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Pengantar

Permasalahan Predestinasi dan Kehendak Bebas (free will)
merupakan salah satu perdebatan terbesar sepanjang sejarah ger-
eja. Dalam perdebatan yang terjadi, masing-masing pihak
cenderung mempertahankan penafsirannya masing-masing ter-
hadap Alkitab. Seringkali ketika suatu ayat mendukung pan-
dangannya, ayat itu langsung ditafsirkan secara hurufiah. Tapi
ketika suatu ayat tidak mendukung, maka ayat itu ditafsirkan
sedemikian rupa supaya akhirnya mendukung pandangannya.
Akibatnya, perdebatan menjadi semakin luas dan seolah-olah
Alkitab saling berkontradiksi.

Sebagai orang percaya dan dalam jabatan gerejawi se-
bagai penatua, ada saatnya kita akan dihadapkan pada pertan-
yaan mendasar mengenai doktrin gereja Calvinis, yakni doktrin
predestinasi yang berhadapan dengan doktrin lain yakni free
will. Booklet ini membantu pemahaman mengenai kedua doktrin
tersebut, yang semestinya tidak kontradiktif. Namun perspektif
kita yang cenderung memakai kacamata kudalah yang membu-
atnya kontradiktif.

Predestinasi dalam kekristenan sering terdengar begitu
menakutkan. Pengertian bahwa sejak semula Allah telah menen-
tukan siapa saja yang diselamatkan, seringkali justru
menekankan sisi lain: bahwa sejak awal pun Allah sudah menen-
tukan siapa saja yang akan binasa. GKI sebagai gereja dengan
tradisi Protestan dan dipengaruhi Calvinisme memang me-
mahami keselamatan dalam arti predestinasi. Namun dengan
sejumlah catatan:

Pertama hendaknya disadari, di hampir semua agama dan
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keyakinan, ada konsep ‘deterministik’ yang senada dalam ba-
hasa yang langsung, meski sering pula secara simbolik. Misal-
nya terkait takdir, atau kepastian hukum dan siklus kehidupan.
Dalam Yudaisme pun ada keyakinan tentang pengaturan sejak
semula misalnya saat Amsal secara puitik menyebut ada orang
yang diciptakan untuk malapetaka (Ams. 16:4). Rupanya me-
mang menjadi sebuah kebutuhan untuk memiliki keyakinan
dan pikiran, bahwa ada penyebab eksternal yang menentukan
nasib manusia, selain pilihan dan usahanya.

Kedua, meskipun kita memegang ajaran gereja tentang predesti-
nasi, kita menyadari tidak ada yang tahu soal kondisi, kedala-
man dan masa depan keyakinan iman kita dan orang lain. Bisa
saja terjadi, seperti yang banyak kita jumpai dalam keseharian,
seorang lahir dari keluarga Kristen tapi dalam salah satu fase
hidupnya keyakinannya berubah, atau sebaliknya. Tidak ada
seorang pun dari kita yang tahu bagaimana tiap fase dan akhir
hidup kita nanti.

Yohanes Calvin secara khusus menyatakan bahwa ajaran
predestinasi mengandung bahaya, tetapi perlu juga dikemukakan.
Sebab, jika pandangan kita tidak berintegrasi pada pemahaman
Alkitab yang benar dan penyerahan total kepada Roh Kudus,
maka ajaran predestinasi dapat menimbulkan efek frustrasi, apa-
tis serta pasrah dalam menjalani kehidupan ini. Sebaliknya, jika
pengajaran predestinasi diterima dengan benar, maka respon
yang terjadi adalah bukan meragukan atau mempertanyakan,
melainkan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dengan segala
kerendahan hati melihat Tuhan yang mau memilih sampah sep-
erti kita, bertekun dalam hidup kudus sebagai umat pilihan Al-
lah, serta berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
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Kiranya Tuhan memimpin kita untuk merespon dengan benar.
Soli Deo Gloria.

Cibubur, Juli 2019

Pnt. Meida E. Andel
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Doktrin Predesinasi dan Free Will
dalam Sejarah Gereja

Periode Kuno (1-500 M)
Selain dari Alkitab, kita juga dapat mempelajari Doktrin

Pilihan dan Kebebasan Manusia dari Bapa-bapa Gereja Mula-
mula. Thomas Torrance menekankan tema moralisme sebagai
standar atau norma yang dapat diterima, melebihi tema anuge-
rah. Kemudian tema ini dikembangkan oleh Clement of Alexan-
dria dan John Chrysostom yang mengangkat tema kebebasan
manusia (free will).

Pada abad ke-4 lahir dua orang besar yang membuat
kontroversi Doktrin Predestinasi sepanjang sejarah gereja,
Agustinus dan Pelagius. Agustinus yang sempat memeluk Mani-
chaeism dan kemudian Neoplatonism, tertarik dengan kekris-
tenan lewat pengaruh Ambrose. Pandangan Agustinus adalah ide
mengenai divine monergism, atau berdasarkan kedaulatan Allah
yang mutlak. Setelah Adam jatuh, kehendak bebas manusia telah
diikat oleh dosa. Karena original sin (dosa asal) ini, kehendak
itu sudah dibengkokkan oleh dosa. Sehingga dosa menjadi hal
yang tidak terelakkan dan tindakan kita sepenuhnya menjadi tin-
dakan berdosa. Prevenient grace (anugerah yang terlebih dahulu
diberikan) menjadi dasar keselamatan, di mana anugerah ini ber-
sifat partikular dan tidak umum. Agustinus menambahkan, bah-
wa alasan anugerah diberikan Tuhan pada orang tertentu dan tid-
ak diberikan pada orang lain adalah rahasia penghakiman Tuhan
Allah. Prinsip yang sepenuhnya milik Allah, dan manusia tidak
seharusnya berspekulasi mengenai alasan beranugerah Allah
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Sedangkan Pelagius berbeda dengan Agustinus. Pelagius
berpandangan mengenai ide tanggung jawab moral. Apabila Tu-
han mempercayakan tanggung jawab dalam hal tertentu, pasti
Tuhan memiliki alasan sehingga kita diberi kekuatan untuk men-
jalankannya. Tentu Tuhan menjadi tidak adil apabila menuntut
tanggung jawab manusia apabila sepenuhnya berdasarkan ke-
daulatan Allah (monergism, di sini Pelagius juga menggunakan
istilah monergism namun memiliki arti berbeda, yakni hanya
berdasarkan jasa manusia). Pelagius menolak original sin
Agustinus, dan menurutnya semua orang memiliki kehendak un-
tuk melakukan yang baik dan yang jahat. Anugerah Allah adalah
wahyu Allah dalam kehendak moral. Meskipun kedua pan-
dangan ini memiliki massa masing-masing, namun pandangan
Pelagius akhirnya ditolak gereja pada Konsili Efesus tahun 431.

Periode Medieval (500-1500 M)
Pada periode ini muncul Semi-pelagianism, yakni pan-

dangan yang menolak bondage of the will Agustinus, tetapi tidak
setuju absolute free will Pelagius. Sehingga mereka mengem-
bangkan doktrin baru di mana terdapat anugerah serta bantuan
penghargaan Tuhan. John Cassian menulis, “Ketika (Tuhan) mu-
lai melihat ada kehendak baik dari diri manusia, Dia me-
nerangkan dan menguatkan lewat keselamatan.” Kemudian
muncul juga aliran Semi-augustinianism di Synod of Orange
(529).

Figur yang paling penting di zaman Medieval adalah
Thomas Aquinas, yang mendukung dan menyetujui Agustinus.
Ia menekankan providensia (pemeliharaan) Allah, yang mem-
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percayai segala sesuatu ditentukan oleh Allah, termasuk manu-
sia. Pada zaman Medieval, selain Aquinas masih banyak orang
lain yang sejalan dengan Agustinus, bahkan pada zaman sebe-
lum Aquinas.

Periode Reformasi (1500 – 1700 M)
Pada periode ini lahir pandangan Protestan tentang pre-

destinasi yang dikenal sebagai Calvinisme, tapi orang-orang sep-
erti Martin Luther, Ulrich Zwingli, juga mengikuti pandangan
dari Agustinus dan Aquinas.

Berawal dari perdebatan antara Luther dan Desiderius
Erasmus tentang free will, di mana Erasmus lebih condong ke
Semi-pelagian dan Luther berespon dengan tulisannya De Servo
Arbitrio (On the Bondage of the Will). Luther setuju ada abso-
lute free will, tetapi hanya milik Tuhan saja. Menurutnya segala
bentuk sinergisme adalah teologi kemuliaan yang bersandar pada
kebanggaan manusia, berbeda dengan teologi salib yang
menghancurkan segala kebanggaan.

Di sisi lain, John Calvin menulis dalam karya besarnya
yakni Institutes of the Christian Religion, bahwa Allah dengan
kehendak-Nya yang kekal dan abadi menentukan baik dia yang
diselamatkan maupun dia yang dihukum. Penerus Calvin, Theo-
dore Beza, menekankan lebih kepada hal yang tidak ditekankan
baik Luther dan Calvin yaitu philosophical theology. Sistem Be-
za lebih lengkap dan membangun brand calvinism yang lebih
kuat.

Jacobus Arminius, yang belajar di Geneva Academy,
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menerima pendekatan basic theology yang diajarkan gurunya
Beza, tetapi mempunyai pengertian yang berbeda tentang
rencana keselamatan. Arminius percaya pandangan Calvin dan
Agustinus tentang ketidakmampuan spiritual (spiritual inability),
tetapi menambahkan bahwa keselamatan yang diberikan kepada
elect maupun non-elect people adalah anugerah (prevenient
grace) yang bersifat universal dan potential (ditawarkan ke
semua orang yang berpotensi untuk diselamatkan), berbeda
dengan Calvin yang bersifat particular dan effective (bersifat
terbatas tetapi secara efektif diselamatkan). Menurut Arminius
faktor penentu keselamatan seseorang adalah kehendak orang itu
(free will). Perbedaan dari kedua pandangan ini, Calvinisme dan
Arminianisme, menimbulkan perseteruan di dalam gereja.

Lalu, Synod of Dort (1618-19) merumuskan TULIP (Total
Depravity – Unconditional Election – Limited Atonement – Irresistable
Grace – Perseverance of the Saints), yaitu poin-poin dari ekstraksi
pemikiran Calvin yang terkenal (istilah yang lebih dikenal
masyarakat sebagai 5 poin Calvinisme), sebagai respon terhadap
5 poin yang diajukan oleh Arminianisme.

Periode Modern (1700-sekarang)
Nama yang sangat terkenal di periode modern adalah

John Wesley dan George Whitefield, dua tokoh yang berperan
dalam kebangunan rohani besar di Inggris. Keduanya memiliki
pandangan masing-masing, Whitefield mengikuti tradisi Calvin
sedangkan Wesley mengikut Arminianisme. Namun hal yang
menarik, di tengah perbedaan pandangan ini mereka berdua ber-
sahabat walaupun berjalan sendiri-sendiri dan keduanya mem-
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beri pengaruh dan menjadi berkat di tempat pelayanan masing-
masing.

Lalu ada juga Charles Finney, yang memegang tradisi
Arminianisme, namun melampaui leluhurnya dan terkenal se-
bagai seorang yang ‘lebih arminian daripada Arminius’. Ia
mengangkat ukuran baru dan berbagai cara praktikal untuk me-
maksimalkan respon terhadap khotbah.

Selain ada yang lebih arminian daripada Arminius, tentu
juga ada yang ‘lebih calvinis dibanding Calvin’, atau yang dise-
but Hyper-Calvinism. Charles Haddon Spurgeon pernah bertemu
dengan kaum hyperist ini dan dikritik tajam oleh seorang hyper-
ist bernama James Wells, yaitu mengenai Tuhan yang mencintai
umat pilihan namun membenci yang tidak.

Friedrich Schleiermacher memberi pandangannya ten-
tang pilihan Allah, yakni dengan mengasumsikan bahwa semua
orang pada akhirnya diselamatkan (universalist). Kesulitan dari
Doktrin Predestinasi baginya tentu berkisar pada pertanyaan
bagaimana mungkin Allah memilih sebagian dan menolak seba-
gian yang lain. Tetapi Schleiermacher mengasumsikan bahwa
sejak awal Allah tidak dapat menolak siapa pun.

Karl Barth, seorang yang dilatih dalam teologi liberal,
melayani di Gereja Reformed di Swiss yang menganut tradisi
Calvin. Barth bukanlah seorang liberal dan juga bukan seorang
arminian atau pun calvinis tradisional. Ia meneguhkan double
predestination (predestinasi yang mengelompokkan orang yang
akan ke sorga dan ke neraka), tetapi dengan christocentric twist.
Jadi menurut Barth, Kristus yang mengalami double predestina-
tion. Kristus sebagai the elect Man dan sebagai the reprobate
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Man. Jika election teraplikasi kepada seluruh umat dalam
Kristus dan reprobation teraplikasi dalam diri Kristus (sebagai
sin-bearer), maka terlihat seperti semua orang diselamatkan. Na-
mun, Barth menolak dengan tegas bahwa dirinya adalah univer-
salist.

Hari ini
Hingga zaman sekarang, perdebatan dan perbedaan anta-

ra Calvin dan Arminius terus berlangsung. Di bangku gereja ar-
minian lebih menonjol, namun di seminari calvinis lebih men-
dominasi. Kita telah menelusuri cerita mengenai election dan
free will dari abad awal Bapa-bapa Gereja hingga sekarang. Isu
monergism (hanya kedaulatan Allah) dan synergism (kedaulatan
Allah dan respon manusia) membawa kita kembali pada Gereja
Mula-mula dan mendapati bahwa masalah ini bukan berkaitan
dengan konsensus sejarah Kristen. Kita tidak berurusan dengan
Doktrin Allah Tritunggal atau dwinatur Kristus, di mana di kon-
sili-konsili telah jelas ditetapkan di abad-abad awal (Konsili
Nicea, Konstantinopel, Efesus, dan Chalcedon).

Namun, di dalam ortodoksi terdapat berbagai posisi
mengenai pandangan election dan free will. Kita juga telah
melihat banyak faktor yang memengaruhi pandangan seseorang
terhadap kepercayaannya. Ketika sampai kepada keyakinan ter-
tentu, kita dipengaruhi oleh konteks masa di mana kita berada
dan pengaruh psikologis serta keyakinan yang Alkitabiah. Sering
kali pandangan kita terhadap isu tertentu dipengaruhi oleh sesua-
tu yang secara khusus kita anggap penting.
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Sebagai contoh, Pelagius menekankan kebebasan manu-
sia karena ia memiliki kekhawatiran yang dalam akan ketaatan
seorang Kristen. Martin Luther, begitu tertangkap oleh kemu-
rahan Allah semata dalam Doktrin Justifikasi, sehingga pan-
dangan dan prinsipnya sangat kuat tentang predestinasi. Charles
Finney yang mengangkat kembali kebangunan abad ke-19 mem-
iliki pandangan yang kuat tentang inisiatif manusia dan bantuan
ilahi.

Ini tidak berarti tidak ada pandangan yang salah, tetapi
kita melihat bahwa setiap orang mempunyai alasan yang kom-
pleks ketika menganut suatu pandangan tertentu. Hal ini juga
tidak berarti timbul keputusasaan dalam diri kita untuk me-
mahami ajaran Alkitab, karena adanya lumpur yang mengotori
air. Sejarah dari doktrin ini menunjukkan kepada setiap generasi
tentang betapa pentingnya bagi kita untuk kembali kepada Al-
kitab, kepada firman Allah, dengan hati yang murni dan sejujur-
jujurnya.
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Doktrin Predesinasi dan Free Will

Predestinasi sendiri dipopulerkan oleh reformator gereja
John Calvin dengan 5 Pokok Ajaran Calvin (TULIP):

1) Total Depravity: Kebejatan/Kerusakan Total. Sejak kejatuhan
Adam dan Hawa, manusia tidak bisa lagi berbuat baik sesuai
dengan standar Allah, dan tidak mungkin datang kepada Al-
lah dengan kemauannya sendiri. Karena kemauan dan ke-
hendaknya telah dikuasai oleh dosa.

