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Teks 

Jika anda membawa Alkitab, dan saya harap demikian, saya mengundang anda untuk membuka dari 

Galatia 6. Saya ingin berbagi dengan anda tentang apa yang dibagikan oleh seorang pengkhotbah 

kepada saya berdasarkan teks ini ketika saya masih sebagai mahasiswa. Apa yang dikatakannya 

sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Ini adalah satu kutipan yang panjang, tetapi saya tidak 

dapat mengatakannya dengan lebih baik. Nama pengkhotbah itu ialah John Piper, dan ketika itu ia 

sedang berkhotbah tentang Galatia 6:14. Ia mengatakan: "Anda tidak perlu mengetahui banyak hal 

dalam kehidupan anda supaya dapat membawa satu perbedaan yang menentukan dalam dunia. 

Namun anda hanya perlu mengetahui beberapa hal penting yang perlu diketahui, dan bersedia 

untuk hidup bagi hal-hal tersebut dan juga bersedia mati bagi hal-hal tersebut. Mereka yang telah 

membawa perbedaan yang mampu bertahan dalam dunia ini bukanlah mereka yang menguasai 

banyak hal, melainkan yang dikuasai oleh beberapa hal yang besar. Jika anda ingin agar hidup anda 

mampu menghasilkan sesuatu yang menentukan, jika anda ingin agar ada riak-riak yang 

berkelanjutan dari batu-batu kerikil yang anda jatuhkan ke laut, yang kemudian menjadi gelombang-
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gelombang yang mencapai ujung-ujung bumi dan mengalir terus selama berabad-abad menuju 

kekekalan, anda tidak perlu memiliki IQ yang tinggi, anda tidak perlu memiliki satu penampilan yang 

baik atau kekayaan, anda tidak perlu datang dari satu keluarga yang bagus atau satu sekolah yang 

bagus. Anda hanya perlu menguasai beberapa hal besar, agung, tidak berubah, jelas, sederhana, dan 

mulia, dan dinyalakan oleh hal-hal tersebut. 

Piper melanjutkan dengan mengatakan, "Namun saya tahu bahwa tidak semua dari anda 

menginginkan agar hidup anda menghasilkan satu perbedaan. Ada banyak dari antara anda yang 

tidak peduli apakah anda akan menghasilkan satu perbedaan yang bertahan seterusnya atau 

menghasilkan sesuatu yang besar. Anda hanya menginginkan bahwa orang menyukai anda atau 

bahwa anda hanya perlu bertumbuh dan memperoleh satu pekerjaan yang bagus dan seorang istri 

yang baik atau suami yang baik disertai beberapa anak yang baik, satu mobil yang bagus, satu waktu 

liburan akhir pekan, dan beberapa teman yang baik, satu masa pensiun yang menyenangkan, satu 

kematian yang dialami dengan mudah dan cepat, dan tidak masuk ke neraka. Jika anda dapat 

memiliki semua hal itu, anda sudah merasa puas." Menurut Piper, "Itu adalah satu tragedi yang 

terjadi." 

Lalu ia menggunakan dua ilustrasi. Piper adalah seorang pendeta, dan ia berkata, "Tiga minggu yang 

lalu kamu memperoleh berita bahwa Ruby Eliason dan Laura Edwards di bunuh di Kamerun. Ruby 

berusia lebih dari 80 tahun. Ia hidup melajang sepanjang hidupnya, dan ia menyerahkan semuanya 

untuk satu hal besar: memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum dicapai, kaum 

miskin, dan yang menderita. Laura adalah seorang janda, seorang dokter medis, mencapai umur 80 

tahun, dan melayani bersama Ruby di Kamerun. Pada waktu itu rem mobil mereka tidak berfungsi, 

lalu mobil menabrak satu lereng berbatu, dan keduanya meninggal saat itu juga. Saya bertanya 

kepada jemaat saya: apakah itu satu tragedi? Dua nyawa yang digerakkan oleh satu visi yang besar, 

yang menghabiskan hidup mereka dalam satu pelayanan yang tidak dipublikasikan bagi kaum 

miskin yang sedang menderita, mereka lakukan demi kemuliaan Yesus Kristus. Ini terjadi dua 

dekade setelah hampir semua orang yang sebaya dengan mereka di Amerika telah pensiun dan 

menjalani kehidupan yang tidak bermakna di Florida dan New Mexico." Piper katakan, "Tidak, ini 

bukan tragedi. Ini adalah kemuliaan." 

Saya mau memberitahukan kepada anda apa itu tragedi. Saya akan membacakan dari Reader's Digest 

tentang apa itu tragedi. "Bob dan Penny memilih untuk pensiun dini dari pekerjaan mereka di 

bagian Timurlaut Amerika Serikat lima tahun yang lalu ketika Bob berumur 59 dan Penny berumur 

51 tahun. Sekarang mereka tinggal di Punta Gorda, Florida, di mana mereka berlayar dengan kapal 

pukat mereka yang panjangnya 30 kaki, bermain softbal, dan mengumpulkan kerang. Ini adalah 
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Impian Amerika: ketika anda tiba pada akhir kehidupan anda, - kehidupan anda satu-satunya - di 

mana anda harus memberi pertanggungjawaban atas pekerjaan besar anda yang terakhir keapda 

Pencipta anda, ternyata anda "mengumpulkan kerang." Anda berkata, "Tuhan, lihatlah kerang-

kerang ini." Ini adalah tragedi. Dan banyak orang saat ini menghabiskan milyaran dolar untuk 

membujuk anda agar mengikuti impian tragis itu. Dan saya mau memohon kepada anda, jangan 

membelinya. Galatia 6:14 mendorong kita agar tidak membeli impian itu, agar tidak menyia-nyiakan 

hidup kita dalam dunia ini. Karena itu pada malam ini, ketika kita mendalami teks ini yang telah 

membawa pengaruh yang besar kepada saya ketika pertama kali saya mendengarnya. Saya ingin 

mengatakan kepada setiap mahasiswa  dalam ruangan ini, setiap ibu dan ayah dalam ruangan ini, 

setiap nenek dan kakek dalam ruangan ini, setiap suami dan setiap istri dalam ruangan ini. Saya 

memohon kepada anda agar menjadikan kehidupan anda bermanfaat untuk satu hal -- dinyalakan 

oleh satu hal, dikuasai oleh satu hal, ditentukan oleh satu hal, dan satu hal itu adalah salib Yesus 

Kristus. Dan saya mau katakan kepada anda bahwa jika kehidupan anda tidak dikuasai oleh satu hal 

ini, maka kehidupan anda disia-siakan dalam dunia ini. 

