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ABSTRAK 

 

Hengki Wijaya : “Analisis Biblika Mengenai Penanggalan Manusia Lama dan 

Pengenaan Manusia Baru Berdasarkan Perspektif Surat Efesus 4:17-32 .” (Dibimbing 

oleh Pdt. Dr. Daniel Ronda). 

 
 

Kontras antara manusia lama dan manusia baru telah begitu sering ditafsirkan 

sebagai kontras antara manusia baru dan manusia lama di dalam orang percaya. 

Pergumulan ini dialami oleh orang percaya karena tidak memahami maksud Paulus 

tentang penangggalan manusia lama dan pengenaan manusia baru, sehingga jemaat 

tidak  bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu tujuan penulisan ini 

adalah: Pertama, menganalisis secara biblika tentang penanggalan manusia lama dan 

pengenaan manusia baru berdasarkan perspektif Surat Efesus 4:17-32; Kedua, untuk 

mengetahui apakah manusia lama dan manusia baru, kedua-duanya dimiliki oleh orang 

percaya; Ketiga, mengetahui implikasi teologis dan praktis tentang pengenaan manusia 

baru berdasarkan Efesus 4:17-32.  

 Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan “Analisis Biblika mengenai 

Penanggalan manusia Lama dan Pengenaan Manusia Baru Berdasarkan  Efesus 4:17-32 

adalah sebagai berikut. Pertama, penanggalan manusia lama berarti orang percaya 

menanggalkan kejahatan dan dosa di mana orang percaya tidak lagi hidup seperti orang-

orang yang tidak mengenal Allah dan hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Kedua, 

penanggalan manusia lama dan pengenaan manusia baru menyatakan status baru di 

dalam Kristus. Ketiga, status orang percaya menjadi manusia baru adalah sekali untuk 

selama-lamanya, namun proses untuk menjadi manusia baru adalah peristiwa yang 

terus-menerus diperbarui untuk serupa dengan gambar-Nya yang sesuai dengan 

kehendak-Nya. Keempat, implikasi teologis tentang penanggalan manusia lama dan 

pengenaan manusia baru adalah: 1) Peristiwa pengudusan  yang terjadi sekali dalam 

kehidupan orang percaya, namun melanjutkan dampak yang dihasilkan dari pemutusan 

dari manusia lama untuk menghidupi manusia baru di dalam Kristus; 2) Proses 

menjalani kehidupan baru adalah suatu peritiwa di mana orang percaya terus-menerus 

diperbarui oleh Roh Kudus untuk menghasilkan kehidupan baru; 3) Manusia baru 

adalah ciptaan yang baru yang serupa dengan gambar-Nya. 4) Manusia baru adalah 

karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Kelima, implikasi praktis tentang 

penanggalan manusia lama dan pengenaan manusia baru adalah tanggung jawab orang 

percaya yang memahami status baru di dalam Kristus dan menyatakan pertobatan di 

dalam hidupnya disertai dengan pembaruan pikiran seperti pikiran Kristus dan 

melakukan nasihat-nasihat praktik hidup baru seperti berkata benar, menjadi berkat, 

menyatakan kebenaran dan kekudusan melalui kemarahan yang benar, tidak 

mendukakan Roh Kudus dengan membuang kejahatan dan mengenakan kasih di dalam 

Kristus. 

 

 

 

 

Kata kunci: penanggalan, pengenaan, manusia lama, manusia baru, status baru, 

persatuan, di dalam Kristus, Roh Kudus, pertobatan, kekudusan, hidup baru, Efesus 

4:17-32  
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KATA PENGANTAR 

 

Segala yang terjadi di dalam hidupku adalah proses yang Tuhan Yesus izinkan 

terjadi untuk menjadikan kebenaran-Nya hidup dan berkuasa untukku. Segala 

kemuliaan hanya bagi-Nya dan kasih karunia-Nya melimpah di dalam hidupku. Ucapan 

syukur kepada-Nya atas hikmat-Nya dan pertolongan-Nya yang begitu ajaib hingga 

akhirnya dapat menjadi berkat bagiku dan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau 

selalu nomor satu di dalam hidupku (number ONE in my life). 

Penulisan tesis yang dimulai dengan sebuah ide dan dalam proses untuk mengenal 

Dia dan mengalami-Nya, hingga Dia menyatakan diri-Nya melalui kebenaran-Nya 

mengahsilkan damai sejahtera dan pemahaman yang benar tentang penanggalan 

manusia lama dan mengenakan manusia baru.  Penulis mengucapkan terimakasih 

kepada:  

Pertama, Pdt. Dr. Daniel Ronda, sebagai ketua Sekolah Tinggi Theologia Jaffray 

Makassar dan sebagai pembimbing tesis, inspirator, sahabat yang memberikan teladan 

dan apresiasi. 

Kedua, Pdt. Made Astika, Ph.D, sebagai Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi 

Theologia Jaffray Makassar yang telah memberikan persetujuan dan legalitas melalui 

Surat Keputusan kepada penulis untuk melaksanakan penulisan tesis  sebagai syarat 

dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Dua di Sekolah Tinggi Theologia 

Jaffray Makassar. Beliau juga sebagai tim penguji bersama dengan Pdt. Dr. Peniel 

Maiaweng. Terima kasih atas masukan dan saran yang membangun untuk tesis ini. 
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Ketiga,  Staf  dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar, 

yang telah memberikan perhatian dan bimbingannya kepada penulis selama mengikuti 

pendidikan di Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar. 

Keempat, sahabat Jaffray di kampus yang spesial. Terima kasih atas doa-doanya 

untuk kami semua wisudawan/ti tahun 2014. Empat tahun perjuangan akhirnya 

berujung pada kedewasaan berpikir dan terus dibarui oleh pengenalan akan Dia dan 

kepercayaan-Nya untukku di mana aku hadir untuk sahabat-sahabat Jaffray di kampus 

tercinta. 

Kelima, untuk keluarga tercinta, ayahanda, ibunda dan adik-adikku yang 

kukasihi. Terima kasih atas dukungan doa dan kesetiaannya untuk menanti janji Tuhan 

tergenapi di dalam hidupku. 

Keenam, untuk Laskar Kristus dan hamba-Nya sekaligus Gembala GKII 

Ekklesia Apostolik yang memberikan restu dan doa-doanya. Tuhan Yesus memberkati. 

 

Makassar, 23 Juni  2014 

Penulis, 

 

Hengki Wijaya 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Paulus menulis surat Efesus untuk mengingatkan orang-orang percaya tentang 

pentingnya keselamatan yang Allah telah berikan kepada mereka di dalam Kristus. 

Selanjutnya surat tersebut berfungsi untuk menerangi mereka mengenai pentingnya gereja 

dalam administrasi Allah (Efesus 3:8). Gereja harus menjaga kesatuan antara semua 

konstituennya, Yahudi dan bukan Yahudi, untuk menjadi kesaksian yang tepat dari karya 

penyelamatan Allah di dalam Kristus. Bagian kedua dari alamat surat bagaimana orang 

Kristen harus hidup, baik dalam kehidupan pribadi orang percaya dan dalam hubungan 

dengan orang lain, karena pada hari itu, seperti di dalam orang percaya, masyarakat dan 

kuasa spiritual yang tak terlihat (Ef. 3:10) hanya dapat melihat kemuliaan Allah melalui 

kehidupan manusia.
1
 

Paulus mendesak para pembacanya untuk  hidup orang percaya sebagai orang-orang 

yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Untuk menjadi umat Allah yang 

baru,  menjadi gereja Tuhan, untuk menjadi komunitas yang bersatu dan sedang dibangun 

untuk  kedewasaan dan menjadi seperti Kristus. Tetapi hidup lama kita  yaitu 

pemberontakan berdosa tidak dapat diperbaiki menjadi kehidupan  layak bagi panggilan 

tersebut. Untuk hidup layak bagi panggilan, kita harus diciptakan, diberi kehidupan 

baru.  Ada perbedaan yang sangat besar antara kehidupan orang-orang yang tidak 

mengenal Allah dan kehidupan di dalam Tuhan. Dua cara hidup yang berlawanan.  Orang 

                                                      
1
 Corey Keating, Exegesis of Ephesisans 3:14-19 (California: Fuller Theological Seminary, 2003), 4; 

diakses pada tanggal 14 Januari 2014; tersedia di 

http://www.ntgreek.org/SeminaryPapers/Exegetical%20Paper%20on%20Ephesians%203_14-19.pdf 

 

1 1 



2 

 

Kristen harus hidup lagi sama seperti orang yang belum percaya. Karena orang-orang 

kafir (orang yang belum percaya kepada Tuhan)  hidup terpisah dari Allah dan hidup tanpa 

Allah adalah sia-sia. Hidup tanpa Allah berarti telah kehilangan hubungan 

dengan  realitas. Tanpa mengenal Allah, apa pun yang menjadi fokus di pikiran orang yang 

belum percaya adalah sia-sia. Para penerima surat hidup di lingkungan di mana mereka 

dikelilingi oleh orang-orang kafir dan penyembahan berhala. Sama seperti dalam situasi 

orang percaya hari ini, dikelilingi oleh orang-orang yang hidup tanpa mengacu kepada 

Allah. Pembaca Paulus yang tinggal di dalam dan di antara budaya penyembahan berhala, 

dan  tidak mengenal Allah (Efesus 4:17-19). 

Orang Kristen yang telah meninggalkan dosanya, yaitu menanggalkan manusia 

lamanya serta kelakukannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus 

diperbarui (Efesus 4:23-24; Kolose 3:9-10) di dalam Kristus. Richard L. Pratt berpendapat 

bahwa orang-orang yang percaya dalam Kristus diperbarui secara terus menerus menurut 

sifat mereka yang semula sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa 

Allah. Mereka diberikan kebenaran, kesucian, dan pengetahuan yang benar, di mana semua 

itu telah hilang pada waktu kejatuhan. Itulah sebabnya perhatian khusus harus diberikan 

pada fakta bahwa pembaruan melalui kelahiran baru tidak hanya meliputi sebagian dari 

manusia, melainkan meliputi seluruh karakternya, bahkan proses berpikirnya. Manusia 

tidak diselamatkan untuk sekedar berada dalam keadaan yang manis dan menyenangkan. 

Namun, manusia diperbarui sebagai ciptaan baru dan dikembalikan kepada asal mula 

keberadaan manusia sebagai gambar Allah melalui kelahiran baru.
2
 Inilah janji firman 

Tuhan bagi mereka yang percaya dan mengaku dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan 

Juruselamat kita. Dan bagi setiap pribadi yang telah menerima Yesus Kristus sebagai 

Tuhan dan  Juruselamat, harus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut 

                                                      
2
 Richard L. Pratt, Menaklukkan Segala Pikiran Kepada Kristus (Malang: Seminari Alkitab Asia 

Tenggara, 2003), 57-58. 
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kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya dan meninggalkan 

dosa atau kehidupan lama yang tidak memuliakan Allah, sehingga dapat disebut sebagai 

murid Kristus sejati dan dapat menyatakan kehidupan Kristus bagi dunia lewat praktik 

kehidupannya.  

 Pandangan Sinclair B. Ferguson berkata bahwa orang yang telah menerima Kristus 

dan percaya kepada-Nya harus sungguh-sungguh membenci dosa, berpaling dari dosa 

kepada Allah, dan memiliki kesungguhan hati untuk taat kepada Allah.
3

 Namun, 

kenyataannya setiap orang Kristen pasti pernah bergumul dengan dosa yang ada pada 

dirinya. Orang percaya mengetahui bahwa itu dosa namun tetap melakukan perbuatan yang 

sama. Ada yang terus bergumul dengan emosi marah; tidak mau marah namun masih  

marah. Ada yang bergumul dengan dosa berbohong tetapi saja mengulanginya.
4
 

 Kenyataannya ini juga terjadi pada gereja yang hidup di dalam kesenangan dosa dan 

tidak sungguh-sungguh hidup sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Tidak dapat 

disangsikan bahwa masih banyak orang Kristen yang belum sungguh-sungguh 

meninggalkan kehidupan yang lama yaitu kehidupan yang penuh dengan dosa dan tidak 

mengenakan kehidupan yang baru di dalam Kristus.  

