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1 Petrus 2:7-10 

Orang-orang Kristen di Asia Kecil mendapatkan 

tekanan dan penganiayaan secara sosial. Mereka 

dikucilkan dan mendapatkan perlakukan yang jauh 

lebih rendah daripada orang Yahudi. Orang Yahudi 

yang bukan Kristen juga dinilai sebagai kelompok 

dengan strata rendah. Gaya hidup orang Romawi dan 

Asia Kecil sangat mirip dengan cara hidup zaman 

ini. Jadi tidak ada yang baru di bawah kolong langit. 

Mungkin yang baru di bawah kolong langit ini 

adalah teknologi. Teknologi yang ada pada zaman 

ini mungkin tidak ada di zaman itu, tetapi esensi 

kehidupan dan kejahatan manusia sejak kejatuhan, 

hari ini, dan nanti sebelum Yesus datang kembali, 

sebenarnya semakin hari bukan semakin baik. 

Manusia semakin jahat. Manusia boleh memiliki 

pengetahuan yang semakin maju, teknologi yang 

semakin berkembang, tetapi kondisi manusia itu 

sendiri semakin merosot. Kita bersyukur kemarin 

gerakan kita telah mengadakan konferensi teologi 

nasional. Kita berharap itu bisa menjadi sumbangsih 

yang signifikan di dalam dunia teologi. Ilmu 

pengetahuan boleh maju dengan segala pencapaian 

dan penemuan baru. Itu dapat manganulir atau 

membangun yang kita sebut sebuah kebenaran di 

masa kini. Teknologi boleh semakin maju tetapi 

teknologi juga suatu saat akan menggantikan 

manusia. Kita berpikir kita memakai teknologi, 

tetapi suatu saat teknologi yang akan memakai kita. 

Teknologi tidak sedang mempermudah kehidupan. 

Dengan memakai teknologi yang begitu maju, 

manusia menjadi sedemikian tergantung dengan 

teknologi sampai suatu hari saudara tidak mungkin 

lagi hidup tanpa teknologi. Suatu hari, teknologi 

akan menjadi illah baru manusia. Apa yang terjadi 

terhadap orang-orang Kristen di Asia Kecil? Mereka 

berada dalam kondisi yang sangat tersudutkan. 

Mereka betul-betul ada dalam kondisi yang terhina. 

Kita melihat bahwa Petrus memberikan penghiburan 

kepada mereka. Kalau kamu merasa dipermalukan, 

direndahkan sedemikian rupa oleh orang-orang yang 

berada di sekitar kamu, lalu dikucilkan, kamu 

direndahkan dan tidak dianggap manusia, jangan 

lupa bahwa ini terjadi semata-mata karena memang 

dikehenddaki Allah. Apa yang kamu alami bukan 

karena melakukan suatu dosa. Itulah penghiburan 

Petrus. Jadi ini adalah suatu perbedaan yang sangat 

mendasar dari suatu motif. Dalam Perjanjian Lama, 

umat Allah dibuang karena melakukan dosa atau 

membangkang melawan Tuhan. Puncaknya mereka 

dibuang ke Babel dan itu adalah trauma yang hampir 

tidak dapat dihapuskan di dalam benak orang-orang 

Israel. Mereka dibuang di sana. Tetapi ketika orang-

orang Kristen yang sebagian besar Yahudi 

mengalami pengucilan juga, mereka mungkin 

merasakan sedang dibuang. Petrus menyatakan, 

tidak. Kamu dibuang bukan karena kamu melakukan 

dosa. Kamu dibuang karena Tuhan yang 

menghendakinya. Dan di dalam pembuangan inilah 

mereka mengerti dan memahami siapakah mereka 

sesunggunya. Saudara perhatikan bahwa identitas 

suatu kaum atau bangsa kadang-kadang tidak cukup 

hanya diberitahu seperti ini: kamu adalah kaum ini, 

kalian adalah orang ini. Pengetahuan kognitif itu 

tidak cukup membuat kita menghidupi narasi yang 

seharusnya. Seringkali narasi itu harus dihidupi baru 

kita tahu siapa diri kita. Ketika kita bisa mengatakan 

kita Kristen, apakah betul hidupmu adalah hidup 

yang menghidupi narasi kristiani. Apakah betul 

hidupmu adalah hidup yang menghidupi narasi 

Alkitab. Kalau tidak maka tanda tanya besar. 