Dalam Galatia 6:11 Paulus menulis, "Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis 

kepadamu dengan tanganku sendiri." Kemungkinan Paulus yang mendikte kebanyakan dari surat-

suratnya. Ia berbicara dan orang lain yang menuliskannya. Namun sering pada bagian akhir surat-

surat itu Paulus sendiri memutuskan untuk menuliskannya dan menandatanganinya, bahkan 

mungkin ia menulis beberapa catatan tambahan lalu menandatanganinya. Para pakar 

memberdebatkan tentang apa sebenarnya yang  terjadi, dan kebanyakan pakar berpendapat bahwa 

Paulus memutuskan untuk menulis bagian akhir dalam surar Galatia ini. Ia menulis, "Lihat, aku 

menulis dalam huruf-huruf yang tebal dan digarisbawahi. Dengarkan ini." Demikianlah Paulus 

menulis dalam ayat 12, "Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang 

berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud, supaya mereka tidak dianiaya 

karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun, tidak memelihara hukum 

Taurat. Tetapi mereka menghendaki, supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah 

atas keadaanmu yang lahiriah." Kemudian dalam ayat 14 -- saya harap anda menggarisbawahinya -- 

Paulus mengatakan, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus 

Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.  Sebab bersunat atau tidak 

bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang 

yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas 

mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena 

pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, 

Saudara-saudara! Amin." 
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Saya berharap bahwa kita telah melihat keindahan dan kejayaanan Injil yang menjadi hidup dalam 

surat Galatia. Dan saya ingin sedikit mengulanginya. Kita telah melihat bahwa surat Galatia 

mengajarkan bahwa pembenaran diperoleh melalui iman semata-mata, dan oleh anugerah semata-

mata. Perkenanan Allah atas kita bukan didasarkan pada perbuatan kita bagiNya, melainkan 

berdasarkan perbuatan Kristus di dalam kita, bagi kita, dan melalui kita. Semua adalah karena 

anugerah. Karena anugerah melalui iman, bukan iman ditambah perbuatan, bahkan betapa pun 

kecilnya perbuatan itu. Melalui iman semata-mata kita dapat dibenarkan di hadapan Allah. Itulah 

satu-satunya jalan untuk hidup, bahkan untuk disucikan di hadapan Allah. Kita hidup oleh iman. 

Pembenaran oleh anugerah semata-mata, melalui iman semata-mata, dalam Kristus semata-mata. 

Galatia pasal 3 menunjukkan kepada kita puncak dan supremasi Kristus atas Perjanjian Lama, 

Abraham, Musa. Mereka semua menunjuk kepada Kristus. Segala sesuatu mengalir dari Kristus. 

Dalam Kristus semata-mata. Ia adalah objek iman kita. Pembenaran oleh anugerah semata-mata, 

melaui iman semata-mata, di dalam Kristus semata-mata. Itu berarti kemegahan kita adalah pada 

salib semata-mata sebagaimana Paulus katakan dalam bagian akhir Galatia 6 ini. Bermegah dalam 

salib semata-mata. Ini merupakan satu teks yang luar biasa, khususnya ayat 14. Ini adalah satu 

pernyataan yang berani yang Paulus berikan kepada kita pada akhir surat ini. Pernyataan ini berani 

dalam beberapa segi. Pertama-tama, ini adalah pernyataan yang berani karena Paulus  tidak 

mengatakan bahwa salib merupakan satu hal yang ia megahkan. Ada banyak hal yang saya 

megahkan. Perkataan "bermegah", bahkan dalam bahasa asli Perjanjian Baru, sebenarya tidak 

mempunyai padanan kata yang persis tepat dalam bahasa Inggris. Apakah itu berarti 

menyombongkan diri? Pada dasarnya yang Paulus maksudkan ialah bahwa anda bermegah, anda 

bergembira, anda bersukacita, anda dibakar, anda dikuasai oleh salib, dan kehidupan anda berpusat 

pada salib. Itulah makna yang terdapat dalam ungkapan tersebut, bermegah dalam salib. Dan Paulus 

berkata, "Ini bukanlah satu hal yang saya megahkan. Ini adalah satu-satunya hal yang saya 

megahkan. Kiranya Allah menolong saya agar tidak bermegah dalam hal yang lain." 

Ini berarti bahwa tidak ada sesuatu pun dalam dunia ini yang dapat menjadi alasan bagi kita untuk 

bermegah, kecuali satu hal ini, yakni salib. Dan ini membawa kita kepada segi kedua tentang 

mengapa ayat ini berisi satu pernyataan yang berani. Mungkin hal ini tidak terlalu kedengaran 

berani bagi kita saat ini oleh karena kita hidup dalam jarak 2.000 tahun dari zaman itu dan kita telah 

memperindah salib itu. Bagi kita, salib adalah sesuatu yang kita pakai sebagai kalung di leher. Salib 

adalah sesuatu yang kita gantung di dinding rumah kita sehinga dapat dipandang oleh orang lain. 

Anda tidak melakukan seperti itu pada abad pertama. Salib adalah sesuatu yang mengerikan, salib 

dirancang sebagai alat penghukuman dan penyiksaan. Oleh penguasa Romawi, salib bukan hanya 

sebagai alat pembunuhan, melainkan juga untuk penghinaan dan pelecehan. Marilah kita mengambil 
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seseorang lalu menelanjanginya dan mengikatnya di salib, memakukan tangan dan kakinya ke salib, 

membiarkannya tergantung di salib agar orang yang melewatinya mengolok-olok dan meludahi dan 

mengutuknya. Bahkan seorang penjahat Romawi yang paling jahat pun tidak akan dihukum dengan 

cara ini. Sekarang ada undang-undang yang melarang penggunaan cara penghukuman seperti ini. 

Mungkin perbandingan yang paling dekat dengan bentuk penghukuman salib, yang jika Paulus 

menggunakannya, ialah, "Aku bermegah dalam kursi listrik, aku bersukacita di dalamnya" atau "aku 

bergembira dalam kamar gas" atau "aku didorong oleh tali gantungan." Pernyataan-pernyataan 

macam apakah ini? Siapakah yang menjual kursi listrik sebagai hiasan dan kalung? "Marilah ke 

rumah saya untuk melihat tali gantungan yang saya taruh di dinding sebagai hiasan." Tidak, Ini 

merupakan sesuatu yang mengejutkan, ketika Paulus mengatakan, "Aku tidak bermegah dalam hal 

yang lain selain salib Tuhan kita Yesus Kristus."  

Sebelumnya Paulus sudah mengatakan hal ini, misalnya dalam Galatia 2:20. Dikatakan dalam ayat 

itu, "Aku telah tersalib bersama Kristus." Di sini Paulus memberikan kepada kita satu gambaran 

yang mengerikan tentang penyaliban itu. Demikian juga dalam Galatia 3:1, "Hai orang-orang Galatia 

yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah 

dilukiskan dengan terang di depanmu?" Penyaliban adalah memalukan. Anda tidak akan bermegah 

dalam seseorang yang disalibkan. Lalu anda bisa melihat Galatia 3:13, "Kristus menebus kita dari 

kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, karena sebagaimana yang tertilis, 

'Terkutuklah setiap orang yang tergantung pada pohon.’" Paulus tidak memakai kata "salib" secara 

harfiah, namun gambaran penyaliban amat jelas. Kemudian lihat Galatia 5:11, "Saudara-saudara, jika 

aku masih memberitakan sunat, mengapa aku dianiaya? Dalam hal ini salib sebagai batu sandungan 

telah ditiadakan. Salib dan batu sandungan. Paulus tahu maknanya. Lalu dalam Galatia 5:24: "Barang 

siapa yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan 

keinginannya." Dan kemudian dalam Galatia 6:12 bagian akhir, "hanya dengan maksud supaya 

mereka tidak dianiaya karena salib Kristus," dan puncaknya dalam ayat 14: “Tetapi aku sekali-kali 

tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus." 

Surat Galatia penuh dengan penekanan tentang anugerah dan surat ini berpusat pada salib. Dan ini 

memiliki makna yang amat penting. Kita akan mendalami alasan-alasan  tentang mengapa kita 

bermegah dalam salib, mengapa setiap remaja dalam ruangan ini, setiap mahasiswa dalam ruangan 

ini, harus bermegah dalam salib, lebih daripada pacar anda, lebih daripada nilai yang anda peroleh 

atau posisi akademis yang akan anda peroleh atau pekerjaan yang akan anda dapatkan, dari apa pun 

juga. Bermegah dalam salib adalah yang terpenting daripada semua hal tersebut. Mengapa? 