Paulus mengontraskan manusia lama yang dihubungkan dengan kehidupan berdosa 

dengan manusia baru yang telah kita kenakan, karena sekarang kita telah berada di dalam 

Kristus. Berkenaan dengan pertanyaan mengenai hubungan antara dua diri atau manusia 

ini, para teolog Reformed memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian besar pandangan 

teolog Reformed, berpegang bahwa manusia lama dan baru adalah aspek-aspek dari orang 

percaya yang bisa dibedakan. Sebelum konversi, orang-orang percaya hanya memiliki satu 

                                                      
3
 Sinclair B. Ferguson, Kehidupan Kekristenan Sebuah Pengantar Doktrinal (Surabaya: Penerbit 

Momentum, 2007), 97. 

 
4
  Paul Gunadi,  Manusia Baru; diakses 8 Januari  2012; tersedia di 

http://www.telaga.org/audio/manusia_baru  
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manusia yang lama; akan tetapi di saat konversi mereka mengenakan manusia baru tetapi 

belum menghilangkan manusia yang lama secara total. Menurut pandangan ini, orang 

Kristen dipahami terdiri dari sebagian manusia baru dan sebagian manusia lama. 

Terkadang manusia lama ini yang berkuasa, tetapi di waktu-waktu lain manusia baru ini 

yang memegang kendali; pergumulan hidup menurut pandangan ini adalah pergumulan 

antara kedua aspek dari keberadaan orang percaya ini.
5
 

Sebagai contoh, bagaimana seseorang yang menjadi pendukung utama pandangan ini 

mendeskripsikan pertempuran melawan dosa di dalam diri orang-orang percaya, yaitu 

suatu pergumulan atau pertarungan dua kubu yang berbeda satu dengan yang lain dalam 

satu pribadi orang percaya: 

Pergumulan (di dalam hidup Kristen) … adalah antara manusia yang berhati rohani 

yang telah diciptakan serupa dengan Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang 

sejati, melawan manusia lama, yang walaupun sudah terdepak dari posisi sentral, 

tetapi masih ingin mempertahankan eksistensinya, dan yang bertarung dengan 

semakin garang seiring semakin banyaknya kekuasaan yang direbut darinya… Ini 

adalah pergumulan antara dua orang di dalam satu pribadi… Dengan demikian, di 

dalam setiap pertimbangan dan tindakan orang percaya, yang baik dan yang jahat 

masih terpilin bersama sebagaimana sebelumnya, … di dalam semua pikiran dan 

tindakan orang percaya tersebut hadir sesuatu dari manusia lama dan sesuatu dari 

manusia baru.
6
 

 

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh John Murray yang merangkumkan 

pemikiran mengenai manusia lama dan baru ini untuk kemudian ditolaknya yang dikutip 

oleh Anthony A. Hoekema dalam bukunya Diselamatkan Oleh Anugerah: 

Kontras antara manusia lama dan manusia baru telah begitu sering ditafsirkan 

sebagai kontras antara manusia baru dan manusia lama di dalam orang percaya. 

Dengan demikian, antitesis kekudusan dan dosa yang terdapat di dalam diri orang 

percaya … merupakan antitesis antara manusia baru dan manusia lama di dalam 

dirinya. Orang percaya sekaligus adalah manusia baru; ketika dia berbuat benar maka 

dia  melakukannya  sesuai dengan manusia baru yang merupakan keberadaan dirinya 

                                                      
5
 Anthony A. Hoekema,  Diselamatkan Oleh Anugerah  (Surabaya: Penerbit Momentum, 2010),  291. 

 
6
 Hoekema,  Diselamatkan Oleh Anugerah,  291-292. 
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sekarang; ketika dia berbuat dosa, dia bertindak sesuai dengan manusia lama yang 

juga merupakan dirinya sekarang. Penafsiran ini tidak mendapatkan dukungan dalam 

ajaran Paulus.
7
  

 

Berdasarkan pendapat di atas nyata bahwa ada perbedaan antara manusia lama dan 

manusia baru. Manusia baru berarti ciptaan yang baru dan manusia lama tidak lagi 

disandang oleh orang-orang percaya. Ada beberapa pandangan tentang pengertian manusia 

lama dan baru sebagai berikut. 

John Murray menyatakan pengertian manusia lama dan manusia baru dengan baik: 

Manusia lama adalah manusia yang belum diregenerasikan; manusia baru adalah 

manusia yang telah diregenerasikan, yang diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan baik. Adalah tidak benar untuk menyebut orang 

percaya sebagai manusia baru dan manusia lama, itu sama halnya dengan 

menyebutnya manusia yang telah diregenerasikan sekaligus manusia yang belum 

diregenerasikan. Dan juga tidak benar untuk mengatakan bahwa di dalam diri orang 

percaya terdapat manusia lama dan manusia baru. Pemikiran seperti ini tidak 

memiliki dasar kebenarannya dan ini hanyalah suatu bentuk prasangka terhadap 

doktrin yang begitu gigih ditegakkan oleh Paulus ketika dia berkata, “Manusia lama 

kita telah disalibkan.”
8
 

 

 Penekanannya di sini adalah setiap orang percaya mengalami hidup baru yang telah 

mengalami kematian atas manusia lamanya atau dosanya dan dibebaskan dari perbudakan 

dosa dan mengalami kemerdekaan atas dosa dan menerima kehidupan kekal serta hidup di 

dalam cara yang baru yaitu dengan ketaatan penuh pada Kristus dalam tindakan dan 

perbuatan karena Allah telah merebut kita dari gelap menuju terang dan menjadi anak-anak 

terang. 

Pemikiran tentang konsep manusia lama dan baru dijelaskan secara lengkap dalam 

surat-surat Paulus yang dituliskannya selama di dalam penjara. Surat Kolose dan surat 

Efesus menjelaskan tentang manusia lama dan manusia baru. Pada awal surat Efesus, 

Paulus mengingatkan jemaat Efesus yang percaya kepada Tuhan Yesus, “Sebab di dalam 

                                                      
7
 John Murray, Principle of Conduct (Grand Rapids: Eerdmans, 1957), 211-212. Dikutip oleh 

Anthony A. Hoekema,  Diselamatkan Oleh Anugerah , (Surabaya:Penerbit Momentum, 2010),  280. 

 
8
  Murray, Principle of Conduct, 218. Dikutip oleh Anthony A. Hoekema, Diselamatkan Oleh 

Anugerah, (Surabaya: Penerbit Momentum, 2010), 283. 
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Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat 

di hadapan-Nya.  Ada maksud Allah telah memilih kita menjadi umat pilihan-Nya untuk 

percaya kepada-Nya yaitu hidup kudus berdasarkan kebenaran-Nya dan di dalam Dia, kita 

mendapatkan kekudusan itu. Secara spesifik dalam Efesus 4 yang terbagi dalam dua bagian 

yaitu kesatuan gereja (Efesus 4:1-16) dan nasihat Paulus tentang praktik manusia baru 

yaitu menanggalkan dosa dan melakukan kebenaran dan kekudusan. 

Allah menghendaki umat-Nya hidup di dalam pengudusan. Menurut Alkitab 

menyatakan “Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-

Nya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya 

dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diri-

Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat 

kudus dan tidak bercela (Efesus 5:22-33). Kitab Efesus secara khusus menjelaskan tentang 

frase “menanggalkan manusia lama” dan “mengenakan manusia baru” (Efesus 4:22, 24). 

Penyataan firman Tuhan ini menyiratkan bahwa Paulus menginginkan jemaat di Efesus 

sebagai gereja tidak hanya hidup dalam kesatuan (4:1-16), hidup dalam kasih (5:25-27), 

melainkan mengenakan manusia baru di dalam Kristus (4:17-32). 

Berdasarkan latar belakang masalah-masalah yang ada di atas dan pandangan yang 

berbeda tentang hidup kudus sebagai perwujudan manusia baru dan meninggalkan manusia 

lama (hidup tidak kudus) yang menjadi perdebatan dan pergumulan orang-orang percaya 

maka penulis tertarik menyelidiki Alkitab tentang hidup kudus berdasarkan surat Efesus 

4:17-32 dan sekaligus penulis memberi judul tesis ini adalah “ANALISIS BIBLIKA  

MENGENAI PENANGGALAN MANUSIA LAMA DAN PENGENAAN MANUSIA 

BARU BERDASARKAN PERSPEKTIF SURAT EFESUS 4:17-32.”  
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Pokok Masalah 

 

 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulisan tesis ini akan dilakukan 

berdasarkan empat pokok masalah utama sebagai berikut: 

Pertama, apakah maksud Paulus tentang penanggalan manusia lama dan pengenaan 

manusia baru berdasarkan surat Efesus 4:17-32?  

Kedua, apakah manusia lama dan manusia baru adalah status atau suatu proses yang 

terjadi di dalam orang-orang percaya saat ini? 

Ketiga, apakah saja implikasi teologis dan praktis tentang penanggalan manusia lama 

dan pengenaan manusia baru berdasarkan surat Efesus 4:17-32?  

Tujuan Penulisan 

 Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas maka tujuan penulisan tesis ini antara 

lain: 

 Pertama, menganalisis secara biblika tentang penanggalan manusia lama dan 

pengenaan manusia baru berdasarkan perspektif Surat Efesus 4:17-32. 

 Kedua, untuk mengetahui apakah manusia lama dan manusia baru, kedua-duanya 

dimiliki oleh orang percaya. 

 Ketiga, mengetahui implikasi teologis dan praktis tentang pengenaan manusia baru 

berdasarkan Efesus 4:17-32. 

Metode Penulisan 

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian naskah Alkitab, 

yaitu dengan kajian eksegesis Alkitab untuk menemukan kajian manusia baru berdasarkan 

konteks Surat Efesus 4:17-32. Penulis mengadakan penelitian literatur terhadap berbagai 

sumber atau naskah-naskah yang memiliki korelasi dengan judul, antara lain: buku 

tafsiran-tafsiran surat Efesus, buku konkordansi, kamus Alkitab, program Bible Study dan 
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buku-buku yang berhubungan dengan manusia baru dan praktik hidup baru yang disusun 

secara eksposisi untuk mencapai tujuan penulisan yang sesuai dengan Alkitab. Metode 

eksegesis ini menyelidiki makna kata dan penggunaannya yang dihubungkan dengan 

konteks perikop Surat Efesus 4:17-32 dengan mempertimbangkan maksud penulis aslinya 

terhadap keseluruhan isi surat Efesus. Struktur teks surat Efesus 4:17-32 menjelaskan 

ekposisi penulisan ini yang berhubungan dengan penanggalan manusia  menurut pemikiran 

teologis Paulus. 

Batasan Penulisan 

 Dalam penulisan tesis ini, mengingat pengajaran tentang pengudusan dalam hal 

praktik kekudusan maka penulis membatasi tulisan ini pada pengajaran Paulus tentang 

hidup kudus khususnya pada perikop surat Efesus 4:17-32. Pengambilan ayat-ayat kitab 

lain dan adanya kesejajaran ayat dengan surat Efesus 4:17-32 digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan dukungan terhadap pengajaran hidup baru berdasarkan perspektif surat 

Efesus 4:17- 32.  Dalam hal ini penulis membatasi penulisan ini dengan menjawab pokok 

masalah penulisan tesis ini. 

Manfaat Penulisan 

 Adapun manfaat penulisan tesis ini adalah: 

Pertama, untuk memberikan pengertian yang benar tentang status hidup baru dan 

proses hidup baru di mana penulis dapat menghidupi apa yang dikajinya dan bermanfaat 

untuk mengubah pola pikir penulis mengenai topik manusia baru ini. 

