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Yohanes 8:31-36 

Tema tentang kebebasan adalah tema yang 

penting. Dalam Yohanes 8, maka kita bisa 

melihat bagaimana orang-orang Yahudi itu 

juga memiliki konsep yang salah terhadap 

kebebasan / kemerdekaan mereka. Misalkan di 

dalam ayat 33 tadi dituliskan di sana orang-

orang Yahudi mengatakan bahwa kami adalah 

keturunan Abraham dan kami tidak pernah 

menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau 

dapat berkata kamu akan merdeka. Dalam 

sejarahnya orang-orang Yahudi harusnya 

mengerti dengan jelas bahwa mereka itu 

berkali-kali menjadi hamba. Mereka bukannya 

tidak pernah menjadi hamba siapapun tetapi 

mereka sering menjadi hamba, sering menjadi 

hamba bahkan menjadi hamba dari banyak 

bangsa. Bahkan pada saat itu mereka juga 

sedang menjadi hamba Romawi. Orang-orang 

Yahudi menganggap diri bukan keturunan dari 

Hagar bukan keturunan dari budak. Jadi kita 

melihat posisi ini adalah posisi yang sangat 

fatal ketika seseorang salah mengerti ada di 

mana dirinya. Pada zaman ini juga orang bisa 

merasa dirinya adalah anak-anak Tuhan. Orang 

bisa merasa dia, dirinya adalah orang merdeka. 

Padahal mungkin sekali bukan anak-anak 

Tuhan dan mungkin sekali mereka adalah 

bukan orang merdeka yang benar-benar 

merdeka. Bapak ibu saudara sekalian pertama-

tama kita akan melihat beberapa konsep 

kebebasan yang salah, yang ada di tengah-

tengah dunia ini. Orang di tengah-tengah dunia 

ini terbagi menjadi dua golongan orang. 

Golongan pertama adalah orang yang 

mengatakan bahwa manusia itu adalah manusia 

yang tidak memiliki kebebasan, tetapi 

golongan orang kedua yang mengatakan bahwa 

manusia itu memiliki kebebasan seluas-

luasnya. Orang golongan pertama yang 

mengatakan bahwa manusia tidak memiliki 

kebebasan itu terbagi lagi menjadi beberapa 

golongan orang. Pertama-tama misalkan orang-

orang dari golongan yang percaya bahwa 

manusia itu tidak memiliki kebebasan. Karena 

apa? Karena manusia bertindak, karena 

manusia bertingkah laku itu tergantung dari gen 

yang dia miliki, tergantung dari lingkungan dan 

perlakuan yang diberikan kepada dia. Jadi 

orang yang tidak percaya ada kebebasan di 

dalam diri manusia, orang ini mengatakan 

bahwa manusia tidak mungkin bebas. Manusia 

tidak mungkin bebas karena apa? Karena apa 

yang manusia lakukan, apa yang tindakan itu 

tidak lepas dari gen yang dia miliki, dan 

perlakuan yang diberikan kepada dia. Ini ya 

biasanya pandangan seperti ini adalah 

pandangan yang digagas oleh seorang yang 

namanya Skinner di dalam konsep 

Behaviorism. Dia mengatakan bahwa ketika 

seseorng memiliki gen tertentu kemudian 

ketika orang diberi perlakuan tertentu, maka 

orang tersebut pasti akan melakukan hal-hal 

seperti ini itu dan sebagainya. Itu orang 

golongan pertama. Orang golongan kedua ya 

idenya diberikan oleh Marxisme. Orang seperti 

ini mengatakan bahwa orang di dalam 

golongan ini mengatakan bahwa manusia itu 

dibentuk oleh hal-hal yang ada di luar dirinya. 
Jadi dengan kata lain orang-orang seperti ini 

mau mengatakan bahwa ketika saya melakukan 

satu tindakan maka tindakan itu bukan menjadi 

tanggung jawab saya. Tindakan tersebut itu 

adalah bentukan dari lingkungan saya. 

Golongan orang ketiga adalah golongan yang 

baru digagas oleh Harari. Harari mengidekan 
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bahwa manusia seluruh tindak tanduknya itu 

dipengaruhi oleh proses biokimia di dalam 

dirinya. Karena semua tergantung dari apa 

proses biokimia yang ada di dalam tubuhnya. 

