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1 Petrus 2:13-25  
Di dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas 

bagaimana Petrus berbicara kepada jemaat-jemaat 

dari Asia Kecil. Kita melihat bahwa di dalam 

konteks hari itu, kultur yang dominan adalah kultur 

Greco Roman. Contoh yang saya bahas saat itu 

adalah tentang rumah tangga. Pengertian rumah 

tangga waktu itu berbeda dengan hari ini. Hari ini 

rumah tangga terdiri dari seorang suami, seorang 

isteri, dan relasi mereka sejajar. Lalu di bawah 

mereka adalah anak-anak. Itu sebuah keluarga inti 

atau rumah tangga, unit terkecil dari sebuah 

masyarakat. Jika ada opa, oma, oom atau tante, itu 

menjadi keluarga besar, bukan keluarga inti. 

Sehingga setiap keluarga atau rumah tangga itu 

punya otonomi. Tentunya otonomi yang terbatas 

namun tidak bisa diganggu gugat oleh pihak yang di 

luar rumah tangga itu, bahkan oleh pihak terdekat. 

Lain halnya rumah tangga dalam konsep Greco 

Roman. Dalam kebudayaan itu, rumah tangga tidak 

mempunyai otonomi yang lepas dari kepentingan 

imperium atau kepentingan sosial. Rumah tangga itu 

harus selalu mengutamakan dan mempertimbangkan 

kepentingan dari imperium romawi. Pucuk pimpinan 

tidak harus atau tidak otomatis seorang suami, tetapi 

laki-laki yang paling tua di dalam keluarga itu. 

Jikalau suami atau isteri masih punya ayah, atau 

bahkan paman, maka dialah pucuk pimpinan. Baru 

di bawahnya ada suami dan seterusnya. Lalu di mana 

posisi isteri atau perempuan atau ibu? Di dalam unit 

itu tidak ada. Tetapi isteri atau ibu berada di dalam 

unit yang lain, yaitu selama-lamanya seorang 

perempuan yang menjadi milik ayahnya. Itu adalah 

sebuah struktur atau matrix sosial yang memang 

sengaja dibuat supaya setiap unit dari pada 

masyarakat itu saling terhubung satu dengan yang 

lain. Setiap unit itu tidak boleh lebih menonjol dari 

yang lain. Semua harus ada semen atau lem yang 

membangun sebuah masyarakat. Itu sebab isteri itu 

tidak punya tempat di dalam keluarga suaminya 

karena dia selalu menjadi milik ayahnya. Lalu strata 

yang paling bawah adalah budak. Dan ini yang 

menjadi fokus dari Rasul Petrus. Memang benar 

bahwa banyak dari orang Kristen pada hari itu 

adalah budak. Saudara perhatikan bahwa di dalam 

gereja mula-mula, jemaat Tuhan kebanyakan berasal 

dari kalangan sosial yang terpinggirkan. Orang 

Kristen dalam jemaat itu kebanyakan adalah budak. 

Hal itu tidak asing bagi mereka. Kenapa hamba-

hamba itu yang menjadi fokus dari Rasul Petrus 

sehingga ia harus mengutip Yesaya 53:22-25 tentang 

hamba Tuhan yang menderita? Siapa yang 

dimaksudkan oleh nabi Yesaya itu? Dia adalah 

Yesus Kristus. Di dalam bagian itu kita melihat 

bahwa Petrus mengaitkan dan mengajak semua 

orang Kristen untuk menghidupi sebuah kehidupan 

hamba. Baik orang Kristen itu sendiri yang sebagai 

budak di dalam struktur sosial maupun mereka yang 

berkecukupan, pembesar atau bangsawan. Petrus 

mengajak semua orang Kristen untuk menghidupi 

kehidupan sebagai hamba. Pada ayat 16 dituliskan, 

“Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti 

mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu 

untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, 

tetapi hiduplah sebagai hamba Allah”. Yang menarik 

karena hamba Allah dan kemerdekaan adalah dua 

kata yang saling bertolak belakang. Orang merdeka 

kebanyakan memperbudak. Kenapa kata merdeka 

dikaitkan kepada hamba? Ada beberapa poin di sini. 