Mengapa bermegah dalam salib adalah lebih penting daripada pencapaian apa pun dalam pekerjaan 

anda atau berapa pun gaji yang anda peroleh atau rumah sebagus apa pun yang anda dapat miliki 
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atau mobil atau tim olahraga? Mengapa anda bermegah hanya dalam salib dan bukan dalam hal-hal 

yang lain? 

Kita akan melihat alasan-alasan tentang mengapa kita bermegah dalam salib, namun adalah penting 

untuk kita sadari saat ini bahwa kebanyakan dari Kekristenan masa kini berjalan tanpa salib. Dan 

saya sebenarnya didorong untuk menyebutkan nama-nama dengan maksud mendorong anda dan 

mengingatkan anda agar waspada terhadap penulis-penulis Kristen, guru-guru, dan pengkhotbah-

pengkhotbah, yang tidak memberi tempat kepada salib. Saya mau katakan bahwa jika anda 

mendengarkan seseorang atau membaca tulisannya di mana salib tidak diutamakan, bukan hanya 

tidak menyinggung salib di sana-sini, tetapi tidak menyinggung sama sekali di mana pun dalam 

tulisannya, tinggalkan mereka. Jangan memperhatikannya. Keristenan berpusat pada salib, bukan 

pada salib ditambah hal yang lain. Kita bermegah hanya pada salib. Mengapa? 

Alasan pertama tentang mengapa kita bermegah dalam salib ialah karena salib memperhadapkan 

kita dengan realitas dosa kita. Alasan pertama tentang mengapa salib begitu penting ialah karena 

salib memperhadapkan kita dengan realitas dosa kita. Saya ingin sebentar memahami konteks di 

sini. Kita telah memahami apa yang ditekankan dalam surat Galatia sampa saat ini. Kelompok 

Judaizer mengatakan, "Anda harus disunat agar dapat diselamatkan. Anda harus menaati aturan-

aturan Yahudi, ritual-ritual, dan ketentuan-ketentuan ini." Jangan lupa itu. Kelompok Judaizer tidak 

mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib. Mereka mengatakan bahwa Yesus mati di salib, namun 

mereka menambahkan, "Yesus telah mati di salib. Ia telah melakukan pekerjaanNya dan sekarang 

kita harus melakukan pekerjaan kita. Jadi kita menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulai oleh 

Kristus melalui apa yang kita lakukan, yaitu disunat dan menaati aturan-aturan dan ketentuan-

ketentuan ini." Dan bukan hanya kelompok Judaizer, melainkan juga pemahaman yang sama dipakai 

atas nama penginjilan masa kini yang mengatakan, "Yesus telah memulai pekerjaan ini. Sekarang 

anda harus menyelesaikan pekerjaan itu dengan melakukan hal-hal ini, dan sekarang kita 

mempunyai daftar yang berisi hal-hal yang harus anda kerjakan." 

Alasan mengapa salib itu begitu penting adalah karena salib memperhadapkan kita dengan realitas 

dosa kita, dan mengingatkan kita bahwa kita tidak mempunyai apa pun yang bisa diandalkan di 

hadapan Allah. Pikirkanlah realitas-realitas yang telah dikembangkan Paulus sampai Galatia 6. 

Realitas yang pertama, kita adalah budak-budak dosa. Pada akhir Galatia 3 dikatakan bahwa kita 

adalah tawanan-tawanan dosa. Lalu dalam Galatia 4 Paulus berulang-ulang menyebut tentang 

perbudakan dan budak. Dalam Galatia 5: 1 dikatakan bahwa kita bukan lagi budak-budak dosa. 

Sebelumnya kita adalah budak-budak dosa di bawah Taurat. Kalau anda memperhatikan Roma 6 7, 
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dan 8, yang merupakan semacam tafsiran terhadap surat Galatia, anda akan melihat Paulus 

berulang-ulang menyebut tentang perbudakan dosa dan budak dosa. Kita adalah budak-budak dosa. 

Realitas yang kedua yang Paulus kembangkan ialah bahwa kita telah mati di dalam dosa. Ingat 

Galatia 3:10-13, "Kita dikutuk di hadapan Allah, dihukum di hadapan Allah karena dosa kita," karena 

ketidakmampuan kita dalam menaati Taurat. Bahkan, anda dapat melihat apa yang Paulus katakan 

dalam Efesus 2:1 di mana dikatakan bahwa sebelum  kita datang kepada Kristus, "kita telah mati 

dalam pelanggaran dan dosa kita." Mati dalam dosa kita. Kita adalah budak-budak dosa, kita mati 

dalam dosa kita, dan kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Itulah masalahnya. Paulus telah 

mengatakannya berulang-ulang sampai Galatia 6 ini. Dan sekarang Paulus berkata, "Kamu 

menjalankan hukum sunat, kamu menaati aturan-aturan dan ritual-ritualmu. Kamu tetap tidak 

mampu melakukannya." Itulah masalahnya. Budak mana yang dapat membayar harga tebusan agar 

dirinya dimerdekakan? Orang mati manakah yang membuat dirinya hidup kembali? Orang mana 

yang telah mati dapat memilih untuk hidup dan menjadikan dirinya hidup kembali? 

Inilah yang membuat salib menjadi batu sandungan karena salib memperhadapkan kita dengan 

realitas bahwa kita tidak memiliki apa pun yang dapat diandalkan di hadapan Allah. Inilah gambaran 

yang jelas tentang anugerah, dan itu sebabnya salib tidak mungkin bercampur dengan agama-agama 

dunia. Itu sebabnya salib tidak dapat sejalan dengan pandangan Oprah Winfrey. Itu sebabnya salib 

tidak banyak diterima dalam toko-toko buku dan pasar-pasar masa kini, karena salib tidak 

mengatakan, "Anda hanya mempunyai beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Anda hanya perlu 

mengemukakan pekerjaan anda dan Allah akan memperbaiki masalah-masalah itu. Inilah langkah-

langkah perbaikan. Biarkan kami menolong anda dan itulah caranya anda dapat diselamatkan. 

Lakukanlah hal-hal ini dan ini adalah mudah." Sebaliknya Allah mengatakan, "Datanglah ke salib dan 

pandanglah AnakKu. Pandanglah murka Allah, pandanglah besarnya dosa, yang ditanggungkan pada 

AnakKu karena dosamu. Jangan berpaling dari salib dengan mengatakan, 'Yesus, terima kasih karena 

Engkau telah melakukan bagianMu, sekarang saya akan melakukan bagian saya dan kita akan 

memperbaikinya." Tidak, anda datang ke salib dan tersungkur di sana, tanpa doa-doa yang 

diucapkan atau ayat-ayat yang dikutip atau kehadiran di gereja atau moralitas yang anda andalkan, 

anda tidak perlu mengatakan apa pun, sebagaimana yang ditulis oleh seorang penggubah lagu, 

"Tidak ada apa pun yang kubawa, hanya pada salibMu aku berpaut." 

