untuk bisa melakukan intervensi di dalam dektrit ilahi tersebut. 

Karena manusia pada dasarnya tidak akan mengerti alasan-alasan Allah untuk menerapkan 

kebijakan tertentu.64 Karena Dia adalah Allah yang berdaulat, yang sudah menentukan 

rencana keselamatan-Nya sebelum dunia dijadikan (Ef. 1:3-14). Dan manusia hanya bisa 

memahami setiap rencana agung Allah jika dimungkinkan oleh-Nya, seperti yang dikatakan 

oleh Musa; Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi TUHAN, Allah kita, tetapi hal-hal yang 

dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita 

melakukan segala perkataan hukum Taurat ini.(Ul. 29:29). Stephen Tong menyatakan,  
            Kehendak Allah adalah unsur yang menentukan eksistensi dari segala sesuatu. Selain Allah 

sendiri, tidak ada hal lain yang lebih besar dari kehendak-Nya. Bahwa segala sesuatu telah 

direncanakan dan ditetapkan dalam hati Allah yang melampaui ruang dan waktu adalah hal-

hal yang berhubungan dengan kekekalan. Kehendak Allah tidak perlu dirundingkan dengan 
manusia. Terlaksananya pun tidak perlu tergantung pada kerja sama manusia dengan-Nya. Dia 

adalah yang melakukan segala sesuatu menurut kehendak sendiri.65 

 

 
60 Berkhof, Teologi Sistematika, 216. 
61 Berkhof, Teologi Sistematika, 217. 
62 Mereka yang menganut Supralapsarian yakin bahwa Tuhan terlebih dahulu memilih sejumlah orang 

yang akan diselamatkan dalam Kristus – setelah itu barulah Tuhan menciptakan manusia. Sementara penganut 

Infralapsarianisme memiliki keyakinan bahwa Tuhan terlebih dahulu menciptakan manusia, kemudian 

memutuskan bahwa manusia jatuh dalam dosa dan setelah itu baru Tuhan akan memilih orang-orang yang akan 
diselamatkan dalam Kristus. Putra, Predestinasi dan kehendak bebas manusia, 189. 

63 Supra- mendapat dukungan dalam semua teks yang menyatakan kedaulatan mutlak Allah, khususnya 

dalam relasi dengan dosa (misalnya: Mzm. 115:3; Mat. 12:25-26; Yoh. 15:19; Rm. 9:15-16; Ef. 1:4-12; 2 Tim. 

1:9). Sedangkan infra – didukung oleh semua prikop di mana pemilihan dan reprobasi memiliki rujukan kepada 

dunia yang telah terjatuh dan ditunjukkan sebagai tindakan kasih dan keadilan (Ul. 7:6-9; Mat. 12:25-26; Yoh. 

15:19; Rm. 9:15-16; Ef. 1:4-12; 2Tim. 1:9). Herman Bavinck, Dogmatika Reformed: Jilid 2 Allah dan 

Penciptaan (Surabaya: Momentum, 2012), 483. 
64 H. Venema, Injil Untuk semua Orang: Pembimbing Ke Dalam Ilmu Misiologi (Jakarta: Yayasan 

Komunikasi Bina Kasih, 2006), 98. 
65 Tong, Teologi Penginjilan, 51. 
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Kembali pada pertanyaan, bagaimana seseorang dipilih dan beroleh keselamatan? Ada 

beberapa rujukan dalam Perjanjian Baru yang menyiratkan  bahwa tidak ada perubahan dalam 

dektrit Allah tentang  orang yang dipanggil atau dipilih Allah. Seperti dalam Roma 8:30 “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.” Dalam bagian ini rasul Paulus sedang memberikan suatu penegasan 

tentang kekonsistenan Allah dalam pemilihan-Nya yang tidak berubah-ubah, sehingga 

memberikan suatu kepastian bahwa mereka yang dipilih dan dipanggil pasti selamat.66 

Kemanjuran dari panggilan Allah tersebut juga disiratkan dalam 1 Korintus 1:9 “Allah yang 

memanggil kamu kepada persekutuan dengan Anak-Nya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah 

setia. Rasul Petrus menyatakan: Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-

sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, 

kamu tidak akan pernah tersandung (2 Pet. 1:10). Ayat ini menjelaskan tentang mandat untuk 

membuat pemilihan semakin teguh, dan hal ini memerlukan ketekunan. Bagian ini telah 

mendeskripsikan bagaimana perhatian seorang gembala kepada kawanan dombanya. Petrus 

menghubungkan keyakinan keselamatan dengan hal “tidak akan pernah tersandung”. Faktor 

yang terpenting yang mendukung pertumbuhan kerohanian orang percaya yang konsisten 

adalah jaminan keselamatan atau keyakinan keselamatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

H.        Pilihan Allah Penuh Anugerah 

Penekanan yang kuat atas prakarsa Allah dalam anugerah-Nya mengenai pemilihan 

orang-orang yang akan diselamatkan, dalam Injil Yohanes ditegaskan bahwa Allah tidak 

membiarkan manusia untuk memilih sendiri apakah ia akan  mengambil bagian di dalam 

keselamatan atau tidak.  Yesus telah memberikan sebuah pernyataan yang mengandung 

jaminan ketika Ia berkata; “Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, 

dan barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang”. 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. Lalu Ia berkata: "Sebab itu telah Kukatakan kepadamu: 

Tidak ada seorang pun dapat datang kepada-Ku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya 

kepadanya. (Yoh. 6:37, 44, 65) Donald Guthrie menyatakan bahwa kata “datang” kepada 

Allah, yang berarti datang dengan iman, tidak mungkin terjadi tanpa karya sebelumnya dari 

pihak Allah. Ia mengerahkan kuasa menarik mereka yang datang.67  

Selanjutnya dalam Yohanes 8:47 Yesus berkata, ”Barangsiapa berasal dari Allah, ia 

mendengarkan firman Allah; itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu 

tidak berasal dari Allah” hal ini menyiratkan bahwa anugerah dibutuhkan sebelum seseorang 

dapat mendengarkan Allah dengan benar. Kepada orang-orang Yahudi dengan tegas Yesus 

berkata bahwa sebabnya mereka tidak mendengar firman-Nya ialah karena mereka “tidak 

berasal dari Allah”. Selanjutnnya Yesus berkata; tetapi kamu tidak percaya, karena kamu 

tidak termasuk domba-domba-Ku. (Yoh. 10:26). Sebaliknya Yesus katakan, “Domba-domba-

 
66 Erickson, Teologi Kristen: Volume 3, 135. 
67 Donald Guthrie, Teologi Perjanjian Baru 2: Misi Kristus, Roh Kudus, Kehidupan Kristen (Jakarta: 

BPK Gunung Mulia, 2011), 259. 
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Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku”, (Yoh. 

10:27).  

Kaum Arminian mengajarkan bahwa pemilihan yang dilakukan Allah di dalam 

kekekalan didasarkan pada pra-pengetahuan-Nya tentang bagaimana tindakan baik atau 

buruknya seseorang di kemudian hari sehingga itu menjadi syarat mengapa ia dipilih ataupun 

ditolak. Sehingga mereka sampai pada sebuah kesimpulan bahwa seseorang itu dipilih 

berdasarkan perilakunya atau karena memiliki kualitas hidup yang menentukan bahwa ia 

memang harus dipilih. Namun tentu saja hal ini bertentangan dengan apa yang di ajarkan 

Alkitab seperti yang kemudian dirumuskan dalam Pasal-pasal Ajaran Dordrecht sebagai 

berikut;  
Pemilihan tersebut telah terjadi, bukan berdasarkan iman dan ketaatan iman, kesucian ataupun 

sifat dan pembawaan baik yang mana pun, yang telah tampak terlebih dahulu, seakan-akan 
hal-hal itu menjadi sebab atau syarat yang seharusnya ada dalam diri manusia yang bakal 

dipilih, melainkan supaya menghasilkan iman, ketaatan iman, kekudusan dan seterusnya. 

Maka pemilihan itu adalah sumber segala hal yang menyelamatkan. Sebagai hasil dan 

akibatnya mengalirlah darinya iman, kekudusan, dan karunia-karunia lain yang membawa 
keselamatan, dan akhirnya kehidupan kekal sendiri. Hal ini sesuai dengan kesaksian sang 

rasul, ”Dia telah memilih kita” (bukan: sebab kita sudah kudus dan tak bercacat, melainkan) ” 

supaya kita kudus dan tak bercacat dihadapan-Nya.” (Rm. 8:30; Ef. 1:4).68 

 

            Tuhan Yesus dalam pengajaran-Nya mengenai “perumpamaan tentang anak yang 

hilang” (Luk. 15:11-32) telah tersirat bahwa sesungguhnya layak atau tidaknya seseorang 

untuk memperoleh keselamatan tidak ditentukan dengan jasa atau amal apa pun. Menurut 