Betulkah kita adalah orang Kristen? Betulkah 

kehidupan Kristiani kita adalah sejati? Tuhan Yesus 

bagi orang-orang Kristen adalah Mesias tetapi bagi 

orang yang bukan Kristen, bagi orang yahudi yang 

masih Yudaistik, bagi orang Grego-Roman yang ada 

di sekitar mereka, Yesus adalah loser. Dia adalah 

pecundang dan para pengikutnya tidak cocok hidup 

dalam dunia Grego-Roman. Orang seperti Yesus dan 

pengikutnya hanya cocok untuk diinjak-injak dan 

menjadi sampah di dalam masyarakat. Mereka 

memang bukan penjahat, tetapi mereka cocok untuk 

diinjak-injak. Ada satu istilah yang sedang popular 

dalam budaya kita yaitu pansos atau panjat sosial. 
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Ketika kita memanjat, kaki pasti harus menginjak 

sesuatu bukan? Kalau panjat sosial, kaki kita harus 

menginjak siapa? Harus ada orang yang diinjak 

untuk anda bisa naik ke atas. Ada pengkhianatan-

pengkhianatan yang dilakukan suami terhadap 

istrinya atau istri terhadap suaminya, anak terhadap 

orang tua atau orang tua terhadap anaknya. Dan itu 

wajar di dalam kehidupan bermoral dalam budaya 

Greco-Roman. Wajar bagi seorang laki-laki untuk 

memiliki lebih dari satu isteri. Jika seorang pria 

memiliki hanya satu istri sah dan tidak ada 

perempuan lain, bagi budaya Greco-Roman, orang 

seperti itu tidak bermoral atau tidak beradab. 

Saudara perhatikan, konsep moral, konsep beradab 

dan berbudaya dari budaya Greco-Roman berbeda 

dengan konsep kita hari ini. Orang-orang Greco-

Roman ketika mereka mau naik hanya ada dua 

kemungkinan. Pertama, punya kemampuan untuk 

naik tanpa membutuhkan usaha dari yang lain. 

Kemungkinan kedua, mengikut orang atau 

menginjak orang lain. Siapa yang melakukan ini? 

Mereka yang tidak punya kemampuan bagaimana 

atau tidak punya modal. Mengikut atau menginjak 

orang bagi mereka adalah hal wajar, etis dan 

bermoral. Ikutlah orang yang di sampingmu dan 

injaklah orang yang di bawahmu, jilatlah orang yang 

di atasmu. Itulah yang terjadi. Saudara pikir itu baru 

terjadi? Tidak. Semuanya sudah terjadi karena di 

bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Saudara 

sekali lagi, orang-orang Yahudi dan orang Kristen 

itu adalah kelompok-kelompok manusia yang 

dianggap cocok untuk diinjak-injak. Mereka adalah 

manusia yang berada di dalam kelompok yang 

paling rendah. Dianggap menjijikkan. Siapa 

pemimpin mereka? Yosua dari Nazaret. Yesus, 

dialah pemimpin sektenya. Secara kehidupan Dia 

baik sekali. Sangat tidak cocok dengan budaya dan 

orang Grego-Roman. Yesus mengajarkan hal yang 

berbeda terbalik dengan budaya saat itu. Ini adalah 

suatu terobosan yang membuat mereka semakin 

membenci dan menghina orang Kristen. Itu 

sebabnya Yesus disebut Batu yang dibuang. Batu ini 

tidak cocok untuk dimasukkan ke dalam bahan 

bangunan. Batu ini dibuang saja. Jadi dengan 

demikian, rasul Petrus hendak mengatakan kepada 

orang-orang Kristen bahwa jika mereka merasa 

dibuang dan dihina sedemikian rupa, jangan lupa 

Yesus yang kamu sembah sudah lebih dahulu 

mengalami demikian. Bahkan Ia rela ditelanjangi di 

atas salib supaya kamu tidak lagi menanggung malu. 

Jika mengalami hal yang mirip dengan Yesus, 

jangan merasa malu. Ini penghiburan saudara. Ayat 

8 menyatakan mereka tersandung pada-Nya karena 

mereka tidak taat kepada Firman Allah. Bagi 

mereka, Yesuslah batu sandungan. Mereka akan 

tersandung oleh Yesus. Mereka itu siapa? Mereka 

yang sudah ditetapkan atau dipredestinasikan untuk 

tersandung. Kalau saudara berdiskusi dengan rasul 

Petrus, kata predestinasi memang tidak muncul, 

namun pengertian predestinasi sudah muncul dalam 

mulut atau pena dari Petrus. Jadi engkau dipilih sama 

seperti mereka juga dipilih. Orang Kristen dipilih 

untuk dipermalukan, tetapi karena Batu Sandungan 

adalah Kristus, orang Kristen tidak malu. Orang 

dunia dipilih untuk mempermalukan dan mereka 

disandung oleh Tuhan Yesus. Mereka tersandung 

dan mereka sendiri yang malu. Kalau di dalam 

zaman sekarang, mereka adalah orang-orang yang 

direprobasi atau orang yang dibuang Tuhan. Namun 

saudara, surat ini pada awalnya diberikan oleh Allah 

melalui Petrus untuk apa? Untuk menghiburkan. 