Saudara-saudara, kita tidak memerlukan agama yang dangkal. Agama yang dangkal hanya 

memenuhi kebutuhan kita akan penilaian diri sendiri, akan ego kita dengan keinginannya. Ini adalah 

sunat dan ritual-ritual dan aturan-aturan dalam jemaat-jemaat Galatia. Pada masa kini, ini adalah 

doa-doa yang harus diucapkan dan formulir yang harus ditandatangani atau gereja-gereja yang 

harus dikunjungi atau moralitas yang harus diikuti, semuanya ini bersama. Sejak zaman Kain dan 
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Habel, sebagaimana dalam Kejadian 4, manusia telah berusaha menggunakan agama untuk 

menutupi dosa-dosanya. Manusia telah berusaha mempertunjukkan berbagai hal yang kita ciptakan, 

dan berkata, "Buatlah hal-hal ini dan lakukanlah hal ini di hadapan Allah dan segala sesuatu akan 

menjadi baik-baik." Kita tidak membutuhkan agama yang dangkal. Yang kita perlukan ialah 

pembaruan yang supernatural. Salib memperhadapkan kita dengan realitas dosa kita dan 

menyerang kesombongan kita pada intinya, dan mengatakan, "Anda memerlukan Allah untuk 

melakukan pekerjaan ini di dalam anda karena anda tidak mampu melakukan dengan kekuatan 

sendiri. Anda membutuhkan Allah untuk memerdekakan anda. Anda membutuhkan Allah untuk 

memberi hidup kepada anda." Dan Ia melakukannya melalui salib, dan karena itulah kita bermegah 

dalam salib. Itu sebabnya kita dapat berkata, "Di situlah kemuliaanku, di situlah sukacitaku." 

Memang kedengarannya aneh kalau kita diperhadapkan dengan realitas dosa kita. Bukankah 

demikian? 

Dunia akan memberitahu kita bahwa kita justru akan lebih baik keadaannya jika tidak 

diperhadapkan dengan dosa kita. Dunia akan memberitahu kita agar berpura-pura dalam 

berpandangan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita baik-baik saja. Kenyataannya adalah 

bahwa kita tidak mempunyai apa pun yang dapat diandalkan di hadapan Allah, sebaliknya Kristus 

yang telah mengerjakan segala sesuatu bagi kita. Ini membawa kita ke alasan yang kedua tentang 

mengapa kita bermegah dalam salib. Bukan hanya bahwa salib memperhadapkan kita dengan 

realitas dosa kita, melainkan juga bahwa salib menghiburkan kita dengan berkat-berkat Juruselamat 

kita. Kita sekarang melihat khususnya Galatia 6:12, " Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan 

diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud, supaya 

mereka tidak dianiaya karena salib Kristus." Mereka ingin memberikan penampilan yang baik secara 

lahiriah. Kelompok Judaizer mengatakan, "Apa yang dapat kita lakukan secara lahiriah, yang dapat 

ditampilkan, supaya kita dapat memperkenankan Allah?" Sebaliknya, salib menentang segala usaha 

untuk memperkenankan Allah dan manusia secara lahiriah. 

Pertama, salib menentang usaha-usaha untuk memperkenankan Allah secara lahiriah. Sebagaimana 

Paulus tekankan di seluruh surat Galatia, juga dalam Galatia 6:12 ini, Kekristenan bukanlah tentang 

pencapaian manusia. Kekristenan bukanlah tentang apa yang dapat kita lakukan untuk 

memperkenankan Allah. Camkanlah hal itu. Dalam semua agama di dunia ini anda dapat 

menemukan ratusan bahkan ribuan cara yang berbeda-beda, yang terlihat dalam segala jenis bentuk 

dan ukuran dan harga, namun ketika anda memperhatikan semua itu, terdapat satu gagasan pada 

intinya. Inilah yang harus anda lakukan untuk memperkenankan Allah, inilah yang harus anda 

lakukan untuk memperkenankan allah-allah itu, inilah yang harus and lakukan untuk 

memperkenankan allah ini dan allah itu, inilah yang harus anda lakukan untuk memperkenankan 
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yang bukanlah allah sekalipun. Tempatkanlah diri anda di atas takhta, dan inilah yang anda lakukan 

untuk memperkenankan Allah. Dan berbeda dari semua usaha itu, ternyata ada satu Injil yang 

bertolak belakang dengan semua usaha tersebut, yang mengatakan, "Anda tidak dapat melakukan 

apa pun untuk memperkenankan Allah." 

Kekristenan bukanlah tentang pencapaian manusia. Sebaliknya, Kekristenan adalah tentang 

pencapaian ilahi. Injil mengatakan bahwa segalanya telah dikerjakan bagi anda, dan itu bukan hanya 

untuk masa lalu, bukan hanya untuk apa yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Semuanya ini 

telah dikerjakan bagi anda untuk saat ini. Kristus telah mengerjakan semuanya di dalam kita dan 

bagi kita. Itu adalah pekerjaaanNya di dalam kita. Ya, kita dapat memperkenankan Allah. 

Bagaimana? Melalui pekerjaan Kristus di dalam kita dan ketika kita mengandalkan Dia, hidup oleh 

iman, oleh anugerah, melalui iman. Itulah gambarannya. Anda dapat melihat bagaimana hal ini tidak 

berlaku dalam budaya kontemporer. Bagaimana hal ini bisa berlaku dalam program Oprah Winfrey 

atau dalam percakapan yang lain tentang caranya untuk mencapai Allah? Dunia ini baik, termasuk 

sistem agama-agama dunia adalah baik bagi anda yang beragama apa pun. Namun segera setelah 

anda mengatakan, "Kita tidak dapat melakukan apa pun tanpa Kristus, tanpa Kristus kita akan 

dihukum," bagi mereka itu berarti anda telah melanggar kesepakatan. Dan kita selalu berhadapan 

dengan tanggapan seperti itu, yang berhadapan langsung dengan Kekristenan alkitabiah. "Ini pikiran 

yang sempit. Hanya ada satu jalan kepada Allah? Sadarlah dan perhatikan sekeliling anda, karena 

saya tidak akan mengatakan bahwa hanya ada satu jalan kepada Allah."  Dapatkah anda melihat 

kesombongan dalam inti pernyataan seperti itu? Saya yakin bahwa seandainya ada 1.000 jalan 

kepada Allah, kita akan menginginkan adanya 1.001 jalan. Isunya bukan bahwa ada berapa banyak 

jalan. Isunya adalah kebebasan kita. Kita berusaha membuat jalan kita sendiri kepada Allah dan salib 

dianggap merupakan batu sandungan bagi kesombongan kita.  

Kita berkata, "Anda tidak dapat melakukannya. Allah telah menyediakan satu jalan bagi anda." Itulah 

pencapaian ilahi. Ia telah datang kepada anda. Adalah sangat memprihatinkan untuk melihat 

bertambahnya jumlah orang-orang yang menyebut diri mereka Kristen yang mengatakan bahwa 

terdapat banyak jalan kepada Allah. Anda bukanlah seorang Kristen jika salib dianggap sebagai salah 

satu pilihan yang tersedia bagi anda. Salib adalah segalanya dalam Kekristenan. Jadi kita tidak 

berkata, "Saya dapat membiarkan hal ini terjadi bagi saya, namun saya juga dapat melakukannya 

sendiri jika saya mau." Sama sekali tidak. Salib telah memperhadapkan kita dengan dosa kita, dan 

mengatakan, "Ia telah menyediakan segala sesuatu bagi kita." Jadi, kita tidak boleh lagi menampilkan 

kesan yang lahiriah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Paulus berkata, "Kami tidak lagi 

hidup untuk pujian manusia." Dalam Galatia 6:12 Paulus mengatakan, "Mereka yang secara lahiriah 

suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat." Lalu dalam ayat 
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13 ia mengatakan, "Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun, tidak memelihara hukum Taurat. 

Tetapi mereka menghendaki, supaya kamu menyunatkan diri." Alasannya berkaitan dengan 

motivasi mereka agar "mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah." Mereka ingin 

bermegah dan bergembira atas berapa banyak orang yang disunat, berapa banyak orang yang telah 

melakukan aturan-aturan yang telah ditentukan untuk ditaati. 