Augustinus, dalam bukunya yang berjudul To Simplician-On Various Questions yang dikutip 

oleh Bernhard Lohse, menjelaskan bahwa pemilihan ini mendahului setiap jasa atau pahala 

pada pihak manusia. Dan sangat jelas bahwa kehendak manusia dari dirinya sendiri tidak 

dapat menemukan keselamatan.69 Dalam  narasi yang dicatat dalam Injil Lukas 15:11-32, bisa 

dimengerti sebagai sebuah representative dari manusia yang memiliki perilaku yang baik dan 

jahat. Secara umum orang beranggapan si sulung adalah representatif dari mereka yang taat, 

setia, dan mau melayani sedangkan si bungsu adalah representatif dari mereka yang hanya 

mau memuaskan hawa nafsu dengan hidup berfoya-foya, dan mungkin melakukan tindakan-

tindakan yang buruk lainnya. Sehingga tidak heran kalau mungkin orang lebih cenderung 

menilai si sulung adalah tipe anak yang baik. Secara umum si sulung ataupun si bungsu dalam 

perumpamaan tentang anak yang hilang adalah sebuah gambaran mengenai kondisi manusia 

yang berdosa dengan dua versi yang berbeda (Yang satu pendosa yang terang-terangan, yang 

lain pendosa batin yang terhormat.  Kehendak mereka telah dikeraskan oleh keegoisan dan 

kesombongan. Keduanya sama sekali tidak berpengharapan dan tidak berdaya – kecuali hanya 

oleh anugerah saja mereka diselamatkan). Menurut Will Metzger, si sulung mewakili orang-

orang berdosa yang terhormat. Ia terobsesi pada tindakan melakukan hal-hal yang benar dan 

memiliki hidup keagamaan yang  berdasarkan kewajiban, namun tidak memiliki hubungan 

pribadi dengan Allah sebagai Bapa. Kemudian ia mengeluh karena Bapanya tidak pernah 

memberi dia apa-apa, dan walaupun sudah bertahun-tahun hidup bersama bapanya namun 

tidak menikmati kelimpahan karena cara hidupnya hanya sebuah legalitas.70 

Dengan demikian, maka sesungguhnya segala bentuk perbuatan baik, ataupun ketaatan 

manusia kepada Allah tidak menjadi suatu jaminan bagi seseorang untuk menerima anugerah 

 
68 Athur van Delden, Jangan Ada Orang Yang Memegahkan Diri: Penjelasan Ringkas Pasal-pasal 

Ajaran Dordrecht (Jakarta: Perkantas, 2017), 76-77. 
69 Bernhard  Lohse, Pengantar Sejarah Dogma Kristen: Dari Abad Pertama sampai dengan Masa Kini 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 142. 
70 Will Metzger, Tell The Truth: The Whole Gospel to the Whole person by whole people (Surabaya: 

Momentum, 2005), 135. 
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keselamatan dari Allah. Kecuali melalui karya Allah sendiri, yakni mengikuti proses Ilahi 

dalam pekerjaan Roh Kudus. 

1. Dilahir-barukan Untuk Diselamatkan 

             Konsep ajaran Kristen tentang lahir baru atau kelahiran kembali, adalah  merupakan 

sebuah pengajaran yang  telah Tuhan Yesus sendiri ajarkan dalam diskusi-Nya dengan 

Nikodemus, seperti yang dicatat dalam Injil Yohanes 3:1-3 “Adalah seorang Farisi yang 

bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi.  Ia datang pada waktu malam kepada 

Yesus dan berkata: "Rabi, kami tahu, bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah; 

sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, 

jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, 

sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah." 

James Montgomery Boice menyatakan; Gambaran tentang kelahiran kembali menolong 

manusia untuk memahami apa yang terjadi ketika Allah yang berinisiatif dalam 

keselamatan.71 Dalam konteks ini, Nikodemus datang kepada Yesus untuk membicarakan 

realitas rohani, tetapi Yesus menjawab  pertanyaan-pertanyaan Nikodemus  dengan 

mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat memahami, apalagi masuk dalam realitas-realitas 

rohani, kecuali ia dilahirkan kembali. Kata yang diterjemahkan “kembali” adalah anothen 

yang bukan hanya berarti “kembali” tetapi juga “dari atas.” Yesus mengatakan kepada 

Nikodemus bahwa ia harus lebih dahulu menjadi penerima anugerah  yang cuma-cuma dari 

Allah. Lalu pertanyaannya sekarang apa itu lahir baru atau dilahirkan kembali? jika dipahami 

secara esensial maka sesungguhnya kelahiran kembali adalah sebuah metafora bagi langkah 

awal dalam keselamatan.  Rasul Petrus menyatakan,  Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita 

Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh 

kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh 

pengharapan, (I Pet. 1:3), Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, 

tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. (I Pet. 1:23), 

Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan 

yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, (I Pet. 2:2). Tentang 

kelahiran kembali Rasul Paulus kembali menegaskan, pada waktu itu Dia telah 

menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena 

rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh 

Roh Kudus, (Tit. 3:5). Adapun proses lahir baru/kelahiran seseorang adalah mutlak inisiatif 

dari Allah atau dengan kata lain metafora kelahiran kembali adalah karya Allah dan bukan 

perbuatan manusia yang berdosa. Rujukan pertama kepada kelahiran kembali di dalam Injil 

Yohanes 1:12-13 “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.”  

Istilah teologis yang sering digunakan untuk  menjelaskan kelahiran kembali adalah 

regenerasi. Hal ini menjelaskan pada suatu permulaan yang baru, dan tentu saja tidak sekadar 

seperti “daun yang bersemi kembali setelah musim gugur dan musim dingin” tetapi menandai 

suatu kehidupan yang baru di dalam diri seseorang yang secara radikal diperbaharui.72  

John Murray menyatakan,  
Proses kelahiran kembali harus diletakkan mendahului penyucian, karena seseorang tentu 

harus terlebih dahulu lahir baru (regenerasi)  sebelum ia dapat secara progresif mengalami 

 
71 James Montgomery Boice, Dasar-Dasar Iman Kristen: Foundations Of the Christian Faith 

(Surabaya, Momentum, 2011), 459. 
72 Sproul, Kebenaran-Kebenaran Dasar Iman Kristen, 228. 
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penyucian. Regenerasi adalah awal proses menjadi suci, dan penyucian merupakan 

kelanjutannya.73 

 

Rasul Petrus kepada orang percaya, menyatakan; Karena kamu telah dilahirkan 

kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang 

hidup dan yang kekal. (1 Pet. 1:23).  Tetapi perlu diingat bahwa  regenerasi atau kelahiran 

kembali merupakan pekerjaan Roh Kudus bagi mereka yang secara rohani telah mati. (Ef. 

2:1-10). Erastus Sabdono menyatakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa (Rm. 3:23) ia 

tidak mampu lagi mencapai kesempurnaan seperti Allah. Dan dengan usahanya sendiri 

manusia tidak mampu kembali seperti rancangan semula. Sehingga dalam hal ini perlu 

intervensi Allah untuk meyelamatkan manusia dengan menyediakan kasih karunia melalui 

salib Kristus. Dan untuk dikembalikan manusia kepada rancangan Allah maka harus melalui 

proses natural bukan secara mistis ataupun supranatural,74 yakni oleh tuntunan Roh Kudus 

akan memperbaharui pikiran manusia dan disertai pengalaman pribadi dengan Allah sehingga 

ia mengalami kelahiran kembali. 75  

 

Paul Hidayat menyatakan,  

 
Keselamatan harus dilihat bukan saja dari perspektif masa lalu yaitu ke kondisi asalnya, tetapi 

lebih dari itu harus dilihat dari perspektif masa depan yaitu ke kondisi kekalnya kelak ketika 

rencana keselamatan. Allah telah mewujud-nyatakan secara sempurna di dalam diri manusia.76  

 

Rasul Petrus menyatakan, “Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang 

karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus 

dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu 

bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang 

tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena 

imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada 

zaman akhir” (1 Pet. 1:3-5). 

 

2. Percaya Dan Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juruselamat Pribadi 

 

            Yesus berkata; 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 (Yoh. 3:16). Bagian ini seringkali dijadikan dasar 

argumentasi oleh sekolompok orang (Kaum Arminian)77 untuk membenarkan bahwa ternyata 

ketika seseorang mengambil sikap percaya maka ia baru akan diselamatkan atau memperoleh 

hidup kekal. Atau jika dihubungkan dengan predestinasi maka ada asumsi bahwa seseorang 

dipilih karena ia telah percaya. Henry C. Thiessen juga memiliki konsep pemikiran yang sama 

 
73 John Murray, Penggenapan dan Penerpan Penebusan (Surabaya: Momentum, 2008), 96. 
74 Secara mistis artinya dengan mengatakan bahwa seseorang ketika percaya dan menerima Yesus 

Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, maka seketika itu juga ia lahir baru. Sementara supranatural artinya 
Tuhan membuka mata pengertian seseorang dan mengenal kebenaran seketika. Erastus Sabdono, True Biblical 

Grace: Menyingkap Ajaran Kasih Karunia Yang Alkitabiah (Jakarta: Rehobat Literature, 2015), 188. 
75 Sabdono, True Biblical Grace, 189.  
76 Paul Hidayat, Hidup Dalam Ritme Allah: Kumpulan Artikel Konsekuensi Anugerah Dalam 

Keseharian Kita (Jakarta: Persekutuan Pembaca Alkitab, 2005), 11.  
77 Kaum Arminian bersikeras bahwa pertobatan mendahului kelahiran kembali. Menurut mereka 

pertobatan merupakan suatu prasyarat kepada kelahiran kembali, karena jika seseorang bertobat dan percaya, 

maka Allah  menyelamatkan dan mengubah dia. Bagi mereka jikalau tidak demikian, maka yang terjadi adalah 

suatu situasi mekanis saja; Allah yang melakukan semuanya, dan sama sekali tidak ada unsur tanggapan 

manusia. Erickson, Teologi Kristen: Volume 3, 137. 
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yakni pemilihan berdasarkan prapengetahuan, ia beranggapan bahwa dalam pengetahuan 

Allah sejak semula, Ia sudah melihat sebelumnya siapa saja yang akan menanggapi tawaran 

keselamatan-Nya secara positif, lalu secara aktif Allah memilih mereka untuk diselamatkan.78 

Itu sebabnya Augustinus dengan tegas menyatakan, bahwa kaum pilihan “bukan dipilih 

karena mereka telah percaya, tetapi supaya mereka percaya.”79 Pernyataan ini memberikan 

suatu penjelasan bahwa sesungguhnya mereka yang percaya kepada Allah adalah merupakan 

dampak dari pemilihan, bukan sebaliknya. Alkitab telah memberikan suatu penegasan bahwa, 

Setiap orang yang percaya, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah; dan setiap orang 

yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir dari pada-Nya. (I 

Yohanes  5:1). Bandingkan Yohanes 1:12-13 “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.  