2) Unconditional Election: Pemilihan tanpa syarat. Allah telah
memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan dari ketid-
akberdayaan dan kematian karena dosa. Pilihan Allah tidak
dipengaruhi apakah manusia itu menginginkan untuk
diselamatkan, atau karena manusia itu punya “potensi” untuk
diselamatkan, tapi benar-benar bersandar pada kepada siapa
Allah mau berbelas kasihan.

3) Limited Atonement: Penebusan terbatas. Allah tidak menebus
semua manusia tetapi hanya sebagian berdasarkan belas kasi-
han dan kehendak-Nya. Ia juga menyediakan penghukuman
neraka bagi Iblis dan manusia lain yang tidak dipilih.

4) Irresistible Grace: Kasih karunia keselamatan merupakan
kasih karunia yang tidak bisa ditolak. Sama seperti orang
yang tidak dipilih Allah tidak akan mungkin bisa selamat,
demikian juga orang yang sudah dipilih Allah tidak akan
mungkin menolak untuk diselamatkan.

5) Perseverance of The Saint: Ketekunan orang-orang kudus.
Orang yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus tidak
mungkin kehilangan keselamatannya, karena anugerah Allah
tidak mungkin gagal.
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Tabel Pertentangan Doktrin Predestinasi dan Free Will

Predestinasi Free Will
Keselamatan ada di dalam Kristus,
tapi manusia yang telah jatuh da-
lam dosa dengan kesadaran sendiri
tidak mungkin merespon/datang
kepada Kristus. Kemampuan un-
tuk percaya kepada Kristus pun
adalah anugerah dan pekerjaaan
Roh Kudus.

Keselamatan ada di dalam Kristus,
dan manusia bebas untuk memilih
mau menerima Kristus atau tidak
menurut kehendaknya.

Keselamatan dianugerahkan kepa-
da orang-orang yang telah dipilih

Keselamatan dianugerahkan kepa-
da orang-orang yang mau memilih
untuk menerima Kristus.

Yang menentukan seorang
selamat atau tidak adalah ke-
tetapan/pilihan Allah terhadap
orang-orang tertentu berdasarkan
kemurahan hati Allah

Yang menentukan seseorang
selamat atau tidak adalah kepu-
tusannya dia sendiri apakah mau
menerima Kristus atau tidak

Allah dalam kedaulatan-Nya yang
absolut telah memilih dan
menetapkan sejak dunia belum
dijadikan, siapa saja yang akan
selamat dan siapa saja yang akan
“dibiarkan” menuju pada kebina-
saan. Keputusan tergantung ke-
hendak Allah

Allah “tahu” siapa yang akan
merespon keselamatan dan siapa
yang tidak, karena Allah Mahata-
hu, tapi tidak berintervensi pada
kehendak bebas manusia. Kepu-
tusan tergantung pilihan manusia

Hanya orang pilihan yang bisa
merespon keselamatan di dalam
Kristus

Siapa pun bisa memilih untuk
beriman kepada Kristus

Semua manusia pada hakekatnya
binasa. Tapi orang-orang pilihan
diselamatkan dari kebinasaan

Mereka yang binasa adalah mere-
ka yang tidak merespon kesela-
matan di dalam Kristus
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Para pendukung predestinasi umumnya akan kesulitan
untuk menjelaskan, jika Allah mengontrol semuanya, apakah
berarti Allah juga menetapkan bahwa Adam dan Hawa harus
jatuh di dalam dosa? Berarti dosa berasal dari Allah?

Bagaimana dengan pendukung free will? Umumnya akan
kesulitan untuk menjawab, bagaimana mungkin Allah mendasar-
kan ke-Mahatahuan-Nya akan keselamatan manusia pada ke-
hendak bebas? Padahal Allah sudah tahu sejarah dunia sebelum
kehendak bebas diciptakan. Bagaimana mungkin kehendak
bebas yang adalah ciptaan memengaruhi ke-Mahatahuan Allah?

Dari dua kesulitan tersebut nampak bahwa dari kedua
pandangan tersebut selalu mentok pada titik yang memang tidak
akan bisa dijawab siapa pun dengan memuaskan. Pada tahap ini
diperlukan pemikiran yang mau mengakui keterbatasan manusia

Tabel Pertentangan Doktrin Predestinasi dan Free Will

Predestinasi Free Will
Orang pilihan Allah tidak mung-
kin murtad karena pilihan Allah
tidak mungkin salah.

Orang yang telah bertobat masih
mungkin murtad dan meninggal-
kan Tuhan

Keselamatan ibaratnya manusia
yang jatuh ke dalam sumur dan
mati, sehingga tidak bisa men-
gulurkan tangan menggapai tali.
Yesus harus turun dan
mengangkat orang-orang pilihan
ke atas. Orang yang diangkat oleh
Yesus pasti akan sampai dengan
selamat keluar, dan tidak mungkin
hilang keselamatannya

Keselamatan ibarat Allah yang
melalui Yesus mengulurkan tali
kepada orang yang jatuh ke dalam
sumur, dan orang itu bisa memilih
untuk mau memegang tali itu dan
selamat atau tidak. Ketika di te-
ngah perjalanan ke atas, orang itu
melepas tali itu, keselamatan
orang itu hilang
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dalam memahami pemikiran Allah yang tidak terbatas.
Di dalam Alkitab akan ditemukan bahwa memang ba-

nyak sekali ayat yang mendukung predestinasi, tapi banyak juga
ayat yang mendukung free will. Pertanyaaannya adalah: Apakah
Alkitab kontradiktif ? Tidak mungkin.

Dalam memahami Alkitab harus dimulai dengan per-
spektif yang benar, bahwa Alkitab tidak mungkin kontradiktif.
Alkitab tidak akan salah. Kita dapat mengambil contoh Yesus
yang adalah Allah 100% dan Yesus juga adalah manusia 100%.
Bagaimana mungkin? Ada ayat yang menunjukkan Yesus adalah
Allah, tapi banyak juga ayat yang menunjukan bahwa Yesus itu
manusia. Apakah itu kontradiktif? Tidak. Yang paling mungkin
adalah percaya bahwa keduanya itu benar, walaupun memang
sulit untuk dimasukan ke dalam logika. Ketika kita mempercayai
itu, baru kita bisa mengerti lebih lanjut bagaimana memahami
Yesus yang 100% Allah dan Yesus yang 100% manusia.

Bagaimana dengan predestinasi dan free will? Jika Al-
kitab menulis seperti itu, berarti kedua-duanya benar. Yang jadi
masalah adalah apakah kita sudah memahami dengan benar kon-
sep predestinasi dan free will menurut Alkitab? Bisa saja pema-
haman kitalah yang membuat keduanya jadi terlihat kontradiktif.

Tabel-tabel berikut beberapa ayat yang mendukung pre-
destinasi dan yang mendukung free will:
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Doktrin Free Will
Ayat Pendukung Tafsiran Pendukung Free Will

Kej.2:16-17
2:16 Lalu TUHAN Allah memberi
perintah ini kepada manusia:
“Semua pohon dalam taman ini
boleh kaumakan buahnya dengan
bebas,
2:17 tetapi pohon pengetahuan
tentang yang baik dan yang jahat
itu, janganlah kaumakan buahnya,
sebab pada hari engkau me-
makannya, pastilah engkau mati.”

Allah menciptakan manusia dan
memberikan free will dengan
memberikan pilihan untuk taat
atau tidak

Yeh.18:23 Apakah Aku berkenan
kepada kematian orang fasik?
demikianlah firman Tuhan AL-
LAH. Bukankah kepada perto-
batannya supaya ia hidup?
Yeh.33:11 Katakanlah kepada
mereka: Demi Aku yang hidup,
demikianlah firman Tuhan AL-
LAH, Aku tidak berkenan kepada
kematian orang fasik, melainkan
Aku berkenan kepada pertobatan
orang fasik itu dari kelakuannya
supaya ia hidup. Bertobatlah,
bertobatlah dari hidupmu yang
jahat itu!  Mengapakah kamu akan
mati, hai kaum Israel?

Ini menunjukan bahwa Allah pun
mengharapkan orang-orang fasik
bertobat. Jika predestinasi yang
berlaku, apa mungkin Allah yang
membiarkan beberapa orang
binasa memberikan ayat ini?

Mzm.14:2 TUHAN memandang
ke bawah dari sorga kepada anak-
anak manusia untuk melihat,
apakah ada yang berakal budi dan
yang mencari Allah.

Berarti Tuhan pun berharap manu-
sialah yang mencari Allah
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Doktrin Free Will
Ayat Pendukung Tafsiran Pendukung Free Will

Yes.55:6 Carilah TUHAN selama
Ia berkenan ditemui; berserulah
kepada-Nya selama Ia dekat!
Am.5:4 Sebab beginilah firman
TUHAN kepada kaum Israel
“Carilah Aku, maka kamu akan
hidup!”
Zef.2:3 Carilah TUHAN, hai
semua orang yang rendah hati di
negeri, yang melakukan hukum-
Nya; carilah keadilan, carilah ke-
rendahan hati; mungkin kamu
akan terlindung pada hari
kemurkaan TUHAN.

Tuhan sudah berkenan ditemui
melalui kematian Yesus Kristus.
Sekarang tinggal pilihan manusia,
mau mencari keselamatan dalam
Kristus atau tidak

Mat.18:11 Karena Anak Manusia
datang untuk menyelamatkan
yang hilang.

Semua manusia terhilang. Berarti
Allah datang untuk mencari dan
menyelamatkan semua manusia

Yoh.1:11 – 12, 16; 3:16; Yoh.
4:421:11 Ia datang kepada milik
kepunyaan-Nya, tetapi orang-
orang kepunyaan-Nya itu tidak
menerima-Nya. 1:12 Tetapi semua
orang yang menerima-Nya diberi-
Nya kuasa supaya menjadi anak-
anak Allah, yaitu mereka yang
percaya dalam nama-Nya;
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Doktrin Predestinasi
Ayat Pendukung Tafsiran Pendukung

Predestinasi
Kej.6:5 Ketika dilihat TUHAN,
bahwa kejahatan manusia besar di
bumi dan bahwa segala kecender-
ungan hatinya selalu membuahkan
kejahatan semata-mata
Ef.2:1 Kamu dahulu sudah ma-
ti karena pelanggaran-pelanggaran
dan dosa-dosamu.
Rm.5:12 Sebab itu, sama seperti
dosa telah masuk ke dalam dunia
oleh satu orang, dan oleh dosa itu
juga maut, demikianlah maut itu
telah menjalar kepada semua
orang, karena semua orang telah
berbuat dosa.

Menunjukan betapa kuatnya
pengaruh dosa, sehingga bahkan
keinginan hati manusia senantiasa
jahat
Sudah mati. Mungkinkah orang
yang mati bisa (secara rohani) bisa
datang dengan sendirinya kepada
Allah?
Kuasa dosa merasuk sedemikian
rupa pada seluruh manusia

Matius 22:14 Sebab banyak yang
dipanggil, tetapi sedikit yang
dipilih.

Panggilan keselamatan bersifat
universal. Tapi tidak semua dipilih

Yoh 1:1 Pada mulanya adalah Fir-
man; Firman itu bersama-sama
dengan Allah dan Firman itu ada-
lah Allah. Yoh 1:3 Segala sesuatu
dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia
tidak ada suatu pun yang telah jadi
dari segala yang telah dijadikan.

Ayat 3 sering dipakai untuk me-
matahkan argumentasi pendukung
free will mengenai Allah hanya
sekedar tahu tentang pilihan
manusia. Ayat ini menunjukan
kedaulatan Allah
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Doktrin Predestinasi
Ayat Pendukung Tafsiran Pendukung

Predestinasi
Yoh.6:44 Tidak ada seorang pun
yang dapat datang kepada-
Ku, jikalau ia tidak ditarik oleh
Bapa yang mengutus Aku, dan ia
akan Kubangkitkan pada akhir
zaman.

Yoh.6:45 Ada tertulis dalam kitab
nabi-nabi: Dan mereka semua
akan diajar oleh Allah. Dan setiap
orang, yang telah mendengar dan
menerima pengajaran dari Bapa,
datang kepada-Ku.

Orang yang sudah mati secara ro-
hani (Ef. 2:1) hanya bisa selamat
jika Allah sendiri yang
menariknya

Yoh.15:16 Bukan kamu yang
memilih Aku, tetapiAkulah yang
memilih kamu. Dan Aku telah
menetapkan kamu, supaya kamu
pergi dan menghasilkan buah dan
buahmu itu tetap, supaya apa yang
kamu minta kepada Bapa dalam
nama-Ku, diberikan-Nya kepa-
damu.

Allah memilih, Allah ju-
ga menetapkan untuk
menghasilkan buah. Artinya
orang-orang pilihan pasti berbuah.
Jadi mana mungkin tidak
menginjili?
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Doktrin Predestinasi
Ayat Pendukung Tafsiran Pendukung

Predestinasi
Yoh. 0:27 Domba-domba-Ku
mendengarkan suara-Ku dan Aku
mengenal mereka dan mereka
mengikut Aku
Yoh.10:28 Dan Aku memberikan
hidup yang kekal kepada mereka
dan mereka pasti tidak akan
binasasampai selama-lamanya dan
seorang pun tidak akan merebut
mereka dari tangan-Ku

Yoh.10:29 Bapa-Ku yang mem-
berikan mereka kepada-Ku, lebih
besar dari pada siapa pun,
dan seorang pun tidak dapat mere-
but mereka dari tangan Bapa.

Domba-domba-Ku (eksklusif pada
domba pilihan, bukan semua dom-
ba) yang mampu untuk mendengar
suara TUHAN

28 & 29 mengenai jaminan
keselamatan yang tidak akan
hilang

Rm.8:29 Sebab semua orang
yang dipilih-Nya dari semula,
mereka juga ditentukan-Nya dari
semula untuk menjadi serupa
dengan gambaran Anak-Nya,
supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi
yang sulung di antara banyak
saudara.
Rm.8:30 Dan mereka yangditen-
tukan-Nya dari semula, mereka itu
juga dipanggil-Nya. Dan mereka
yang dipanggil-Nya, mereka itu
juga dibenarkan-Nya. Dan mereka
yang dibenarkan-Nya, mereka itu
juga dimuliakan-Nya.

Tujuan pemilihan : Serupa
Kristus.
Jadi tidak mungkin ada orang
yang dipilih terus ongkang-
ongkang kaki tidak mau
mengerjakan keselamatan. Karena
justru itulah tujuan dipanggil, yak-
ni keserupaan dengan Kristus

8:30 Allah aktif, dan manusia
pasif. Dibenarkan pun atas ke-
tentuan Allah
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Doktrin Predestinasi
Ayat Pendukung Tafsiran Pendukung

Predestinasi
Ef. :4 Sebab di dalam Dia Allah
telah memilih kita sebelum dunia
dijadikan, supaya kita kudus dan
tak bercacat di hadapan-Nya.