Kedua, untuk menambah pengetahuan dan penyadaran baru bagi penulis dan 

pembaca akademis di dalam membangun teologi yang benar tentang manusia baru, dan 

melatih hidup baru di dalam Kristus yang akhirnya mengubah kehidupan pribadi penulis 

yang diperbarui terus-menerus di dalam Kristus. 
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Ketiga, bermanfaat bagi hamba Tuhan dan pelayan gereja dalam pelayanan kepada 

jemaat yang mengalami pergumulan dosa, dan menjadi pengajaran dalam pemuridan di 

gereja dan pendidikan teologi. 

Keempat, bermanfaat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Magister Teologi 

Bidang Pastoral di Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 

Sistematika Penulisan 

 Untuk lebih mudah dalam memahami pengajaran hidup kudus berdasarkan surat 

Efesus 4:17-32, maka penulis memaparkan sistematika penulisan tesis sebagai berikut:  

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan pokok 

masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, batasan penulisan, manfaat penulisan, 

sistematika penulisan. 

 Bab dua merupakan eksposisi Surat Efesus 4:17-32 yang menjelaskan latar belakang 

surat Efesus yang terdiri dari penulis surat Efesus, waktu penulisan surat Efesus, penerima 

surat Efesus, tujuan penulisan surat Efesus, keabsahan surat Efesus, keunikan kitab, latar 

belakang kota Efesus, dan jemaat Efesus, garis besar surat Efesus, struktur surat Efesus 

4:17-32. Selanjutnya penafsiran surat Efesus 4:17-32 terdiri atas manusia lama yaitu status 

manusia lama dan perbuatan manusia lama dan manusia baru yaitu belajar mengenal 

Kristus, menanggalkan manusia lama, mengalami pembaharuan dalm roh dan pikiran, 

mengenakan manusia baru, dan praktik manusia baru di dalam Kristus. 

 Bab tiga berisi implikasi teologis surat Efesus 4:17-32 tentang status manusia baru, 

panggilan Allah, pembaruan pikiran, persatuan di dalam Kristus, ciptaan baru menurut 

gambar Allah, Roh Kudus yang memeteraikan pada hari penyelamatan. 

Bab empat merupakan implikasi praktis terdiri atas respons orang-orang percaya 

terhadap kehidupan manusia baru yaitu menanggalkan manusia lama, diperbarui dalam 

roh, mengenakan manusia baru dan praktik manusia baru yaitu berkata yang benar,bekerja 
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untuk memberkati, hidup dipimpin Roh Kudus, tindakan kasih yang mesra dan 

mengampuni dalam kehidupan orang percaya dalam persekutuan dengan Tuhan yang 

semakin dekat dengan-Nya menurut kehendak Allah. 

Bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang 

berhubungan dengan tujuan penulisan tesis ini. 
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BAB II 

EKPOSISI PENANGGALAN MANUSIA LAMA DAN  

PENGENAAN MANUSIA BARU BERDASARKAN SURAT EFESUS 4:17-32 

 

Latar Belakang Surat Efesus  

Secara paling sederhana Perjanjian Baru terdiri atas dua tema dasar: 1) bagaimana 

kita ditebus oleh Allah, dan 2) bagaimana kita harus hidup sebagai umat tertebus itu. Pasal 

1-3 (Ef. 1:1-3:21) secara umum membahas tema yang pertama, sedangkan pasal 4-6 (Ef. 

4:1-6:24) difokuskan pada yang kedua. Pasal 4-6 (Ef 4:1-6:24) pada umumnya terdiri atas 

arahan-arahan praktis bagi gereja mengenai tuntutan penebusan di dalam Kristus atas 

kehidupan pribadi dan kehidupan orang percaya.
9
 Secara khusus bagian pertama pasal 4 

ditandai dengan kesatuan: di situ kata-kata “dalam Dia”, “oleh Dia” dan “kepada Dia” 

memainkan peranan penting. Bagian pertama adalah pemberitaan, pengajaran dan doa. 

Bagian kedua pasal 4 ditandai oleh keanekaragaman pelayanan, sikap, dosa, peraturan 

praktis. Bagian kedua ini adalah nasihat. Bagian pasal 4 ini dimulai dengan “kesatuan 

jemaat” (4:1-16), yang terdiri dari kesatuan Roh (4:1-6), Tuhan dan pelayan-pelayan-Nya 

(4:7-12) dan pertumbuhan jemaat (4:13-16).
10

  

Pasal 1 diawali dengan salam pembuka (1:1-2) dengan suatu ucapan syukur atas 

anugerah keselamatan yang direncanakan dari kekekalan yang lampau dan kini diwujudkan 

dalam kehidupan orang percaya.
11

 Kemudian (1:3-23) Paulus membahas tentang 

keutamaan Kristus dalam penebusan yaitu keutamaan-Nya dalam rencana Bapa (1:3-6), 

                                                 
9
 Kitab Efesus; diakses tanggal 8 Januari  2012;tersedia di 

http://www.sabda.org/sejarah/artikel/pengantar_full_life_efesus.htm; dikutip dari Donald C. Stamps (ed.), 

Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan  (Malang: Gandum Mas dan LAI, 2000). 

 
10

 J. L. Ch. Abineno, Tafsiran Alkitab Surat Efesus, Cetakan kedelapan  (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

2003), 111. 

 
11

 Philip Johnston, IVP Introduction to the Bible (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2011), 362.  

11 
11 
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keutamaan-Nya dalam partisipasi orang percaya (1:7-12), keutamaan-Nya dalam 

penerapan Roh Kudus (1:13-14), dan diakhir dari pasal ini berisi doa Paulus supaya orang 

percaya memperoleh penerangan rohani (1:15-23).
12

 Pasal 2 pendamaian orang Yahudi dan 

bukan Yahudi dengan Allah. Di sini Paulus ingin mengingatkan situasi para pembaca yang 

sepertinya tanpa harapan menghadapi kematian dan penghukuman serta kelepasan oleh 

Allah yang luar bisaa. Batas-batas antara orang Yahudi dan bukan Yahudi kini telah 

dihancurkan dan pendamaian melalui salib telah tercapai. Orang-orang Yahudi yang 

percaya kepada Yesus Kristus sekarang dipersatukan dalam satu tubuh dengan dasar 

kesetaraan.
13

 Dalam pasal ini digambarkan secara jelas hasil penebusan Yesus Kristus 

yaitu membebaskan manusia dari dosa dan kematian kepada hidup baru di dalam Kristus 

(2:1-10). Kristus memperdamaikan manusia dengan orang lain yang sedang diselamatkan 

(2:11-15), dan Kristus memperdamaikan manusia di dalam satu rumah tangga (2:16-22).
14

 

 Pasal 3 menjelaskan bagaimana kebenaran ini (Allah membawa umat yang berbeda 

ke dalam sebuah gereja), telah tersembunyi berabad-abad, tetapi sekarang telah dinyatakan 

kepada rasul-rasul dan nabi-nabi Kristen, dan terutama kepada Paulus. Rasul ini kemudian 

berdoa lagi bagi para pembaca, supaya mereka dapat mengenal kasih dan kuasa Allah.
15

 

Gambaran tersebut dapat dirincikan sebagai berikut; menyatakan hikmat Allah melalui 

gereja (3:1-13), dan (3:14-21) berisi doa supaya orang percaya memperoleh kepuasan 

rohani.
16

 

                                                 
12

Donald C. Stamps (ed), Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan (Malang: Gandum Mas, 2000), 

1956. 

 
13

 Philip Johnston, IVP Introduction to the Bible (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2011), 362.  

 
14

 Stamps , Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, Efesus, 1957. 

 
15

 Johnston, IVP Introduction to the Bible, 362. 

 
16

 Stamps , Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, Efesus, 1957. 
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 Pasal 4:1-6:20, Paulus menasihati mereka (jemaat Efesus) untuk menyatakan ini 

melalui kekayaan ragam karunia yang telah diberikan Kristus kepada gereja (4:1-16). Sisa 

dari pasal 4-6 ini memberikan petunjuk praktis bagi kehidupan Kristen yang benar. 

Kebanyakan pembaca tersebut tadinya orang bukan Yahudi, yang cara hidupnya sebelum 

bertobat perlu digantikan dengan pola perilaku yang baru: “dan mengenakan manusia 

baru… di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.”
17

 Pembagian dalam pasal 

ini dapat dilihat sebagai berikut: (4:1-5:21) hidup baru orang percaya yaitu selaras dengan 

maksud Allah bagi gereja (4:1-16), hidup baru yang kudus (4:17-5:7), hidup sebagai anak-

anak terang (5:8-14), hati-hati dan penuh dengan Roh (5:15-21), hubungan rumah tangga 

orang percaya (5:22-6:9), dan peperangan rohani orang percaya (6:10-20).
18

 

 Surat Efesus 4:17-32, Paulus membedakan orang-orang percaya dengan orang-orang 

kafir, yang semuanya berasal dari Tuhan. Paulus menggambarkan pemikiran orang-orang 

kafir dan menegaskan bahwa orang-orang percaya di Efesus tidak belajar  Kristus dengan 

jalan atau tindakan seperti orang-orang kafir. Sementara itu digambarkan isi pengajaran 

Kristus, Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka harus menanggalkan manusia lama, 

pikiran mereka yang terus-menerus dibaharui dan mengenakan manusia baru. Kebiasaan-

kebiasaan manusia lama dengan baik dijelaskan melalui deskripsi orang-orang kafir. Hal 

yang kelihatan menjadi tegangan antara peristiwa terdahulu menanggalkan manusia lama 

dan mengenakan manusia baru dan terus berlangsung pembaruan pola pikir. Tulisan ini 

akan menjelaskan apa yang Paulus maksudkan dengan dua perintah yang ditemukan dalam 

isi pengajaran Kristus. Dalam hal ini suatu perpindahan manusia lama ke manusia baru 

dalam kehidupan orang-orang percaya tetapi menjadi hidup dalam hidup baru, yang harus 

dibarui terus-menerus oleh Roh Kudus.  

                                                 
17

 Johnston, IVP Introduction to the Bible, 362. 

 
18

 Stamps , Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, Efesus, 1957. 
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Surat Efesus ditutup dengan sebuah panggilan untuk waspada secara rohani (6:10-

20), yang merupakan salam penutup surat Efesus dari penulis.
19

 Ayat-ayat terakhir pasal 

6:21-24 yaitu pemberitahuan Paulus melalui utusannya, Tikhikus seorang pelayan yang 

setia di dalam Tuhan dan salam Paulus kepada jemaat Efesus. Salam Paulus berbunyi, 

“Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus 

menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang, yang mengasihi Tuhan 

kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa” (Efesus 6:23-24). 

Surat Efesus serupa dengan surat-surat Paulus lainnya, yang dibagi menjadi dua 

bagian utama: doktrin atau teologi (pasal 1-3) dan tanggung jawab atau praktik-praktik 

(pasal 4-6). Setelah bagian  pendahuluan (1:1-2) bagian pertama memberikan pujian yang 

ditujukan secara langsung kepada Tuhan untuk semua kebaikan rohani yang diberikan 

kepada setiap orang di dalam Kristus (1:3-14), yang diikuti dengan segera oleh suatu 

penghargaan kepada para pembaca untuk kasih dan iman mereka dan suatu permohonan 

untuk hikmat dan pewahyuan (1:15-23). Para pembaca diingatkan mengenai hubungan 

mereka dengan Tuhan sebelum dan sesudah pengubahan (2:1-10) dan penyatuan baru 

orang-orang Yahudi dan orang-orang percaya bukan Yahudi yang sekarang dianggap satu 

manusia baru yaitu gereja (2:11-22). Sebagai konsekuensi, hal ini tidak hanya rekonsiliasi 

umat manusia kepada Tuhan tetapi juga antara orang-orang Yahudi dan orang-orang 

percaya bukan Yahudi. Paulus dalam suatu bagian yang disisipkan menggambarkan 

rahasia penyatuan orang Yahudi dan orang-orang percaya bukan Yahudi (3:1-13).
20

  

Alkitab ditulis untuk ditaati, bukan hanya untuk dipelajari, dan itulah sebabnya kata-

kata “sebab itu,” “itulah sebabnya,” dan “karena itu” sering diulang dalam bagian kedua 

                                                 
19

 Johnston, IVP Introduction to the Bible, 362. 