John R. W. Stott menyatakan, ketika seseorang memandang kepada Yesus Kristus dan 

berkata; Tuhan Yesus Engkaulah Juruselamatku yang telah disalibkan, kepada-Mu aku 

percaya; Engkaulah Tuhanku yang hidup, kepada-Mu aku menyerah.” Dan dengan pengakuan 

ini mereka pun menjadi orang percaya. Namun, menjadi orang percaya dan hidup sebagai 

orang percaya adalah dua hal yang berlainan,80 (bdk Yak. 2:19 Engkau percaya, bahwa hanya 

ada satu Allah saja? Itu baik! Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka 

gemetar). Maka perlu dipahami bahwa kata “percaya” yang dimaksudkan di sini bukan 

sekadar sebuah pengakuan tetapi  menunjuk pada sikap menyerahkan diri kepada Yesus 

Kristus, maka Allah membuat mukjizat yang menakjubkan. Ia memberikan suatu hidup yang 

baru. Orang percaya dibuat-Nya lahir kembali dan memasuki persekutuan dengan Allah. 

Sebagaimana seorang bayi sewaktu dilahirkan muncul sebagai individu yang baru, begitu pula 

ketika seseorang dilahirkan kembali secara rohani akan menjadi makhluk baru di dalam 

Kristus. Sampai di sini akan muncul suatu “kebingungan” mengenai urutan logisnya apakah 

seseorang menjadi percaya terlebih dahulu baru kemudian dilahir-barukan seperti pandangan 

Stott di atas? Tentu hal ini berbeda dengan Louis Berkhof seperti yang dikutip oleh Anthony 

A. Hoekema ia menyarankan ordo keselamatan sebagai berikut: panggilan, regenerasi, 

konversi (meliputi pertobatan dan iman), pembenaran, pengudusan, ketekunan dan 

pemuliaan.81  

Millard J. Erickson menegaskan, bahwa untuk memahami hal ini tidak perlu 

dipersoalkan suatu urutan yang sementara dan bersifat statis (mengenai apakah percaya 

mendahului kelahiran kembali atau sebaliknya). Tetapi yang paling penting adalah apakah 

orang itu bertobat karena karya Allah yang mengadakan kelahiran kembali di dalam dirinya 

ataukah Allah melahirkan kembali orang itu karena ia bertobat dan beriman.82 Rasul Yohanes 

menegaskan, 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. (Yoh 6:44). Itu 

sebabnya, G. C. Berkouwer pun menyarankan agar tidak terlalu berkutat dengan konsep ordo 

salutis karena hal ini sering menyebabkan orang lebih memberi perhatian yang berlebihan 

terhadap berbagai langkah di dalam keselamatan dan bukan memperhatikan kekayaan dari 

keselamatan itu sendiri.83   

 
78  Henry Thiessen, Teologi Sistematika (Malang: Gandum Mas, 2003), 394.  
79 Herman Bavinck, Dogmatika Reformed: Jilid 2 Allah & Penciptaan (Surabaya: Momentum, 2012), 

421-422.  
80  John R. W. Stott, Kedaulatan Dan Karya Kristus (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2008), 

166-167. 

 
81 Hoekema, Di Selamatkan Oleh Anugerah (Surabaya: Momentum, 2001), 25. 
82 Erickson, Teologi Kristen: Volume 3, 138. 
83 Hoekema, Di Selamatkan Oleh Anugerah, 25. 
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I. TanggungJawab Orang Percaya Sebagai Kaum  Pilihan 

Menjadi orang percaya adalah pemberian atau anugerah yang besar dan ajaib, tetapi 

juga mengandung kewajiban-kewajiban tertentu.84 Rasul Petrus dalam suratnya menyatakan, 

“Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni 

dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan” (1 Ptr. 2:2). 

Ayat ini menyiratkan tentang  pemberian yang besar telah dianugerahkan kepada orang 

percaya adalah hubungan dengan Allah; dan tanggung jawabnya ialah pertumbuhan. Sehingga 

setiap orang percaya yang telah dilahirkan kembali dalam Kristus hendaknya bertumbuh 

menjadi dewasa sehingga menjadi “kesempurnaan di dalam Kristus” (1 Kor. 3:1; Kol 1:28). 

Alkitab mengajarkan bahwa ada dua hal yang mesti terlihat dalam pertumbuhan hidup orang 

percaya, yakni pertama bertumbuh dalam hal pengetahuan atau pengenalan akan Allah. 

seperti yang disampaikan oleh para rasul kepada orang percaya, demikian; sehingga hidupmu 

layak di hadapan-Nya serta berkenan kepada-Nya dalam segala hal, dan kamu memberi buah 

dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang 

Allah (Kol. 1:10). Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan 

Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. Bagi-Nya kemuliaan, sekarang dan sampai 

selama-lamanya. (2 Ptr. 3:18). Dengan demikian pengetahuan tersebut tidak saja bersifat akali 

tetapi juga melalui pengalaman pribadi dengan Allah.  Kedua, bertumbuh dalam kesucian atau 

kekudusan hidup.  

 

1. Menjaga Kekudusan Hidup 

            Alkitab secara  eksplisit mengajarkan tentang pentingnya kekudusan hidup, penulis 

surat Ibrani  dengan serius menasihatkan “Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan 

kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan” (Ibr. 

12:14). Selanjutnya rasul Petrus dalam suratnya kepada orang-orang percaya yang mengalami 

penganiayaan kemudian tersebar di beberapa kota (seperti; Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia 

Kecil dan Bitinia).  Petrus menyatakan “tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam 

seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada 

tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku kudus. (I Ptr.  1:15-16). Richard Owen Roberts 

menyatakan, bahwa sebagai orang Kristen atau orang percaya, tujuan utamanya adalah 

ketaatan sepenuhnya pada semua yang Allah minta. Dan memiliki kerinduan untuk menaati 

Allah secara mutlak dalam segala sesuatu. Hidup dengan ketaatan penuh sebagai kekudusan.85 

Kekudusan menurut Alkitab, bukanlah sebuah pilihan; melainkan merupakan perintah, 

(Im. 19:1-2) TUHAN berfirman kepada Musa: "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel 

dan katakan kepada mereka: Kuduslah kamu, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, kudus. Dalam 

pengajaran Yesus, Ia menekankan soal kekudusan. Dia sendiri kudus dan memanggil semua 

pengikut-Nya untuk menuju kekudusan. Ketika Yesus berkhotbah di bukit, Ia berkata; 

Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah (Mat. 5:8). 

Kesucian hati dalam ayat ini menurut Roberts bukan berarti bebas dari pikiran-pikiran yang 

tidak bersih, melainkan menunjuk pada keutuhan hati. Orang yang suci hatinya adalah orang-

orang yang hatinya tidak bercabang, karena dosa terjadi dalam hidup orang Kristen pada 

waktu dia membiarkan dirinya bimbang diantara dua posisi dan menyerah pada kejahatan. 

Hidup yang berkemenangan memerlukan hati yang utuh untuk kemuliaan Allah.86 Hal ini 

selaras dengan pengajaran yang Yesus  sampaikan di dalam Matius 6:22-24: “Mata adalah 

pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu; jika matamu jahat, gelaplah 

seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak 

 
84 Stott, Kedaulatan Dan Karya Kristus, 175.  
85 Richard Owen Roberts, Pola Hidup Kristen (Malang: Gandum Mas, 1997), 81. 
86 Roberts, Pola Hidup Kristen, 82.  
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seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang 

seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak 

mengindahkan yang lain.”  

 

2. Memiliki Relasi Intim Dengan Tuhan Sebagai Refleksi Dari 

Pilihan/Predestinasi 

 

Menurut Yakub B. Susabda, pergaulan dengan Allah adalah masalah spiritual, dan 

bukan sekadar pengalaman agamawi dan jiwani (mistis dan perasaan).87 Alkitab telah 

menyaksikan, secara langsung maupun tidak langsung, bagaimana orang pilihan atau orang 

percaya (seperti, Abraham, Nuh, Musa, Yosua, dll) hidup bergaul dengan Allah yang hidup. 