Ef.1:5 Dalam kasih Ia te-
lah menentukan kita dari semula
oleh Yesus Kristus untuk menjadi
anak-anak-Nya, sesuai dengan
kerelaan kehendak-Nya,

Ef.1:6 supaya terpujilah kasih
karunia-Nya yang mulia, yang
dikaruniakan-Nya kepada kita di
dalam Dia, yang dikasihi-Nya.

Sekali lagi tujuan pemilihan ada-
lah kekudusan. Bukan hidup ku-
dus supaya diselamatkan

Ayat 5 : Menentukan sesuai kere-
laan kehendak-Nya. Bukan usaha
manusia
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Predestinasi
Yohanes Calvin

INSTITUTIO, CHAPTER XXI-XXIV
Ajaran predestinasi mengandung bahaya,

tetapi perlu juga dikemukakan

III xxi 1
Janji kehidupan tidak secara merata dikabarkan kepada semua
orang. Cara mereka menyambut janji tersebut pun tidak sama
dan tidak merata. Hal ini menunjukkan betapa dalam dan men-
gagumkan keputusan Allah. Tak perlu diragukan lagi bahwa
keaneka-ragaman itu juga menjunjung keputusan Allah yang
kekal.

Sudah jelas bahwa karena kehendak Allahlah keselamatan dia-
nugerahkan dengan cuma-cuma kepada sebagian orang,
dan sebagian orang lagi dicegah untuk memperolehnya. Kare-
nanya, timbul masalah besar dan rumit yang hanya dapat diter-
angkan jika orang-orang saleh sudah yakin dalam hatinya
mengenai pemilihan dan predestinasi. Masalah ini rumit menurut
penglihatan banyak orang, karena mereka menganggap sangatlah
tidak layak bila dari semua orang hanya sebagian yang ditakdir-
kan selamat, dan yang lain ditakdirkan binasa.

E 921-15
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Kita tidak pernah bisa yakin bahwa keselamatan bagi kita men-
galir dari sumber rahmat Allah secara cuma-cuma, sebelum kita
mulai mengenal pemilihan-Nya yang kekal. Pemilihan itu adalah
hak Tuhan: Ia tidak memberikan keselamatan kepada semua
orang sedemikian sehingga mereka bisa berharap semua diperla-
kukan sama. Apa yang tidak diberikan kepada orang tersebut
diberikan-Nya kepada orang yang dikehendaki-Nya.

E 922-22
Pembahasan predestinasi pada dasarnya sudah sukar, dan men-
jadi sulit sekali dan berbahaya karena orang yang menganggap
semua rahasia tentang Allah dapat ditelusuri dan diselidikinya.
Sebab tak ada palang yang dapat mencegah orang-orang untuk
menempuh jalan-jalan terlarang yang berputar-putar, dan mener-
obos ke atas.

III xxi 2 E 923-27
Maka pertama-tama hendaknya kita ingat bahwa mengejar
pengetahuan tentang predestinasi yang tidak disingkapkan oleh
Firman Allah, sama tololnya dengan orang yang hendak men-
jelajahi tempat yang tak ada jalannya, atau hendak melihat di
dalam gelap. Kita tidak usah malu, bila ada yang tidak kita
ketahui, sebab dalam hal ini ketidaktahuan itu menandakan
adanya pengetahuan (bdk. 1 Kor. 1:18-29).

III xxi 3
Ada juga yang hendak mencegah kecenderungan orang untuk
mengejar pengetahuan tentang predestinasi. Mereka nyaris ber-
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kata bahwa setiap penyebutan tentang predestinasi sebaiknya
dibenamkan saja. Mereka dengan sungguh-sungguh mengajar-
kan bahwa kita harus menghindari setiap usaha untuk menyelidi-
ki hal itu sebagaimana kita menghindari karang di laut.

E 924-13
Agar kita tetap berada dalam batas-batas yang layak dalam me-
mahami predestinasi, kita harus kembali kepada Firman Tuhan
yang merupakan pedoman bagi kita. Alkitab merupakan sekolah
dari Roh Kudus. Semua yang ada di dalamnya perlu dan ber-
manfaat untuk diketahui. Maka jangan sampai orang percaya
tidak melihat apa yang disingkapkan Alkitab mengenai predesti-
nasi, sehingga mereka tidak mengalami kebaikan Allah, atau
justru mencela dan menegur Roh karena memberitakan hal-hal
yang tidak sepatutnya diberitahukan dengan cara apapun juga.

III xxi 4 925-32
Janganlah kita menyelidiki apa yang disembunyikan Tuhan, dan
janganlah kita mengabaikan apa yang telah disingkapkan-Nya;
supaya kita tidak dihukum karena di satu sisi kita terlalu ingin
tahu, dan di sisi lain kita tidak bersyukur.

Apa predestinasi itu

III xxi 5
Mereka yang masih ingin dianggap beragama, tidak berani
menyangkal predestinasi di mana Allah menerima sebagian
orang sehingga mereka dapat mengharapkan kehidupan, dan
menghukum orang lain dengan kematian kekal. Tetapi orang
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mencari-cari alasan utuk mengkritik ajaran itu. Hal ini terutama
dilakukan oleh mereka yang menganggap bahwa dasar predesti-
nasi adalah bahwa Allah tahu segala hal sejak sebe-
lumnya (praescientia). Kami memang menempatkan kedua-
duanya (predestinasi dan praescientia) di dalam Allah, tetapi
sangat keliru jika menganggap bahwa yang satu takluk kepada
yang lain.

Jika kita menganggap Allah tahu hal-hal sebelum waktunya,
maka kita mengakui bahwa di mata-Nya segala sesuatu adalah
selama-lamanya dan untuk selama-lamanya, sehingga dalam
pengetahuan-Nya tak ada yang akan datang atau yang sudah
lampau, semuanya berada dalam kekinian sedemikian rupa, se-
hingga hal-hal itu tidak hanya dibayangkan-Nya (sebagaimana
hal-hal yang tetap tersimpan dalam ingatan kita), melainkan
benar-benar dilihat-Nya dan diamati-Nya seakan ada di depan-
Nya.

Predestinasi adalah keputusan kekal Allah yang Ia tetapkan un-
tuk diri-Nya sendiri dan menurut kehendak-Nya mengenai apa
yang akan terjadi atas semua orang. Tidak semua orang dicip-
takan sama; yang satu ditentukan memiliki hidup kekal, sedang
yang lain hukuman abadi. Maka sebagaimana orang itu dicip-
takan untuk tujuan yang berbeda, ia dipredestinasikan atas ke-
hidupan atau kematian. Predestinasi telah dinyatakan Allah da-
lam diri perorangan, tetapi juga diperlihatkan-Nya dalam seluruh
keturunan Abraham.

III xxi 7 E 931-27
Alkitab menunjukkan bahwa keputusan Allah adalah kekal dan
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tak berubah dalam menentukan siapa yang diterima-Nya dalam
keselamatan, dan siapa yang dibiarkan-Nya binasa. Keputusan-
Nya memilih mereka adalah berdasarkan rahmat-Nya yang cuma
-cuma, sama sekali tidak memperhitungkan apakah manusia lay-
ak memperolehnya; dan jalan masuk kepada kehidupan ditutup
bagi mereka yang diserahkan-Nya kepada kebinasaan, karena
hukuman-Nya benar dan tanpa cela, namun tak terpahami.
Panggilan kepada orang-orang pilihan adalah tanda bahwa mere-
ka terpilih. Tanda yang kedua yang dinyatakan-Nya adalah pem-
benaran sampai tercapainya kemuliaan sebagai penggenapannya.
Sebagaimana Tuhan menandai orang-orang pilihan-Nya dengan
panggilan dan pembenaran, Ia menandai orang-orang yang di-
tolak-Nya dengan hukuman yaitu dengan menutup pengetahuan
tentang nama-Nya atau pengudusan Roh-Nya  bagi mereka.

Ajaran predestinasi dalam Alkitab

III xxii 1 E 932-12
Umumnya orang beranggapan bahwa Allah membedakan manu-
sia berdasarkan amal mereka yang sudah diketahui-Nya sebe-
lumnya. Jadi, yang diterima sebagai anak-anak-Nya ialah mere-
ka yang sebelumnya sudah diketahui-Nya akan layak menerima
rahmat-Nya. Dan yang diserahkan-Nya untuk dihukum mati
ialah mereka yang dilihat-Nya mempunyai watak yang cende-
rung jahat dan fasik.

Tetapi ada pula yang mengecam ajaran tersebut dan menggugat
Tuhan karena sebagian orang telah dipilih-Nya menurut perke-
nanan-Nya, dan sebagian orang dilewati-Nya.
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E 933-31
Sebaiknya kita memerhatikan apa kata Alkitab mengenai pemili-
han dan penolakan itu. Paulus mengajarkan bahwa kita dipilih
dalam Kristus sebelum dunia dijadikan (Ef. 1:4), maka sudah
pasti kita memperolehnya. Dari seluruh keturunan Adam, Bapa
di surga tidak menemukan siapa pun yang layak untuk dipilih-
Nya, sehingga pandangan-Nya diarahkan-Nya kepada Kristus.
Dari tubuh Kristus dipilih-Nya anggota-anggota yang akan
mendapat bagian dalam kehidupan. Maka hendaklah orang-
orang percaya memiliki kesadaran ini: kita diterima di dalam
Kristus untuk mendapat bagian dalam warisan surgawi, karena
kita sendiri tidak mampu mencapai kemuliaan itu.

III xxii 3 E 935-12
Jika Ia memilih kita supaya kita menjadi kudus, maka kita tidak
akan dipilih-Nya sebab Ia sudah mengetahui sebelumnya bahwa
kita akan menjadi kudus. Dua hal yang berikut ini menjadi tidak
cocok: orang-orang saleh itu kudus karena terpilih, dan bahwa
mereka dipilih karena perbuatan-perbuatan mereka. Dan di sini
tidak berlaku dalih yang seringkali mereka pakai bahwa Tuhan
memberi anugerah pemilihan itu bukan sebagai balasan atas
amal-amal yang sudah lampau, melainkan karena amal-amal
yang akan datang. Sebab jika orang-orang percaya dipilih supaya
mereka menjadi kudus, maka kekudusan yang akan terjadi dalam
diri mereka berasal dari pilihan itu.

E xxii 7
Maka biarlah seluruh perkara ini diputuskan oleh yang Mahata-
hu dan yang Mahaguru. Tatkala Ia mengetahui bahwa perkataan-
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Nya yang disebarluaskan menjadi sia-sia karena kekerasan hati
para pendengar-Nya, untuk mencegah agar hal itu tidak menjadi
batu sandungan [bagi orang-orang yang imannya lemah], Ia ber-
seru: “Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang
kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan
Kubuang. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku,
yaitu supaya dari semua yang telah diberikan-Nya kepada-Ku
jangan ada yang hilang, tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir
zaman.” (Yoh. 6:37, 39). Perhatikanlah bahwa kesetiaan dan
penggembalaan Kristus atas kita, berawal dari anugerah Bapa
itu.

E 940-22
Perkataan Kristus ini jelas: “Tidak ada seorang pun yang dapat
datang kepada-Ku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang men-
gutus Aku… Dan setiap orang yang telah mendengar dan
menerima pengajaran dari Bapa, datang kepada-Ku” (Yoh.
6:44,45).

E 940-39
“Bukan tentang kamu semua Aku berkata”, kata-Nya, “Aku ta-
hu, siapa yang telah Kupilih” (Yoh. 13:18). Maksudnya adalah,
Ia tahu siapa yang dipilih-Nya, bukan karena kebaikan-kebaikan
manusia, melainkan karena keputusan surgawi. Kesimpulannya,
seseorang dipilih bukan karena kekuatan atau ketekunannya
sendiri, tetapi Kristuslah pelaku pemilihan itu.

E 941-19
Pendeknya, Allah menciptakan manusia yang dikehendaki-Nya
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untuk menjadi anak-anak-Nya atas dasar karunia-Nya, dan ra-
hasia dari pemilihan itu terletak dalam diri-Nya.

E xxii 10
Beberapa orang membantah, bahwa Allah bertentangan dengan
diri-Nya sendiri, jika Ia mengundang semua orang datang kepa-
da-Nya, padahal hanya sedikit yang diterima-Nya.

E 944-6
Dalil mereka itu saya tolak, karena ditinjau secara keliru dari dua
segi: semua orang dipanggil supaya bertobat dan beriman me-
lalui pemberitaan Firman, padahal tidak semuanya diberi Roh
tobat dan iman. Tidak ada hukum yang mengikat-Nya agar me-
manggil semua orang sama rata. Ia akan menurunkan hujan ke
atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota
yang lain (Am. 4:7). Tuhan akan mengirimkan kelaparan dan
kehausan akan mendengarkan Firman Tuhan (Am. 8:11). Dia
yang melarang Paulus memberitakan Injil di Asia, dan
menghalanginya memasuki daerah Bitinia dan menariknya ke
Makedonia (Kis. 16:6-9). Dia berhak menentukan kepada siapa
kekayaan itu hendak dibagikan-Nya.

Kitab Yesaya dengan lebih jelas menunjukkan bagaimana janji-
janji keselamatan secara khusus diberikan kepada mereka yang
terpilih. Sebab dinyatakan-Nya bahwa murid-Nya hanya akan
diambil-Nya dari antara mereka, dan tidak dari seluruh umat
manusia (Yes. 8:16). Maka pendapat yang mengatakan bahwa
ajaran keselamatan diberikan kepada setiap orang supaya benar-
benar menguntungkannya, adalah salah, karena ajaran itu dise-
diakan khusus bagi anak-anak gereja. Dapat dikatakan: mes-
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kipun Injil menyapa semua orang, namun karunia iman merupa-
kan karunia yang jarang adanya.

E 945-8
Perumpamaan tentang benih yang jatuh di antara duri-duri atau
di tempat-tempat berbatu, bukan sesuatu yang baru; karena ke-
banyakan manusia memang membangkang terhadap Allah, juga
karena tidak semua orang dianugerahi mata dan telinga. Maka
bagaimana Allah dapat memanggil mereka yang diketahui-Nya
tidak akan datang?

E 946-7
Iman itu memang pantas dihubungkan dengan pemilihan, asal
saja mengambil tempat yang kedua. Urutan ini diungkapkan
dengan jelas di tempat lain dengan kata-kata Kristus: “Dan
inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari
semua yang telah diberikan-Nya kepada-Ku, jangan ada yang
hilang...” (Yoh. 6:39).

E xxii 11 E 947-9
Satu-satunya alasan mengapa Ia  menunjukkan kerahiman-Nya
kepada orang-orang yang menjadi milik-Nya, adalah bahwa me-
mang itulah yang berkenan kepada-Nya.  Maka satu-satunya
alasan mengapa ada orang-orang yang ditolak-Nya, adalah kare-
na kehendak-Nya. Sebab bila Allah mengeraskan hati orang atau
memperlakukan orang dengan lembut menurut yang apa berke-
nan kepada-Nya, maka jangan mencari alasan lain di luar ke-
hendak-Nya.
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Sanggahan terhadap ajaran predestinasi
dijawab

III xxiii 1 E 947-24
Banyak orang mengakui pemilihan itu sedemikian rupa sehingga
mereka mengingkari bahwa ada orang yang ditolak. Tetapi itu
terlalu bodoh dan kekanak-kanakan: sebab pemilihan itu sendiri
tidak akan ada, jika tidak ada penolakan di sisi lain.

E 947-33
Mereka yang dilewati Allah, ditolak-Nya; dan alasannya hanya-
lah karena Ia tidak mau memberikan warisan yang diperuntuk-
kan bagi anak-anak-Nya.

E 948-6
Bagaimana selanjutnya mereka yang tidak mau menerima bahwa
ada orang yang ditolak Allah itu, dapat lolos dari ucapan Kristus:
“Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh BapaKu akan di-
cabut” (Mat. 15:13)?