 
20

 Harold W. Hoehner. Ephesians An Exegetical Commentary (Grand Rapids: Baker  Academic, 

2002), 61,62. 
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surat Efesus (4:1,17, 25; 5:1,7,14,17,24). Kenyataan bahwa orang percaya telah dipanggil 

di dalam Kristus (Efesus 1:8) harus mendorong kita untuk hidup dalam kesatuan (Efesus 

4:1-16) dan telah dibangkitkan dari antara orang mati (Efesus 2:1-10) harus mendorong 

kita untuk hidup dalam kekudusan (Efesus 4:17-5:17). Orang percaya hidup dalam Kristus, 

bukan mati di dalam dosa; oleh karena itu orang percaya harus menanggalkan manusia 

lama dan mengenakan manusia baru (ayat 22, 24). Tanggalkan jubah kematian dan 

kenakanlah jubah kehidupan!
21

 

Bagian kedua surat Efesus adalah aplikasi atau praktik, yang menunjukkan 

bagaimana doktrin terwujud dalam tingkah laku orang-orang percaya. Bagian ini dibagi 

lagi menjadi enam bagian di mana lima bagian diperintahkan oleh kata perintah “hidup” 

(walk-���������) yang digunakan lima kali bersama dengan kata penghubung inferensial 

“sebab itu” (therefore- 	
�) yaitu: (1) hidup dalam kesatuan (Ef. 4:1-16); (2) hidup dalam 

kekudusan dan tidak seperti orang-orang kafir (ay. 17-32); (3) hidup dalam kasih serupa 

dengan Tuhan dan menghindar dari kelakuan jahat (Ef. 5:1-6); (4) hidup dalam terang 

dengan tidak terlibat dengan orang jahat dan kelakuan orang-orang yang belum percaya (Ef. 

5:7-14); dan (5) hidup dalam hikmat yang dikendalikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan 

mereka (Ef. 5:15-6:9). Bagian keenam memulai dengan kata sifat artikulasi �� 	����/ �	
 

	��	�  “akhirnya” (finally) yang menunjukkan bahwa hal ini adalah bagian akhir yang 

Paulus ingin katakan sebelum mengakhiri suratnya. Di sini Paulus memerintahkan supaya 

orang-orang percaya menjadi kuat dalam Tuhan supaya sanggup berdiri melawan kuasa-

kuasa jahat (Ef 6:10-20). Kesimpulan pendek menutup suratnya (Ef. 6:21-24).
22

 Dalam 

salam penutup surat ini, Paulus memakai empat ungkapan, yaitu damai sejahtera, kasih, 

                                                 
21

 Warren W. Wierbe, Kaya di dalam Kristus Tafsirat Surat Efesus (Bandung: Kalam Hidup, 2001), 

102. 

 
22

 Harold W. Hoehner, Ephesians An Exegetical Commentary (Grand Rapids: Baker  Academic, 

2002), 62. 



16 

 

iman, kasih karunia. Yang paling mencolok adalah kasih karunia dan damai sejahtera. 

Kedua ungkapan itu muncul di awal surat (Efesus 1:2), dan pada bagian akhir muncul lagi 

(Efesus 6:23-24). Akhir suratnya diakhiri dengan doa pengharapan, kiranya semua anggota 

masyarakat baru milik kepunyaan Allah itu hidup harmonis seperti kerabat kandung, welas 

asih, sama-sama dalam damai sejahtera. 

Tujuan Penulisan Surat Efesus 

Paulus tidak menulis surat ini kepada jemaat di Efesus untuk menegur mereka untuk 

setiap penyimpangan perilaku, seperti dia melakukan di Korintus, atau untuk setiap 

penyimpangan Injil , seperti yang dilakukannya di Galatia. Surat Efesus adalah salah satu 

pujian menggembirakan bagi tujuan Allah yang kekal. Dengan demikian, mereka akan 

bertindak sebagai penangkal agama-agama misteri kafir yang semuanya ada  di sekitar 

mereka, dan dalil-dalil para Yahudi yang akan menggunakan semua kekuatan persuasif 

mereka untuk mengesankan para bekas kafir, yang membanggakan diri sebagai wali bait 

besar Diana, dengan keangkuhan dan upacara Yudaisme, bersama dengan Bait Yerusalem. 

Tapi mengapa, seseorang mungkin bertanya, apakah Tuhan mengizinkan Yudaisme dan 

agama-agama misteri pagan eksis begitu lama sebelum Dia mengungkapkan Injil? Apakah 

Injil hanya renungan Allah? Tentu saja tidak! Tuhan bekerja melalui rencana kekal-Nya 

untuk penebusan manusia dalam Kristus Yesus. Bahkan, pemikiran terkemuka dari surat 

ini adalah: “Gereja Yesus Kristus, di mana orang Yahudi dan kafir dibuat menjadi satu, 

adalah ciptaan Bapa, melalui Anak, dalam Roh Kudus, ditetapkan dari keabadian, dan 

ditakdirkan untuk kekekalan.”
23

 Hal ini diungkapkan Paulus dalam surat Efesus 4:1-16, di 

mana Allah menghendaki kesatuan gereja. 

                                                 
23

 Allan Turner, A Study of Ephesians (Allanita Press, 2002), 2-3; diakses pada tanggal 8 Agustus 

2013;tersedia di http://allanturner.com/Ephesians.pdf 
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Sulit memastikan tujuan penulisan Surat Efesus karena ada begitu banyak keraguan 

tentang ke mana surat ini dikirim. Tetapi jika kita mengasumsikan  teori surat edaran, maka 

kita dapat menduga surat ini lebih dipengaruhi oleh situasi penulis dibandingkan 

pembacanya. Karena Paulus sedang dalam penjara, ia jelas memiliki waktu untuk 

berefleksi. Hal ini bisa menjelaskan nada kontemplatif surat ini, berikut tidak adanya 

ketegangan yang terkait dengan situasi spesifik yang sedang ia hadapi. Paulus tampaknya 

sedang memikirkan tema Kristus dan jemaat, yang menghasilkan tema Kristologi yang 

dimuliakan dan penghargaan yang tinggi terhadap hak istimewa orang percaya dalam 

Kristus.
24

 

Erat kaitan antara surat Efesus dan Kolose memengaruhi maksud penulisannya. 

Kedua surat ini membahas tema yang sama meski dengan cara yang berbeda. Bisa jadi 

Paulus yang masih mengingat isi Surat Kolose, kembali menuliskan doktrin-doktrin yang 

ada di sana secara umum, tanpa latar belakang bidat tertentu. Proses yang hampir serupa 

tampak pada saat kita membandingkan Surat Galatia dan Roma.
25

 William Barclay 

berkata, “tidak ada bagian yang lebih menarik dalam Perjanjian Baru kecuali surat-surat 

Paulus.”
26

 Hal itu disebabkan surat-surat Paulus bersifat pribadi di antara sekian banyak 

sastra pada saat itu. Dalam karangan Paulus terlihat jelas tentang watak dan pribadinya, 

bahkan keakraban Paulus dengan jemaat-jemaat yang ia layani. Injil yang diberitakan oleh 

Paulus adalah Injil Allah. Sesuai kesaksiannya di dalam surat Galatia 1:1,12 bahwa 

Injilnya adalah Injil dari Allah: “Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan 

manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus 

                                                 
24

 Donald Guthrie, Pengantar Perjanjian Baru, Volume 2,cetakan kedua (Surabaya: Penerbit 

Momentum, 2010), 123. 
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 Guthrie, Pengantar Perjanjian Baru, Volume 2,124. 
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 William Barclay, Pemahaman Alkitab Setiap Hari Galatia-Efesus (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 
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Kristus.”
27

 Paulus menulis surat-suratnya yang dinyatakan oleh Tuhan  melalui 

pengenalannya bersama Tuhan. Surat-surat Paulus ditujukan kepada jemaat yang dibangun 

oleh Paulus, walaupun Paulus menulis beberapa surat tersebut ketika ia dipenjara. 

Keabsahan Surat Efesus 

Surat Efesus dianggap sebagai surat asli Paulus. Pandangan tradisional 

mengungkapkannya melalui bukti dari dalam Surat Efesus. Di salam pembuka yang identik 

dengan Surat 2 Korintus dan Kolose, penulis tidak hanya menyebut dirinya sebagai Paulus, 

tetapi juga mengklaim bahwa ia menjadi rasul karena kehendak Allah. Nama Paulus 

kembali muncul di tengah-tengah surat (3:1), seperti yang juga kita temukan di 2Korintus 

10:1; Galatia 5:2; Kolose 1:23; I Tesalonika 2:18; dan Filemon 9 (bdg. juga 1 Kor. 6:21; 

Kol. 4:18; 2 Tes. 3:17; Filemon 19, di mana nama Paulus muncul hampir di akhir surat).
28

 

Kesaksian eksternal menyatakan bahwa Surat Efesus telah beredar luas di 

pertengahan abad kedua, di antara kaum ortodoks maupun bidat. Surat ini masuk dalam 

kanon formal terawal, yaitu kanon Marcion (140 M), meskipun dengan nama “Surat 

Laodikia.” Jadi, sejak saat itu pun penulisan Paulus sudah diakui, karena Marcion hanya 

mengakui otoritas Paulus. Dalam Kanon Muratorium (180 M), Surat Efesus 

dikelompokkan ke dalam surat-surat Paulus. Bukti terawal dari versi Latin dan Siria juga 

mengelompokkan Surat Efesus ke dalam surat-surat Paulus. Kita dapat menemukan urutan 

seperti di surat-surat Paulus yang lainnya, yaitu: salam pembuka, ucapan syukur, eksposisi 

doktrinal, nasihat etis, salam penutup, dan berkat akhir. Surat Efesus menunjukkan ciri 

khas Paulus. Pendasaran nasihat moral di atas argumentasi teologis tidak hanya sejajar 

dengan surat-surat Paulus lainnya, tetapi juga menyatu dengan cara Paulus mendekati 
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problem-problem praktis.
29

 Paulus menulis surat Efesus dengan memberikan pemahaman 

yang bersifat teologis yaitu doktrin dan nasihat-nasihat praktis sebagai implikasi praktis 

dalam kehidupan orang percaya. 

Keunikan Surat Efesus 

Keunikan Surat Efesus adalah surat Paulus yang dituliskan dalam penjara dan 

memiliki perbedaan yang unik dibandingkan surat-surat Paulus lainnya. Keunikan itu di 

antaranya secara matang membicarakan tentang doktrin gereja: 

Pertama, untuk menekankan kesatuan orang Kristen Yahudi dan Non-Yahudi dan 

untuk menanggulangi ketegangan di dalam gereja khususnya gereja-gereja di Asia Kecil 

pada saat itu.
30

 Sehubungan dengan itu, Paulus juga ingin menyatakan bahwa persatuan 

manusia dan apa saja di dunia ini tidak dapat ditemukan dalam hal lain kecuali di dalam 

Kristus saja.
31

 Sehubungan dengan fakta tersebut, Paulus ingin mendorong jemaat atau 

gereja di Efesus untuk hidup bersatu sebagai tubuh Kristus. Kedua, ada dua kelompok 

gereja yang dimaksudkan oleh Paulus sehubungan dengan tujuan penulisan surat yaitu: 

Paulus ingin menguatkan iman orang yang baru bertobat dan Paulus ingin meningkatkan 

pengetahuan yang lebih penuh di dalam Kristus bagi gereja yang sudah memiliki 

kematangan tertentu dalam pengalaman rohani.
32

 Ketiga, Fakta bahwa iblis dan berbagai 

kuasa disebut 16 kali dalam surat ini mengesankan keprihatinan Paulus untuk menghibur 

orang percaya dalam pergumulan mereka melawan kuasa-kuasa roh jahat yang merusak. 