Dan jangan lupa, inilah bahayanya, yang ada bukan hanya pada abad pertama, tetapi juga pada abad 

ke-21 ini. Selama Kekristenan dipahami sebagai pencapaian manusia, maka pelayanan Kristen 

adalah tentang pencapaian manusia. Selama kita berpandangan bahwa ada hal-hal yang harus 

dilakukan agar kita dibenarkan di hadapan Allah atau diselamatkan, maka pelayanan kita adalah 

tentang bagaimana menarik orang-orang untuk melakukan sesuatu. Dan semakin banyak orang yang 

melakukan hal-hal yang benar, maka semakin kita merasa berhasil. Inilah gambaran yang terlihat 

dalam Galatia 6. Marilah kita mencoba melihat hal ini dalam abad ke-21. Apakah menurut anda 

terdapat kesamaannya? Berapa banyak orang yang telah berjalan menuju altar? Berapa banyak 

orang yang telah mengisi kartu atau formulir? Berapa banyak orang yang telah mengangkat tangan 

mereka? Berapa banyak orang yang telah melewati kesepakatan dan proses ini? Secara tiba-tiba ada 

pertumbuhan yang begitu cepat. Inilah semua hal yang kita bicarakan minggu yang lalu dalam 

perbandingan. Kita melihat satu kepada yang lain. Kenyataannya, kita tidak hidup untuk pujian 

manusia. Kekristenan bukanlah tentang pencapaian manusia, dan pelayanan Kristen bukanlah 

tentang pencapaian manusia. Kekristenan adalah pekerjaan Roh Allah yang Ia kerjakan dalam hati 

kita. Tanpa Dia maka tidak mungkin kita mencapainya, betapa banyak pun usaha kita. 

Kita tidak lagi hidup untuk pujian manusia. Mengapa? Karena sekarang kita hidup berdasarkan 

perkenanan Allah. Selama kita merasa harus melakukan ha-hal tertentu untuk memperkenankan 

Allah dan manusia, maka selalu akan ada lebih banyak hal yang harus kita lakukan. Akan ada lebih 

banyak kompetisi antara satu dengan yang lain. Tetapi jika perkenanan Allah berdasarkan Kristus 

yang tinggal di dalam kita dan perkenanan Kristus di dalam kita, maka kita merdeka. Itulah yang 

Paulus maksudkan. Kita merdeka untuk bersandar padaNya. Kita tidak membutuhkan pujian 

manusia, bahkan pujian manusia yang religius sekalipun. Kita mempunyai perkenanan Allah di 

dalam kita melalui Kristus yang ada di dalam kita. Jadi, setipa remaja dalam ruangan ini merdeka 

dari usaha mencari perkenanan dan penerimaan dari orang ini atau orang itu atau kelompok ini. 

Setiap laki-laki dan perempuan dalam ruangan ini merdeka dari usaha memberikan penampilan 

yang lebih tinggi kepada orang lain. Kita memiliki perkenaan Allah yang mahakuasa berdasarkan 

kehadiran Kristus di dalam kita. Ia adalah baik. Ia adalah cukup bagi kita. Kita tidak lagi 

membutuhkan pujian manusia atau hidup untuk pujian manusia karena kita sudah memiliki 

perkenanan Allah. Apa yang disediakan oleh Kristus adalah indah, dan salib memperhadapkan kita 



 

Página (Page) 
1
1 

 

dengan realitas dosa kita dan dengan berkat keselamatan yang disediakan oleh Kristus sebagai 

Juruselamat kita. 

Ini membawa kita ke alasan yang ketiga tentang mengapa kita bermegah dalam salib. Karena salib 

mengingatkan kita bahwa keselamatan kita bukanlah berasal dari dunia ini. Di sinilah maksudnya 

menjadi menarik. Sebenarnya kita sudah melihat hal ini dalam Galatia 5:11 namun kita belum 

mendalaminya. Dan sekarang kita lihat dalam Galatia 6. Perhatikan bagian akhir ayat 12, di mana 

Paulus mengatakan tentang kelompok Judaizer ini: "mereka melakukan ini hanya dengan maksud 

supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus." Seandainya anda adalah seorang Yahudi pada 

abad pertama dan anda bermegah dalam salib sebagaimana yang Paulus bicarakan di sini, dan anda 

mengatakan bahwa salib adalah segala sesuatu bagi anda, dan anda mengatakan bahwa sunat 

tidaklah perlu dan ketaatan kepada hukum-hukum dan ritual-ritual ini tidaklah perlu, maka secara 

tiba-tiba, anda akan menemukan diri anda sedang menolak para pemimpin Yahudi, guru-guru 

Yahudi, ajaran-ajaran Yahudi, dan anda akan dikucilkan. Persis inilah yang Paulus telah alami. Anda 

akan didepak keluar dari sinagoge, mungkin juga didepak keluar dari keluarga anda. Anda akan 

menemukan diri anda sebagai seorang yang terbuang. Anda mungkin akan mengalami kehancuran 

finansial, bahkan mungkin lebih buruk lagi.  

Bilamana kita berpikir tentang penganiayaan atas Kekristenan pada abad-abad permulaan gereja, 

kita sering berpikir tentang penganiayaan di bawah penguasa Romawi. Kenyataannya, menurut 

Perjanjian Baru, penganiayaan terhadap gereja dimulai bukan oleh orang-orang Romawi, melainkan 

oleh orang-orang Yahudi. Ingat Kristus dan penyalibanNya, atau Stefanus yang dirajam dalam Kisah 

Para Rasul 7. Orang-orang Kristen perdana menjadi martir karena mereka dirajam oleh penguasa 

Yahudi dan Mahkamah Yahudi. Paulus sendiri, seorang Yahudi, dalam Kisah Para Rasul 8 memimpin 

orang-orang Yahudi untuk masuk ke rumah-rumah dan menganiaya orang-orang Kristen. Jadi, ada 

harga yang harus dibayar. Apakah anda bermegah dalam salib dengan risiko ini? Ada harga yang 

harus dibayar. Dan Paulus mengatakan, "Orang-orang ini penakut. Mereka menginginkan Kristus 

tanpa mau membayar harga yang terkait dengan salib. 

Lalu dalam Galatia 6:17 Paulus mengatakan, "Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan 

aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus." Paulus sedang berbicara tentang satu 

kelompok orang yang mengatakan, "Inilah yang anda harus lakukan pada tubuhmu agar dapat 

diselamatkan, agar dapat memperkenankan Allah." Paulus mengatakan, "Saya akan menunjukkan 

kepada kamu. Saya akan menunjukkan kepada kamu apa yang terjadi bilamana kamu mengikut 

Kristus. Saya akan menunjukkan kepada kamu apa yang terjadi jika Kristus adalah keselamatanmu." 

Paulus berkata, "Biarkan saya menunjukkan kepada kamu bilur-bilur pada tanganku dan kakiku 
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yang saya dapatkan ketika saya dilempari di Listra, salah satu kota di wilayah Galatia. Biarkan saya 

menunjukkan kepada kamu tanda-tanda yang menunjukkan kesatuanku dengan Kristus."  