E 948-14
Dan jika mereka tidak berhenti membantah, maka semoga
kesederhanaan iman puas dengan anjuran Paulus bahwa “Allah
menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda
kemurkaan-Nya yang telah disiapkan untuk kebinasaan - justru
untuk menyatakan kekayaan kemuliaan-Nya atas benda-benda
belas kasihan-Nya yang telah dipersiapkan-Nya untuk kemuli-
aan” (Rm. 9:22-23)
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III xxiii 2 E 949-15
Dengan berbagai cara orang-orang yang tolol bertengkar dengan
Allah, menganggap dirinya berhak melancarkan tuduhan-
tuduhan kepada Dia. Mereka bertanya, mengapa Allah murka
terhadap makhluk-makhluk-Nya yang tidak pernah menantang-
Nya atau menghina-Nya. Bagi mereka, menetapkan kebinasaan
bagi orang-orang tertentu menurut perkenanan-Nya sama saja
dengan kesewenang-wenangan seorang diktator, itu bukan huku-
man adil seorang hakim. Orang yang mempunyai alasan untuk
mengeluhkan keadilan Allah, tanpa menyadari tidak-layaknya
mereka, mereka ditakdirkan untuk kematian kekal. Kalau pikiran
semacam ini timbul dalam hati orang-orang saleh, mereka cukup
diperlengkapi dengan ini: mengajukan pertanyaan-pertanyaan
tentang kehendak ilahi adalah sangat jahat.

E 949-29
Kehendak Tuhan menjadi aturan tertinggi dari keadilan, apapun
yang dikehendaki-Nya harus dianggap adil, karena justru hal itu
dikehendaki-Nya. Jadi jika orang bertanya mengapa Tuhan ber-
buat begitu, harus dijawab: karena demikianlah kehendak-Nya;
tetapi kalau saudara bertanya lebih lanjut mengapa Ia menghen-
dakinya, maka saudara mencari sesuatu yang lebih tinggi da-
ripada kehendak Allah, dan itu tidak dapat ditemukan.

III xxiii 3 E 950-19
Apabila seseorang menyerang kita dengan kata-kata seperti:
“Mengapa Allah mentakdirkan kematian bagi beberapa orang
sejak dari mulanya, sementara orang tersebut tidak mungkin
diberi hukuman mati, karena mereka belum ada?”, maka ajukan



Doktrin Predestinasi  dan Free Will  | 32

pertanyaan kembali, apakah mereka berpendapat bahwa Allah
memiliki utang atas manusia, jika Ia hendak mengukurnya
menurut hakekat-Nya sendiri. Kita semua, sebagai yang dinodai
dosa, tak bisa tidak harus dibenci oleh Allah. Jika semua orang
yang menurut predestinasi Allah harus mati karena keadaan ko-
drati mereka harus tunduk pada hukuman kematian, maka ketid-
ak-adilan manakah yang telah ditimpakan kepada mereka?

III xxiii 4
Mereka membantah juga: “Bukankah sebelumnya mereka sudah
ditakdirkan buruk oleh Tuhan, sehingga hukuman? Bukankah
tidak adil Dia yang mempermainkan makhluk-makhluk-Nya
sekejam itu?” Maka jawaban kami menurut perkataan Paulus
demikian: “Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu mem-
bantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang
membentuknya: ‘Mengapakah engkau membentuk aku
demikian?’ Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas
tanah liatnya, untuk membuat dari gumpal yang sama suatu
benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda
lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa?” (Rm. 9:20-21).

E 951-40
Rasul telah menegaskan bahwa patokan keadilan Allah begitu
tinggi, sehingga tidak dapat diukur dengan ukuran manusia, atau
ditangkap oleh akal manusia yang kerdil itu.

III xxiii 6
Ada sanggahan kedua yang berasal dari kefasikan, yang tidak
bermaksud secara langsung mencela Allah, melainkan untuk
mencari alasan agar membenarkan orang yang berdosa.
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E 953-33
Mengapa Allah memperhitungkan kepada manusia sebagai dosa,
hal-hal yang sudah ditakdirkan ada?

E 954-4
Jika manusia diciptakan Allah untuk mengerjakan hal yang me-
mang sudah ditakdirkan-Nya, maka ia tidak dapat disalahkan
karena telah melakukan sesuatu yang tak dapat dihindarinya ka-
rena kehendak Allah.

Marilah kita lihat, bagaimana keruwetan ini dapat diuraikan.
Pertama-tama yakinlah akan perkataan Salomo bahwa Tuhan
membuat segala sesuatu demi diri-Nya (demikian naskah Vulga-
ta yang dipakai oleh Calvin). Naskah yang mendasari Terjema-
han Baru dalam Bahasa Indonesia berbunyi: “untuk tujuannya
masing-masing, bahkan orang fasik dibuat-Nya untuk hari mala-
petaka (Ams. 16:4). Jadi, penetapan tentang segala sesuatu be-
rada di dalam tangan Tuhan, karena pada-Nyalah terletak
penetapan mengenai keselamatan dan kematian. Maka di antara
manusia ada yang ditentukan sejak dari kandungan ibunya akan
mengalami kematian yang pasti, supaya dengan kebinasaan
mereka nama-Nya dipermuliakan.

III xxiii 9 E 957-30
Mereka yang tertolak ingin dosanya dapat diampuni karena
mereka tidak dapat luput dari keharusan berdosa atas penetapan
Allah. Wajar jika Allah menetapkan mereka binasa, memang
tidak dipahami, tetapi sudah pasti.
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E 958-1
Walaupun dengan providensi Allah yang kekal manusia dicip-
takan untuk sengsara, namun alasannya berasal dari dirinya
sendiri dan bukan dari Allah.

III xxiii 10
Selanjutnya penentang-penentang predestinasi Allah masih
menuduhkan: bahwa [menurut ajaran ini] Ia pilih kasih. Hal ini
disangkal oleh Alkitab, sehingga mereka menarik kesimpulan:
Alkitab itu bertentangan dengan dirinya sendiri, atau Allah da-
lam pemilihan-Nya melihat amal-amal.

E 958-35
Mereka bertanya, mengapa dari dua orang yang amalnya tidak
diperhitungkan sama sekali, yang satu dilewati Allah dalam
pemilihan-Nya, dan yang lain diterima-Nya. Saya berganti ber-
tanya: “Apakah mereka menyangka bahwa dalam diri orang
yang diterima-Nya itu terdapat sesuatu yang mencenderungkan
hati Allah kepadanya?” Jika mereka mengakui bahwa tidak ada
apa-apanya - dan mereka tidak dapat berbuat lain dari mengakui-
nya - maka kesimpulannya ialah bahwa Allah tidak memandang
manusianya, tetapi alasan untuk berbuat baik kepadanya adalah
hanya karena hanya belas kasihan-Nya, di mana saja dan kapan
saja hal itu berkenan kepada-Nya.

III xxiii 12
Untuk menumbangkan doktrin predestinasi, dengan sengit mere-
ka mengajukan bahwa semua ketekunan dan kerajinan untuk
berbuat baik akan runtuh. Sebab, kata mereka, bila kehidupan
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atau kematian telah ditetapkan untuknya berdasar keputusan Al-
lah yang abadi dan tak dapat diubah, maka ia akan berpikir bah-
wa bagaimana pun perilakunya tidak menjadi soal.

E 960-33
Tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa kita telah dipilih untuk
maksud ini, yaitu untuk menjalankan kehidupan yang kudus dan
tanpa cacat (Ef. 1:4). Jika kesucian hiduplah yang menjadi
tujuan pemilihan, maka ajaran itu harus terlebih menggugah dan
mendorong kita untuk menaruh perhatian pada kesucian da-
ripada menjadi dalih untuk menundanya. Seberapa besar kah
perbedaan antara dua hal ini: tidak jadi melakukan amal baik,
oleh karena pemilihan itu sudah cukup untuk mencapai kesela-
matan, atau pemilihan itu mempunyai tujuan supaya kita be-
rusaha keras melakukan perbuatan-perbuatan yang baik?

Allah memanggil juga orang-orang yang dipilih-
Nya
III xxiv 1
Supaya hal ini menjadi lebih jelas, kita harus memahami baik
panggilan orang-orang pilihan maupun pembutaan dan pengera-
san hati orang yang tak percaya.

E 964-32
Allah memilih siapa yang akan dipanggil-Nya, di mana dasar
pemilihan-Nya tetap menjadi rahasia-Nya. Kesaksian Alkitab
tentang pemilihan itu: “Sebab semua orang yang dipilih-Nya
dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk
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menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya; … dan mereka
juga yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu dipanggil-
Nya; dan mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga
dibenarkan-Nya; dan mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu
juga dimuliakan-Nya” (Rm. 8:29-30). Tuhan memang
mengangkat orang-orang untuk menjadi anak-anak-Nya dengan
memilih mereka. Namun mereka tidak dapat memiliki harta
yang sebesar itu kalau tidak dipanggil.

E 966-11
Jika panggilan dikaitkan dengan pemilihan, maka Alkitab
dengan cukup jelas menyatakan bahwa dalam panggilan itu tidak
ada hal yang lain kecuali belas kasihan Allah yang diberikan
dengan cuma-cuma. Sebab jika kita bertanya siapa yang di-
panggil-Nya dan dengan alasan apa, maka jawabannya ialah:
mereka yang telah dipilih-Nya dan karena belas kasihan Allah
semata.

Iman adalah hasil pemilihan, bukan sebaliknya
III xxiv 3
Kita harus waspada terhadap dua macam penyesatan. Ada orang
yang berkata: manusia bekerja sama dengan Allah, sehingga
manusia mengokohkan pemilihan itu; jika demikian, maka
menurut mereka kehendak manusia mengungguli keputusan Al-
lah. Seakan-akan Alkitab mengajarkan bahwa yang diberikan
kepada kita hanyalah kemampuan untuk beriman, dan bukan
iman itu sendiri.
Ada pula orang-orang yang – meskipun mereka tidak membuat
karunia Roh Kudus, menjadi setawar itu – menganggap pemili-
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han itu tergantung dari apa yang terjadi kemudian; seakan pem-
ilihan itu tidak ada kepastian karena belum dikokohkan oleh
iman. Jelas sekali bahwa pemilihan itu, dilihat dari sudut kita,
memang dikokohkan [bilamana kita beriman]. Di atas telah di-
jelaskan bahwa keputusan Allah yang semula tersembunyi itu
pada akhirnya terungkapkan juga. Apa yang tadinya tidak
diketahui, kini dibuktikan kebenarannya dan dimateraikan. Teta-
pi tidaklah benar bila dikatakan bahwa pemilihan itu baru berla-
ku sesudah kita memeluk Injil dan bahwa kekuatannya datang
dari situ. Jika kita mencoba dengan akal kita untuk memahami
ketentuan Allah yang kekal itu, kita akan menjumpai jurang
yang dalam. Alkitab mengajarkan bahwa kita diterangi se-
bagaimana kita telah dipilih oleh Allah. Oleh sebab itu, mau tid-
ak mau kita akan mengindahkan pemilihan tersebut karena mata
kita menjadi silau oleh terang cahaya itu.

Kristus cermin tempat menatapi pemilihan
III xxiv 5
Jika kita mencari kelembutan dan kebaikan hati Allah sebagai
Bapa, maka kita harus mengarahkan pandangan kita kepada
Kristus yang kepada-Nya sajalah Bapa berkenan (Mat. 3:17).
Jika kita mencari keselamatan, kehidupan, dan kekekalan
surgawi, Kristuslah satu-satunya sumber kehidupan, sauh kesela-
matan, dan ahli waris kerajaan surga. Berkat anugerah-Nya, Al-
lah Bapa memilih memungut kita sebagai anak-anak-Nya, untuk
memperoleh keselamatan dan kekekalan.

E 970-29
Jadi Kristus adalah cermin untuk kita menatapi pemilihan kita
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dan boleh menatapinya tanpa tertipu.

III xxiv 6 E 971-39
Jika kita ingin mengetahui apakah keselamatan kita menjadi
pokok perhatian bagi Allah, apakah kita diserahkan-Nya kepada
Kristus yang adalah satu-satunya Penyelamat bagi seluruh umat-
Nya. Jika kita ragu apakah kita diterima oleh Kristus, dirawat-
Nya dan dijaga-Nya, maka Ia memahami keraguan kita itu,
menawarkan diri-Nya sebagai Gembala, dan kita akan termasuk
kawanan domba-Nya jika kita mendengar suara-Nya (Yoh.
10:3). Maka marilah kita sambut Kristus yang datang menyong-
song kita dan menganggap kita sebagai kawanan-Nya, dan yang
akan menjaga kita di dalam kandang-Nya.

Panggilan lahiriah dan batiniah
III xxiv 7
Tetapi ada juga yang kelihatannya adalah kepunyaan Kristus,
tetapi melepaskan-Nya dan jatuh. Sesungguhnya orang seperti
itu tidak pernah melekat pada Kristus: “Mereka memang berasal
dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk
pada kita; sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada
kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita” (1Yoh.
2:19).

III xxiv 8
Perkataan Kristus bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit
yang dipilih (Mat. 22:14), tidak dipahami dengan baik. Kita
menyakini adanya dua macam panggilan. Pertama, panggilan
umum, yaitu pemberitaan Firman yang secara merata
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mengundang semua orang untuk datang kepada-Nya, termasuk
mereka yang diajukan-Nya untuk menjadi “bau kematian” (bdk.
2Kor. 2:16) dan hukuman yang lebih berat. Kedua, panggilan
yang khusus, yaitu bagi orang-orang percaya, di mana Firman
yang diberitakan itu berdiam dalam hati mereka karena pen-
erangan batin dari Roh-Nya. Tetapi ada juga panggilan yang di-
tujukan kepada mereka yang diterangi-Nya untuk beberapa wak-
tu saja; namun kemudian ditinggalkan-Nya karena mereka tidak
tahu bersyukur, dan mereka makin dibutakan-Nya.

Sebelum dipanggil, orang-orang yang terpilih
tidak berbeda dari yang lain
III xxiv 10
Sebelum dipanggil dan dikumpulkan ke dalam kandang domba
Kristus tempat Gembala itu, orang-orang yang terpilih itu ter-
pencar di padang pasir seperti semua orang, dan tidak ada bedan-
ya dengan yang lain kecuali bahwa mereka dilindungi oleh ke-
rahiman Allah yang khusus sehingga tidak sampai jatuh ke da-
lam jurang kematian yang terdalam. Mereka tidak akan sampai
kepada kefasikan yang hebat sehingga tak tertolong lagi, karena
mata Allah menjaga dan tangan-Nya terulur untuk keselamatan
mereka.

III xxiv 11 E 978-14
“Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita
mengambil jalannya sendiri”(Yes. 53:6) yaitu jalan kepada ke-
binasaan. Tuhan menjaga mereka yang ditentukan-Nya selamat
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dengan menjaga mereka agar tidak mengeluarkan hujat yang tak
dapat diampuni. Bila tiba saat-Nya, Ia akan mengeluarkan mere-
ka dari jurang kebinasaan.

Alasan Allah menolak orang-orang yang tidak
dipilih-Nya
III xxiv 12
Sebagaimana Allah dengan panggilan-Nya yang tak terelakkan
melaksanakan keselamatan bagi mereka yang terpilih berdasar-
kan keputusan-Nya yang kekal, demikian pula Ia mempunyai
hukuman sebagai pelaksanaan keputusan-Nya atas mereka yang
ditolak. Bagaimana dengan mereka yang diciptakan-Nya untuk
mengalami keaiban dalam hidup dan kebinasaan supaya menjadi
benda-benda kemurkaan-Nya dan contoh-contoh kekerasan-Nya
(Rm. 9:21)? Untuk tujuan itu, kadang Ia menutup kemungkinan
mereka mendengarkan Firman-Nya, dan mereka dibuat buta dan
bodoh.