Dari hasil penggalian arkeologis juga telah disimpulkan bahwa Efesus kuno merupakan 
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pusat praktik-praktik sihir, pemujaan dewa artemis, agama-agama mistis Phirygian dan 

ilmu-ilmu nujum.
33

 Itulah sebabnya Paulus ingin menguatkan iman jemaat supaya tetap 

kuat di dalam melawan kuasa-kuasa iblis dan roh-roh jahat. Keempat, alasan lain dari 

penulisan surat ini adalah Paulus ingin merayakan pekerjaan penebusan Allah yang penuh 

kuasa, yang mencakup pengampunan dosa serta pengangkatan orang percaya, baik Yahudi 

maupun non-Yahudi, kepada kehidupan dalam kuasa Roh Kudus.
34

 Berpadanan dengan 

itu, Paulus ingin menggenapi keinginannya menulis surat Efesus untuk mengungkapkan 

kemuliaan tujuan Allah dalam Kristus, dan tanggungjawab gereja untuk mengumumkan 

tujuan itu melalui pemberitaan dan melalui kehidupan dalam kesatuan, kasih dan kesucian, 

dalam suatu bentuk yang cocok bagi semua orang yang mungkin akan membacanya. 

Kelima, berdasarkan Efesus 4:1 Paulus menegaskan bahwa semua orang yang telah 

dipanggil oleh Allah, kehidupan mereka harus sesuai dengan panggilan itu.
35

 

Struktur Efesus 4:17-32  

Sesudah Paulus dalam bagian awal pasal 4 memberikan nasihat kepada anggota-

anggota jemaat di Efesus untuk menjaga kesatuan jemaat dan Kristus menganugerahkan 

kepada mereka untuk pembangunan tubuh-Nya, Paulus melanjutkan nasihatnya tentang 

manusia lama dan manusia baru, tentang keadaan mereka pada waktu dahulu dan keadaan 

mereka pada waktu ini. Bagian ini terdiri dari, hidup orang-orang kafir (4:17-19), 

perbedaan fundamental antara hidup orang-orang kafir dan hidup anggota-anggota jemaat 

(4:20-24) dan konsekwensi dari perbedaan itu (4:25-32).
36

 Secara singkat F.F. Bruce 
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menjelaskan Efesus 4:17-5:20 sebagai tingkah laku Kristen. Selanjutnya dia membagi 

Efesus 4:17-32 menjadi dua bagian utama yaitu: 1) Manusia lama dan manusia baru (4:17-

24); dan ajaran positif dan ajaran negatif (4:25-32)
37

 yaitu setiap contoh yang dikemukakan 

ada keseimbangan antara larangan dan perintah. Sebagai contoh, tidak cukup hanya 

berhenti dusta, mencuri, dan mengendalikan kemarahan, kita harus sekaligus menyatakan 

kebenaran, bekerja keras dan menunjukkan keramahan.
38

 

 Adapun kerangka Surat Efesus 4:17-31 adalah sebagai berikut:
39

 

1. Keadaan Manusia Lama ( ay. 17-19) 

1) Status Manusia Lama  (ay. 17-18) 

a) Pikiran sia-sia dan Pengertian yang gelap (ay. 17b-18a) 

b) Jauh dari Hidup Persekutuan dengan Allah (ay. 18b) 

2) Perbuatan Manusia Lama  (ay. 19) 

2. Keadaan Manusia Baru  (ay. 20-32) 

1) Status  Manusia Baru  (ay. 20-24) 

a) Pernyataan Pengajaran  (ay. 20-21b) 

b) Dasar  Pengajaran (ay. 21c) 

c) Isi Pengajaran  (ay. 22-24) 

1) Menanggalkan Manusia Lama (ay. 22) 

2) Dibarui di dalam roh (ay. 23) 

3) Mengenakan Manusia Baru (ay. 24) 

2) Praktik Manusia Baru  (ay. 25-32) 

a) Jangan berdusta tetapi berkata benar (ay. 25) 

                                                 
37
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b) Menjadi marah tetapi tidak berbuat dosa (ay. 26-27) 

c) Jangan mencuri tetapi bekerja untuk memberi kepada yang membutuhkan 

(ay.28). 

d) Jangan berkata kotor tetapi memperbaiki dengan perkataan baik (ay. 29) 

e) Jangan mendukakan  Roh Kudus (ay. 30) 

f) Jangan menjadi jahat tetapi memperbaiki dalam tindakan yang benar (ay. 31-32) 

Penafsiran Surat Efesus 4:17-32 

Keadaan Manusia Lama  

 Terjemahan Efesus 4:17-19, “Karena itu, aku mengatakan dan menegaskan di dalam 

Tuhan, jangan lagi kamu hidup sama seperti juga orang-orang yang tidak mengenal Allah 

di dalam kesia-sian pemikiran mereka, telah menjadi gelap dalam daya pikir, telah 

dijauhkan dari hidup yang berasal dari Allah, karena ketidaktahuan yang ada di dalam 

mereka, karena kekerasan hati mereka yang karena tidak punya rasa malu pada diri mereka 

menyerahkan diri kepada perbuatan tidak bermoral  untuk segala perbuatan yang cemar    

dengan serakah.”
40

 Dalam mempresentasikan manusia lama, Paulus menjelaskan sikap 

hidupnya dan sifat yang menjadi dasar gaya hidup. Paulus kemudian mengontraskan 

karakteristik dengan gaya hidup manusia baru dalam ayat 20-32.
41

 

Perbuatan Manusia Lama (ay. 17-19) 

 Paulus mendesak orang-orang percaya Efesus untuk tidak hidup seperti orang-orang 

kafir. Paulus menggambarkan kelakuan orang-orang yang tidak percaya menunjukkan 

bahwa mereka yang oleh sifatnya mengasingkan diri dari cara hidup Allah karena 
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kekerasan hati mereka yang tertuju kepada Allah.
42

 Dalam bagian ini Paulus mulai lagi 

dengan nasihatnya yang sedikit banyak ia gantikan dengan suatu uraian dalam bagian yang 

lalu sebagai berikut, “Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan: 

Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang kafir dengan pikirannya yang sia-sia” (ayat 

17).
43

  Paulus mengingatkan bahwa orang percaya tidak lagi hidup dengan cara orang-

orang kafir, tetapi hidup dengan cara-cara yang Tuhan ajarkan melalui kebenaran-Nya 

yang diajarkan oleh pengajar-pengajar  benar dalam Tuhan. 

Kata oun (sebab itu/karena itu) tidak menunjukkan suatu kesimpulan. Dengan 

perkataan ini Paulus meninjau kembali kepada ayat 1 (parakalô oun humas) artinya “Sebab 

itu aku menasihatkan kamu.” Pada ayat ini Paulus mendesak mereka untuk hidup 

berpadanan dengan panggilan mereka dan pada ayat 17 dia sedang memberitahukan 

mereka bahwa mereka jangan hidup lagi seperti kehidupan orang-orang kafir karena tidak 

hidup berpadanan dengan panggilan mereka.
44

 Frasa legô kai marturomai humas (ayat 17) 

artinya “aku katakan dan tegaskan kepada kamu.”
45

 Paulus ada di dalam Tuhan dan 

berbicara sebagai seorang yang di dalam Tuhan.
 46

 Kata kerja marturomai adalah kata kerja 

Present Indicative middle deponent orang pertama tunggal.
47

 Kata kerja deponent adalah 
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kata kerja yang berbentuk medium atau pasif, tetapi mempunyai arti Aktif.
48

 Arti 

marturomai adalah memberi kesaksian, menegaskan, menerangkan.
49

 Hal itu sesuai 

dengan nasihat-nasihat Paulus, nasihat-nasihatnya itu bukan saja mengandung berita 

tentang karya penyelamatan Allah, tetapi juga kesaksian tentang berita itu. Dengan nasihat-

nasihat tersebut anggota-anggota jemaat diperhadapkan kepada suatu kesaksian yang harus 

mereka dengarkan dengan serius (bersungguh-sungguh) terutama karena kesaksian itu 

diberikan “di dalam Tuhan”.
50

 Penegasan bersama dengan Tuhan ini menunjukkan otoritas 

kerasulan Paulus dan pengetahuannya tentang ajaran-ajaran Yesus.
51

 

Frasa ������
 
 
���

 
 ����������, ����� ���

 
��

 
����

  
��������� (mêketi humas 

peripatein, kathôs kai ta ethnê peripatei), “that you no longer walk just as the Gentiles also 

walk.”
 
 Kata infinitive digunakan sebagai kata perintah dalam keadaan perintah tidak 

langsung mêketi humas peripatein, “that you no longer walk” adalah kata ganti penunjuk 

�	
�	 “this” yang merujuk pada nasihat kepada para pengikutnya. Kata keterangan mêketi, 

“no longer” menyatakan secara tidak langsung bahwa orang-orang Efesus pada suatu 

waktu yang lalu hidup sebagai orang-orang kafir.
52

  Frasa “Jangan hidup lagi” dalam ayat 

17 ada serangkaian karakteristik dari gaya hidup kafir. Orang percaya baru itu sendiri 

pernah hidup seperti ini (bdg. ayat 28).
53

 Selanjutnya Abineno menjelaskan bahwa bagian 
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ini Paulus menasihatkan anggota-anggota jemaat supaya mereka jangan hidup (mêketi  

peripatein) lagi seperti orang-orang kafir. Mereka bukan lagi orang-orang kafir. Mereka 

telah ditebus oleh darah Kristus (Ef 1:7) dari kuasa kegelapan (bdg. Ef 2:1-5) dan menjadi 

orang-orang kudus yang dipanggil oleh Yesus Kristus untuk hidup berpadanan dengan 

panggilan mereka.
54

 Kata kerja infinitif ����������, “walk” (hidup), dengan kata 

keterangan menunjukkan bahwa orang-orang percaya di Efesus tidak melakukan pada diri 

mereka seperti keadaan mereka di masa lalu. Saat ini menunjukkan bahwa mereka 

melakukan suatu kebiasaan menghindari cara hidup orang-orang kafir. Seperti dituliskan 

dalam Efesus 4:1 kata “hidup” menunjukkan gaya hidup individu.
55

 

Kata penghubung ��� (kai) setelah kata penghubung komparatif ����� (kathôs) 

adalah kata tambahan dan demikian kedua kata ini diterjemahkan menjadi “just as also” 

(sama seperti) menunjukkan beberapa orang hidup berlawanan dengan nasihat Paulus 

kepada orang-orang percaya. Mereka adalah disebut orang-orang kafir  dalam kedagingan 

(Efesus 2:11-12). Suatu ketika mereka menjadi orang-orang percaya bersama orang 

Yahudi yang adalah Kristen (Ef 2:15). Sebagai orang Kristen gaya hidup mereka harus 

berbeda dari keduanya baik orang Yahudi dan orang kafir.
56

  Frasa �� µ����	���� �	
 �		� 

�
��� (en matataiotêti tou noos autôn), “in futility of their minds.” Kata benda µ����	��� 

adalah suatu kata yang jarang digunakan. Kata ini berarti “kesia-siaan” atau “kekosongan” 

pada  sifat manusia. Kata matataiotês hanya tiga kali digunakan dalam Perjanjian Baru 

termasuk di dalamnya Efesus 4:17; Roma 8:20 “kepada kesia-siaan”; dan 2 Petrus 2:18 