Paulus sendiri telah mengatakan tentang hal ini dalam 2 Korintus 11:23-28. Dalam ayat-ayat itu 

Paulus menjabarkan hal-hal apa saja yang telah dialaminya sebagai seorang pengikut Kristus. Dalam 

bagian itu Paulus berkata, "Apakah mereka pelayan Kristus? -- aku berkata seperti orang gila -- aku 

lebih lagi! Aku lebih banyak berjerih lelah; lebih sering di dalam penjara; menanggung pukulan di 

luar batas; kerap kali dalam bahaya maut. Lima kali menanggung pukulan oleh orang Yahudi, setiap 

kali empat puluh kurang satu pukulan, tiga kali aku menderita pukulan, satu kali aku dilempari 

dengan batu, tiga kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 

Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak 

orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi; bahaya di kota, bahaya di padang 

gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih 

lelah dan bekerja berat; kerap kali aku tidak tidur; aku lapar dan dahaga; kerap kali aku berpuasa, 

kedinginan dan tanpa pakaian, dan tanpa menyebut banyak hal lain lagi, bebanku sehari-hari, yaitu 

keprihatinanku terhadap semua jemaat." Paulus ingin mengatakan, "Inilah yang telah kualami 

sebagai seorang pengikut Kristus. Inilah tanda-tanda pada tubuhku yang aku dapatkan karena 

mengikut Kristus." 

Apa yang Paulus katakan di sini dalam Galatia 6 merupakan satu kebenaran yang sangat dalam 

maknanya bagi setiap orang yang menyadari diri mereka sebagai pengikut Kristus. Ia mengatakan, 

"Kami tidak takut penderitaan. Merekalah saudara-saudara palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran 

palsu dalam Galatia 6, dan anda dapat mengenalnya dari cara mereka menghindar dari penderitaan 

dan semua akibatnya, dari sikap ketakutan mereka untuk menyatu dengan salib." Mereka yang 

menyatu dengan salib tidak takut akan penederitaan. Jika anda menjadi satu dengan Mesias yang 

disalibkan, anda siap menderita. Kami tidak takut akan penderitaan. Sekarang kami merdeka untuk 

menderita. Merdeka untuk menderita. Kita telah melihat tentang kemerdekaan di seluruh surat 

Galatia, dan pada akhir surat ini Paulus menggunakan gambaran yang mengatakan, "kami merdeka 

untuk mengalami tanda-tanda pada tubuh kami." Ini merupakan bahasa yang menarik. Paulus 

sedang berbicara tentang bermegah dan penyaliban, dan ia mengatakan, "Anda dapat mengenal 

bahwa saya telah menyatu dengan Kristus melalui apa yang telah kualami." Ini sama dengan yang ia 

katakan dalam Filipi 1, "Telah dikaruniakan kepada kamu untuk menderita bagi Kristus." Ini 

kedengarannya aneh. 

"Telah dikaruniakan bagi kamu," itulah bahasa yang dipakai dalam Perjanjian Baru. Telah 

dikaruniakan sebagai satu karunia. Telah dikaruniakan kepada kamu sebagai satu karunia untuk 
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menderita. Setiap orang, datanglah kepada Kristus. Bis akan selalu menunggu. Penderitaan ada di 

sini. Datang kepada Kristus dan anda memperoleh penderitaan. Bukankah itu masuk akal? Kita 

menjadi satu dengan Kristus bukan dalam satu tempat yang mewah berbintang lima, juga kita 

menyatu bukan dengan seorang Juruselamat yang memanggil-manggil dari satu kapal pesiar untuk 

mengikutinya. Kita menjadi satu dengan Kristus yang telah dihina dan dipukuli dan disesah dan 

diludahi dan dipakukan ke salib. Renungkan hal itu. Strategi apakah yang dipakai Allah untuk 

menunjukkan kasihNya dengan paling jelas kepada dunia? Hamba yang menderita. Dalam 

hikmatNya, Allah telah menentukan datangnya seorang hamba yang menderita, yakni AnakNya yang 

tunggal, melalui pengurbanan diriNya, untuk menjadi sarana yang melaluinya Ia berkata kepada 

dunia, "Aku mengasihi dan berbelas kasihan dan bermurah hati kepada kamu." Dan anda bisa 

melihat sejarah yang terjadi setelah salib. Anda bisa melihat surat-surat dalam Perjanjian Baru yang 

ditulis kepada orang-orang menderita. 

Kitab Kisah Para Rasul bercerita tentang penganiayaan dan penderitaan orang percaya. Anda bisa 

melihat bagaimana sejarah Kristen memberitahu kita bahwa 10 dari 11 murid mati sebagai martir. 

Strategi Allah ini tetap tidak berubah. Bagaimana caranya Allah menunjukkan kasihNya dengan 

paling jelas kepada dunia? Melalui hamba-hamba yang menderita. Bagaimana caranya Allah 

menunjukkan kepada dunia bahwa Ia berkuasa atas segala sesuatu dalam dunia, jika pengikut-

pengikutNya mempunyai segala sesuatu dalam dunia? Bukankah pada saat pengikut-pengikut 

Kristus dipisahkan dari segala sesuatu dalam dunia dan saat itu mereka berkata, "Kristus adalah 

baik. Kristus adalah cukup. Dialah gunung batuku dan sukacitaku dan kekuaatanku?" Dunia akan 

berkata, "Ada sesuatu di sana." Namun, jika kita memiliki segala sesuatu yang dunia miliki, jika kita 

hidup dalam kemewahan dunia, maka dunia akan memandang kita dan berkata, "Adalah baik kalau 

anda melekat pada Yesus pada setiap hari Minggu, tapi saya tidak melekat pada orang-orang Yahudi, 

namun kita tetap memperoleh hal-hal yang sama. Anda mencari kenikmatan dan sukacita dan 

kepuasan dan hal-hal yang sama seperti saya." Dan di sinilah sebenarnya seluruh gambaran yang 

radikal ini mulai menampakkan dirinya. 

Paulus berkata, "Kami tidak takut akan penderitaan. Kami merdeka untuk menderita." Bukan berarti 

kami mencari penderitaan, namun kenyataannya ialah apakah yang kita harapkan? Jika kita ingin 

mengikuti seorang Mesias yang disalibkan, yang tidak mempunyai atap di atas kepalaNya untuk 

melindungiNya, lalu dapatkah kita mengharapkan untuk hidup dengan segala sesuatu yang dimiliki 

dunia? Janganlah kita melupakan akan apa yang mereka lakukan menurut Galatia 6. Mereka 

mengambil salib dan mengecilkan maknanya dengan maksud menciptakan satu Kekristenan yang 
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dapat mengijinkan mereka untuk merasa aman dan merasa nyaman dalam dunia ini. Apakah 

menurut anda kita juga mengalami godaan yang sama untuk melakukan hal yang sama saat ini? 

Saya memberikan kepada anda satu gambaran, bukan hanya tentang paham kemakmuran dalam 

kesehatan dan kekayaan, atau yang biasa disebut Injil kemakmuran, tetapi juga satu gambaran 

tentang apa yang telah banyak kita kerjakan dalam Kekristenan masa kini. Ini tentang mengecilkan 

makna salib dengan tujuan menambah jumlah kenyamanan dan kemakmuran kita dalam dunia ini. 

Kita telah menciptakan satu Kekristenan yang menekankan pengalaman yang baik-baik. Namun 

dalam prosesnya kita kehilangan salib dan kita mengatakan, "Tempat teraman bagi kita ialah pada 

pusat kehendak Allah." Ini tidak sesuai dengan yang dikatakan dalam 2 Korintus 11:23-28. Pusat 

kehendak Allah mungkin merupakan tempat yang paling berbahaya bagi kita, dan salib 

mengingatkan kita akan hal tersebut. Keamanan kita tidak ditemukan dalam dunia ini. 