Sekali lagi, predestinasi itu untuk menghiburkan 

bukan untuk menjadi perdebatan. Kamu sedang 

dipermainkan tetapi jangan lupa bahwa kamu 

memang dipilih untuk mengalami exile dan 

dipermalukan. Ini yang harusnya membuat orang 

Kristen bangga, bukan sombong. Orang Kristen 

dipilih untuk menerima segala kehinaan ini. Ayat 9 

menyatakan “adalah bangsa yang terpilih”. Orang 

Kristen dipilih dari segala bangsa, dipisahkan 

sebagai bangsa yang baru. Bangsa yang terpilih 

adalah imamat yang Rajani dan bangsa yang kudus. 

Itulah umat kepunyaan Allah sendiri yang dpilih 

untuk dikhususkan. Bukankah itu istimewa? 

Saudara, di dalam kesesakan yang mungkin saudara 

alami, apakah saudara pernah memikirkan sampai 

sedemikian jauh? Ataukah kita terjebak atau terbelit 

dengan permasalahan yang kita alami? Ketika kita 

terus berputar-putar dalam masalah, kita masuk ke 

dalam ujung tanduk yang runcing itu. Dan ujung 

tanduk yang runcing itu tidak ada lubang dan tidak 

ada jalan keluar di situ. Maka saudara akan semakin 

terdesak dan tersudutkan di sana. Ia tidak bisa keluar 

di ujung yang besar tetapi ia semakin buntu di dalam 

ujung yang kecil itu. Kenapa? Karena salah persepsi, 

salah memahami tindakan Allah dan rancangan 

Allah kepada kita. Saudara, rancangan Allah tidak 

pernah gagal dan tidak pernah salah. Dan saudara 

mengatakan “ya dan amin”. Tetapi dalam 

pengalaman keseharian anda, apakah anda ya dan 

amin? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen 

di lima provinsi ini menyadari bahwa mereka sudah 

menjadi bangsa yang terpilih. Sebetulnya ayat yang 

ke-9 adalah kutipan dari Keluaran 19:5-6 dan 

Yesaya 23:20-21. Kisah dalam Keluaran 19 tentang 

orang Israel yang mendapatkan 10 hukum. Kamu 

akan menjadi kerajaan imam, ini adalah terjemahan 

yang kurang tepat. Harusnya imam yang melayani 

raja, imam khusus raja. Jadi ini adalah imam yang 

khusus melayani keluarga raja. Kata kunci dan 

intinya adalah, “Sebab Akulah yang empunya 

seluruh bumi.” Orang Kristen dibangun menjadi satu 

bangsa yang kudus dan menjadi imam-imam untuk 

melayani Tuhan. Itulah identitas orang Kristen dan 

identitas itu harus dihidupi. Identitas yang tidak 

dihidupi adalah identitas yang kosong dan semu. 

Modernitas itu memang menceraikan banyak hal. 

Identitas bisa diceraikan dari narasi. Bagi orang-

orang zaman itu, identitas dan narasi hidup itu adalah 

dua sisi dari satu kesatuan. Narasi itu membuktikan 

siapa kamu, siapa kamu harus dibuktikan dengan 

narasi. Siapa mereka? Umat Allah. Bagaimana 

mereka hidup itulah yang menandakan siapa mereka. 

Mengapa orang Israel terbuang ke Babel? Karena 

narasi hidup mereka mirip dengan bangsa-bangsa 

sekitar mereka yang menyembah berhala. Tetapi 

orang Kristen di Asia Kecil terbuang agar menjadi 

imam yang membawa orang untuk menyembah 

Allah. Dan mereka yang dibawa pun akan menjadi 

imam juga. Bukankah indah dalam gambaran ini? 