Maka Harari mengatakan bahwa orang itu bisa 

dimanipulasi dengan mudahnya. Orang 

golongan terakhir adalah orang yang percaya 

kepada segala sesuatu itu sudah ditakdirkan 

atau orang yang ada di dalam golongan 

determinisme. Pandangan-pandangan seperti 

ini adalah pandangan yang menghilangkan 

tanggung jawab manusia. Tetapi ekstrem yang 

lain ada orang yang mengatakan bahwa 

manusia itu memiliki kebebasan terhadap 

segala sesuatu. Manusia bisa bebas melakukan 

segala sesuatu apapun yang dia inginkan. Maka 

pandangan ini pun adalah pandangan yang 

tidak tepat karena kita sadar bahwa manusia 

adalah manusia yang terbatas. Manusia bukan 

berarti ketika manusia itu memiliki kebebasan, 

manusia itu bisa bebas melakukan apa saja.  

Lalu kebebasan seperti apa yang Alkitab 

katakan? Manusia dicipta oleh Allah itu 

menurut gambar Allah, dan salah satu nature 
yang dimiliki oleh manusia adalah natur untuk 

bisa bebas. Bebas dalam arti apa? Bebas dalam 

arti bisa membuat pilihan. Jadi kebebasan yang 

Alkitab tunjukkan adalah bukan kebebasan 

yang sebebas-bebasnya. Bukan juga manusia 

itu tidak memiliki kebebasan. Tidak! Tetapi 

manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, 

sehingga manusia itu memiliki natur yaitu 

nature kebebasan. Kebebasan dalam arti apa? 

Yaitu kebebasan dalam arti bisa membuat 

pilihan, termasuk ketika manusia itu sudah 

jatuh dalam dosa, maka natur kebebasan, nature 

untuk bisa membuat pilihan itu tidak hilang. 

Kemampuan manusia untuk membuat pilihan 

ada dari sejak manusia pertama dicipta, maka 

sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia 

mampu untuk memilih apa yang benar di 

hadapan Tuhan. Tetapi setelah manusia itu 

jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi mampu 

memilih apa yang benar. Jadi ketika manusia 

itu jatuh dalam dosa, maka manusia itu sudah 

kehilangan kebebasan yang sejati. Kebebasan 

yang sejati adalah ketika manusia mampu 

memilih apa yang benar. Manusia dicipta 

pertama manusia memiliki kebebasan yang 

sejati tersebut. Sebelum manusia jatuh dalam 

dosa manusia memiliki kebebasan yang sejati 

tersebut. Tetapi setelah manusia jatuh dalam 

dosa, maka manusia tidak lagi memiliki 

kebebasan yang sejati tersebut. Setelah 

manusia jatuh dalam dosa maka manusia itu 

adalah menjadi budak dosa. Kristus di dalam 

penebusan memulihkan kebebasan yang sejati 

tersebut. Ketika Roh Kudus itu melahirbarukan 

seseorang maka orang itu dimampukan untuk 

bertobat dan mengikut Kristus. Bukti bahwa 

kemerdekaan yang sejati itu sudah dipulihkan 

di dalam diri kita. Roh Kudus yang 

memampukan kita melihat akan hal itu, 

mengerti akan hal itu, dan merespon akan hal 

itu. Kebebasan yang sejati itu adalah kita 

mampukan untuk memilih yang benar. Ketika 

dikatakan kita memiliki kebebasan yang sejati 

maka kebebasan itu menurut John Calvin ada 3 

aspek. Yang pertama adalah kebebasan dari 

kewajiban memenuhi hukum Taurat untuk kita 
bisa diselamatkan. Yang kedua kebebasan yang 