“hampa atau kekosongan.”
57

 Para pembaca adalah orang–orang kafir yang masuk ke dalam 
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iman Kristen. Mereka telah keluar dari cara hidup penyembahan berhala; sudah seharusnya 

melepaskannya. Cara hidup dari sisi yang lebih gelap yang digambarkan mengikuti 

ketentuan-ketentuan, yang  berulang tetapi lebih singkat, gambaran kebangkrutan etis pada 

zaman penyembahan berhala ditujukkan dalam Roma 1:18-32.
58

  

Pikiran yang sia-sia yang dalam bahasa Yunani yaitu �����	���� (mataiotêti),
59

 

artinya tidak memiliki kebenaran dan ketepatan, penuh dengan tipu muslihat, kebejatan, 

dan kelemahan atau  vanity, emptiness (kesombongan, kehampaan).
60

 “Sebaliknya pikiran 

mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap” (Roma 1:21). Istilah 

“futile” dan “futility” seringkali digunakan dalam Perjanjian Baru menunjukkan pemujaan 

terhadap berhala (idolatry), dan meskipun kata “futility” pada pikiran penyembahan 

berhala (pagan) dalam konteks sekarang tidak dapat dibatasi pada penyembahan berhala, 

hal ini adalah hasil pengaruh keadaan pikiran yang berhala. Dalam bidang etis, hal ini 

menyiratkan sangat kuat upaya penyembahan berhala adalah sia-sia karena mereka 

kekurangan kuasa dari dalam yang memungkinkan mereka menikmati hidup menurut cita-

cita tertinggi mereka.
61

 

 “Pengertian yang gelap” yang dalam bahasa aslinya penjelasan itu diberikan dalam 

dua participia: eskotômenoi tê dianoia ontes (digelapkan pengertiannya). Kata ����	�� 

(dianoia) yaitu pikiran sebagai kemampuan pemahaman, perasaan, menginginkan, 

pemahaman, pikiran,  jiwa yaitu cara berpikir dan  merasakan yang baik atau buruk. Kata 
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eskotômenoi
62

 yang berarti ditutupi dengan kegelapan, digelapkan, pemahaman atau 

pikiran mereka menjadi gelap.
63

 Di sini Paulus menggunakan bentuk participle perfect 

passive yang berarti suatu tindakan masa lalu, yaitu keputusan yang telah diambil oleh 

bangsa-bangsa untuk menolak Allah dengan jalan membuat jalan mereka sendiri, sehingga 

hal itu memiliki konsekuensi sepenuhnya di masa selanjutnya (masa sekarang) yaitu 

“digelapkan pengertiannya (jamak).”
64

 Paulus memberi penekanan pada faktor intelektual 

(pola pikir manusia). Ia melukiskan orang yang tidak mengenal Allah sebagai pikirannya 

yang sia-sia (ayat 17) dan pengertiannya yang gelap (ayat 18a). Hendriksen menuliskan, 

bahwa “‘pengertian’ atau power of discursive reasoning dipengaruhi oleh dosa.”
65

 Roma 

1:22 mengatakan, “Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah 

menjadi bodoh.”
66

 Dalam pemahaman yang sama bahwa orang-orang yang tidak percaya 

menyatakan berhikmat, tetapi Paulus berkata bahwa mereka itu bodoh. Ketika Paulus 

mengatakan bahwa mereka “bodoh” itu berarti mereka itu bodoh secara intelektual dan 

moral.
67

 Frasa “karena kebodohan yang ada di dalam mereka” yang menunjuk pada 

ketidaktahuan karena keinginan mereka sendiri (bdg. Roma 1:18-3:20). Keadaan masa lalu 

yang mereka terapkan pada masa kini terulang kembali sebagai tindakan kebodohan yang 

ada dalam pikiran dan hati mereka. 
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Keadaan manusia lama digambarkan dengan keadaan “orang-orang yang tidak 

mengenal Allah karena pikiran mereka yang sia-sia dan pengertiannya digelapkan, Paulus 

juga mengatakan bahwa mereka “jauh dari hidup persekutuan dengan Allah.” Kata “jauh” 

dalam konteks ini diterjemahkan ���	�������	�� (appêllotriômenoi)
68

 yang berarti 

mengasingkan, menjauhkan, akan dikucilkan dari persekutuan seseorang dan keintiman, 

akan terasing dengan, atau menjadi asing.
69

 Penggunaan participle perfect passive pada 

kata ini mengacu kepada tindakan yang telah dilakukan sehingga sebagai akibatnya hal itu 

terus berlanjut (konsekuensi) yaitu jauh (terpisah atau terasing). Oleh sebab itu, sebagai 

akibat dari pikiran mereka yang sia-sia dan pengertiannya digelapkan, maka hidup mereka  

“terasing” atau  terpisah dari persekutuan dengan Allah. Kata “terasing” mengandung arti 

perpisahan atau kesendirian (kesunyian). Terasing adalah sesuatu, yang karena diceraikan 

dari tujuannya dan dicabut dari tempat, di mana ia hidup, telah kehilangan maknanya yang 

sebenarnya dan sekarang merana dan mati, disia-siakan dan binasa, demikianlah “terasing 

dari hidup persekutuan dengan Allah” dekat sekali artinya dengan mati”.
 70

 Hidup yang 

Allah berikan dan yang merupakan milik Allah sendiri �	
 ��	

��

 (tou teou) telah terasing 

atau terpisah dari mereka dan antara mereka dan Dia tidak ada hubungan, sebab mereka 

sebenarnya tidak hidup tetapi mati (Efesus 2:1-2) serta padamnya terang asli dari mereka 

sehingga terasinglah mereka dari persekutuan dengan Allah yaitu hidup yang sebenarnya
72

 

yang telah dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Sifat-sifat “orang-orang yang tidak 
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mengenal Allah” seperti jauh dari hidup persekutuan dengan Allah disebabkan oleh 

kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kedua hal 

tersebut menjadi penyebab adanya sifat-sifat tersebut pada orang kafir atau orang yang 

belum percaya. Kata “kebodohan” dalam bahasa Yunani “���	���”
73

 (agnoian) yang 

berarti ketidaktahuan, kebodohan, kurangnya pengetahuan, ketidaktahuan dari hal-hal ilahi, 

dan kebutaan moral.
74

 Hendriksen menuliskan, bahwa “‘pengertian’ atau power of 

discursive reasoning dipengaruhi oleh dosa.”
75

 Dalam pemahaman yang sama bahwa 

orang-orang yang tidak percaya menyatakan berhikmat, tetapi Paulus berkata bahwa 

mereka itu bodoh. Ketika Paulus mengatakan bahwa mereka “bodoh” itu berarti mereka itu 

bodoh secara intelektual dan moral.
76

 Kata “kebodohan” (agnoia) ini tidak merujuk pada 

kebodohan anak-anak dan bidang kecerdasan tetapi kebodohan karena mereka (orang-

orang tidak mengenal Allah) tidak mempunyai mata dan telinga untuk Dia dan mereka 

sendiri terus-menerus mengisi seluruh hidup, hati, mata dan telinga mereka dengan hal-hal 

yang bukan berasal dari Allah, tetapi yang diciptakan oleh mereka sendiri.
77

 

Kata “kedegilan” ������� (pôrôsin)
78

 yang berarti kedegilan, kebutaan, kekerasan, 

persepsi tumpul, pikiran seseorang yang telah tumpul, serta keras kepala atau sifat keras 

kepala.
79

 Kata pôrôsin berasal dari kata pôrôsis yang berarti batu yang lebih keras dari 
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pada batu pualam. Batu ini lazim digunakan untuk ramuan obat-obatan, misalnya untuk 

memperkuat pengapuran dalam persendian sehingga terhindar dari kelumpuhan. Juga 

digunakan untuk memasang kembali tulang yang patah, karena mempunyai daya tahan 

yang lebih kuat daripada tulang itu sendiri. Kata pôrôsis
 
 memiliki pengertian yang lain 

ialah hilangnya daya rasa seseorang. Kata ini dipakai untuk menyebut sesuatu dalam diri 

seseorang yang sudah sangat mengeras dan menekan, sehingga orang tersebut kehilangan 

segala kemampuan yang bersangkut paut dengan perasaan.
80

 Kata kerja pôrôun yang 

berarti “membeku”, atau menjadi keras dan karena itu tak bisa merasa, juga berarti buta. 

Dengan kata  pôrôsis ini Paulus mau katakan bahwa hati mereka telah menjadi keras 

seperti batu, begitu keras sehingga tidak dapat “dicairkan” lagi.
81

 Jadi, kedegilan hati 

diikuti kebodohan yang mengakibatkan dia tersisih jauh dari hidup persekutuan dengan 

Allah kemudian terjadi kematian jiwa di bawah hukuman Allah dan akhirnya hidup tanpa 

kontrol.
82

 

 Pada ayat 19 ini lebih ditekankan lagi oleh Paulus bahwa tidak hanya pikiran, 

pengalamannya dengan Tuhan, melainkan juga perasaan mereka yang telah tumpul. Hal ini 

yang semakin membuat manusia berdosa dan tidak hidup kudus di hadapan Tuhan karena 

perbuatan mereka bersumber dari perasaan yang tumpul. “Perasaan yang tumpul” dalam 

bahasa Inggris “past feeling” (KJV) yang berarti mati rasa, menjadi putus asa, tidak 

memiliki perasaan, bersikap apatis, bahkan Abineno mengatakan bahwa hilang perasaan 

atau tidak ada kesadaran dalam hati mereka. Kata kerja perfect active menunjukkan 

tindakan masa lampau yang terus berlangsung hingga sekarang yang berarti 
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ketidaksadaran, tiada perasaan.
83

  “Perasaan” di sini terutama mengacu kepada kesadaran 

hati nurani seseorang. Karena itu, “perasaan mereka telah tumpul” berarti tidak 

mempedulikan hati nurani mereka. Setelah manusia jatuh, Allah menetapkan supaya 

manusia berada di bawah penguasaan hati nuraninya. Tetapi manusia yang jatuh 

menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan nafsu serakahnya, bukan memerhatikan hati 

nuraninya.
84

 

 Frasa “perasaan mereka telah tumpul” yang diterjemahkan oleh Hasan Susanto 

sebagai “tidak memiliki rasa malu”
85

 yang sejajar dengan pengertian Today’s English 

Version from United Bible Societies (TEV) yaitu “telah kehilangan semua perasaan malu.” 

Frasa ini adalah kata kerja  perfect active participle. Manusia yang jatuh telah menjadi 

tidak sensitif atau mengeras jauh di luar perasaan, baik terhadap wahyu alamiah (bdg. Maz 

19:1-6; Rom 1:18-2:16) maupun wahyu khusus dari Alkitab dan Anak, firman yang tertulis 

(bdg. Mzm. 19:7-12) dan Firman yang hidup (bdg. Yoh. 1:1-14).
86

 Paulus mencatat tujuan 

mengerikan dalam hidup lama seperti berlatih setiap bentuk dosa dan penyimpangan yang 

diketahui, dan menjalani hidup yang ke titik pikiran yang mati rasa, benar-benar jauh dari 

kehadiran Allah, tanpa pengharapan.
87

 Perasaan yang telah tumpul juga berarti tidak lagi 

ada penginsafan dalam hati nurani sehingga dengan mudahnya menyerahkan diri kepada 

hawa nafsu dan lebih dalam lagi jatuh ke dalam dosa dengan segala macam kecemaran 
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dosa. Dengan kata lain bahwa perasaan demikian adalah perasaan yang membawa kepada 

kehidupan yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Kehidupan manusia yang tidak mengenal 

Allah makin lama makin tidak peka dengan dosa sehingga perasaan mereka menjadi 

tumpul dan berbuat dosa adalah hal yang wajar.  