Ada masa-masa dimana pergaulan dengan Allah dimanifestasikan dalam tingka-laku  rohani 

(relegiusitas) yang sederhana, tetapi berkembang menjadi semakin kompleks. Ada masa 

dimana pergaulan itu begitu akrabnya laksana pergaulan dua sahabat (Kel. 33:11,20-23;34:28-

29), tetapi ada pula kesaksian-kesaksian yang menyingkapkan kekaburan dan ketidak-pastian 

sehingga orang percaya hanya dapat mengalami “keterikatan yang tak terhindari dengan 

Allah” tanpa dukungan perasaan dan rasionya (Yoh. 3:10-12 bnd 7:51-52 dan 19:39). Susabda 

menyatakan,  
          Pergaulan orang percaya dengan Allah bisa menjadi begitu kompleks dan begitu luas 

menyentuh setiap sendi dan sisi kehidupan. Tetapi pada saat yang sama bisa menjadi begitu 
sederhana, dan dapat dialami oleh anak-anak dan orang Kristen bayi karena bermuara dalam 

ketulusan hati dan kesucian hidup orang yang sudah dilahir-barukan oleh Roh Kudus.88 
Selanjutnya, menurut Erastus Sabdono, relasi orang percaya dengan Allah adalah 

ikatan yang lebih ekslusif karena selalu di landasi dengan sebuah covenant atau perjanjian. 

Erastus menjelaskan bahwa kata “perjanjian” memiliki kekuatan yang sangat besar dalam 

mengikat hubungan antara Allah dan umat-Nya, sekaligus merupakan peringatan bahwa umat 

tersebut telah terikat dengan suatu pribadi yaitu Allah penciptanya.89 Dengan demikian 

memberikan suatu penegasan bahwa orang percaya tidak boleh hidup suka-suka sendiri 

karena telah terikat “tali perkawinan dengan Tuhan Yesus” sang mempelai laki-laki. (2 Kor. 

11:1-3; Ef. 5:32).  

 

 

 

 

J. Kepastian Keselamatan Bagi Orang Pilihan 

Allah adalah satu-satunya pribadi yang tidak berubah-ubah90 dalam segala sesuatu 

yang merupakan kehendak dan keputusan-Nya. Tentu hal ini berbeda dengan manusia, ia 

akan berubah seiring dengan perjalanan waktu dan pengetahuan yang didapatkan kemudian. 

Sehingga sangat mempengaruhi sebagian keputusannya yang sebelumnya. Dan faktor yang 

membedakan antara manusia dan Allah dalam hal ini adalah, seorang manusia dapat 

bertambah hikmat sehingga ia berubah pikiran mengenai hal-hal yang diputuskan 

 
87 Yakub B. Susabda, Mengenal Dan Bergaul Dengan Allah: Sebuah Refleksi Iman Kristen Pada Allah 

Yang Hidup Di Dalam Tuhan Yesus Kristus (Batam: Gospel Press, 2002), 28. 
88  Susabda, Mengenal Dan Bergaul Dengan Allah, 27. 
89 Sabdono, New Paradigm Of Christian Living: Penyingkapan Hidup Kekristenan Yang Sejati (Jakarta: 

Rehobot Literature, 2015), 361. 
90 Allah tidak akan berubah, karena Ia memang senantiasa demikian. Apa pun yang pernah dikatakan 

Allah mengenai diri-Nya sendiri tidak pernah perlu diperbaiki; apa pun yang dengan ilham Roh Kudus dikatakan 

oleh para nabi dan para rasul mengenai Allah tidak akan pernah dibatalkan. A. W. Tozer, Mengenal Yang 

Mahakudus (Bandung: Kalam Hidup, 1995), 74. 
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sebelumnya. Itu sebabnya sering terjadi penyesalan dalam hidupnya. Sedangkan, Allah tidak 

demikian karena Ia mengetahui segala sesuatu dari awal sampai akhir. Allah itu Maha Tahu, 

pengetahuan-Nya lengkap dan sempurna. Dan karena kemahatahuan-Nya, tidak ada ke-

berubah-an dalam pikiran yang disebabkan  oleh pemberitaan hal-hal yang belum diketahui 

sebelumnya, atau pengertian yang lebih dalam. Allah telah mengetahui segala sesuatu sejak 

kekal. Orang-orang Arminian mengatakan, memang benar Allah tidak berubah-ubah dalam 

keadaan-Nya (yaitu; zat-Nya, sifat-Nya, kekuatan-Nya, kekekalan-Nya, dan seterusnya), 

namun  Dia dapat mengubah kehendak-Nya.91 Namun Alkitab telah memberikan sebuah 

penegasan yang tidak terbantahkan.  Mazmur 102:26-27 “Dahulu sudah Kauletakkan dasar 

bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap 

ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah Engkau akan 

mengubah mereka, dan mereka berubah.  Malekhi 3:6  Bahwasanya Aku, TUHAN, tidak 

berubah, dan kamu, bani Yakub, tidak akan lenyap.  

Sementara dalam Yakobus 1:17 dikatakan,  Setiap pemberian yang baik dan setiap 

anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang; pada-Nya 

tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yohanes 10:28 Dan Aku memberikan 

hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya 

dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku. Ibrani 6:17-18 Karena itu, untuk 

lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusan-Nya, Allah 

telah mengikat diri-Nya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, 

tentang mana Allah  tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh 

dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita.  

Roma Katholik mengajarkan bahwa anugerah pembenaran dapat hilang. Oleh karena 

itu mereka menetapkan sakramen Pengakuan Dosa, yang menuntut pengakuan, ditetapkan 

untuk mengatasi pembenaran yang dapat hilang itu. Bahkan Roma Katholik menyebut 

sakramen Pengakuan Dosa itu sebagai “kesempatan kedua bagi mereka yang telah mengalami 

kehancuran jiwa.”92 Hal ini berbeda dengan pandangan Reformed yang menekankan tentang 

kepastian keselamatan “ketekunan orang-orang kudus” (perseverance of the saints), yaitu 

huruf  P di dalam TULIP yang artinya “sekali di dalam anugerah tetap di dalam anugerah.” 

Dengan kata lain,  sekali seseorang memiliki anugerah maka tidak akan pernah kehilangan 

anugerah itu; karena di sinilah letak pemeliharaan Allah (God Preservation) bagi orang-orang 

kudus.93 Doktrin tentang pemeliharaan Allah bagi orang-orang kudus atau yang sering dikenal 

“ketekunan orang-orang kudus” adalah didasarkan pada janji-janji Allah. Alkitab secara 

eksplisit maupun implisit  telah memberikan suatu peneguhan, seperti yang disampaikan oleh 

para rasul.  Dalam surat rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ia menulis;  Akan hal ini aku 

yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan 

meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus (Fil. 1:6). Kemudian rasul 

Yohanes juga menulis, “Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal 

mereka dan mereka mengikut Aku, dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka 

dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan 

merebut mereka dari tangan-Ku. Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar 

dari pada siapa pun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa (Yoh. 

10:27-29). Berbicara tentang jaminan keselamatan, Athur van Delden mengutip pendapat 

Yoel M. Indrasmoro yang menyatakan demikian,   
Pemilihan adalah  rencana Allah sejak semula yang tidak berubah-ubah. Dia memilih sejumlah 

orang dari segenap umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, agar mereka memperoleh 

 
91 Delden, Jangan Ada Orang Yang Memegahkan Diri, 91-92.  
92 Sproul, Kaum Pilihan Allah, 167. 
93 Sproul, Kaum Pilihan Allah, 168. 
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keselamatan di dalam Kristus. Tetapi perlu diingat bahwa orang yang dipilih itu tidak lebih 

baik atau lebih layak dari orang lain. Karena semua adalah anugerah Allah semata-mata.94  

 

Bahkan dalam Pasal-pasal Ajaran Dodrecth telah ditegaskan bahwa iman kepada 

Yesus Kristus dan keselamatan oleh-Nya adalah pemberian Allah yang cuma-cuma, seperti 

tertulis, ”Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, 

tetapi pemberian Allah” (Ef. 2:8). Bahkan ketika seseorang percaya kepada Kristus, itu pun 

karena karunia Allah (Fil. 1:29).  

Allah tidak hanya memilih lalu membiarkan umat-Nya “berjuang sendiri” untuk 

mencapai klimaks dari rencana pemilihan tersebut, melainkan Allah memberikan kepastian 

perlindungan pada umat-Nya sendiri. ini lebih merupakan soal providensi ketimbang 

predestinasi. Anggapan bahwa Allah memilih suatu kawanan domba untuk digembalakan lalu 

membiarkan kawanan itu menuruti kehendaknya sendiri tentu membuat gagasan yang keliru. 

Yesus dengan jelas memberikan suatu jaminan, dalam Yohanes 10:28-29, Ia berkata: dan Aku 

memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai 

selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku. Bapa-Ku, yang 

memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapa pun, dan seorang pun tidak dapat 

merebut mereka dari tangan Bapa.  