terjadi itu adalah kebebasan untuk mentaati 

hukum Taurat dengan sukarela, mentaati 

hukum Allah dengan sukarela didorong dengan 

rasa syukur kita. Yang ketiga John Calvin 

mengatakan kebebasan terhadap hal-hal yang 

tidak ditentukan, nanti kita akan bahas. Kita 

akan melihat satu persatu. Yang pertama-tama 

kebebasan dari kewajiban memenuhi hukum 

Taurat sebagai syarat keselamatan jadi hal yang 

pertama tadi katakan kebebasan dari kewajiban 

memenuhi hukum Taurat sebagai syarat 

keselamatan. Jadi tidak ada seorangpun yang 

dibenarkan karena perbuatan, dan tidak ada 

seorangpun yang mampu memenuhi hukum 

Taurat itu secara sempurna. Kita dibenarkan itu 

bukan karena hukum Taurat tersebut, tetapi 

karena Kristus yang sudah memenuhi hukum 

Taurat itu dan yang sudah menembus kita, 

itulah kita dibebaskan, kita diselamatkan 

karena iman kita. Kita bukan diselamatkan 

karena perbuatan kita. Tetapi tidak berhenti 

sampai disitu, John Calvin tidak mengatakan 

hanya sekedar dibebaskan dari kewajiban 

memenuhi hukum Taurat untuk kita bisa 

diselamatkan, tapi John Calvin mengatakan hal 

yang kedua, kita itu bebaskan untuk mentaati 

hukum Allah dengan sukarela. Karena 

didorong oleh rasa syukur kita. Jadi ketika kita, 

hal ini juga konsisten ya dari sejak Perjanjian 

Lama. Ketika Allah membebaskan umat-Nya, 

maka Allah adalah Allah yang juga 

memberikan hukum-Nya. Allah yang 

membebaskan adalah Allah yang juga 

memberikan hukum tersebut. Jadi kalau kita 

melihat bahwa Allah yang membebaskan 

adalah Allah yang benar, Allah yang penuh 

cinta kasih, maka adalah satu hal yang 

seharusnya juga kita lihat bahwa Allah yang 

memberikan hukum itu adalah Allah yang 

penuh cinta kasih, Allah yang benar. Jika kita 

percaya bahwa Allah yang membebaskan 

adalah Allah yang sejati, Allah yang mengasihi 

kita, maka hukum yang dia berikan adalah 

hukum yang juga membebaskan, hukum yang 

juga adalah hukum yang diberikan karena 
kasih-Nya. Hukum itu ada untuk 

mendatangkan kebaikan untuk kita. John 

Calvin mengatakan kita mentaati hal ini bukan 

karena ketakutan. Kita mentaati itu dengan 

penuh sukacita. Aplikasi untuk kita setelah kita 

mengerti tentang kebebasan. Yang pertama-

tama kebebasan sejati itu tidak pernah 

bertentangan dengan firman Tuhan, bahkan 

kebebasan sejati itu tidak dapat dilepaskan dari 

firman Tuhan. Salah satu berita yang sangat 

kental yang ada di dalam Yohanes yaitu bahwa 

Kristus itu memberikan kebebasan. Kebebasan 

apa? Kebebasan supaya kita dapat percaya dan 

supaya kita dapat mengenal kebenaran itu. 

Orang-orang yang tidak dibebaskan mereka 

kesulitan untuk melihat akan hal-hal tersebut. 

Orang-orang seperti ini akan kesulitan untuk 

percaya bahwa Firman itu, kebenaran itu bisa 

membebaskan dia. Karena apa? Karena mereka 

menegakkan kebenaran mereka sendiri. Yang 

kedua. Kebebasan yang sejati itu juga tidak 

bertentangan dengan pelayanan. Di dalam 

Yohanes 8:39 Yesus berkata kepada mereka 

jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham 

tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang 

dikerjakan oleh Abraham. Kebebasan itu 

membawa kita kepada pekerjaan yang 

mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kita 

masih berdosa maka kita melayani dosa, 

melayani nafsu, melayani kebenaran kita 

sendiri. melayani apa yang menjadi keinginan 

kita, melayani apa yang menjadi kepentingan 

kita, egois kita, melayani apa yang 

mendatangkan pujian bagi diri kita sendiri. 

Tetapi ketika kita sudah dibebaskan, kita 

harusnya mampu melayani Tuhan untuk 

kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita memiliki 

kebebasan yang sejati maka kita juga mampu 

melayani sesama kita. Yang ketiga kebebasan 

itu bukan kebebasan yang statis. Kebebasan 

Tuhan menebus kita untuk membebaskan kita. 

Kebebasan itu bukan kebebasan yang statis. 

Bukan! Tetapi kebebasan itu adalah kebebasan 

yang dinamis. Maksudnya adalah kebebasan 

itu adalah membuat kita di dalam segenap 

aspek kehidupan kita, kita hidup dalam 
pimpinan Tuhan. Jadi kebebasan itu bukan 

sekali bebas beres. Bukan seperti itu. Tapi 

kebebasan itu adalah setiap saat di dalam 

kehidupan kita, bagaimana di dalam segenap 

aspek kehidupan kita, kita mencari kehendak 

Tuhan, mencari pimpinan Tuhan, dan kita 

bebas melangkah dengan benar seturut dengan 

apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan.  

Setelah kita mendengar apa yang kita 

renungkan pada pagi hari ini, kembali kita 

diberikan kebebasan untuk memilih. 

Kebebasan untuk memilih mau taat kepada 

Tuhan, mau menyerahkan hidup kita kepada 

Tuhan, mau bebas kebebasan yang sejati di 

dalam firman Tuhan ataukah kita masih 

mengeraskan hati kita. Tetapi ingat dibalik 

kebebasan itu ada tanggung jawab, dan setiap 

kita akan tiba saatnya untuk kita 

mempertanggungjawabkan pilihan kita.                                                                                                                                                                                                  

 

(Ringkasan ini sudah dikoreksi oleh 

pengkotbah—ES)  
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