Berkenaan dengan hamba Allah, Petrus mengajak 

mereka melihat, kamu sebagai orang percaya, kamu 

adalah hamba. Serendah atau setinggi apapun posisi 

di dalam masyarakat, kita semua adalah hamba 

Allah. Kita bukan hamba manusia. Ini perlu 

digarisbawahi. Kalau hamba manusia pasti 

diperbudak, tetapi kalau hamba Allah justru adalah 

orang merdeka. Ini adalah sebuah kontras yang 

dinyatakan Petrus. Sebuah tatanan sosial yang tidak 

mau tunduk kepada tatanan sosial yang ada pada 

waktu itu. Saudara, sebenarnya ajakan Petrus itu 

adalah subversive. Kata subversive adalah kata yang 

negatif dalam budaya masyarakat saat ini. Kata itu 

dikaitkan dengan pemberontakan, perlawanan, 

ketidakpuasan dan seterusnya. Tetapi pada bagian 

ini, subversive bukan dengan motivasi kebencian. 

Subversive yang dilakukan Petrus bukan dengan 

motivasi melakukan yang jahat kepada penguasa 

atau pihak yang ada di atas, tetapi motivasinya 
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adalah kasih. Subversive di sini bukan hendak 

menggulingkan, atau hendak melakukan yang jahat 

kepada pemimpin, melainkan motif kasih. Kenapa 

kasih? Ketika seseorang sudah menjadi hamba Allah 

dan sudah ditebus oleh Allah, maka dia sudah 

dimerdekakan. Namanya orang merdeka, berarti dia 

adalah seorang manusia sepenuhnya. Sedangkan 

budak saat itu dianggap sebagai sub-human, yaitu 

manusia yang tidak utuh. Ketika manusia itu 

dimerdekakan atau ditebus menjadi merdeka, maka 

ia sudah kembali menjadi manusia seutuhnya dan 

sepenuhnya. Maka Petrus mengatakan jika berbuat 

baik membuatmu harus menderita ketidakadilan, 

maka itu adalah anugerah dari Allah. Dalam 

masyarakat Greco Roman, kita melihat bahwa 

mengalami penderitaan dan penderitaan itu adalah 

fakta, mari sebagai hamba Tuhan untuk menghidupi 

kehidupan sebagai hamba. Kalau kamu hamba dan 

punya tuan, perlakukanlah tuanmu itu ramah 

sekalipun dia bengis, sebagaimana Allah adalah 

tuanmu. Petrus hendak mengajak mereka melihat 

bahwa penderitaan itu bukan penderitaan yang sia-

sia. Penderitaan itu dalam rangka bahwa engkau 

adalah hamba Allah. Maka para budak terbiasa 

untuk menderita ketidakadilan. Tetapi setiap kita 

bukankah pasti mengalami ketidakadilan dan 

penganiayaan entah dalam skala kecil, ringan atau 

berat? Apalagi hari itu kekristenan dianggap sebagai 

sekte dari Yudaisme. Yudaisme saja sudah dianggap 

sebagai agama yang rendah, apalagi sebuah sekte 

dari agama yang rendah. Maka mereka melihat 

bahwa ini adalah sebuah kelompok kecil masyarakat 

yang merupakan sempalan dari Yudaisme, dan 

bolehlah kita menginjak-injak mereka, toh mereka 

juga tidak bisa melawan. Panggilan Petrus di sini 

adalah tunduk. Tunduk di sini bukan takut pada tuan 

itu, tetapi ketundukan kita adalah demi ketundukan 

kepada Allah. Tunduk bukan karena mereka mau 

menyelamatkan diri dari penindasan lebih lanjut dari 

tuannya. Bukan. Ada banyak budak tidak perlu 

disuruh dengan alami mereka akan tunduk kepada 

tuan, itu sudah pasti. Ketundukan mereka adalah 

natural karena ada posisi dari pada orang yang lebih 

kuat dari mereka. Petrus mengajak umat Tuhan 

untuk tunduk secara rela bukan terpaksa. Relalah 

kamu ditindas ketika kamu berbuat baik sekalipun 

ganjarannya adalah ketidakadilan. Dalam bagian ini 

sebuah tatanan sosial dijungkirbalikan. Ajakan 

Petrus sekali lagi adalah ajakan untuk subversive. 

Ajakan untuk menjungkirbalikan tatanan sosial yang 

ada bukan untuk menghancurkan masyarakat. 

Saudara, tradisi atau kultur dari Greco Roman adalah 

sebuah tradisi kematian dan kita saat ini juga berada 

di dalam kultur yang sama yaitu kultur kematian. 

Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kultur 

Greco Roman secara formal bentuknya seperti itu 

sudah mati jauh hari sebelum kita lahir. Tetapi hari 

ini, bukankah roh kultur Greco Roman hari ini ada 

pada masyarakat kapitalist? Yaitu roh masyarakat 

yang menindas yang lain demi kepentingan diri 

sendiri. Semua orang berlomba mengutamakan diri 

dan mengeruk keuntungan bagi diri sendiri. Semua 

orang berlomba-lomba untuk bagaimana dirinya 

semakin naik, gemuk dan semakin Berjaya. 

Sesamanya dia tidak terlalu peduli. Zaman Greco 

Roman, masyarakat beradab adalah masyarakat yang 

suka kesadisan. Pergilah menonton gladiator—

manusia yang diadu dengan binatang buas sampai 

berdarah-darah dan mati dimakan binatang buas. 

Yang namanya beradab adalah setiap laki-laki punya 

lebih dari satu pasangan. Itulah norma dari 

masyarakat waktu itu. Hari ini mungkin kita tidak 

melihat gladiator, penyelewengan yang dinormakan, 

atau tidak melihat perbudakan secara legal dan 

formal. Tetapi pertanyaannya, apakah perbudakan, 

penyelewengan dan kesadisan tidak ada? Tentu ada. 

Dan itulah yang dianggap masyarakat yang beradab. 

Maka mereka melihat bahwa orang Yahudi dan 

orang Kristen adalah masyarakat kelas bawah, 

bahkan mereka bukan manusia atau orang yang 

beradab. Orang Kristen zaman itu tidak suka 

penyelewengan, perbudakan, kesadisan dan 

kelicikan. Hari ini masih ada? Bukan hanya masih 

ada, namun masih sangat subur. Tetapi coba 

dipendam, dikubur di bawah karpet, seperti seolah-

olah semua itu tidak ada. Berapa banyak tuan yang 

memperbudak karyawan, staff atau bawahannya? 

Berapa banyak kita diperbudak atau diperhamba 

demi mencari sesuap nasi? Kalau kita tidak bekerja 

keras hari ini, bagaimana kita bisa bersaing dengan 

sesama? Kata persaingan adalah sesuatu yang 

normatif di dalam masyarakat hari itu. Tetapi hari ini 

persaingan diberi label persaingan sehat. Petrus 

melekatkan Yesus Kristus sebagai Hamba Tuhan 

yang menderita ketika dia berbicara kepada orang 

Kristen yang adalah para budak. Tunduklah, sebab 

adalah anugerah jika seorang karena sadar akan 

kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak 

harus ia tanggung. Saudara ini adalah sesuatu 

pembalikan dari struktur sosial. Dijungkirbalikan 

tetapi sekaligus tidak dijungkirbalikan. Kenapa? 

Karena Petrus mengatakan tunduklah kepada 

mereka. Petrus tidak mengatakan lawanlah mereka. 

Petrus tidak menjadikan ketundukan itu sebagai 

rangka menggulingkan pemimpin. Bukan. 

Ketundukannya adalah ketundukan kepada Allah. 

Itu yang menjadi motif terbesar. Mereka tunduk 

bukan karena terpaksa atau tidak punya pilihan lain. 

Mereka tunduk kepada tuan-tuan yang bengis, bukan 

karena takut tetapi karena mengasihi tuannya. Jadi 

konsepnya terjungkirbalik. Dan ini panggilan Allah 

melalui Petrus kepada mereka. Puji Tuhan karena 

saudara dan saya tidak harus menjalani hal itu. Puji 

Tuhan jalan itu sudah dijalani terlebih dahulu oleh 

hamba Tuhan yang menderita yaitu Kristus Yesus. 

Dia sudah berjalan di depan sebagai yang sulung. 

Derita kita tidak lebih berat dibanding yang dialami 

Kristus, bukan karena Dia berdosa. Hari ini berapa 

banyak orang yang kemudian sakit jiwa karena 

menjalani penderitaan yang begitu berat? Gejala itu 

menandai bahwa kita tidak cukup kuat 

menjalaninya. Kita terlalu rentan, lemah dan ringkih. 

Puji Tuhan Yesus juga bukan superman. Dia 

menjadi manusia sama seperti kita, hanya Dia tidak 

pernah dan tidak ada kesalahan apa pun. Dia salah 

apa sampai harus mengalami penderitaan? Dia dosa 

apa sampai harus disalibkan? Tidak ada. Apa 

keuntungan bagi Tuhan Yesus mengalami ini 

semua? Tidak ada. Untungnya bagi kita yang 

menikmatinya. Ayat 21 mengatakan sebab untuk itu 

lah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah 

menderita untuk kamu dan telah meninggalkan 

teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 

Bukan supaya kita mengambil jalan lain. Kita tidak 

bisa berkelit dari panggilan ini. Mereka tahu ketika 

mereka menjalani ini, mereka tersesak, berjalan di 

jalan yang berbatu-batu, dan berkerikil tajam, kami 

lakukan bukan demi kami sendiri, bukan demi 

sesama atau tuan kami, tetapi karena dan demi Allah. 