  

K. Orang Percaya perlu melakukan Penginjilan sebagai Sebuah Panggilan  

 

Hidup sebagai orang Kristen atau orang percaya adalah seperti hidup dalam suatu 

keluarga.  Anak-anak dalam keluarga itu akan menikmati persekutuan dengan bapaknya dan 

juga dengan anggota keluarga yang lainnya. Tetapi perlu diingat bahwa hidup orang Kristen 

adalah hidup yang memberi buah atau dampak bagi orang lain, hal ini tersirat dalam 

pengajaran Yesus, ketika Ia berkata; “kamu adalah garam dunia dan terang dunia” (Mat. 5:13-

16). Stott mengatakan, 
Orang Kristen sekali-kali bukan sekelompok orang yang angkuh dan egoistis, yang hanya 

melihat dirinya saja. Sebaliknya setiap orang Kristen sejati merasa dengan sedalam-dalamnya 
tanggung jawabnya atas sesame manusia yang masih berada di luar gereja, atau orang-orang 

yang disebut dalam Alkitab “dunia” ,yaitu mereka yang belum memasuki persekutuan dengan 

Allah. Sehingga orang  Kristen dipanggil untuk pekerjaan Pekabaran Injil.95    

 

Penginjilan96 adalah tugas atau proyek Ilahi yang perlu dikerjakan oleh orang percaya, 

dalam hal ini diakui bahwa memang dibutuhkan peran manusia untuk ikut serta dalam 

menjalankan tugas penginjilan.  Namun, Will Metzger mengingatkan, bahwa dalam 

melakukan penginjilan perlu ada kesadaran tentang perbedaan antara tanggung jawab manusia 

dan tanggung jawab Allah. Tugas manusia adalah setia menyampaikan berita Injil melalui 

hidup dan  bibir. Sedangkan mengenai hasil yang dicapai adalah hak  prerogatif  Allah, yakni 

regenerasi atau kelahiran kembali.97 Selain itu,  Billy Kristanto memiliki sebuah pandangan 

yang sedikit meluas, yakni ia melihat bahwa penginjilan atau pemberitaan Injil adalah suatu 

hal yang wajar dalam kehidupan Kristen (orang percaya) sama seperti doa yang merupakan 

hal yang sangat normal dalam kehidupan Kristen, dengan demikian penginjilan bukan 

suplemen, melainkan merupakan perkara dasar dalam kehidupan Kristen.98 

 
94 Delden, Jangan Ada Orang Yang Memegahkan Diri, 8. 
95  Stott, Kedaulatan Dan Karya Kristus, 181. 
96 Penginjilan adalah usaha untuk memberitakan kabar baik (kabar kasih karunia) kepada orang-orang 

yang belum mengenal Yesus Kristus dengan tujuan agar mereka dapat menerima Dia sebagai Tuhan dan 

juruselamat pribadi. Yakob Tomatala, Penginjilan masa kini 2 (Malang: Gandum Mas, 1998), 7. 
97  Metzger, Tell The Truth, 19-20. 
98  Kristanto, Ajarlah Kami Bertumbuh, 132. 
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Salah satu dasar alkitabiah yang kokoh mengenai tugas penginjilan yang diemban oleh 

orang percaya. Misalnya, 1 Kor. 9:16-17  rasul Paulus menyatakan, karena jika aku 

memberitakan Injil, aku tidak memiliki alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah 

keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bahkan dilanjutkan oleh 

paulus, Kalau andaikata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak 

menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, 

pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Dengan kata 

lain penginjilan merupakan suatu “keniscayaan” atau tidak bisa tidak ada. Paulus, sedang 

memperingatkan dirinya dalam kalimat “celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil”. 

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa penginjilan itu bersifat wajib bukan fakultatif. 

Penginjilan merupakan mandat keharusan bukan pilihan.  

Namun ketika bicara mengenai predestinasi, yakni bagaimana Allah dalam kekekalan 

telah memilih sejumlah orang untuk diselamatkan.  Dan pemilihan tersebut tidak mungkin 

gagal, karena karena Dia yang melakukan pemilihan tersebut adalah pribadi yang berdaulat.99 

Gereja (aliran Reformed) mempertahankan doktrin pilihan tanpa syarat (unconditional 

election – yaitu bahwa Allah dalam   anugerah-Nya telah memilih umat-Nya sebelum dunia 

diciptakan) dan penebusan tertentu (definite atonement – bahwa Kristus menebus dosa mereka 

yang telah Ia pilih sebagai umat-Nya).100 Sementara Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa 

Injil harus dikhotbahkan kepada semua orang. Yesus sebelum naik ke sorga Ia memberikan 

tugas yang besar (amanat agung) kepada muruid-murid-Nya dan kepada gereja di sepanjang 

masa, “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam 

nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang 

telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai 

kepada akhir zaman. (Mat. 28:19-20). Yesus juga berkata, “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. (Kis. 1:8).  

Jika demikian, maka bagaimana menyelaraskan tugas penginjilan dengan doktrin 

pilihan tertentu (particular election) atau predestinasi. Karena akan muncul pertanyaan, bila 

hanya orang terpilih yang akan selamat, mengapa harus memberitakan Injil? Mereka yang 

telah dipilih untuk diselamatkan toh pasti akan selamat (karena Allah berdaulat dan tidak 

mungkin rencana-Nya gagal); sedangkan mereka yang tidak terpilih tidak akan selamat; maka 

untuk apa ada penginjilan?101 Anthony A. Hoekema mengatakan, panggilan Injil atau 

penginjilan adalah penawaran keselamatan dalam Kristus kepada orang-orang, yang dibarengi 

dengan undangan untuk menerima Kristus dalam pertobatan dan iman, agar mereka boleh 

menerima pengampunan atas dosa-dosa dan memperoleh kehidupan kekal.102 Olehnya itu 

maka penginjilan dan keselamatan dapat dilihat sebagai sebuah mata rantai yang tidak 

mungkin bisa dipisahkan atau diputuskan, karena pemberitaan Injil adalah hal yang sudah 

Allah tetapkaan dalam kekekalan dan dipercayakan kepada setiap orang percaya untuk  

melaksanakannya, maka orang-orang yang dipredestinasikan oleh Allah akan menerima Injil 

dan menjadi anak-anak Allah.103 Seperti yang ditegaskan oleh rasul Paulus dalam Roma 10:14 

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. 

 
99 Tentang kedaulatan  Allah,  A. W. Tozer mengatakan;  Kedaulatan Allah merupakan salah satu sifat 

Allah dan dengan kedaulatan-Nya ini Ia memerintah seluruh ciptaan-Nya, dan kedaulatan-Nya menuntut agar Ia 

merdeka secara mutlak, dan itu berarti Ia dapat bebas melakukan apapun yang diingini-Nya di mana dan kapan 

saja, yaitu untuk melaksanakan rencana kekal-Nya, sampai pada bagiannya yang terkecil tanpa ada yang 

menghambat. Tozer, Mengenal Yang Mahakudus, 152. 
100 Hoekema, Diselamatkan Oleh Anugerah, 99.  
101 Thiessen, Teologi Sistematika, 404.  
102 Hoekema, Diselamatkan Oleh Anugerah, 100.   
103 Tong, Teologi Penginjilan, 52.  
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Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakan-Nya. 

Kemudian, di ayat 17 disimpulkan; Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh 

firman Kristus. Ketika disadari akan pentingnya Injil disampaikan, maka pertanyaan yang 

muncul adalah siapakah yang perlu melakukan penginjilan? 

 

1.  Hamba-Hamba Tuhan 

Billy Graham mengatakan, bahwa setiap orang percaya adalah saksi Kristus atau 

penginjil. Akan tetapi, perlu disadari bahwa Tuhan juga memanggil orang-orang tertentu 

untuk melakukan pelayanan khusus yaitu pelayanan penginjilan. Karena penginjil adalah 

orang yang diberi karunia khusus dari Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik.104 Acuan 

yang paling utama bagi kata “pemberita Injil” dapat ditemukan dalam Efesus 4:11-12. Dalam 

ayat ini rasul Paulus menyatakan bahwa Tuhanlah yang “memberikan baik rasul-rasul 

maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-

pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi 

pembangunan tubuh Kristus. Namun sangat tragis ketika orang percaya atau gereja tidak 

menyadari pentingnya pelayanan seorang penginjil atau lebih runyam persoalannya lagi 

ketika para hamba Tuhan (seperti: Pendeta, penginjil, misionaris, dan lain-lain). Dengan 

menyadari akan bahaya tersebut maka  Sir Marcus Loane (mantan uskup besar Anglikan di 

Sidney) dalam ceramah di Amsterdam, sebagaimana dikutip oleh Billy Graham, ia 

mengatakan: 
             Mudah sekali kita mengira bahwa zaman penginjilan …telah berakhir. Dugaan itu 

menimbulkan wabah yang menjangkiti yang menjangkiti gereja yang visi penginjilannya 
sudah kabur… bilamana visi penginjilan dan usaha penjangkauan itu mandek, gereja akan 

mengahadapi masalah serius: pera anggotanya terdiri dari orang-orang Kristen KTP saja. 

Masalah itu timbul dari dalam; gereja menjadi suam-suam kuku.105 

 

2. Setiap Orang Percaya 

Secara umum orang Kristen menganggap bahwa tugas penginjilan adalah tanggung 

jawab para pemimpin Gereja (seperti; Pendeta, Majelis, Misionaris). Namun Alkitab 

menyiratkan bahwa selain panggilan khusus untuk orang-orang tertentu untuk tugas 

penginjilan tetapi di sisi lain setiap Gereja106 dipanggil menjadi ‘garam’ dan ‘terang’ (Mat. 