III xxiv 13
Mengapa kepada yang satu diberikan rahmat-Nya dan yang lain
dilewati-Nya? Menurut Lukas, karena mereka “ditentukan untuk
hidup yang kekal” (Kis. 13:48). Dan mereka yang dilewati Tu-
han merupakan benda-benda kemurkaan-Nya yang diciptakan
untuk keaiban. Augustinus berkata: “Allah bisa saja mengubah
kehendak orang-orang yang jahat menjadi baik, sebab Ia ma-
hakuasa; sudah tentu hal itu dapat dilakukan-Nya. Mengapa itu
tidak dilakukan-Nya? Sebab bukan itu kehendak-Nya. Mengapa
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tidak dikehendaki-Nya? Itu terletak pada Dia” (Augustinus, De
Genesis ad literam [Kitab Kejadian ditafsirkan secara harfiah],
XI x 13). Sebaiknya kita tidak mengetahui lebih banyak lagi da-
ripada yang seharusnya.

III xxiv 14
Karena kefasikan, kejahatan dan karena tidak bersyukur, maka
sudah  sepantasnya orang-orang diperlakukan begitu (demikian
contoh yang diberikan Erasmus, dalam “De libero arbit-
rio” [mengenai kebebasan kehendak manusia] tahun 1524).
Tetapi walaupun ada orang lain yang ditundukkan agar patuh,
mengapa orang-orang itu tetap berkeras hati? Seperti yang di-
catat Paulus dari Musa (Kel. 9:16), yaitu bahwa Allah dari semu-
la telah membangkitkan mereka supaya nama-Nya dimasyhur-
kan-Nya di seluruh bumi (Rm. 9:17). Mereka yang ditolak itu
tidak patuh kepada Firman Allah yang telah dinyatakan kepada
mereka, kesalahannya memang karena kejahatan dan kebusukan
hati mereka. Mereka diserahkan kepada kejahatan mereka itu,
oleh hukuman Allah yang benar tetapi yang tak dapat ditelusuri,
supaya dengan pembinasaan mereka Ia dimuliakan.

E 982-13
Walaupun kita tidak mengerti dengan jelas apa sebabnya, tetapi
akuilah bahwa kita tidak memahami sesuatu, karena hikmat Tu-
han berada di atas segalanya.

Beberapa keberatan dijawab
E xxiv 17
Kalau begitu, seharusnya kita tidak dapat percaya kepada janji-
janji Injil (seperti mis. dalam I Tim. 2:4), sebab Tuhan menghen-
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daki keputusan-Nya tak dapat diubah-ubah. Tidaklah demikian;
sebab walaupun bersifat umum, janji keselamatan itu sama
sekali tidak bertentangan dengan predestinasi orang-orang yang
ditolak, asal kita mengarahkan pikiran kita pada akibatnya. Kita
tahu bahwa janji-janji itu baru mempunyai akibat bagi kita, bila
kita menerimanya dengan iman; tetapi bila iman itu disia-siakan,
maka janji itu terhapuskan.
Kalau begitu, apakah ada pertentangan: Di satu pihak dikatakan
bahwa Allah sudah menetapkan sejak kekekalan orang-orang
yang hendak dirangkul dengan kasih-Nya, dan orang-orang yang
hendak ditimpa murka-Nya; dan di pihak lain Ia mengabarkan
keselamatan kepada semua tanpa pilih kasih. Saya berkata bah-
wa keduanya cocok. Sebab saat Ia berjanji demikian, belas kasi-
han-Nya tersedia bagi semua orang, asal mereka
menginginkannya dan memohonnya. Tetapi hal itu hanya dil-
akukan oleh mereka yang diterangi oleh-Nya, yaitu mereka yang
telah ditentukan-Nya akan memperoleh keselamatan. Janji-janji
itu kokoh dan tak tergoyahkan, sehingga tidak sedikit pun
pertentangan antara pemilihan Allah yang kekal dan pernyataan
tentang rahmat yang ditawarkan-Nya kepada orang-orang
percaya.

Tetapi mengapa Ia berkata: “semua orang”? (bdk. mis. 1Tim.
2:4). Ia berkata begitu, supaya hati kecil orang-orang saleh dapat
lebih tenteram karena mengerti bahwa tak ada sedikit pun perbe-
daan antara orang-orang berdosa, asal saja ada iman
(Maksudnya: Karena ada tertulis: “semua orang”, mereka akan
mengerti bahwa mereka tidak akan ditolak karena misalnya lebih
banyak berdosa daripada orang-orang lain – asal saja mereka
beriman). Juga, supaya mereka yang fasik tidak berdalih bahwa
mereka tidak mempunyai tempat berlindung yang dapat mereka
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datangi bila mau meloloskan diri dari perbudakan dosa – karena
mereka tidak tahu bersyukur dan meremehkan tempat perlin-
dungan yang ditawarkan kepada mereka itu. Karena belas kasi-
han Tuhan ditawarkan melalui Injil kepada kedua pihak, maka
iman oleh penerangan Allahlah yang membedakan antara yang
beriman dan yang fasik; sehingga yang pertama merasakan
keampuhan Injil, yang lain sebaliknya sekali-kali tidak memetik
buahnya. Penerangan itu pun diatur oleh pemilihan Allah yang
kekal.

E 986-35
Mereka menyanggah pula bahwa dari barang yang dibuat-Nya,
tak ada yang dibenci oleh Allah. Sekalipun saya mengakuinya,
namun apa yang telah saya ajarkan tidak berubah, yaitu bahwa
orang-orang yang ditolak itu dibenci Allah, karena mereka tidak
menerima karunia Roh-Nya, jadi tidak dapat menghasilkan apa-
apa selain hal-hal yang menjadi kutukan. Mereka menambahkan
bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang kafir,
dan itu berarti rahmat Tuhan ditawarkan kepada semua orang
tanpa pilih kasih: memang benar, asal saja mereka mengakui
seperti yang dinyatakan Paulus, bahwa Allah memanggil dari
antara orang Yahudi maupun dari antara orang kafir menurut
perkenanan-Nya (Rm. 9:24), sehingga Ia tidak terikat kepada
siapa pun.

Dengan demikian apa yang dikutip dari Roma 11:32, bahwa Al-
lah telah mengurung semuanya dalam dosa supaya Ia dapat
menunjukkan belas-kasihan kepada mereka semua (bdk. Gal.
3:22); berarti Ia menghendaki keselamatan atas semua orang
yang diselamatkan berasal dari belas kasihan-Nya, meskipun
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kebaikan ini tidak berlaku umum untuk semua orang.

Selanjutnya, seperti Paulus, kita gentar karena melihat kedala-
man yang securam itu; dan jika ada lidah yang dengan gampan-
gan berbantah, maka janganlah kita malu berseru bersamanya:
“Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Al-
lah?” (Rm. 9:20). Sebab benarlah perkataan Augustinus, bah-
wa mereka yang mengukur keadilan Allah menurut ukuran kead-
ilan manusia, membalikkan norma (Pseudo-Augustinus,
Mengenai Predestinasi dan Rahmat, 2.).
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Pandangan Lain dan Pandangan Alkitab

Mari kita coba melihat sedikit pandangan lain untuk kita
kenali bersama, yakni pandangan dari Eastern Orthodox. Ter-
dapat 4 rumpun gereja besar. Pertama, Gereja Assyria Timur
(Nestorian). Nestorius menganggap yang dilahirkan Maria ada-
lah manusia Yesus dan bukan Firman Allah. Kristus adalah
manusia yang dilekatkan Firman Allah (di-condemned dalam
Konsili Efesus 431). Kedua, Gereja Ortodoks Oriental, Euthikes
yang mengajarkan monofisit (satu wujud/kodrat Kristus),
menurutnya kodrat kemanusiaan tenggelam dalam keilahian-
Nya, analoginya adalah seperti susu di mana air sudah tidak
disebut karena bercampur (di-condemned dalam Konsili Chalce-
don 451). Ketiga, Gereja Ortodoks Timur (dianut Konstantinopel
dan Eropa Timur) yang pada tahun 1054 berpisah dengan Gereja
Katolik Roma/Barat. Keempat, Gereja Barat atau Latin. Hingga
saat ini masih ada penganut dari pandangan Gereja Assyria Ti-
mur, Gereja Ortodoks Oriental, dan Gereja Ortodoks Timur, na-
mun tidak dalam jumlah yang besar.

Gereja Ortodoks Timur percaya, di dalam kekekalan Al-
lah memilih orang yang diselamatkan dan menghukum orang
yang ditolak, tetapi tidak percaya Allah melakukan hal ini tanpa
alasan. Kuncinya, ketika percaya predestinasi, mereka tidak
percaya kalau tanpa alasan. Alasannya bukan pada kedaulatan
Allah, seperti pada unconditional election calvinist, namun pada
kehendak bebas manusia. Mengenai total depravity (kerusakan
total) juga ditolak oleh Ortodoks Timur. Menurut mereka ada
kesalahan Agustinus dalam menginterpretasi Roma 5:12. Karena
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Agustinus tidak berbahasa Yunani, tetapi ia membaca dari versi
Latinnya. Konsep Agustinus tentang keadilan Allah banyak di-
pengaruhi oleh teori hukum yuridis ala Romawi, yang juga di-
pertegas Anselmus dan Calvin yang sama-sama ahli hukum, yai-
tu konsep murka/hukuman Allah atas dosa (Kristus sebagai te-
busan untuk menjembatani).

Pandangan Gereja Timur mengenai konsep keadilan
‘dikaiosune’ adalah terjemahan dalam pemaknaan semitiknya,
yakni ‘tsadeka’ dekat dengan ‘khessed’ (belas kasih) dan
kebenaran (tsadik). Penderitaan karena dosa bukan dimaknai se-
bagai hukuman, tapi konsekuensi logis dari sikap menjauhi Al-
lah. Mereka tidak percaya konsep Kristus sebagai tebusan.
Mengenai original sin juga mereka tolak, mereka memercayai
ancestral sin. Gereja Ortodoks percaya konsekuensi yang diala-
mi manusia karena hukuman atas kesalahan Adam, ada ke-
cenderungan alamiah untuk berbuat dosa karena image of God
yang rusak, tetapi tidak percaya dosa melekat sejak awal dalam
diri setiap manusia karena warisan dosa Adam.

Mereka juga menentang pandangan Protestan dengan
begitu jelas yakni menolak kebenaran (atau dibenarkan) hanya
berdasarkan anugerah melalui iman (by grace through faith
alone), tetapi lewat iman dalam kasih, atau dengan kata lain
dengan usaha manusia (faith and works). Menganggap sebagai
bidat yang keji bila memercayai Allah yang ketika menentukan
tidak mempertimbangkan usaha manusianya, itu adalah pan-
dangan duniawi menurut mereka. Calvin dianggap memiliki
pandangan teologi yang sempit karena tidak mengacu kepada
konsensus patristik, kesaksian Bapa-bapa Gereja, seperti Justin
Martyr, Cyril of Jerusalem, John of Damascus, dan lain-lain.
Calvin dianggap hanya bersandar pada pandangan Agustinus.
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Menurut Gereja Timur seberapa hebat Agustinus pun, ia hanya
merupakan satu di antara yang lain.

Untuk mengerti dengan lebih jelas, kita akan menyelidiki
beberapa pandangan yang diberikan Alkitab baik dari Perjanjian
Lama maupun Perjanjian Baru.

Perjanjian Lama
Pertama, pemilihan Abraham dan Yakub. Cerita tentang

pemilihan Allah berawal dari Perjanjian Lama di mana Allah
memasuki perjanjian-Nya lewat satu orang yakni Abraham.
Pemilihan Allah kepada Abraham adalah contoh yang begitu
luar biasa. Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah Ur dan
berjanji untuk memberkatinya, dan melaluinya Tuhan akan
memberkati banyak bangsa (Kej. 12:1-3, 17:7). Kemudian anak
Ishak yakni Yakub, dipilih Tuhan dari semula untuk meneguh-
kan rencana pemilihan Allah (Rm. 9:11). Walaupun kita tahu
Yakub adalah seorang penipu (Kej. 27:19, 24, 35; 31:20, 31).
Allah menjanjikan suatu bangsa yang besar dari Yakub (Kej.
25:23; Mal. 1:2-3).

Kedua, pemilihan bangsa Israel. Pemilihan Allah bermula
dari Abraham dan Yakub, tapi merujuk kepada pemilihan-Nya
terhadap bangsa Israel (Ul. 7:7). Allah memilih berdasarkan
kasih-Nya (Ul. 4:37; 10:15). Allah memilih secara khusus bang-
sa Israel dan bukan bangsa-bangsa lain (Ul. 7:6; 10:15; 14:2).
Walau ada yang berpikir tidak adil, tetapi itu adalah anugerah
Allah kepada salah satu bangsa berdosa di antara yang lain, yang
harusnya menerima penghakiman Allah. Ada tanggung jawab
yang besar sebagai umat perjanjian. Israel harus menghidupi ke-
hidupan yang kudus dan takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan
kegagalan umat Israel yang berkali-kali merusak perjanjian
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dengan Allah dan mendatangkan murka-Nya. Maleakhi mencatat
Israel yang terus melawan Tuhan, sehingga hanya tersisa sedikit
yang percaya (Mal. 3:16-18). Pemilihan Allah tidak berakhir di
sini karena Ia mengingat janji-Nya kepada Abraham. Seperti
yang telah dinubuatkan Yesaya (Yes. 42:1), Tuhan akan mengi-
rim hamba-Nya yang Ia perkenan untuk segala bangsa,
melakukan apa yang gagal dilakukan oleh bangsa Israel.

Perjanjian Baru
Cerita Alkitab dari PL ke PB merujuk kepada Kristus

sebagai Mediator dari Perjanjian Baru. Pertama, pemilihan Ye-
sus. Matius mencatat ketika Yesus menyembuhkan orang yang
mati sebelah tangannya, orang Farisi berniat membunuh Yesus.
Pada saat Yesus meminta untuk tidak memberi tahu siapa Dia, Ia
menggenapkan nubuatan Yesaya, “Buluh yang patah terkulai
tidak akan diputuskan-Nya…” (Mat. 12:19-20 mengutip Yes.
42:2-3). Matius mengidentifikasi Yesus sebagai Hamba yang
Dipilih Allah (Mat. 12:18 mengutip Yes. 42:1). Yesus juga
dipilih? Sama seperti Abraham, Ishak, dan bangsa Israel? Lukas
menjawab dalam dua tempat mengindikasikan Yesus yang
dipilih Allah. Pertama adalah saat transfigurasi Yesus di gunung,
ketika Ia sedang berdoa bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus,
kemudian Musa dan Elia menampakkan diri dalam kemuliaan
(Luk. 9:28-31). Kemudian awan menaungi mereka menyatakan
kehadiran Tuhan dan Bapa berkata, “Inilah Anak-Ku yang
Kupilih, dengarkanlah Dia.” (ay. 35; Ul. 18:15). Yesus diutus
ke dunia untuk menjadi Nabi dan Penebus manusia. Petunjuk
pada ayat 31, kata ‘kepergian-Nya’ adalah exodus dalam
Yunani, yang sesuai dengan karya penebusan dalam PL. Ke-
matian Yesus adalah eksodus Perjanjian Baru yang menebus
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semua yang percaya pada-Nya. Kemudian pada Lukas 23:35,
secara tidak disengaja, orang banyak menyebut Yesus sebagai
orang yang dipilih Allah. Memang benar! Yesus dipilih untuk
mati disalib bagi orang berdosa.