Saudara, inilah narasi yang perlu kita hidupi yaitu 

narasi jalan salib, bukan narasi kemuliaan. Kita tidak 

menganut teologi kemuliaan, melainkan teologi 

salib. Kemuliaan hanya milik Allah. Kita harus 

menjalani jalan salib. Jalan yang sempit. Ada banyak 

jalan yang lebar dan jalan itu membawa kepada 

kematian dan kepada kesia-siaan. Silahkan. Tetapi 

kalau kita mau menjadi murid Kristus, jalan itu tidak 

mudah, bukan seperti yang ditawarkan dunia. Kita 

mungkin mengecam teologi kemakmuran. Tetapi 

apakah tidak ada benih-benih teologi kemakmuran 

di dalam hati kita? Hati manusia itu terlalu licik 

saudara. Saudara jangan pikir hati manusia yang 

licik hanya ada di dalam orang yang mengatakan diri 

bukan umat Allah. Setiap kita semua sudah jatuh. 

Yang membuat kita berbeda dengan mereka adalah 

kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Itu saja. 

Kalau kita tidak lebih baik dari mereka, bagaimana 

dengan hati kita? Sudah barang tentu hati kita ada 

kelicikan di dalamnya. Saudara yang namanya 

manusia itu adalah makhluk yang benar-benar 

cerdik. Dunia ini dikacaukan orang-orang yang 

punya kecerdikan dan bukan ketulusan. Dan kita 

orang Kristen sudah terbiasa dengan jargon-jargon 

rohani. Kita licik mengelabui diri kita dan jangan-

jangan kita berpikir dapat mengelabuhi Allah. 

Seringkali kita mencoba mengambil kemuliaan dari 

Allah, kita justru tutupi itu, kita perindah dan 

bungkus dengan bungkusan yang harum dan indah. 

Itulah kelicikan hidup. Kalau Greco Roman melihat 

perbudakan itu dalam level masyarakat yang paling 

bawah, Petrus mengatakan, ok tetapi marilah kita 

melihat diri kita itu sejatinya adalah budak. Dan 

kalau sebagai budak Allah, ayat 16 mengatakan 

hiduplah sebagai orang merdeka. Hiduplah sebagai 

manusia yang sudah ada di dalam kepenuhan 

kemanusiaan kita. Tujuannya apa? Tadi saya 

mengatakan ini adalah subversive. Bukan untuk 

menjungkirbalikan atau kekacauan, melainkan 

untuk menertibkan. Di dalam ketertiban, salah satu 

aspek kemanusiaan itu muncul. Saudara tidak 

mungkin menemukan ketertiban di dalam hewan. 

Hanya kita manusia yang dapat tertib. Di dalam 

masyarakat Greco Roman saya mengatakan bahwa 

kultur itu adalah kultur kematian. Dan budaya itu 

masih ada hingga hari ini. Mati tidak harus putus 

nafas. Mati itu bisa kematian karakter. Dan itu yang 

menjadi kultur dominan hari ini. Untuk bisa naik, 

disikut sana sini dan karakternya dibunuh. Ini bukan 

hanya terjadi di dalam sebuah aspek saja, tetapi di 

dalam seluruh aspek. Kalau hari itu Yesus 

menghindarkan diri dari Golgota, bagaimana nasib 

Tuhan Yesus? Tidak ada masalah. Yang menjadi 

masalah adalah kita hari ini hidup dalam kecelakaan. 

Kita manusia-manusia yang bergerak namun mati. 

Apa yang dilakukan Kristus adalah untuk 

menghidupkan kita. Inilah kultur yang harus kita 

hidupi. Mengapa kita menjadi orang percaya? Bukan 

untuk menghindarkan diri dari neraka, tetapi 

dibebaskan untuk hidup. Sebuah kehidupan yang 

selama-lamanya bersama dengan Allah dan bersama 

dengan Kristus. Dan panggilan saudara dan saya 

adalah membawa kehidupan di tengah dunia ini.   
(Ringkasan ini belum dikoreksi oleh pengkhotbah-
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