5:13-16), ‘Kamu akan menjadi saksi-Ku’ (Kis. 1:8); ‘kami adalah utusan-utusan Kristus’ (2 

Kor 5:20); Teladan orang Kristen pada Gereja mula-mula (Kis. 8:1,4); dan Amanat Agung 

(Mat 28:19-20). Dengan berpedoman pada Alkitab, D. W. Ellis menyatakan, kewajiban 

pemberitaan Injil atau penginjilan adalah tanggung jawab setiap orang yang telah menerima 

Kristus menjadi Tuhan dan Juruselamatnya. Sehingga setiap orang percaya wajib 

memberitakan Injil sesuai kemampuan dan karunia-karunia yang dianugerahkan Roh Kudus 

kepadanya.107 Bahkan melalui Sidang Raya DGD di Nairobi tahun 1975 memanggil seluruh 

gereja untuk mengabarkan Injil kepada semua manusia di seluruh dunia. Adapun pernyataan 

SR DGD sebagai berikut:  

 
104   Billy Graham, Beritakan Injil: Standar Alkitabiah Bagi Penginjil (Yogyakarta: Yayasan ANDI, 

2002), 14.  
105   Graham, Beritakan Injil: Standar Alkitabiah Bagi Penginjil, 16. 
106 Pengertian Gereja dikembangkan oleh berbagai pihak lebih menekankan aspek komunitas daripada 

aspek organisasi. Bonhoeffer menggambarkan gereja sebagai umat Allah. Bahkan belakangan ini Engel dan 

Dyrness.(lihat James F. Engel & William A. Dryness, Changning the Mind of Mission, Downers Grove: IVP, 

2000), 116-121. Menekankan model Gereja sebagai organism dibandingkan organisasi atau institusi. Gambaran 

lain yang sering dipakai untuk menjelaskan tentang eksistensi Gereja sebagai terang dan garam, kota di atas 

bukit, dan tubuh Kristus. John Ruck, dkk, Jemaat Misioner (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2011), 

40. 
107 D. W. Ellis, Metode Penginjilan: Istimewa Tepat Guna Bagi Penginjil Awam Praktis Dan Taktis 

(Jakarta: Yayasan komunikasi Bina Kasih/OMF, 1993), 7. 
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Pekabaran Injil tidak mungkin diserahkan kepada beberapa orang berbakat atau lembaga-

lembaga spesialis. Injil dititipkan kepada “seluruh gereja” tubuh Kristus, dimana karunia-

karunia setiap anggota maupun peranan-peranan setiap anggota merupakan pernyataan 
kehidupan seluruh tubuhnya.108 

 

Dengan demikian, pertanyaan sekarang – siapa yang diutus untuk memberitakan 

Injil?” – sudah terjawab. Yang diutus adalah tiap-tiap orang yang percaya, tiap-tiap komunitas 

orang percaya, dan seluruh umat percaya di segala tempat di dunia. Semuanya diutus ke 

dalam dunia sebagai jemaat (atau gereja) missioner atau “jemaat missional (missional 

church). Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada orang percaya di Korintus, ia 

mengatakan; Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal 

dan yang dapat dibaca oleh semua orang. (2 Korintus  3:2). Demikian juga halnya dalam 

Mandat Misioner yang dicetuskan dalam Kongres Lausanne (Conenant) tahun 1974 

memberikan afirmasi sebagai berikut;  
Kami menegaskan bahwa  Kristus mengutus orang-orang yang telah Ia tebus ke dalam dunia 

sama seperti Bapa mengutus-Nya, dan karenanya panggilan ini merupakan persamaan yang 
dalam dan penebusan yang tidak ternilai atas dunia ini.109 

 

L. Sasaran Penginjilan 

Pertanyaan siapa yang harus diinjili? Atau siapakah sasaran atau objek dari 

penginjilan? Dalam Amanat Agung, Yesus memerintahkan para rasul untuk memberitakan 

Injil kepada semua makhluk (Mrk. 16:15), dan menjadikan semua bangsa murid Kristus (Mat. 

28:19). Berangkat dari perintah Yesus di atas, kemudian dikaitkan dengan doktrin Penebusan 

Terbatas110 kaum Arminian menyangkal ajaran penebusan terbatas dan menurut mereka itu 

tidak mungkin, karena Allah telah memberikan Amanat Agung kepada gereja untuk 

memberitakan Injil kepada segala bangsa. Maka menurut kaum Arminian sudah jelas bahwa 

semua orang mendapat kesempatan untuk memperoleh keselamatan dari Injil itu.111 Untuk 

menyikapi kontroversi di atas, Arthur van Delden menyatakan,  
Tetapi benarkah bahwa ajaran mengenai penebusan terbatas berarti bahwa Injil hanya perlu 

diberitakan kepada orang-orang pilihan saja? Sama sekali tidak! Pertama, Injil harus 

diberitakan kepada semua orang karena kita tidak tahu siapa yang dipilih  dan siapa yang 

tidak. Dan melalui pemberitaan Injil maka akan menjadi nyata siapa yang termasuk orang 
pilihan dan siapa yang tidak. Dan alasan ini sudah cukup bagi gereja, bahwa gereja harus 

memberitakan Injil kepada semua orang.112  

 

Perintah untuk memberitakan Injil kepada semua orang, adalah merupakan perintah 

Agung yang disampaikan secara langsung oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya sebelum 

Yesus naik ke sorga. Sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul 1:8 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.  Dalam teks ini 

terlihat bahwa Yesus tidak hanya mengutus murid-murid-Nya kepada domba-domba yang 

hilang dari umat Israel, juga tidak berpesan jangan pergi ke negara-negara lain, melainkan 

 
108  Ruck, dkk, Jemaat Misioner, 41.  

109 Richard A. D. Siwu, Dalam pandangan ekumenikal dan evangelikal asia (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 1996), 296. 
110  Sebuah doktrin (alkitabiah) yang mengajarkan bahwa Kristus tidak mati bagi semua orang. Dia tidak 

menyerahkan nyawa-Nya untuk memberikan kesempatan kepada semua orang untuk diselamatkan. Sebaliknya, 

Dia menyerahkan nyawa-Nya bagi orang yang telah diberikan Bapa kepada-Nya, dan hanya bagi mereka saja. 

Kristus telah mati bagi orang-orang pilihan (bdk. Yoh 10:15; 17:9). Delden, Jangan Ada Orang Yang 

Memegahkan Diri, 180. 
111 Delden, Jangan Ada Orang Yang Memegahkan Diri, 180. 
112 Delden, Jangan Ada Orang Yang Memegahkan Diri, 180. 
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mengutus mereka ke seluruh bumi untuk memberitakan  Injil kepada semua bangsa. Di antara 

umat dunia, seluruh agama, semua filsuf, semua nabi, semua sistem filsafat, Demikian 

Stephen Tong menyatakan, Amanat Agung memiliki sifat universal karena pengutusan 

Kristus melampaui batasan-batasan nasional.113  

Hal senada juga dikatakan Daud Kurniawan bahwa kata kerja “pergi” dalam amanat 

Agung Yesus Kristus adalah berarti menyeberangi batas-batas, baik secara sosiologis, rasial, 

kebudayaan, bahasa, maupun geografis. Menyeberangi apapun yang perlu diseberangi untuk 

menaati perintah itu.114 Demikian pentingnya pemberitaan Injil itu perlu dilakukakan bahkan 

di tengah-tengah penganiayaan sekalipun, seperti yang dialami rasul Paulus, “Pada suatu 

malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan: "Jangan takut! 

Teruslah memberitakan firman dan jangan diam! Sebab Aku menyertai engkau dan tidak ada 

seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umat-Ku di kota ini 

(Kis. 18:9-10). Bagian ini menyiratkan bahwa Allah tidak menghendaki orang pilihan (umat-

Ku) tidak mendengar Injil.      

Akhirnya kembali pada pertanyaan awal, siapa yang menjadi obyek penginjilan, atau 

dengan kata lain kepada siapa diutus (Voetius)? Siapakah yang menjadi alamat penginjilan?  
            Mat 28:19 menyebut semua bangsa, bnd Mat 24:14 di seluruh dunia (oikumene) menjadi 

kesaksian bagi semua bangsa dan Luk 24:47, Mrk16:15 dan Kol 1:23 mengatakan kepada 

segala makhluk. Dalam Kis 1:8 disebut sampai ke ujung bumi, dan dalam Kis 17:30 bahwa 

di mana-mana semua mereka harus bertobat. Akhirnya dalam Ef 3:10 kepada 

pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga dan dalam Yoh 16:8 kosmos 

(dunia) dinyatakan sebagai alamat pekerjaan Roh kudus.115  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

BAB IV 

IMPLIKASI BAGI ORANG PERCAYA DALAM PRAKTIK HIDUP DAN 

PENGINJILAN 
 

Dalam bab IV ini, penulis menguraikan beberapa hal yang merupakan implikasi dari 

predestinasi bagi orang percaya, yakni praktik hidup dan melaksanakan tugas penginjilan.  

 

A. Praktik Hidup 

 

1. Hidup Memuliakan Allah 

Sebuah pertanyaan klasik akan muncul ketika bicara tentang praktik hidup dalam 

kaitannya dengan keselamatan dalam doktrin predestinasi.  Pertayaannya adalah bagaimana 

perilaku hidup seseorang jika ia memang benar diselamatkan? Goerge Eldon Ladd 

mengajukan sebuah pertanyaan sebagai berikut; bagaimana hidup baru di dalam Kristus itu 

 
113 Tong, Teologi Penginjilan, 65. 
114 Daud Kurniawan, Kerajaan Allah Di Antara Lain: Menikmati Hubungan Akrab Dengan Tuhan 

Setiap Hari (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2006), 386. 
115 Arie De Kuiper, Missiologi: Ilmu Pekabaran Injil (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 77. 
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dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari?116 Seperti halnya dalam perumpamaan yang 

disampaikan Tuhan Yesus demikian, “Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari 

semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. 

Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik dan 

orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya  yang jahat. Karena 

yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya” (Luk. 6:44-45). 

Billy Kristanto menyatakan, satu-satunya fokus hidup dari Kekristenan, ialah hidup 

menyenangkan Allah saja, dan inilah menjadi tujuan dari seluruh aspek kehidupan orang 

percaya. Yang olehnya mereka mempunyai keberanian dan dignitas atau harga diri yang 

berasal dari Allah.117 Kepada jemaat di Roma Paulus menasihatkan mereka demikian, 

“Karena itu, saudara-saudara, 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.”(Rm. 12:1). Kepada orang percaya 

di Korintus Paulus menulis, Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang 

telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah, (1 Kor. 

7:17a). Pernyataan Paulus dalam bagian ini  menekankan tentang penyerahan diri secara total 

kepada Allah sebagai respons terhadap anugerah keselamatan yang dari Allah. Aprianus L. 

Moimau mengatakan bahwa pengertian yang benar akan doktrin predestinasi yang dinyatakan 

oleh Alkitab akan menghasilkan ucapan syukur yang tak terhingga kepada Allah.118 

 

2.  Hidup Yang Berkenan Kepada Allah 

a. Pola pikir yang sehat 

Pola pikir maupun paradigma seseorang akan terkondisi dengan segala sesuatu 

ataupun lingkungan di mana ia tinggal. Manusia ketika lahir di dunia ini, dan hidup di 

dalamnya maka secara otomatis pola pikirnya akan terkondisi dengan dunia.119 Itu sebabnya, 

kepada jemaat di Roma Paulus katakan, ”Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, 

tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah 

kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna” (Rm. 12:2). 

Paulus dalam hal ini menekankan tentang pembaharuan budi (mindset) karena olehnya 

seseorang dapat mengerti rencana Allah. Pembaharuan budi dalam bahasa teknis seringkali 

disebut dengan istilah pembaharuan paradigma (bhs. Yunani metanoia120). J. Knox Chamblin 

menyatakan,  
Karya Kristus telah mengembalikan manusia pada rancangan Allah yang semula, yakni 

menjadikan manusia yang berdosa (manusia lama) diubahkan menjadi (manusia baru). 
Demikian orang-orang yang telah Kristus ubahkan akan berdiri sebagai ciptaan yang 

dimuliakan di pusat alam semesta yang akan dipulihkan.121 

 

 
116 George Eldon Ladd, Teologi Perjanjian Baru Jilid 2 (Bandung: Kalam Hidup, 1999), 290. 
117  Kristanto, Ajarlah Kami Bertumbuh, 114. 
118 Aprianus L. Moimau, Predestinasi: Sebuah Penelusuran Biblikal Dan Relevansinya Bagi Kehidupan 

Umat Allah (Jakarta: DELIMA, 2016), 97.  
119 Andy B. Sutedja, Menjadi Tidak Serupa Dengan Dunia (Jakarta: Community Development Center, 

2005), 17. 
120 Metanoia terdiri dari dua kata meta dan noia yang masing-masing berarti: meta adalah suatu 

perubahan transisi, seperti contohnya pada proses metamorfosa – perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Dan 

noia berarti sesuatu yang baru. Dalam istilah para ahli teologia disebut pertobatan. Jadi perubahan paradigma 

hanya akan terjadi apabila seseorang bertobat dari pikiran-pikiran yang lama dan menjadi baru, dan peristiwa itu 

membutuhkan transisi waktu, yang disering disebut dalam istilah transformasi. Sutedja, Menjadi Tidak Serupa 

Dengan Dunia, 22.  
121 J. Knox Chamblin, Paulus dan Diri: Ajaran Rasuli Bagi Keutuhan Pribadi (Surabaya: Momentum, 

2006), 89-90. 
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Kepada orang percaya di Efesus Paulus menulis demikian, “Karena kamu telah 

mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang 

nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, 

harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang 

menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia 

baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang 

sesungguhnya”  

(Ef.  4:21-24). 

 

b. Perkataan Yang Positif dan Membangun 

Doktrin predestinasi sering ditolak oleh sebagian orang dengan berbagai alasan dan 

satu di antaranya adalah bahwa  doktrin ini dapat mendorong atau bahkan menuntun manusia 

kepada hidup yang sembarangan.122 Demikian A. Hoge pernah menulis seperti yang dikutip 

oleh Arief Santoso, bahwa sebagai salah satu sisi negatif dari predestinasi adalah pertama, 

Memimpin pada kehidupan yang tidak tertib dan sembarangan, kedua Menghindari evaluasi 

diri yang sebenarnya, dan ketiga, Persekutuan dengan Allah dingin dan ogah-ogahan.123 

Menyadari akan bahaya tersebut Paulus dengan tegas mengatakan, ”Karena itu buanglah 

dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. (Ef. 

4:25), ”Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang 

baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih 

karunia. (Ef. 4:29), ”Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono -- 

karena hal-hal ini tidak pantas -- tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. (Ef 5:4), ”Hendaklah 

perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan 

segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan 

mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam 

hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah 

semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, 

Bapa kita ( Ef. 3:16-17). 

 

c.  Perilaku Yang Baik Dan Benar 

Ketika berbica tentang perilaku yang baik dan benar, mungkin saja sebagian orang 

(baca, paham) akan berpikir atau menganggap bahwa ketika seseorang berperilaku baik maka 

sebenarnya ia sedang mengerjakan keselamatannya sendiri atau dengan kata lain, ketika 

seseorang berbuat baik maka ia akan mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Misalnya 

dalam pandangan sakramentalisme124, yang dikemukakan oleh Joseph Pohle, sebagaimana 

dikutip oleh Millard J. Erickson demikian, 
Pembenaran orang berdosa … pada umumnya bukanlah merupakan suatu proses atau 

serangkaian tindakan yang murni batiniah dan tidak tampak, tetapi menuntut alat perantara 
dari  tanda-tanda lahiriah yang kelihatan sebagaimana ditetapkan oleh Yesus Kristus sehingga 

dengan demikian anugerah dapat disalurkan dan ditingkatkan melaluinya. Sarana-sarana 

anugerah yang kelihatan itu disebut Sakramen.125 
 

Tentu saja hal ini sangat kontras dengan Alkitab. Alkitab secara jelas mengatakan 

bahwa, Firman Allah memainkan peran yang tidak dapat dihilangkan dalam seluruh proses 

 
122 Moimau, Predestinasi, 99. 
123 Santoso, The God Way, 6. 

124 Pandangan sakramentalis mempercayai bahwa keselamatan atau anugerah  diperoleh melalui objek 

jasmaniah tertentu. Misalnya, dalam Katolik Roma tradisional,diyakini bahwa anugerah diterima oleh seseorang 

dengan cara makan roti komuni. Erickson, Teologi Kristen; Volume 3, 72.   
125 Erickson, Teologi Kristen; Volume 3, 252. 
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keselamatan. Dalam surat Roma Paulus menggambarkan mengenai persoalan sulit yang 

dihadapi orang-orang yang tidak berada di dalam Kristus. Mereka tidak memiliki kebenaran; 

mereka sama sekali tidak layak menerima anugerah dan keselamatan dari Allah (Rm. 3:9-20). 

Jadi, bagaimana mereka dapat diselamatkan? Mereka diselamatkan dengan berseru kepada 

nama Tuhan (10:13). Akan tetapi mereka memanggil nama Tuhan, mereka harus percaya 

terlebih dahulu, tetapi mereka tidak dapat percaya, jikalau mereka belum mendengar; oleh 

sebab itu seseorang harus memberitakan kabar baik itu kepada mereka (ay 14-15). Paulus juga 

menulis kepada Timotius tentang pentingnya Firman Allah. Tulisan-tulisan kudus yang 

dikenal Timotius sejak masa mudanya “bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan 

kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan 

demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik” (II 

Tim. 3:15b-17). Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. 

Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam 

kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu (I Tim.  4:12), bahkan kepada jemaat di 

Efesus, Paulus katakan, “Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk 

melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di 

dalamnya” (Ef. 2:10). Berdasarkan ayat-ayat Alkitab diatas memberikan sebuah penegasan 

bahwa sesungguhnya perilaku baik dari orang pilihan bukanlah sebagai sarana untuk 

memperoleh keselamatan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keselamatan 

itu sendiri. Leon Morris menyatakan, predestinasi tidak hanya menetapkan sebagian orang 

untuk diselamatkan, tetapi mereka juga telah Allah tetapkan dari mulanya untuk berbuat 

baik.126   

 

B. Melaksanakan Tugas Penginjilan 

Sebagaimana dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa menjalankan tugas 

penginjilan bukanlah sebuah pilihan melainkan panggilan yang bersifat wajib dari Allah bagi 

setiap orang percaya.  Itu sebabnya, tidak salah ketika J. I. Packer mengatakan, 
            Penginjilan adalah tanggung jawab yang takterpisahkan dari setiap komunitas Kristen dan 

setiap orang Kristen. Maka semuanya mengemban amanat untuk mengabdikan diri 

memberitakan kabar baik, dan untuk memakai semua kemampuan untuk membuat Injil 

menjadi perhatian dunia. Karena itu seorang Kristen harus terus-menerus menyelidiki apakah 
ia telah melakukan semua yang mungkin dilakukan untuk menginjili. Ini merupakan tanggung 

jawab yang tidak dapat diabaikan.127  

 

Dengan menyadari bahwa penginjilan merupakan sesuatu yang “wajib” untuk 

dilakukan oleh setiap orang percaya, maka secara sederhana penulis meng-kategorikannya 

menjadi dua model atau cara dalam menjalankan penginjilan di tengah-tengah dunia ini. 