Kedua, misi Yesus. Pemilihan Kristus bertujuan menjadi
sama dengan kita adalah untuk menebus kita. Yesus sama seperti
kita sebagai manusia yang dipilih Allah. Tetapi pemilihan
Kristus tidak sama dengan kita, di mana kita yang dipilih adalah
manusia berdosa yang diselamatkan sedangkan Kristus yang
adalah Penyelamat manusia yang tidak berdosa.

Ketiga, pengajaran Yesus. Grant Osborne mengatakan,
“Motif pemilihan adalah elemen penting dalam teologi Yesus.”
Yesus mengajarkan tentang pilihan dalam Injil Yohanes,
menggunakan gambaran pemberian Bapa mengenai keselamatan
sebelum percaya pada-Nya. Pada saat Yesus berkata, “Semua
yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku” (Yoh.
6:37), Ia mengajarkan predestinasi yang mendahului iman dan
menghasilkan iman.

Selain menunjukkan pemilihan Yesus, Perjanjian Baru
juga menunjukkan pemilihan dua belas murid. Yesus me-
rencanakan untuk membangun Israel baru dan Ia memilih kedua-
belas murid (Luk. 6:13-16; Mat. 10:1-4; Mrk. 3:13-19). Matius
menyebutkan keduabelas murid Yesus sebagai keduabelas rasul.
Pilihan Yesus ini adalah pemilihan historis di mana Yudas Is-
kariot termasuk di dalamnya. Tidak seperti yang sebelas lain,
Yudas hanya dipilih secara historis dan tidak dalam kekekalan.
Alkitab secara konsisten menyatakan kesalahan Yudas sendiri
yang adalah orang fasik dan melawan Tuhan (Yoh. 12:4-6;
13:21, 26-30; 18:2-5). Mengapa Yesus memilih dua belas dan
bukan lima atau tujuh? Karena Ia menggunakan angka ‘dua
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belas’ sebagai makna simbolik yang mengindikasikan bahwa Ia
memilih dua belas orang untuk menggantikan dua belas suku
Israel. Ini menjelaskan mengapa para murid memilih murid yang
menggantikan Yudas setelah ia mengkhianati Kristus. Alkitab
mencatat Matias terpilih menggantikan Yudas.

Di akhir pelayanan-Nya, Yesus mengatakan bahwa di
hari Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan, kamu akan
mengikuti Aku, dan akan duduk di atas dua belas takhta untuk
menghakimi keduabelas suku Israel (Mat. 19:28; Luk. 22:30). Di
akhir cerita Alkitab, Yerusalem Baru muncul, dan kota Allah
terdiri dari dua belas pintu gerbang (Why. 21:12). Tembok kota
itu mempunyai dua belas batu dasar dan di atasnya tertulis nama
kedua belas rasul Yesus (Why. 21:14). Yesus memilih dua belas
murid untuk menyertai Dia (Mrk. 3:14) dan untuk menjadi rasul,
yang memberitakan Injil. Ini mengindikasikan dua belas suku
Israel telah gagal menjalankan misinya dan berniat memanggil
dua belas murid untuk melakukan apa yang gagal dilakukan dua
belas suku. Yesus, sebagai Israel sejati, akan membangun Israel
yang baru melalui dua belas rasul. Caranya dengan menjadi
saksi kebangkitan-Nya. Melalui proklamasi para rasul, gereja
Perjanjian Baru dibangun.

Baik PL maupun PB dengan begitu jelas menyatakan Al-
lah yang memilih dalam rencana kekekalan-Nya baik Abraham,
Yakub, bangsa Israel, dan yang kemudian digenapi dalam
Kristus yang Tuhan pilih sebagai Penebus. Begitu pun dengan
dua belas rasul, telah dipilih Allah dalam kedaulatan-Nya. Aja-
ran Gereja Timur yang tidak melihat Kristus sebagai tebusan
(atau jembatan penghubung antara Allah Bapa dan manusia)
jelas tidak sesuai Alkitab. Kristus sebagai tebusan telah jelas
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dinyatakan dalam Taurat. Ketika tulah ke-10 menimpa bangsa
Mesir, harus ada darah anak domba yang dikorbankan. Kristus
harus menjadi tebusan. Demikianlah kedaulatan Allah tidak
menghilangkan tanggung jawab manusia, sedangkan kita sering
kali jatuh di salah satu sisi (memberi penekanan hanya kepada
salah satu saja). Menanggapi ancestral sin ajaran Gereja Timur,
kita sebenarnya tidak bisa memungkiri pengertian Alkitab yang
sudah begitu jelas menyatakan semua manusia telah berdosa dan
tidak ada yang benar (Rm. 3:10, 23; 5:12).
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Memahami Teologi Yohanes Calvin
dalam Doktrin Predestinasi

Pembahasan ini tidak bermaksud secara langsung dan
detail menguraikan doktrin predestinasi, atau bahkan menjawab
serangkaian pertanyaan rumit yang sering kali muncul seputar
doktrin ini. Pembahasan ini lebih merupakan suatu usaha untuk
memahami kembali kerangka dasar atau konteks doktrin predes-
tinasi sebagaimana diajarkan oleh John Calvin. Hal ini perlu kita
lakukan karena di satu pihak, Calvin percaya bahwa doktrin pre-
destinasi memberikan manfaat yang tidak sedikit dalam ke-
hidupan orang percaya, tetapi di lain pihak, sejak awal ia sendiri
telah menyadari banyaknya orang yang akan menyimpangkan
ajarannya tentang predestinasi.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut, sebagaimana
dikatakan oleh Henry Cole, telah mengakibatkan orang yang
mempelajari doktrin predestinasi Calvin tidak dari sumber
aslinya bukan saja menjadi salah mengerti, melainkan juga ke-
hilangan "religious spirit" sebenarnya yang membangun. Hal ini
dapat terjadi karena doktrin predestinasi Calvin sering kali hanya
dibicarakan secara terpotong-potong, lepas dari konteksnya.

Calvin memang bukan orang pertama dan satu-satunya
yang mencetuskan doktrin predestinasi. Dalam tulisan-
tulisannya, ia banyak memakai argumentasi Agustinus untuk
menjelaskan beberapa masalah predestinasi. Namun, bila
kemudian doktrin ini sering kali diidentikkan dengan Calvin,
tidak lain karena dalam pemikirannya, paham predestinasi mem-
peroleh pengupasan secara lebih komprehensif dan utuh. Di
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samping itu, ia adalah tokoh yang paling gigih mengajarkan dan
membela kebenaran doktrin ini, lebih dari siapa pun, bahkan te-
olog-teolog di masa kini.

Barangkali, prinsip awal dan pertama yang kita bisa
pelajari dari Calvin adalah sikapnya yang percaya sepenuhnya
dan apa adanya terhadap wahyu Allah di dalam Alkitab. Sikap
ini memberikan dua dampak. Pertama, ia berani masuk ke
kedalaman firman Tuhan dan mengajarkannya, bahkan hal-hal
yang tampaknya kontroversial, dengan suatu keyakinan bahwa
baginya, tidak ada hal yang Allah wahyukan yang sifatnya sia-
sia, termasuk kebenaran predestinasi. Ia meyakini sepenuhnya
bahwa Allah dan firman-Nya adalah sumber kebenaran doktrin
ini. Kedua, ia bukan saja dengan penuh rasa hormat kepada Al-
lah berani mengajarkan doktrin predestinasi secara jujur,
melainkan juga secara berhati-hati berusaha untuk tidak
melampaui apa yang Alkitab katakan sehingga tidak jatuh ke
dalam spekulasi metafisika.

Walaupun menelusuri sejarah pemikiran Calvin untuk
mendapatkan keutuhan kerangka berpikirnya adalah hal yang
hampir mustahil, tetapi saya berangkat dari keyakinan se-
bagaimana dikatakan oleh Richard Muller bahwa selama tulisan-
tulisan Calvin masih dapat kita pelajari, berarti masih ada hara-
pan. Itu sebabnya, melalui tulisan ini, saya berharap cukup un-
tuk memberikan kerangka dasar pemikiran Calvin tentang pre-
destinasi, melalui penelusuran secara historis dan teologis ter-
hadap tulisan-tulisan Calvin, khususnya "Institutio".

Survei Historis dan Teologis Pola Dasar Pemikiran Pre-
destinasi Calvin

Doktrin predestinasi Calvin tidak ditulis dalam suasana
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yang "aman dan tentram". Doktrin ini mengalami proses
perkembangan hingga menjadi benar-benar matang di dalam
karya-karyanya, khususnya "Institutio" edisi 1559, setelah me-
lalui berbagai perlawanan frontal dari lawan-lawannya. Perla-
wanan dari teolog Roma Katolik, Albertus Pighius, pada tahun
1543, mendorongnya untuk menulis "The Bondage and Libera-
tion of the Will: A Defense of the Orthodox Doctrine of Human
Choice against Pighius", guna menolak konsep Pighius yang ter-
lalu menekankan kebebasan manusia. Dua tahun kemudian, yai-
tu tahun 1545, ia menulis "Treatises Against the Anabaptists and
Against the Libertines", sebagai jawaban terhadap kelompok Lib-
ertines yang menolak dosa asal. Tahun 1552, ia menulis
"Concerning the Eternal Predestination of God", yang isinya
bukan saja menjawab Georgius the Sicily, melainkan juga diara-
hkan kepada Pighius dalam kaitannya dengan problem pra-
pengetahuan Allah dan, lagi-lagi, kebebasan manusia.

Di samping karya di atas, masih banyak karya lainnya
yang hampir semuanya ditulis dalam suasana "pembelaan iman".
Ia juga banyak dibantu oleh murid dan asistennya yang setia,
Theodore Beza, dalam menegakkan kebenaran predestinasi,
khususnya ketika ia terlibat dalam perdebatan panjang (tahun
1551-1555) dengan Jerome Bolsec, menyangkut kekekalan, pra-
pengetahuan Allah, dan iman.

Dalam seluruh rangkaian perdebatan ini, Calvin tetap
berpegang teguh pada tradisi monergisme Agustinian, sementara
kebanyakan lawannya mengekspresikan pola teologi sinergisme
yang merupakan sasaran utama penolakan para tokoh Reforma-
si. Tradisi monergisme Agustinian menekankan keselamatan
yang sepenuhnya berdasarkan anugerah Allah, sedangkan tradisi
sinergisme mendasarkan keselamatan kepada pra-pengetahuan



Doktrin Predestinasi  dan Free Will  | 55

Allah (divine foreknowledge) dan usaha iman dari manusia.
Pergumulan Calvin di atas, dan tulisan-tulisan lainnya,

sudah tentu banyak memengaruhi tulisannya tentang predesti-
nasi, terutama tafsirannya terhadap kitab Roma yang disebut-
sebut paling banyak memengaruhi Calvin dalam menulis
"Institutio" edisi terakhir (1559). Mulai edisi pertama, 1536,
hingga yang terakhir, 1559, "Institutio" mengalami perkem-
bangan yang tidak sedikit, tetapi bukan dalam arti adanya
pergeseran posisi atau pengubahan isi yang mendasar dari waktu
ke waktu, melainkan usahanya untuk terus menambahkan po-
kok-pokok ajaran yang ia anggap penting. Sebuah fakta yang
mengherankan ialah, ketika memberikan tambahan-tambahan,
secara prinsip ia senantiasa konsisten dengan apa yang telah di-
ajarkan sebelumnya.

Ketika Calvin menulis "Institutio" pada tahun 1536, dok-
trin predestinasi belum memperoleh pembahasan secara khusus.
Di dalam enam bab tulisannya ini, paham predestinasi ia si-
sipkan dalam pembahasan tentang "turun ke dalam kerajaan
maut" dari pengakuan iman rasuli dan penjelasan tentang
hakikat gereja. Dalam penjelasan kalimat yang berdasarkan 1
Petrus 3:19 tersebut -- yang ia mengerti bukan secara harfiah,
melainkan sebagai manifestasi kuasa penebusan Kristus kepada
mereka yang telah mati pada zaman sebelum Kristus -- ia me-
nyisipkan prinsip perbedaan dampak penebusan Kristus kepada
orang-orang percaya dan orang-orang fasik. Sedangkan dalam
pembahasan tentang gereja, pengertian predestinasi mendomi-
nasi penjelasannya tentang hakikat gereja. Berdasarkan Efesus
1:4, misalnya, ia mendefinisikan gereja sejati sebagai "orang-
orang yang telah dipilih di dalam Dia sebelum dunia dijadikan,
dengan tujuan agar semua dapat berkumpul di dalam Kerajaan
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Allah". Gereja adalah universal karena orang-orang percaya di
dalamnya dipilih dan dipersatukan di dalam Kristus (Ef. 1:22-
23). Hakikat gereja adalah kudus karena "orang-orang yang te-
lah dipilih oleh providensi Allah untuk ditetapkan sebagai ang-
gota-anggota gereja -- mereka dikuduskan oleh Tuhan” (Yoh.
17:17-19).

Dari semua contoh di atas, jelas bahwa Calvin senantiasa
berusaha untuk tidak melepaskan predestinasi dalam kaitannya
dengan landasan bagi identitas umat tebusan Kristus. Pada tahun
1539, ketika "Institutio" bertambah menjadi tujuh belas bab, satu
hal yang tetap konsisten adalah bahwa konteks praktis, eklesio-
logis, dan soteriologis, terus mewarnai pembicaraan tentang pre-
destinasi. Namun, di dalam edisi ini, ia juga membahas predesti-
nasi secara lebih luas sebagai penjelasan ontologis tentang ke-
daulatan Allah terhadap ciptaan-Nya, dengan tambahan konsep
tentang providensi Allah.

Barangkali, progresivitas yang paling radikal ada di da-
lam edisi terakhir, tahun 1559, ketika "Institutio" jadi lima kali
lebih panjang dari edisi pertama, dan dibagi menjadi empat
"buku", masing-masing dengan topik utama: "The Knowledge of
God the Creator", "The Knowledge of God the Redeemer", "The Re-
ceiving of the Grace of Christ", dan "The Holy Catholic Church".
Di dalam edisi ini, ia bukan saja membahas predestinasi secara
khusus dan panjang (empat bab), tetapi ia juga me-misahkan
pembicaraan predestinasi dari providensi. Jika providensi ditem-
patkan di akhir pembahasan tentang doktrin Allah (I.xvi-xviii),
maka ia meletakkan predestinasi di dalam konteks pembahasan
soteriologi, di bawah topik besar "The Receiving of the Grace of
Christ", atau tepatnya, sesudah pembicaraan tentang iman, pem-
benaran, dan doa (III.xxi-xxiv).
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Dampak pemisahan ini, sekali lagi, bukan karena adanya
perubahan konsep teologis dalam diri Calvin mengenai provi-
densi dan predestinasi. Bukan pula pemisahan dalam arti pem-
bedaan secara tajam antara providensi dan predestinasi. Pemisa-
han tersebut dilakukan karena ia lebih memilih pendekatan "ordo
cognoscendi" (urutan secara logis atau mana yang harus
diketahui terlebih dahulu) dalam memahami predestinasi, ketim-
bang "ordo essendi" (urutan secara esensi atau ontologis). Pola
semacam ini tampaknya cukup berhasil membuatnya men-
jauhkan diri dari pembahasan spekulasi metafisika dan deter-
minisme, dan sebaliknya, mendekatkan diri kepada pemahaman
tentang predestinasi yang lebih menampung relevansi rohani
secara praktis, khususnya dengan jaminan keselamatan orang
percaya.