 Kata ������� (aselgeia) yang berarti melampiaskan hawa nafsu, munculnya birahi 

tanpa kendali, sikap hidup yang penuh nafsu kesenangan,
88

 atau sifat kejiwaan yang tidak 

sanggup menanggung dan menjalani disiplin.
89

 Ciri-ciri yang menonjol dari ��������

(aselgeia) adalah orang jahat cenderung untuk menyembunyikan dosanya, tetapi orang 

yang terjangkit ������� (aselgeia) tidak peduli lagi pendapat umum, asalkan hawa 

nafsunya terpuaskan.
90

 Mereka (orang-orang kafir) juga mengerjakan dengan serakah 

��	�����
91

(pleonexia) segala macam kecemaran. Kata akatarsias  yang berarti kenajisan 

fisik, dalam arti moral: ketidakmurnian, penuh nafsu, hidup mewah, boros atau motif tidak 

murni.
92�Kata ini sebenarnya mempunyai arti luas, kecemaran dalam arti umum, baik di 

bidang ritual dan religius (bdg. Mat.  23:7), maupun di bidang etis atau susila (bdg. Kolose 

3:5; 1 Tes. 2:3;4:7).
93

 Kondisi orang-orang kafir sebenarnya berada dalam kebinasaan 

karena dalam kehidupan mereka hidup dalam keserakahan yaitu keinginan untuk memiliki 

barang orang lain tanpa mengindahkan tuntutan hukum yang berlaku.  
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Keadaan Manusia Baru 

Paulus telah menggambarkan kelemahan hidup orang-orang kafir sebagai akibat dari 

tidak adanya persekutuan mereka dengan Allah, ia sekarang mengemukakan perbedaan 

yang fundamental antara hidup tidak kudus dan hidup orang Kristen sebagaimana 

seharusnya jemaat Tuhan menjalani hidup Kudus. Tuhan dalam Alkitab menyatakan 

bahwa ia tidak hanya menciptakan bumi tetapi juga terus memeliharanya. Ini adalah sama 

untuk mereka yang telah ditebus. Tuhan tidak hanya menebus tetapi juga menuntut dan 

menginginkan gaya hidup baru. Paulus telah menjelaskan baik sifat dan praktik manusia 

lama dan sekarang akan membahas keadaan dan praktik manusia baru. 
94

 Ia memulai 

dengan frasa “Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus.” Kata 

de yang berarti “tetapi” menyatakan perbedaan dengan apa yang Paulus katakan 

sebelumnya.
95

  Pada bagian ini,  Paulus menunjukkan kepada kita bahwa cara hidup yang 

tidak berasal dari Kristus. Paulus menunjukkan bahwa “jika ada yang tidak mendengarkan 

Yesus, maka Yesus bukanlah Juruselamatnya.”
96

  

Terjemahan Efesus 4:20-24, “Tetapi bukan dengan demikian kamu yang 

mempelajari ajaran Kristus, jika memang Dia kamu telah mendengar dan oleh Dia 

diajarkan, menurut kebenaran yang ada  dalam Yesus, supaya kamu menanggalkan yang 

berhubungan dengan kehidupan manusia lama yang dibinasakan menurut nafsu-nafsu yang 

memperdayakan, supaya dibarui di dalam sikap pemikiranmu dan mengenakan manusia 

baru yang diciptakan menurut Allah dengan keadilan dan kekudusan dari kebenaran.”
97
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Sebelum Paulus mendesak orang percaya tentang perbuatan mereka, ia memerintahkan 

mereka tentang identitas/status baru mereka. Hal ini dibagi menjadi tiga bagian: (1) 

pernyataan instruksi, yaitu pengetahuan mereka tentang Kristus (ayat 20-21b), (2) sifat 

instruksi, yaitu Kristus adalah kebenaran dalam Yesus (ayat 21 c), dan (3) isi dari instruksi, 

khususnya, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru (ayat 22-24).
98

 

Analisis Kata dalam Surat Efesus 4:20-24 

Mengenal Kristus 

Ayat 20 terdapat frasa “mengenal Kristus.” Ini bukan bagaimana belajar  tentang 

Kristus, kata Paulus, dengan singkat: ini bukan jenis pelajaran bagaimana mempelajari di 

dalam sekolah Kristus.  Artinya bahwa mungkin karena Kristus adalah kebenaran, mereka 

“belajar Kristus” dalam mempelajari kebenaran-kebenaran mencakup perilaku yang tepat 

serta keyakinan yang benar. Jadi, di dalam surat Kolose 2:6, mereka yang telah memiliki 

tradisi iman Kristen dan praktik yang disampaikan kepada mereka yang dikatakan telah 

“menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan.”
99

  

Mempelajari Kristus berarti menyambut Dia sebagai pribadi yang hidup dan 

dibentuk oleh pengajaran-Nya. Ini termasuk tunduk pada peraturan kebenaran-Nya dan 

berespons pada ukuran dan nilai-Nya yang sama sekali berbeda dari yang orang percaya 

telah ketahui.
100

 

Frasa if indeed “jika memang“ (NASB) berarti surely “pasti” (NIV, lihat Ef 3:2). 

Orang-orang percaya di Efesus telah menerima pengajaran tentang Kristus dan telah 

belajar untuk hidup dalam lingkup kehendak-Nya. Ini adalah kebenaran dalam pandangan 
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Yesus. Setiap kali Paulus menggunakan nama Yesus dalam suratnya di Efesus, ia memberi 

perhatian pada kematian dan kebangkitan Juruselamat. Ia melakukannya di sini untuk 

mengingatkan pembacanya bahwa Inti dari pesan Injil adalah terus-menerus hidup bagi 

Kristus.
101

 Foulkes menyatakan hal yang sama dengan penggunaan bahasa Yunani ei ge di 

mana Paulus menantang pembaca surat ini untuk memverifikasi pernyataan mereka “jika 

memang” mereka telah mendengar tentang Dia dan pengajaran di dalam Dia.
102

 Selain itu, 

kata ei ge adalah penting, karena jika kata ini dikeluarkan dari surat Efesus akan 

menyiratkan orang Efesus belum pernah mendengar tentang pelayanan Paulus meskipun ia 

telah bersama mereka dua atau tiga tahun. Hal itu akan berarti bahwa penulis adalah orang 

asing yang pergi ke Efesus yang pada gilirannya akan menyebabkan pertanyaan tentang 

kepenulisan sah Paulus dari surat Efesus.
103

 Kesimpulannya adalah  Paulus mengingatkan 

kembali bahwa jemaat di Efesus telah mendengar tentang Kristus dan pengajaran di dalam 

Kristus melalui pemberitaan dan pengajaran Paulus. Penegasan itu dituliskan dengan 

penggunaan kata “jika demikian.”  

Pernyataan pengajaran Paulus berbicara tentang proses pendidikan moral Kristen. Ia 

menggunakan tiga ungkapan sejajar yang terfokus pada tiga kata kerja dalam bentuk 

“aorist” seperti berikut ini. Pertama, emathete, kamu telah belajar mengenal Kristus (ay. 

20). Kedua, ekousate, kamu telah mendengar tentang Dia (ay. 21a); Ketiga, edidakhthete, 

kamu menerima pengajaran di dalam Dia (ay. 21b). Ketiga kata kerja di atas lazim dalam 

dunia pendidikan, dan dalam ayat terkait merujuk kepada ajaran katekismus yang telah 

mereka terima, dan tentang itu Paulus tentu sudah mengetahuinya. Menurut kata kerja 
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emathete, Kristus sendirilah saripati atau substansi ajaran Kristen.
104

  Dalam pemberitaan 

Injillah orang percaya pertama kali belajar mengenal Kristus (Ef. 1:13), dan pemberitaan 

itu diperkuat dalam pengajaran yang sistematis yang telah diberikan kepada orang percaya, 

melalui orang-orang yang secara khusus diperlengkapi oleh Kristus yang telah naik (Ef. 

4:11; bdg. Ef. 2:20; 3:5). 

Frasa “kamu telah belajar mengenal Kristus” adalah gagasan pembelajaran seseorang 

yang tidak didasarkan pada fakta atau doktrin, tetapi seorang yang percaya yang masuk ke 

dalam hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Kata kerja kedua adalah “kamu telah 

mendengar  tentang Dia.” Intinya adalah hanya kita telah mendengar tentang Kristus, 

melainkan kami telah mendengar Dia berbicara, mendengar-Nya melalui Alkitab, 

khususnya seperti yang telah diuraikan kepada kami oleh pemberita Injil. Dalam hal ini, 

seperti Paulus memberitakan Yesus, jemaat Efesus mendengar Yesus sendiri melalui 

eksposisi  Paulus.  Kata kerja ketiga, “menerima pengajaran.”  Ini adalah bentuk tertinggi 

dari bahasa Yunani umum untuk instruksi dan terjadi dalam frasa “yang diajarkan oleh-

Nya.” Secara harfiah, bahasa Yunani mengatakan bahwa Anda diajarkan ‘di dalam Dia’ 

daripada ‘oleh-Nya,’ dan mungkin berarti bahwa Yesus adalah atmosfer di mana 

pengajaran berlangsung.  

Orang-orang kafir dan Yahudi yang semula menentang, kini mendengar Kristus 

berkhotbah dan menerima Dia. Ini awalnya mereka “belajar mengenal Kristus.” Orang 

percaya terus-menerus “belajar” mengenal Kristus yang hidup dan duduk di sebelah kanan 

Bapa di surga (Efesus 1:20; 2:6). Manusia baru menerapkan hidup tidak berdasarkan 

dengan belajar hukum tetapi mendengar dan “belajar” kehidupan Kristus dan menerapkan 

dalam hidup kita untuk menyenangkan Dia.
105

 Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa 
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“tetapi kamu bukan demikian” artinya orang percaya berbeda cara hidupnya dengan orang-

orang kafir sebab orang percaya telah belajar mengenal Kristus berarti mempunyai 

hubungan dengan Kristus sehingga dari hari ke hari memiliki pengenalan akan Dia
106

 yaitu 

mendengarkan Dia, menerima pengajaran-Nya yang sesuai dengan kebenaran yang nyata 

di dalam Yesus (4:20-21). Mengenal Allah juga ditandai dengan persekutuan dengan Allah 

yaitu persekutuan di dalam firman Allah.
107

 Orang Kristen telah percaya akan kebenaran, 

bahkan menerima kehidupan di dalam-Nya, orang percaya tersebut akan hidup di jalan 

kebenaran itu dan bukan mengikuti jalan orang-orang kafir yang belum selamat. Mengenal 

Allah bukan hanya sebatas pengetahuan atau pengenalan akan Allah tetapi pengalaman 

keselamatan yang dikerjakan-Nya itu memberi arti yang dalam bagi kehidupan orang 

percaya yaitu memberikan kedudukan yang sungguh-sungguh baru atau menjadi manusia 

baru di hadapan Allah.
108

  

 Pendapat yang serupa dikemukakan Abineno dengan menggunakan ungkapan 

emathete ton Christon, yang diterjemahkan di sini dengan “kamu telah belajar mengenal 

Kristus,” bukan saja berarti belajar mengenal-Nya secara intelektualistis, tetapi lebih dari 

itu, mengikuti-Nya, menjadi milik-Nya, beroleh persekutuan dengan Dia (bdg. Filipi 2:6: 

tou gnonai). Ungkapan ini mempunyai arti yang sama dengan ungkapan  peralambanein 

ton Christon Jesoun  (Kolose 2:6), menerima Kristus Yesus, bukan saja menerima ajaran-

Nya, tetapi juga diri-Nya.
109

 Hal ini berarti tujuan menerima Kristus adalah mengenal diri-

Nya dan mengalami persekutuan dengan-Nya.  
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Kebenaran dalam Yesus 