Adapun dua model yang penulis maksudkan adalah, Penginjilan Secara Langsung dan 

Penginjilan Secara Tidak Langsung.  

 

1. Penginjilan Secara Langsung 

Tuhan Yesus memberikan Amanat Agung atau tugas penginjilan kepada para murid 

dan Gereja-Nya dalam konteks masa kini seperti yang disajikan oleh keempat kitab Injil 

maupun Kisah Para Rasul (Mat. 28:19-20; Mrk. 16:15-16; Luk. 24:46-48; Yoh. 20:21; Kis. 

1:8). H. Venema mengatakan, Perintah Agung (great commission) Yesus untuk mengemakan 

Injil sampai ke ujung bumi, guna mengumpulkan orang –orang percaya dari mana saja.128  

Ketika Yesus berkata: Pergilah …  Jadikanlah … baptislah …ajarlah  (lihat Mat. 28:19-20) 

 
126 Leon Morris, Teologi Perjanjian Baru (Malang: Gandum Mas, 1996), 31-32. 
127  Packer, Penginjilan Dan kedaulatan Allah, 16-17. 
128  Venema, Injil Untuk Semua Orang, Jilid 1, 143-149. 
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adalah menunjuk pada sesuatu tindakan yang aktif dan langsung.129 Sebagaimana terminologi 

yang digunakan oleh Y. Y. Tomatala menyebutkan bahwa ada tiga kata yang bisa dipakai 

untuk menunjuk pada aktifitas penginjilan yaitu; Kerusso – berkhotbah, didasko –mengajar , 

Martureo – bersaksi. Kata kerusso  sering digunakan dalam Perjanjian Baru untuk 

menjelaskan pekerjaan atau kegiatan berkhotbah yang dihubungkan dengan Yohanes 

Pembaptis, Tuhan Yesus, dan penginjil-penginjil dalam gereja mula-mula. Jika dilihat dari 

arti dasar kata kerusso ini ialah “melakukan tugas seorang kerux” yaitu seorang utusan raja, 

yang telah dipercayakan suatu tugas formal. Tugas kerux adalah berkunjung dari satu desa ke 

desa yang lain untuk menyampaikan berita  (dektrit) dari sang raja. Maka dalam kaitan 

pengertian ini penginjilan adalah juga tugas formal dan bersifat langsung yang dipercayakan 

kepada umat-Nya yaitu menyampaikan berita sukacita kepada manusia,130 (II Kor. 5:17). 

2. Penginjilan secara Tidak Langsung 

Penginjilan secara tidak langsung adalah menjadi personal ataupun community yang 

mempunyai daya tarik yang mewujudnyatakan teladan Kristus sendiri dalam teladan hidup.131 

Mengenai teladan hidup rasul paulus mengajak jemaat di Tesalonika maupun Korintus dalam 

tulisannya demikian,  
Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat 

dibaca oleh semua orang. (II Kor. 3:2), “Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut 
Tuhan; dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang 

dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang 

percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema 

bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang 
imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu” (I Tes. 

1:6-8). 

 

Dalam teks ini Paulus sedang membicarakan tentang bagaimana seharusnya cara hidup 

jemaat sehingga dapat menjadi teladan maupun kesaksian bagi orang-orang yang hidup di 

sekitar mereka. Hal ini secara tidak langsung merupakan amanat penginjilan yang tidak saja 

diberikan kepada orang-orang tertentu (seperti: para rasul, penginjil, dan lain-lainnya) untuk 

memberitakan Injil secara lisan maupun tulisan. Tetapi juga kepada semua orang percaya 

(dalam konteks ini disebut sebagai jemaat) untuk memberitakan injil melalui perilaku hidup 

mereka. Terhadap  jemaat di Tesalonika John Ruck  mengatakan demikian,  
Mereka telah menjadi komunitas yang sejak awal mencerminkan dan memperlihatkan Kristus 
dan kasih-Nya yang begitu besar, kepada masyarakat yang dekat dan jauh, melalui segala 

aspek kehidupan mereka. Mereka menjadi komunitas kontras yang tampil beda  dari 

masyarakat sekitarnya, dan perbedaan itu tidak bisa tidak diperhatikan banyak orang, seperti 
kota di atas gunung atau terang di dalam kegelapan (bdk Mat. 5:13-16).132 

 

Berdasarkan  penegasan Alkitab mengenai sikap orang percaya dalam kaitannya 

dengan penginjilan. Maka setidaknya memberikan suatu paradigma baru bahwa ternyata 

penginjilan yang efektif tidak hanya dilakukan secara formal (lisan dan tulisan), tetapi bisa 

melalui praktik hidup sehari-hari.  

 

 

 

 

 

 
129  Bosch, Transformasi Misi Kristen,  103. 
130 Tomatala, Penginjilan Masa Kini 2, 24-25. 
131 Ruck, dkk, Jemaat Misioner, 488. 
132 Ruck, dkk, Jemaat Misioner, 488-489.  
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BAB V   PENUTUP  

KESIMPULAN DAN SARAN  
 

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan berdasarkan pembahasan 

sebelumnya dan juga beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh setiap orang percaya masa 

kini. 

 

A. Kesimpulan  

Predestinasi atau pemilihan Allah terhadap sebagian orang (kaum pilihan) untuk 

diselamatkan adalah suatu kebenaran yang tidak terbantahkan. Karena hal ini bukanlah 

sekadar asumsi sebagian orang, melainkan sebuah pernyataan Allah yang disampaikan secara 

eksplisit oleh Alkitab melalui kesaksian para rasul.  Sekalipun mungkin sampai hari ini tidak 

semua orang dapat menerima doktrin predestinasi sehingga  menimbulkan suatu kontroversi 

yang berlangsung terus menerus, namun bukan berarti dapat menggagalkan rencana Allah 

yang sudah terjadi sejak kekekalan (bdk Ef. 1:4), sama sekali tidak. Itu sebabnya, setiap orang 

percaya hendaknya memiliki sikap yang benar sebagai respons terhadap pilihan Allah, 

sekaligus menghindarkan diri dari sikap sombong. Will  Metzger mengatakan demikian,   
Anugerah adalah kasih yang unik, kasih bagi yang tidak pantas menerimanya; kasih yang tidak 
layak diterima oleh orang-orang yang patut menerima yang sebaliknya. Semua orang telah 

kehilangan hak untuk memperoleh kasih Allah dan hidup di bawah pedang Damokles, yakni 

penghukuman. Anugerah yang menyelamatkan adalah yang memprakarsai dan menjamin 

keselamatan seseorang. Anugerah bersumber dari natur Allah yang penuh kasih dan 
kemurahan, dan diperuntukkan bagi orang-orang yang telah begitu dilumpuhkan oleh kasih 

pada dirinya sendiri sehingga mereka tidak mampu berubah karena sudah terikat pada berhala-

halanya.133 
 

Karena sesungguhnya pilihan Allah tidak dipengaruhi oleh unsur apapun dari manusia 

(kaum Pilihan) kecuali, hanya karena kasih karunia atau anugerah Allah semata yang olehnya 

Ia mengerjakan keselamatan bagi umat pilihan-Nya dari awal sampai akhir.  Sebagaimana 

dikatakan oleh Kitab Suci, “Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan 

panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih 

karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum 

permulaan zaman” (II Tim. 1:9). Ketika orang percaya menyadari bahwa pilihan tersebut 

adalah merupakan karya Allah tanpa intervensi sedikit pun dari manusia, maka logisnya 

sebagai manusia yang “waras”  pastinya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur atau hidup 

memuliakan Allah. Sebagai respons terhadap anugerah Allah dalam pemilihan J. I. Packer 

mengatakan bahwa, setiap orang percaya selain memiliki kerinduan untuk memuliakan Allah, 

tetapi juga akan terdorong untuk memberitakan Injil karena didasari oleh dua motif sekaligus, 

motif pertama yang merupakan primer dan fundamental ialah kasih kepada Allah; karena 

tujuan akhir manusia adalah mengasihi dan memuliakan Dia,134 (lihat I Kor. 10:31; Mat. 

22:37; Yoh. 14:21; I Yoh. 5:3). Selanjutnya, motif yang kedua menurut Packer adalah kasih 

kepada sesama manusia dan kerinduan untuk melihat mereka diselamatkan sehingga orang 

percaya perlu melakukan penginjilan. Packer mengatakan bahwa Penginjilan bukan sekadar 

suatu tindakan ketaatan, tetapi juga  karena melalui penginjilan orang percaya memberitakan 

perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan untuk menyelamatkan orang berdosa. Allah 

dimuliakan ketika karya kasih karunia-Nya yang penuh kuasa diberitakan.135 

 

 
133 Metzger, Tell The Truth, 163. 
134 Packer, Penginjilan Dan Kedaulatan Allah, 61. 

135 Packer, Penginjilan Dan Kedaulatan Allah, 63.  
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