Secara praktis, prinsip di atas dapat dibahasakan sebagai
berikut. Ketika kita mencoba memahami predestinasi dengan
berangkat secara deduktif dari pernyataan seperti: "Kehendak
Allah adalah penyebab segala sesuatu" akan menjadi lebih sulit
dan tak terselami daripada jika kita mencoba memahami predesti-
nasi dengan berangkat dari pertanyaan seperti: "Mengapa Tuhan
mau mengampuni dosaku? Mengapa Yesus Kristus mau mati
untukku?" Melalui pola pendekatan ordo cognoscendi, Calvin
ingin paham predestinasi itu muncul melalui pemahaman ter-
hadap aspek-aspek penebusan di dalam diri orang percaya. Be-
gitu pemilihan itu telah muncul dalam pikiran dan dipercayai,
atau paling tidak, secara samar-samar diterima oleh orang
percaya, esensi pemilihan, sejauh yang diwahyukan dalam Al-
kitab, harus segera diajarkan.

Belajar dari Calvin, Beza menegaskan bahwa ketika kita
mencoba memahami predestinasi dengan memulainya dari "first"
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atau "final causality"dalam rahasia kekekalan Allah, itu hanya
menyebabkan kita tidak bisa menarik makna barang sedikit pun
karena pada akhirnya, mata kita akan tertutup terhadap dinamika
karya Allah dalam sejarah keselamatan manusia. Sedangkan,
Wendel menafsirkan bahwa Calvin memilih ordo cognoscendi
dalam konteks soteriologis karena seseorang yang mempelajari
doktrin predestinasi dengan berangkat dari hakikat ketetapan-
ketetapan Allah atau providensi Allah, atau membawa predesti-
nasi ke dalam kategori pembicaraan providensi Allah, hal itu
memang bukan sesuatu yang sepenuhnya salah, tetapi tidak tepat
dan bahkan berbahaya.

Dengan ditempatkannya predestinasi di bawah topik
keselamatan, Calvin ingin menunjukkan bahwa predestinasi pun
merupakan bagian dari berkat-berkat yang diperoleh orang-
orang percaya di dalam Kristus. Pengertian ini tidak bisa dia-
baikan begitu saja. Itu sebabnya, sekalipun faktanya doktrin pre-
destinasi mengandung "labyrinth" yang tak terselami sebagai ba-
gian dari wahyu Allah, Calvin percaya bahwa predestinasi ada-
lah "very sweet fruit", atau sesuatu yang sangat bermanfaat bagi
orang percaya.

Permasalahannya adalah dalam hal apa dan bagaimana
memahami predestinasi secara benar sehingga doktrin ini benar-
benar memberi manfaat bagi orang percaya? Ini merupakan
tanggung jawab yang Calvin merasa yakin terpanggil untuk
menjawabnya. Calvin percaya sepenuhnya bahwa rahasia ke-
hendak Allah berdiri di balik realitas orang percaya dan tidak
percaya. Namun, ia tidak mau berspekulasi lebih lanjut, tentang
mengapa, bagaimana, atau seperti apa persisnya hal itu terjadi di
dalam kekekalan karena Alkitab tidak mengatakannya.
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Calvin yakin sepenuhnya berdasarkan Alkitab bahwa
kehendak Allah sebagai dasar utama keselamatan harus dite-
gakkan. Kepentingannya adalah sebagai jaminan keselamatan,
yaitu bahwa keselamatan bukan berdasarkan perbuatan baik
kita, melainkan sepenuhnya karena kemurahan Allah. Masa-
lahnya, jika kebebasan manusia memiliki peran yang signifikan da-
lam hal keselamatan, keselamatan menjadi sesuatu yang tidak pasti.
Sebab, apa standarnya? Sampai batas mana manusia harus
melakukan kebaikan? Belum lagi adanya realitas dosa yang sa-
ngat serius dalam diri manusia. Namun, jika keselamatan ber-
gantung pada ketetapan Allah sendiri, tidak ada hal apa pun juga
di bumi maupun di surga yang bisa membatalkan ketetapan Al-
lah tersebut.

Dalam satu bab terakhir tentang predestinasi di dalam
buku III "Institutio" (1559), ia menjelaskan relasi yang erat anta-
ra predestinasi dan soteriologi secara induktif (ordo cognoscen-
di) sehingga manfaat doktrin predestinasi sebagai jaminan
keselamatan nampak sangat jelas. Ada beberapa hal penting
yang bisa dipelajari dari pola pendekatan ordo cognoscendi da-
lam konteks soteriologi untuk memahami predestinasi yang akan
diuraikan berikut ini.

Dari Sebab Dekat (Proximate Cause) ke Sebab Utama
(Ultimate Cause)

Dalam tafsirannya terhadap Efesus 1:5-8, Calvin me-
nyimpulkan ada empat sebab keselamatan yang terjadi pada diri
seseorang: pertama, kehendak Allah (God's will) sebagai yang
menyebabkan pilihan-Nya pasti terlaksana (efficient cause);
kedua, sebab yang dapat dilihat (material cause), yaitu Yesus
Kristus; ketiga, sebab yang membuat pilihan Allah teraplikasi
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dalam diri orang berdosa (final cause), yaitu anugerah; dan
keempat, sebab yang membuat kebaikan atau anugerah Allah
sampai kepada umat manusia (formal cause), yaitu pemberitaan
Injil. Di antara keempat sebab ini, efficient dan final cause ada-
lah bagian dari misteri Allah, yang pasti terjadi, tetapi tidak mungkin
dapat diselami. Karena itu, pemilihan sebagai jaminan kesela-
matan hanya dapat dipahami ketika kita mulai menggumulinya
mulai dari bagaimana anugerah pemilihan itu sampai kepada
kita, yaitu jika kita memulainya dari material dan formal cause.
Yesus Kristus sebagai material cause akan kita bahas kemudian.
Pada bagian ini, kita akan membahas sedikit lebih jauh arti for-
mal cause.

Formal cause -- sebab yang membuat anugerah atau ke-
baikan Allah itu sampai kepada kita -- terdiri dari tiga hal yang
saling berkaitan, yaitu panggilan firman (calling), pekerjaan Al-
lah Roh Kudus secara internal, dan iman. Menurut Calvin, ja-
minan keselamatan itu memang bersumber dari takhta Allah
yang Mahakudus, tetapi Ia tidak pernah meminta kita untuk naik
ke hadirat-Nya yang kudus (selama kita di bumi). Dengan
menggumuli firman di dalam iman dan pekerjaan Roh Kudus
itulah, kita akan dibawa kepada posisi rohani, yang membuat
panggilan (klesis) dan pilihan (ekloge) kita semakin teguh (2 Ptr.
1:10). Namun sekali lagi, di sini Calvin sama sekali bukan
mengatakan bahwa usaha manusialah yang menyebabkan pili-
han. Calvin lebih ingin menekankan bagaimana kita sampai
kepada "pemilihan kekal Allah" sebagai jaminan keselamatan.

Kristus sebagai "The Mirror of Election"
Dari penjelasan sebelumnya, telah ditunjukkan keya-
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kinan Calvin bahwa manusia tidak mungkin sanggup mendaki
secara langsung ke dalam misteri ketetapan kekal Allah. Namun,
terdorong oleh panggilan untuk membuktikan dan menunjukkan
bahwa pemilihan kekal Allah merupakan jaminan keselamatan
manusia dan bukan sebagai problem metafisika, maka beri-
kutnya ia berusaha untuk tidak secara langsung menarik hu-
bungan antara apa yang terjadi di dalam kekekalan (eternity) dan
keselamatan yang terjadi pada manusia di dalam dunia ini
(temporal). Artinya, ia tidak ingin terjebak di dalam silogisme:
"Karena aku dipilih, maka aku diselamatkan". Sekalipun secara on-
tologi kalimat ini pasti ia setujui, tetapi ia memandang hal itu
berbahaya.

Ia lebih mengarahkan argumentasi kepada keberadaan
Yesus Kristus, yang adalah Allah sekaligus Manusia, sebagai
titik temu antara apa yang terjadi di dalam kekekalan dan
keselamatan yang dialami oleh manusia. Di sinilah, terjadi inter-
penetrasi antara paham tentang Kristus dan predestinasi.
Mengarahkan iman kepada Kristus di sini memiliki makna yang
sangat dalam, sebab berarti kita bukan sekadar "believe in
Him"(Yoh. 3:16), tetapi lebih dari itu, kita percaya:
1) Kepada Yesus Kristus sebagai dasar pilihan Allah di dalam

kekekalan, yang sekaligus merupakan jaminan kekal yang
tak tergoyahkan (Ef. 1:4-6);

2) Kristus di dalam sejarah, menyatakan pemilihan kita oleh
Allah di dalam kekekalan (Ef. 1:7-9);

3) Kristus menyingkapkan tujuan pemilihan Allah, yaitu men-
jadi serupa dengan Kristus (Rm. 8:29), mengenakan Kristus
sebagai perlengkapan senjata terang (Rm. 13:14), dan ber-
tumbuh ke arah Kristus (Ef. 4:15). Hal yang terakhir ini
menurut Calvin, sekaligus merupakan panggilan bagi setiap
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orang percaya untuk memiliki ketekunan dan hidup yang
kudus. Melalui "union with Christ" inilah, kita juga akan diba-
wa kepada jaminan keselamatan yang berdasarkan pada
pemilihan kekal Allah.

Reprobasi sebagai Misteri Penyataan Keadilan Allah
Ketika kita masuk ke dalam pembicaraan tentang repro-

basi -- di mana Allah membiarkan sebagian orang dalam
dosanya untuk menerima hukuman (reprobat) --, Calvin
menekankan bahwa kita tidak bisa memikirkan reprobasi dan
pemilihan Allah sebagai dua hal yang bersifat paralel. Artinya,
sekalipun pemilihan dan reprobasi adalah dua hal yang memiliki
"ultimate cause"di dalam misteri kehendak Allah, dan juga mem-
iliki sebab yang dekat dengan manusia (proximate cause), tetapi
ia melihat bahwa yang membedakan keduanya adalah jikalau
dalam hal anugerah pemilihan proximate cause itu sama sekali
tidak berasal dari manusia (perbuatan manusia tidak diperhi-
tungkan sebagai penyebab), maka di dalam hal penghukuman
kekal Allah (reprobation), proximate cause mengandung aspek
kebebasan dan natur berdosa manusia (perbuatan berdosa manu-
sia turut menyebabkan penghukuman). Namun, apakah hal ini
berarti Allah secara aktif menyebabkan manusia berbuat dosa?

Calvin memang mengatakan bahwa "kehendak dan ke-
tetapan abadi Allah adalah penyebab tunggal dari segala sesuatu
yang ada". Namun, ia sama sekali tidak bermaksud untuk
melemparkan tanggung jawab atas perbuatan dosa kepada "divine
causality" (sebab ilahi) sehingga seolah-olah manusia tidak ber-
tanggung jawab atau hanya merupakan alat saja di tangan Allah.
Di dalam kasus kejatuhan Adam ke dalam dosa, ia mengatakan,
"Adam dapat tetap teguh jika ia mau, namun kejatuhannya se-
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mata-mata karena kehendaknya sendiri". Tetapi, bagaimana hal
ini tidak berkontradiksi dengan pernyataan Calvin sebelumnya
bahwa ketetapan Allah adalah "penyebab tunggal dari segala
sesuatu yang ada?"

Pertama-tama, ia mengajak kita untuk menjauhkan Allah
dari posisi yang secara aktif menyebabkan terjadinya dosa.
Kedua, untuk menjawab problem di atas, Calvin tidak memilih
argumentasi yang membedakan ketetapan Allah dengan izin Al-
lah. Sebuah pembedaan yang pada hakikatnya sama saja. Na-
mun, Calvin tetap percaya bahwa kehendak Allah adalah
penyebab tunggal dari segala sesuatu yang ada. Jika demikian,
bagaimana Allah bukan sebagai penyebab aktif perbuatan dosa
manusia? Di dalam buku yang sama (Calvin's Calvinism), ia
berangkat dari asumsi bahwa sebuah tindakan dikatakan berdosa
adalah karena motivasi yang salah dan tujuan yang jahat. Jadi,
ketika seseorang membunuh atau mencuri, perbuatan itu berdosa
adalah karena motivasi yang salah dan tujuan yang jahat.

Dengan demikian, di dalam kasus-kasus seperti pengera-
san hati Firaun atau Yudas, Calvin berpendapat, pertama, kita
mesti melihat adanya tujuan mulia dari Allah yang tak terselami
dan hikmat-Nya yang Mahabenar yang tak tergapai. Kedua,
adanya perbedaan kategori yang tak terseberangi antara kekeka-
lan dan kesementaraan sehingga kita tidak bisa mengukur apa
yang Allah lakukan di dalam kekekalan dengan kategori tem-
poral. Itu sebabnya, ia menutup penjelasannya tentang predesti-
nasi dengan pernyataan, "Seperti pernyataan Agustinus, mereka
yang mengukur keadilan ilahi dengan standar keadilan manusia te-
lah bertindak salah."

Namun, kembali kepada konteks soteriologi dalam pem-
bicaraan tentang predestinasi, maka fungsi paham reprobasi bagi
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orang-orang percaya menurut Calvin sebenarnya sama halnya
dengan anugerah pemilihan Allah, yaitu menyadarkan orang-
orang percaya supaya patuh, kagum, heran, rendah hati, dan gemetar
di hadapan kemahakuasaan Allah yang tak terselami, namun yang
telah dinyatakan dalam Alkitab. Sebagai bagian dari predestinasi,
maka sama seperti pemilihan Allah pula, paham reprobasi juga
ada di ujung pergumulan iman orang-orang yang percaya kepa-
da Kristus.
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Predestinasi dan Free Will
Bisa Berjalan tanpa Kontradiksi

Allah menciptakan manusia dan menempatkannya dalam
dimensi waktu. Sedangkan Allah sendiri berada sejak kekekalan
sampai kekekalan. Apakah kita bisa memahami kekekalan itu
sebagaimana kita memahami waktu? Kita bisa membedakan uru-
tan-urutan dalam waktu. Tapi tidak mungkin kita bisa me-
mahami urutan-urutan dalam kekekalan. Apalagi kita percaya
bahwa waktu pun diciptakan Allah. Jadi tentu yang perlu kita
ingat, jangan membatasi Allah dari sudut pandang waktu kita.
Kita juga jangan membatasi Allah berdasarkan urutan-urutan.
Sepertinya Allah harus mengerjakan A, baru kemudian B. Allah
bisa saja dalam sekejap langsung merencanakan dan mencip-
takan segala sesuatu. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Tapi
tentu untuk memahami itu semua sangat sulit.

Kejadian 2:16 Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada
manusia: “Semua pohon dalam taman ini boleh kaumakan buahnya
dengan bebas,
Kejadian 2:17 tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan
yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari
engkau memakannya, pastilah engkau mati.”

Allah menempatkan pohon pengetahuan tentang yang
baik dan jahat dalam taman Eden, menunjukan bahwa Allah
memberikan kehendak bebas untuk memilih. Seandainya Allah
menciptakan manusia yang tidak bisa memilih untuk tidak taat
pada Allah, bukankah artinya kehendak bebas manusia tidak
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sempurna? Bukankah itu yang dinamakan Robot? Apakah
dengan menciptakan manusia yang bisa berbuat dosa artinya Al-
lah menciptakan dosa?