Kita merdeka untuk menderita, dan ini membawa kita ke alasan yang keempat, yang berhubungan 

erat dengan yang sebelumnya. Bukan hanya bahwa salib mengingatkan kita bahwa keamanan kita 

bukan ditemukan dalam dunia ini, melainkan bahwa salib menjaga kita dari sikap menyia-nyiakan 

kehidupan kita dalam dunia ini. Hal ini dapat dilihat dalam Galatia 4:14 di mana Paulus mengatakan 

dalam bagian akhir ayat tersebut, "sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia." 

Saya telah mempelajari teks ini sebelumnya, namun  bagian akhir ini perlu kita pahami. KIta telah 

melihat sampai saat ini dalam Surat Galatia tentang Kristus yang disalibkan. Kita telah melihat juga 

bagaimana orang Kristen tersalib bersama Kristus, namun sekarang kita melihat dunia yang tersalib. 

Paulus mengatakan, "Aku telah mati bagi dunia. Aku telah mati bagi dunia dan dunia telah mati 

bagiku." Ketika Paulus datang kepada Kristus, seluruh relasinya dengan dunia berubah. Ia 

mengatakan, "Dunia tidak memberikan apa pun lagi bagi kita orang percaya." Dunia tidak 

memberikan apa pun lagi bagi kita. Kita tidak lagi berpikir sebagaimana dunia ini berpikir. Kita tidak 

lagi hidup untuk apa yang dunia ini inginkan. Dunia bukan lagi sumber kehidupan kita, bukan lagi 

kepuasan sukacita kita. 

Dalam Filipi 3, ketika Paulus mendaftarkan hal-hal yang ia punyai dalam dunia ini, ia berkata, 

"Gabungkan semua ini dan itu akan menjadi tumpukan sampah bila dibandingkan dengan satu hal 

ini, yaitu pengenalan akan Kristus yang lebih mulia daripada segalanya." Paulus mengatakan, "Ambil 

semua itu, bahkan hal terbaik sekali pun yang dunia tawarkan kepadaku. Selama saya memiliki 

Kristus, saya mempunyai segala sesuatu yang saya perlukan dan segala sesuatu yang saya 

butuhkan." Ini adalah cara yang radikal untuk berbicara. Ini adalah cara yang radikal untuk hidup. 

Dunia ini tidak memberikan apa pun lagi bagi kita karena Kristus adalah segalanya bagi kita. 

Bonhoffer mengatakan, "Orang Kristen yang sudah dibaptis tidak lagi menjadi milik dunia dan bukan 

lagi budaknya. Ia menjadi milik Kristus semata-mata, dan relasinya dengan dunia ini dimediasi oleh 
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Kristus." Dunia adalah bukan apa pun bagi kita karena Kristus adalah segalanya bagi kita. Dapat 

dikatakan bahwa kita adalah orang-orang mati yang sedang berjalan. 

Sekarang pikirkanlah tentang bagaimana hal ini dalam tingkatan praktisnya dapat mengubah cara 

kita hidup. Para remaja dalam ruangan ini, para siswa dan mahasiswa dalam ruangan ini, kita tidak 

lagi mengejar semua kenikmatan dan keinginan yang dunia ini tawarkan kepada kita demi kepuasan 

dan sukacita dan kepenuhan. Kita telah merdeka dari hal-hal tersebut. Dunia ini tidak mempunyai 

apa pun lagi bagi kita karena kita telah menemukan semuanya di dalam Kristus, bukan dalam agama 

orang tua kita, bukan di dalam apa yang kita kerjakan, bukan juga di dalam program-program pada 

hari Rabu dan Minggu atau bahkan dalam akhir pekan seperti ini, melainkan di dalam Kristus. Di 

dalam Kristus kita telah menemukan kepuasan yang melampaui semua hal yang ditawarkan oleh 

dunia. 

Kiranya Allah membangkitkan para siswa di sekolah menengah atas dan mahasiswa perguruan 

tinggi yang ada dalam keluarga orang beriman di sini, dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita 

tidak perlu lagi mengejar hal-hal ini karena kita telah memiliki kepenuhan di dalam Kristus. Kiranya 

Allah membangkitkan para orang tua, laki-laki dan perempuan yang akan menunjukkan kepada para 

siswa bahwa dunia tidak mempunyai apa pun bagi kita dan Kristus adalah segalanya bagi kita. 

Kiranya Allah membangkitkan para orang tua yang tidak menggunakan kehidupan para siswa atau 

mahasiswa dengan mengatakan, "Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Kita harus pergi ke tempat ini 

dan mempelajari ketrampilan ini dan mengejar pencapaian ini agar dapat memasuki perguruan 

tinggi, agar memperoleh gelar ini, agar memperoleh pekerjaan ini, agar memperoleh kehidupan ini, 

dan berusaha memastikan bahwa mereka memiliki kecukupan untuk sampai ke sana, agar mereka 

mempunyai cukup waktu untuk sampai ke sana. Dan dalam proses itu, kami akan memimpin mereka 

untuk mencari banyak hal, sehingga pada satu hari kelak mereka akan berdiri di hadapan Allah di 

surga dan setiap dari mereka akan terbakar dan mereka akan berdiri sebagai pengemis-pengemis di 

hadapan Allah dan itu disebabkan karena kami, karena kami lupa mengajar mereka untuk bermegah 

dalam salib dan bukan dalam perkara-perkara dunia ini." Kita bermegah dalam salib karena kita 

tidak ingin menyia-nyiakan kehidupan kita di dalam dunia. 

Beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah di New Orleans dalam satu konferensi tentang 

bagaimana membela iman kita, dan saya membagikan satu cerita yang sebelumnya saya pernah 

membagikannya di Brook Hills. Tuhan mengingatkan saya kembali akan cerita ini dan cerita ini 

menghancurkan hati saya. Ini tentang seorang percaya yang saya bertemu dengannya di Indonesia, 

dan ia menceritakan kepada saya kesaksian hidupnya. Ia bercerita tentang sukunya, yaitu suku 

Batak di Sumatera bagian Utara di Indonesia, yang merupakan negara terbesar di dunia yang 
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berpenduduk Muslim. Ia bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu sepasang misionari datang ke 

daerahnya, yang seratus persen beragama Islam. Pasangan misionari itu datang untuk membagikan 

Injil tetapi para pemimpin suku tidak menyukainya, sehingga pasangan ini dibunuh dengan kejam.  

Beberapa tahun kemudian, seorang misionari yang lain datang ke daerahnya dan membagikan Injil, 

dan ternyata para pemimpin suku mulai mendengarkan dan menyadari bahwa apa yang 

disampaikan oleh misionari ini telah disampaikan oleh pasangan misionari sebelumnya.. Bukan 

hanya mereka mendengarkan, melainkan juga mereka menerima Injil dan percaya kepada Kristus. 

Mereka memberitakannya ke seluruh daerah dan dalam beberapa bulan seluruh warganya percaya 

kepada Kristus. Lau ia memandang saya dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "David, pada 

hari ini terdapat tiga juta orang percaya dalam suku Batak." Yang menghancurkan hati saya ketika 

saya membagikan cerita ini ialah bahwa Tuhan berbicara kepada saya melalui cerita ini, dan berkata 

kepada saya, "Dave, apakah kamu bersedia menjadi pasangan pertama agar orang yang kedua dapat 

menghasilkan buah?" Apakah kita sebagai gereja bersedia menjadi kelompok pertama agar 

kelompok yang kedua dapat menghasilkan buah? Mungkin ada yang berpikir bahwa hal ini 

kedengarannya agak ekstrim, namun kenyataanya ialah bahwa kita telah menyatu dengan Kristus 

yang disalibkan. 