Ketika mereka begitu pusing, terbelit dengan 

masalah, dan penghinaan-penghinaan yang menjadi 

makanan sehari-hari mereka, lalu muncul ajakan 

seperti ini. Ajakan seperti ini menjadi satu 

penghiburan kepada mereka. Dalam Hosea 1, Hosea 

diperintahkan Allah untuk menikahi Gomer. Mereka 

memiliki 3 orang anak—Yizreel, Lo Ruhama dan Lo 

Ami. Nama ketiga anaknya buruk dan itulah 

kehidupan Hosea yang harus dia jalankan. Tuhan 

mau menjalani kehidupan yang pahit dan sakit. Apa 

yang ingin Tuhan sampaikan? Sakitnya Hosea 

adalah sakitnya hati Tuhan. Hati Tuhan begitu 

hancur melihat umat Tuhan yang menyeleweng. 

Tetapi Ketika mereka dipilih untuk mengalami 

kesulitan, tersisih dari masyarakat yang begitu 

dominan, Petrus mengajak orang Kristen untuk tidak 

terjebak dalam kondisi mereka. Orang Kristen harus 

bisa melihat Tuhan. Lihatlah mengapa Tuhan 

memanggil kamu keluar dari kegelapan. Lihatlah 

kemana Tuhan menaruh engkau, yaitu di dalam 

rumah-Nya, rahim-Nya, dan dalam rahmatnya. 

Kamu masih merasa tersisih? Sekarang tantangan-

Ku bagimu: bisakah atau maukah kamu menjadi 

rumah bagi orang yang sekarang menindas kamu? 

Itu panggilan Kristiani. Panggilan Kristiani bukan 

sekedar mengampuni. Pengampunan itu sulit. Jika 

saudara belum mengerti ini, berarti anda belum 

menjalani narasi Kristiani. Saudara yang sudah lama 

menjalani hidup sebagai orang percaya, saudara 

akan menyadari bahwa satu hal yang sulit adalah 

mengampuni. Jika pengampunan itu sulit, ini jauh 

lebih sulit dari pengampunan. Maukah kamu 

menjadi rumah bagi musuh-musuhmu? Maukah 

kamu membagikan cinta kepada musuh-musuhmu? 

Sayangnya, gereja di dalam zaman modern ini gereja 

sudah terkontaminasi dengan modernism. Akibatnya 

banyak dari kita adalah orang Kristen yang terhilang. 

Mereka lepas dari persekutuan dengan saudara 

seimannya. Jangan tuding mereka yang salah, 

saudara. Tudinglah kita sendiri. Kenapa? Karena 

kita tidak menjadi rumah bagi sesama kita. Kenapa 

persekutuan Kristen disebut bersekutu? Kenapa 

tidak berkumpul? Apakah kita harus memakai istilah 

yang berbeda dengan orang lain? Karena di dalam 

persekutuan seharusnya saudara seiman itu melekat 

satu dengan yang lainnya. Seharusnya di dalam 

persekutuanlah orang bisa merasakan bahwa ya ini 

adalah rumahku. Panggilan kepada orang-orang 

Kristen saat itu hingga sekarang adalah panggilan 

untuk bagaimana bukan hanya menjadi bangsa yang 

terpilih, diistimewakan, dikuduskan untuk menjadi 

imam bagi Allah tetapi bagaimana kita pun bukan 

hanya menerima tetapi juga memberikan rahmat-

Nya. Apakah kita sudah menjadi rahim bagi orang 

yang membutuhkan? Apakah kita merengkuh orang-

orang yang berada di dalam kesendirian yang 

membutuhkan cinta kasih? Dunia ini begitu dingin. 

Relasi di luar sana adalah relasi yang mirip dengan 

relasi orang Grego-Roman. Relasi di luar sana 

adalah relasi yang saling menyikut, menginjak dan 

menjilat, saling menghancurkan untuk diri. Zaman 

kita mungkin orang barbar sudah tidak ada. Orang-

orang sudah maju dan beradab. Masalahnya, orang-

orang beradab di dalam peradaban mereka adalah 

peradaban yang gelap. Kita akan melihat dengan 

jijik karena mereka menyaksikan manusia melawan 

binatang sebagai hiburan yang beradab. Peradaban 

sekarang jangan pikir maju. Banyak pembunuhan 

dilakukan dengan cara yang lebih keji, seperti 

pembunuhan karakter. Saudara ini adalah panggilan 

kepada kita yaitu dipanggil untuk menjadi orang 

yang membawa rahmat. Jadilah rahmat terhadap 

sesamamu. Amin.   
(ringkasan ini belum dikoreksi oleh pengkotbah—ES)  
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