Tidak! Dosa dimulai pada saat manusia dengan kehendak
bebasnya memilih untuk tidak taat pada perintah TUHAN.
Ketidaktaatan pada perintah Tuhan (Kej 2:17) = dosa. Berarti
dosa sebenarnya salah satu konsekuensi dari kehendak bebas
yang sempurna yang bisa memilih untuk taat atau tidak. Kesem-
purnaan kehendak bebas itulah yang memungkinkan terjadinya
dosa. Sebuah ilustrasi yang pernah saya dengar mengenai terang
dan gelap cukup menolong. Apakah gelap itu ada? Gelap hanya-
lah kondisi ketiadaan terang. Orang bisa menciptakan sumber
terang, tapi tidak mungkin menciptakan sumber gelap. Demikian
juga dosa. Dosa adalah kondisi ketidaktaatan kepada Allah.
Bukan berarti Allah menjadi sumber dosa. Dosa adalah keti-
adaan ketaatan.

Allah mau menciptakan manusia dengan kehendak bebas
yang sempurna. Namun Allah dalam ke-Mahatahuan-Nya juga
tahu bahwa ketika Dia memberikan kehendak bebas yang sem-
purna itu, suatu saat manusia akan memilih untuk tidak taat.
Tetapi Dia tetap menetapkan untuk menciptakan manusia. Ke-
Mahatahuan Allah tidak bisa kita pisahkan dari Ketetapan Allah.
Karena manusia suatu saat akan jatuh, dan Allah tahu betapa
mengerikannya konsekuensi dari kejatuhan itu, Allah dalam
kasih-Nya yang besar juga telah mempersiapkan penebusan di
dalam Kristus. Luar biasa bukan?

Konsekuensi Kejatuhan Manusia dalam Dosa
Kehendak bebas yang awalnya sempurna, di mana manu-

sia bisa memilih untuk taat kepada TUHAN atau tidak, kali ini
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telah tercemar dan di bawah kuasa dosa. Kehendak bebas itu kali
ini tidak bisa lagi memilih dengan netral dan memilih dengan
benar, karena sudah terikat. Bahkan, karena begitu kuatnya dosa
mencengkeram, kehendak bebas itu tidak bisa lagi memilih un-
tuk datang kepada Allah.

Kejadian 6:5 Ketika dilihat TUHAN, bahwa kejahatan manusia be-
sar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu mem-
buahkan kejahatan semata-mata
Efesus 2:1 Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-
pelanggaran dan dosa-dosamu.
Roma 5:12 Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia
oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu
telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah ber-
buat dosa.

Orang yang mati tidak mungkin bisa datang kepada Tu-
han. Manusia secara rohani telah mati dan kecenderungan ha-
tinya hanya akan menuju pada maut (Kej. 6:5). Kehendak bebas
itu kali ini tidak lagi sempurna dan hanya bisa memilih kepada
maut.

Inisiatif Pertolongan Allah
Sekali lagi, Allah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam

dosa dan akan mati. Karena itu dalam kemurahan kasih karunia-
Nya, Dia telah merencanakan sejak semula penebusan di dalam
Kristus. Penebusan merupakan Mahakarya Allah yang telah di-
rencanakan sebelumnya karena kasih-Nya kepada manusia yang
akan memilih untuk jatuh ke dalam dosa.

Ingatlah bahwa Allah tidak aktif dalam kejatuhan manu-
sia dalam dosa. Allah hanya mengijinkan hal itu terjadi, ber-
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dasarkan kehendak bebas manusia. Allah aktif untuk me-
nyelamatkan manusia. Bahkan karena begitu mengasihi manu-
sia, Dia sudah merencanakan sebelum manusia jatuh ke dalam
dosa.

Perhatikan beberapa pertanyaan berikut:

Apakah Allah HARUS menyelamatkan manusia?
Tidak! Karena manusia jatuh atas pilihannya sendiri. Sehingga
konsekuensinya, SEMUA MANUSIA HARUS MATI.

Apakah Allah BISA menyelamatkan semua manusia melalui
penebusan Kristus?
Bisa. Allah Mahakuasa, dan tidak terbatas oleh jumlah.

Apakah Allah HARUS menyelamatkan semua manusia me-
lalui penebusan Kristus?
Tidak! Allah punya hak penuh atas itu.

Adilkah Allah jika Dia hanya memilih beberapa orang un-
tuk diselamatkan?
Ya. Karena Allah punya hak untuk memilih siapa yang akan
diselamatkan.

Efesus 1:4 Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum
dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-
Nya.
Roma 9: 15 “Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa Aku
mau menaruh belas kasihan dan Aku akan bermurah hati kepada
siapa Aku mau bermurah hati.”
Roma 9:16 Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau
usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah.

Apakah kita bisa mengatakan Allah tidak adil karena Dia
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tidak memilih semua? Misalnya kita datang ke kolong jembatan
terus kita menjemput hanya 10 dari 100 anak jalanan berdasar-
kan kasih karunia kita, kita ajak ke rumah kita, kita kasih makan,
kita sekolahkan mereka baik-baik, dan kita perlakukan seperti
anak kita sendiri, apakah jawab kita jika 90 orang yang lain da-
tang protes karena kita hanya memilih 10? apa hak mereka untuk
protes? Demikian juga dengan Allah.

Roma 9:19 Sekarang kamu akan berkata kepadaku: “Jika demikian,
apa lagi yang masih disalahkan-Nya? Sebab siapa yang menentang
kehendak-Nya?”
Roma 9:20 Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah
Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang memben-
tuknya: “Mengapakah engkau membentuk aku demikian?”
Roma 9:21 Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah
liatnya, untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk
dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai
guna tujuan yang biasa?

Apakah dengan pilihan Allah artinya orang-orang pilihan
hanya seperti robot yang tidak bisa memilih di luar kemau-
an pencipta-Nya?
Tidak! Penebusan justru memampukan manusia dengan kehendak
bebasnya memilih untuk datang kepada Allah.

Apakah artinya orang pilihan “terpaksa” menerima pene-
busan dari Kristus?
Orang pilihan pada akhirnya akan memilih Allah dengan intervensi
Roh Kudus, tapi bukan dilakukan dengan terpaksa, tapi dengan
kehendaknya sendiri. Orang pilihan Allah adalah milik Allah.
Dia pasti akan taat pada pimpinan Allah.

Sebagaimana Roh Kudus memimpin Paulus yang awal-
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nya tidak ada sedikit pun kehendak untuk percaya pada Yesus,
justru menjadi percaya? Dengan cara membuat dia buta dan
menampakkan diri pada Paulus. Setelah kejadian itu apakah ada
pilihan lain yang paling masuk akal untuk dipilih selain percaya
pada Kristus? Tidak ada!

Apakah orang pilihan bisa untuk murtad?
Tidak! Pilihan Allah tidak mungkin gagal. Dan Allah menjamin
keselamatan manusia.

Yohanes 10:27 Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku
mengenal mereka dan mereka mengikut Aku
Yohanes 10:28 Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada
mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku
Yoh 10:29 Bapa-Ku yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih
besar dari pada siapa pun, dan seorang pun tidak dapat merebut
mereka dari tangan Bapa.

Apakah pentingnya penginjilan jika Allah telah memilih dan
pilihan itu tidak mungkin gagal?
Pemilihan Allah justru memulihkan kehendak bebas manusia untuk
berbuat baik. Jadi kemampuan manusia berbuat baik adalah kare-
na Roh Kudus sekarang berintervensi dalam kehidupannya untuk
memimpin dia pada kekudusan keserupaan dengan Kristus.

Efesus 1:4 Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum
dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-
Nya.
8:29 Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga
ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gam-
baran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di
antara banyak saudara.
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I Korintus 15:10 Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah se-
bagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianuge-
rahkan-Nya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja
lebih keras dari pada mereka semua; tetapi bukannya aku, melain-
kan kasih karunia Allah yang menyertai aku.

Tujuan pemilihan adalah memampukan manusia untuk
hidup kudus dan tak bercacat, dan menjadi serupa Kristus. Orang
pilihan sejati tidak mungkin menyia-nyiakan keselamatan. Tidak
mungkin onkang-ongkang kaki. Justru dengan pertolongan Roh
Kudus, mereka akan dipakai untuk bekerja lebih keras untuk
memberitakan Injil. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku orang pili-
han tapi tidak pernah memberitakan Injil, itu bukanlah ciri orang
pilihan.

Predestinasi menunjukkan kasih Allah bagi manusia yang
telah salah memanfaatkan kehendak bebasnya yang sempurna.
Predestinasi memulihkan kehendak manusia untuk mampu datang
kepada Allah. Jadi predestinasi tidak bertentangan dengan ke-
hendak bebas manusia.
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Diselamatkan atau dikutuk

Alkitab memberi jawaban mengapa kita diselamatkan.
Pertama, mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat kita.
Ayat-ayat dalam Alkitab memberitahukannya kepada kita, seper-
ti pada Yohanes 1:12; Roma 10:9; 1 Petrus 1:8b-9. Kedua, Roh
Kudus membuka hati kita kepada Injil. Kita melihat sepanjang
sejarah serta cerita Alkitab di mana kejatuhan manusia dalam
dosa membuat manusia tidak mampu untuk percaya kepada kar-
ya keselamatan. Tetapi Tuhan sendiri yang sesungguhnya beker-
ja terlebih dahulu dalam hati kita (Kis. 16:14; 1Kor. 12:3). Allah
membuka hati kita kepada Kristus, dan Roh Kudus memam-
pukan kita mengakui Yesus adalah Tuhan (Yoh. 6:44). Ketiga,
kita selamat karena Kristus mati dan bangkit untuk me-
nyelamatkan. Seseorang tidak diselamatkan hanya karena
percaya fakta historis tentang Yesus. Orang bisa percaya segala
kebenaran tentang Yesus tetapi tidak selamat. Iman keselamatan
berarti percaya Kristus yang mati dan bangkit untuk me-
nyelamatkan orang berdosa (1Kor. 15:3-4; Kis. 16:31). Keempat,
kita selamat karena Bapa telah memilih sebelum penciptaan.
Alasan utama kita diselamatkan adalah karena Bapa terlebih du-
lu memilih dan mengasihi kita sebelum dunia diciptakan (Ef.
1:4; 2Tim. 1:9; Why. 17:8).

Manusia yang dihukum Allah juga dinyatakan di dalam
Alkitab. Pertama, karena actual sin kita. Kita dihakimi Allah ka-
rena kesalahan mengggunakan free will kita (Hos. 4:9; Yoh. 5:28
-29; Rm. 2:8-9; Gal. 6:7-8). Penghakiman Allah berdasarkan apa
yang kita pikirkan (1Kor. 4:5), ucapkan (Mat. 12:36), dan per-
buat (Why. 20:12-13). Kedua, karena original sin dari  Adam.
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Adam sebagai manusia pertama dan wakil seluruh umat manusia
yang jatuh dan berdosa (Rm. 5:12-19). Ketiga, manusia dihukum
Allah karena Allah membuang (passed over, reprobate). Dalam
Yohanes 10:25-28 Yesus mengatakan hal yang mungkin terbalik
dari yang kita pikirkan. Yesus tidak mengatakan, “Kamu bukan
domba-Ku karena kamu tidak percaya,” melainkan berkata,
“Kamu tidak percaya karena kamu bukan domba-Ku.” Tuhan
memilih dan membagi siapa yang adalah domba-Nya dan siapa
yang bukan (mana domba dan mana kambing). Yesus berkata
domba-Nya mendengarkan suara-Nya dan mengenal-Nya, dan
mengikuti-Nya. Tetapi kepada kambing Ia berkata, “Kamu tidak
percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku.” Inilah
reprobasi. Tuhan memilih siapa yang Ia tidak selamatkan. Petrus
juga mengatakan hal serupa dalam suratnya (1Ptr. 2:7-8 men-
gutip Mzm. 118:22; Yes. 8:14).
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Kesimpulan

Dengan menempatkan doktrin predestinasi dalam
konteks soteriologi, Calvin berusaha menunjukkan bahwa
fungsionalitas doktrin predestinasi sebagai dasar jaminan kesela-
matan dapat ditimba oleh setiap orang percaya. Hal ini bisa ter-
jadi apabila kita memulai pemahaman tentang predestinasi
dengan berangkat dari tanda-tanda keselamatan yang Allah nya-
takan kepada kita, dan dengan memandang kepada Yesus
Kristus sebagai " the mirror of election". Cara seperti ini sudah
tentu bukan jaminan untuk meniadakan sifat misteri doktrin pre-
destinasi, melainkan justru karena kesadaran bahwa doktrin ini
penuh dengan misteri ilahi.

Dengan demikian, cara yang dipakai oleh Calvin ini
membawa orang percaya kepada sebuah relasi yang paradoks
antara pergumulan iman tentang jaminan keselamatan dan pre-
destinasi. Di satu pihak, predestinasi sebagai misteri (tetapi yang
telah dinyatakan oleh Allah) adalah penyebab iman, di lain
pihak, hal itu hanya bisa dipahami ketika iman sebagai jaminan
yang membawa kita kepada rahasia predestinasi Allah. Jadi di
sini, pergumulan dengan kebenaran predestinasi bersifat dua
arah. Artinya, kita berangkat dari keyakinan akan berita Alkitab
tentang ketetapan Allah sebagai sumber keselamatan kita, na-
mun keyakinan itu baru dapat benar-benar kita gapai ketika kita
menempatkan ketetapan Allah di ujung pergumulan iman kita.

Dalam tradisi kekristenan diyakini kejatuhan manusia
dalam dosa membuat manusia tidak mampu menyelamatkan
dirinya sendiri. Kita berdosa terhadap Tuhan. Tuhanlah yang
menentukan pemulihan relasi tersebut. Namun peran manusia
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bukannya tidak ada sama sekali, sekalipun kita meyakini itu se-
mata hanya karena anugerah Allah.

Dalam ilustrasi klasik, yang terbilang menyederhanakan,
ini dianalogikan seperti kita berbuat jahat kepada orang lain,
maka sekalipun kita ingin berbaikan, yang menentukan hu-
bungan itu pulih adalah kalau orang yang dijahati mau mengam-
puni atau tidak. Tapi sebaliknya, kalau orang yang dijahati mau
mengampuni tapi kita merasa tidak bersalah dan tidak butuh ber-
baikan, maka pemulihan relasi itu pun tidak mungkin. Oleh kare-
na itu, pelaku utama keselamatan adalah Allah yang mau men-
damaikan seluruh ciptaan dengan diri-Nya, tetapi ada peran
manusia dalam merespon penyataan Allah ini.

Bahkan dalam konteks keselamatan dari sisi positif,
peran manusia itu amat jelas. Kita diselamatkan untuk
mengerjakan perbuatan baik yang telah Allah persiapkan (Ef.
2:10). Keselamatan di sini dipahami sebagai pembebasan kita
dari perbudakan dosa dan kedagingan, dan hidup dalam pemuli-
han hubungan dengan Allah dan berkarya untuk kemuliaan Al-
lah dan kebaikan semua ciptaan. Dalam bahasa khas GKI kita
menjadi rekan sekerja Allah dalam mengupayakan keselamatan itu.

Mengutip perkataan Agustinus, Calvin berkeyakinan
bahwa menggumuli predestinasi berarti kita telah memasuki
jalur iman. Ketika iman kita membawa kepada keyakinan akan
anugerah pemilihan Allah, dampak baliknya adalah penghiburan
dan sekaligus panggilan untuk hidup suci. Namun, yang ter-
penting dalam usaha memahami predestinasi adalah "Mari kita
berpegang teguh pada iman. Ia memimpin kita ke kamar Raja, tempat
tersimpan seluruh harta pengetahuan dan kebijaksanaan."
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