Dan salib mengingatkan kita bahwa keamanan kita bukanlah dari dunia ini, dan salib menjaga kita 

dari sikap menyia-nyiakan kehidupan kita di sini. Dunia ini tidak mempunyai apa pun lagi bagi kita 

karena Kristus adalah segalanya bagi kita. Kiranya Allah memberikan kepada kita hati yang berpaut 

pada salib. Kiranya Allah membangkitkan remaja-remaja dan orangtua dan nenek dan kakek yang 

bersedia mengatakan, "Saya tidak membutuhkan kesuksesan, saya tidak membutuhkan tabungan di 

bank, dan saya tidak membutuhkan kerang laut. Saya ingin agar hidup saya berarti. Gunakanlah 

hidup saya sesuai dengan keinginanMu, Tuhan Yesus, agar maksudMu terlaksana di dalam dan 

melalui saya." Mungkin anda berkata, "Dengan mengatakan bahwa dunia tidak lagi mempunyai apa 

pun bagi kita, apakah anda memaksudkan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini mengerikan? 

Keluarga saya jelek, teman-teman saya jelek, sekolah saya jelek. Setelah pelajaran tentang teks ini, 

saya tidak akan berhasil memperoleh nilai yang baik di sekolah. Apakah saya tidak boleh bermegah 

jika mendapat nilai yang baik, jadi saya memilih nilai F? Tidak mungkin saya bermegah dengan hasil 

seperti itu." Tentu benar. Namun ini bukanlah yang diajarkan oleh teks ini. Teks ini tidak 

mengatakan bahwa semua yang ada dalam dunia ini jelek. Paulus mengatakan, "Dunia ini tidak lagi 

memiliki apa pun bagi kita. Kristus adalah segalanya bagi kita." Paulus telah disalibkan bagi dunia, 

namun ia tetap berada dalam dunia. Apa maksudnya? Bagaimana kemegahan dalam salib 

dihubungkan dengan segala sesuatu dalam dunia? 
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Ini membawa kita ke alasan yang kelima tentang mengapa kita bermegah dalam salib. Karena, salib 

menyediakan bagi kita segala yang baik bagi kita. Salib menyediakan bagi kita semua hal yang baik 

yang kita punyai. Bagaimana dengan putra saya yang berumur satu tahun ketika ia mulai belajar 

berjalan? Apakah saya boleh bermegah untuk itu? Apakah saya boleh bersukacita di dalam hal itu, 

dan bermegah? Ketika putra saya yang berumur dua setengah tahun mulai belajar tentang sesuatu 

yang baru, atau istri saya menunjukkan ketrampilan dan talentanya? Dan di sinilah keindahannya 

dan di sinilah saya melihat kaitan antara salib dengan kemegahan seorang ayah dalam putranya 

yang berumur satu tahun yang mulai berjalan. 

Pada salib itulah kita menyadari bahwa jika tidak ada salib itu maka kita tidak punya pilihan lain 

selain memperoleh penghukuman dari Allah. Jika salib itu tidak ada, seorang berdosa yang berdiri di 

hadapan Allah tidak menerima yang lain selain penghakiman dan penghukuman. Sekarang saya 

menyadari bahwa hanya oleh karena salib itu maka saya memperoleh kesempatan untuk menikmati 

hal yang baik di sini. Kita biasanya menganggap hal-hal baik itu sebagai sesuatu yang biasa saja. 

Mungkin kita berpikir bahwa Allah wajib memberikan hal-hal itu kepada kita atau bahwa kita patut 

menerimanya atau bahwa hal-hal yang baik itu merupakan sesuatu yang alamiah, namun semua itu 

merupakan bukti anugerah. Hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang buruk yang Allah gunakan untuk 

kebaikan kita, dan setiap hal tersebut hanya mungkin ada karena salib. Dan karena itu saya 

bergembira. Saya bermegah melihat apa yang terjadi dengan putra saya, dan saya menyadari bahwa 

ini hanya mungkin karena Kristus telah membayar harga bagi putra-putra saya dan saya ingin 

menuntunnya dalam waktu-waktu mendatang, bukan bermegah dalam pencapain ini atau itu, 

melainkan menyadari bahwa setiap hal yang baik di dalam putra saya adalah karena salib Kristus, 

bermegah dalam salib supaya ia dapat melihat saya bersukacita dalam salib atas segala yang ia 

alami, dan kemudian belajar untuk bersukacita dalam salib atas segala sesuatu yang terjadi dalam 

hidupnya. 

Dan kita menginginkan agar Allah menjadikan kita satu keluarga orang beriman yang bermegah 

dalam salib dan dalam setiap hal baik yang kita miliki, bahkan dalam hal-hal buruk yang Allah 

gunakan untuk kebaikan kita, sehingga kita dapat berkata, "Ya, saya bergembira dalam salib."  

Paulus menjabarkan hal ini dalam cara-cara yang khusus, bahkan ketika ia mengakhiri surat ini. Ia 

mengatakan, "Kita telah diciptakan kembali oleh RohNya karena salib." Pernyataan Paulus dalam 

ayat 15 akan mengejutkan seorang Yahudi: "Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, 

tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya." Tuhan tidak memberikan kepada kita satu 

kehidupan yang lebih baik karena salib. Ia tidak mengatakan, "Inilah salib. Sekarang pergilah ke toko 

buku dan belajarlah untuk menjadi pribadi yang lebih baik." Ia tidak meningkatkan kehidupan kita 
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atau memberikan kepada kita kehidupan yang lebih  baik. Ia memberikan kepada kita hidup yang 

baru. Kita adalah ciptaan baru, umat yang baru, hidup Kristus ada di dalam kita oleh karena salib. 

Kita telah diciptakan kembali oleh RohNya dan sedang diciptakan kembali oleh RohNya. Sekarang 

kita dikuasai oleh Injil. Galatia 6:16 mengatakan, "Dan semua orang, yang memberi dirinya dipimpin 

oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka." Ada yang berpendapat 

bahwa ini berkaitan dengan seluruh Kitab Suci, tetapi menjurut saya gambaran di sini setidak-

tidaknya berbicara tentang Injil sebagai inti Kitab Suci, Kristus dan salib pada pusat KItab Suci, yaitu 

ketika salib memerintah kehidupan kita dan damai dan rahmat mengalir dari salib. 

Dan akhirnya, kita selalu akan menjadi penerima anugerahNya. Paulus menutup surat ini dengan 

penekanan yang sama ketika ia memulainya. Galatia 1:3 mengatakan, "Anugerah dan damai bagi 

kamu dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus." Galatian 6:18 mengatakan, "Anugerah Tuhan 

kita Yesus Kristus menyertai Roh kamu, saudara-saudaraku." Inilah realitasnya, satu realitas yang 

mulia. Saudara-saudara, kita akan selalu menjadi penerima anugerahNya. Ketika saya mempelajari 

teks ini pada minggu ini saya dibawa untuk bertelut dan menyadari, berdasarkan Galatia 6:18 ini, 

satu realitas bahwa 10 milyar tahun yang akan datang, kita akan tetap menjadi penerima 

anugerahNya, dan 100 milyar tahun kemudian lagi, ke dalam masa depan, kita tetap menerima 

anugerahNya dan tetap menerima anugerahNya dan tetap menerima anugerahNya. Dan salib akan 

selalu menjadi sumber yang darinya anugerah itu mengalir. Jadi, untuk selamanya kita bermegah 

bukan dalam hal-hal lain, melainkan dalam salib. Itu sebabnya hidup kita menjadi berarti. Itu 

sebabnya kita dikuasai hanya oleh salib ini. 
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