Frasa “as the truth is in Jesus” (kebenaran yang nyata dalam Yesus) menegaskan 

bahwa pengajaran kebenaran ditemukan dalam pribadi Yesus yang adalah Kristus. Dia 

adalah di dalam diri-Nya nyata kebenaran. Kebenaran ini dapat dialami dan tidak abstrak 

karena Dia adalah pribadi. Dia mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa melalui 

pengampunan (Efesus 1:7;2:13-18), dan Dia bangkit untuk menjamin kebenaran nubuatan-

Nya dan kebenaran penebusan-Nya. Pengajaran inilah yang dibangun dari pribadi Kristus 

Yesus yang orang-orang percaya Efesus belajar ketika mereka mendengar dan menerima 

pengajaran di dalam Dia.
110

 Abineno menjelaskan yang dimaksudkan dengan kebenaran 

adalah Injil. Dan berada di dalam Kristus berarti: selamat. Itu maksudnya keterangan yang 

Paulus berikan dalam ayat: Injil keselamatan (Efesus 1:13) artinya Injil yang membawa 

selamat kepada orang-orang berdosa (Rm. 1:16; bdg. Rm. 1:18).
111

  

Paulus tidak sering menggunakan nama historis dan dia melakukan itu selalu 

sehubungan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. ‘Kebenaran’ (alêtheia) itu “di dalam 

Yesus,” maka yang harus dilakukan dengan fakta ini adalah  bahwa orang dari Nazaret 

ditunjukkan oleh kebangkitan-Nya kembali menjadi Anak Allah dan Juruselamat dunia.
112

  

Perkataan “di dalam Yesus” terdapat dalam Efesus 1:11 “Aku katakan “di dalam Kristus”, 

karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan - kami yang dari semula 

ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala 

sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya�” Paulus menegaskan kembali pada ayat 

13, “Di dalam Dia kamu juga - karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil 

keselamatanmu di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh 
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Kudus, yang dijanjikan-Nya itu.” Paulus menegaskan bahwa dasar pengajaran itu 

bersumber dan berfokus kepada Kristus karena hanya di dalam Dia, orang percaya dapat 

mengenal kehendak-Nya dan keselamatan hanya ada di dalam Kristus. 

Menanggalkan Manusia Lama dan Mengenakan Manusia Baru  

Firman Tuhan dalam Efesus 4:22-24, secara struktur setiap ayat memiliki tiga 

infinitif. Kata 	�������	� (menanggalkan)�dan 	��	������	��(mengenakan)�adalah bentuk 

kata kerja aorist middle infinitive, berarti kejadian yang telah terjadi sekali dan kata 

	��	������	� (dibarui) adalah bentuk kata kerja present middle infinitive, yang terjadi saat 

sekarang.  Ketiga kata ini menjadi inti pengajaran Paulus bagi jemaat di Efesus. 

Frasa �	�	�
��	��������(palaion anthrôpon) yaitu manusia yang penuh dengan 

dosa yang merupakan warisan dari Adam yang cenderung melakukan kejahatan
113

  atau old 

evil nature yaitu keadaan manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang dalam dirinya 

terdapat segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, 

keserakahan, penyambahan berhala,amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor.
114

 

Itulah sebabnya Paulus menegaskan kepada jemaat Efesus supaya mereka membuang 

	�������	�����(apothesthai)  manusia lama �	�	�
��	��������(palaion anthrôpon) tersebut. 

Paulus memberikan pengertian dengan menggunakan bentuk aorist medium infinitive dari 

kata 	�������	��(apothesthai) sebenarnya menunjukkan tindakan satu kali untuk selama-

lamanya yaitu menanggalkan atau membuang kehidupan lama yang menemui 

kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan seperti kondisi manusia lama yang 
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dijelaskan dalam (4:17-19) yaitu membuang segala kejahatan yang terdapat dalam manusia 

lama tanpa mengingatnya lagi, lalu mengenakan manusia baru (4:24) di dalam Yesus 

Kristus.
116

  Kata “menanggalkan” dan “mengenakan” menggunakan bentuk aorist tense, 

yang mendeskripsikan kejadian seketika; jadi Paulus sedang merujuk kepada sesuatu yang 

telah dilakukan oleh orang-orang percaya ini di masa lalu. Maksud Paulus adalah kamu 

harus berhenti melakukan dosa karena tindakan dosa tidak konsisten dengan pengenaan 

manusia barumu. Dan ungkapan yang digunakan Paulus memperkuat pemikiran ini: tidak 

ada orang yang memakai dua jenis pakaian pada saat yang sama. Orang harus 

menanggalkan yang satu untuk bisa mengenakan yang lainnya. Paulus di sini 

menggambarkan orang-orang percaya sebagai umat yang sekarang mengenakan manusia 

baru dan tidak lagi mengenakan manusia lama.
117

  

Ayat 22 adalah awal dari perubahan. Paulus menggunakan sebuah ungkapan 

menarik, kata “menanggalkan.” Paulus sedang berbicara tentang menanggalkan kehidupan 

yang tidak berarti, tidak berharga dan tidak berguna yaitu kehidupan yang tinggal di dalam 

kegelapan. Istilah ini “menanggalkan” berasal dari kata Yunani apostrephô yang berarti 

untuk menyingkirkan atau membuang. 
118

 Pikiran Paulus jelas: sebab kamu telah 

melakukan sesuatu, maka sekarang kamu harus melakukan sesuatu lagi yang 

berpadanan.
119

 

Orang percaya di dalam Kristus telah menanggalkan manusia lama, lalu mengenakan 

manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan 
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kekudusan yang sesungguhnya. Kata “mengenakan” �������	��	��(endusasthai),
120

 manusia 

baru �	��
��	������� (kainon anhtrôpon) dianalogikan seperti menanggalkan pakaian 

lama lalu mengenakan pakaian baru. Maksudnya adalah benar-benar masuk ke dalam 

sesuatu hal yang baru (in the sense of sinking into a garment). Berbeda sekali dengan 

manusia lama, di mana manusia lama dikuasai oleh keinginan-keinginan yang jahat, 

keinginan duniawi, nafsu dunia, bahkan mengerjakan segala kecemaran. Tetapi, manusia 

baru tidak demikian. Ia diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan 

kekudusan yang sesungguhnya.   

Paulus memberikan pengertian “mengenakan manusia baru,” di sini ia menggunakan 

bentuk aorist middle, di mana ia ingin menekankan bahwa ketika mengenakan manusia 

baru, itu bukanlah dalam bentuk present tense (sebagai kebiasaan belaka, sekedar dapat 

dikerjakan setiap hari dan dapat ditukar dengan yang lama apabila bosan) melainkan suatu 

peristiwa yang sekali dikerjakan maka harus berdampak kekekalan, terus berkelanjutan 

sampai akhir. Di sini Paulus tidak menggunakan bentuk pasif (dalam arti orang itu dipaksa 

untuk melakukannya) tetapi menggunakan bentuk middle voice yang berarti lebih ke arah 

perlakuan pada diri sendiri yang artinya bahwa sekali memutuskan mengenakan manusia 

baru, maka harus siap untuk berjalan dalam pertimbangan hidup manusia baru.
121

  Orang 

percaya telah menjadi manusia baru adalah ciptaan baru yang memiliki sifat baru di dalam 

Kristus yang selalu aktif dalam mengerjakan kehidupan baru. 

Dibarui di dalam Roh dan Pikiran  

Kedua gambaran manusia lama dan manusia baru yang begitu kontras perbedaannya, 

Paulus menampilkan ayat 23, “supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu.” Kata 
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kerja ayat 23, “dibarui”  bentuknya “infinitif kini” mengacu pada perbuatan atau kelakuan 

yang bersinambung. Jadi kata kerja ini berbeda dengan kata kerja dalam ayat 22 dan 24 

yang bentuknya “aorist,” yaitu mengacu pada perbuatan pada waktu lampau tanpa 

kesinambungan atau pengulangan.
122

 Paulus mengingatkan pembaca suratnya bahwa 

meskipun mereka telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, 

sebenarnya mereka terus-menerus diperbarui dalam sikap pikiran mereka. Bentuk kata 

infinitif present dari kata 	��	������	�� (ananeoustai), yang diterjemahkan dengan 

“dijadikan baru” artinya bahwa pembaruan itu harus berlangsung secara terus-menerus dan 

berkelanjutan dalam kehidupan orang percaya sebagai manusia baru di dalam Kristus.
123

  

Paulus memberikan pengertian bahwa 	��	������	��(ananeoustai) dengan menggunakan 

present pasif yang sesungguhnya berarti manusia tidak dapat membarui dirinya sendiri dan 

ia hanya dapat memberi dirinya untuk dibarui, tetapi pembaruan itu hanya dapat dilakukan 

oleh Allah.
124

   

Pembaruan yang dimaksudkan oleh Paulus mencakup dua aspek yaitu pembaruan 

roh (4:23) ������	������(pneumati) yang berarti wind or spirit (angin atau roh), atau nafas 

dari hidung atau mulut.
126

 Sebenarnya secara harfiah ungkapan �����������	��������
��

�������(to pneumati tou noos humôn) berarti, dibarui di dalam roh dari pikiranmu. Maksud 

pembaruan di dalam roh dari pikiran adalah bahwa roh yang menguasai tubuh, jiwa, akal 

dan hati manusia, ialah Roh Allah, yang dikaruniakan kepada anggota-anggota jemaat, Roh 

Allah yang menghidupkan mereka dan yang merupakan roh dari hidup mereka yang 
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baru.
127

 Jadi, maksud sebenarnya adalah roh yang ada di dalam diri manusia ketika 

mengenakan manusia baru di dalam Kristus yang diberikan oleh Allah yang akan 

membarui pikiran manusia secara terus-menerus. Kemudian pembaruan pikiran (4:23) �
� 

(noos)
��� 

 yang berarti mind, understanding (pikiran, pemahaman) .
129

  

Makna Konteks Menanggalkan Manusia Lama dan Mengenakan Manusia Baru 

Konteks menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru digambarkan 

sebagai penanggalan dan pengenaan pakaian yang umum dalam dunia kuno yang dikaitkan 

dengan tindakan inisiasi. Pengenaan pakaian meneguhkan inisiasi sehingga dia dipenuhi 

dengan kuasa kosmos dan mendapat bagian dalam kehidupan ilahi.
130

 

Orang percaya telah menanggalkan jati dirinya yang lama, yaitu kemanusiaan yang 

telah jatuh dan takluk di bawah kuk dosa, lalu ia menerima dan mengenakan jati diri yang 

baru atau kemanusiaan yang baru. Paulus menyebut keduanya, “manusia” di mana manusia 

lama yang ditanggalkan, dan manusia baru yang dikenakan.
131

 Sebuah ilustrasi pakaian 

lama dan pakaian baru. Orang percaya menanggalkan pakaian lamanya dan mengenakan 

pakaian baru. Dua tindakan yang dilakukan bersamaan, dan berkelanjutan dalam 

kehidupan orang percaya. orang percaya tidak hanya menanggalkan dosa, tetapi juga harus 

mengenakan Kristus dalam kehidupannya. Menanggalkan jubah kematian dan mengenakan 

jubah kehidupan yaitu di dalam Kristus. Selanjutnya sebuah pertanyaan yang harus 

dijawab adalah “Apakah manusia lama tetap ada setelah mengalami perubahan menjadi 
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manusia baru? atau apakah orang percaya sekaligus “manusia lama” dan “manusia 

baru”?  

Berkenaan dengan pertanyaan mengenai hubungan antara dua diri atau manusia ini, 

para teolog Reformed  memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian besar teolog Reformed 

berpegang bahwa manusia lama dan baru adalah aspek-aspek dari orang percaya yang bisa 

dibedakan. Sebelum konversi (perubahan), orang-orang percaya hanya memiliki satu 

manusia yang lama; akan tetapi di saat perubahan mereka mengenakan manusia yang baru, 

tetapi belum menghilangkan manusia yang lama secara total. Menurut pandangan ini, 

orang Kristen dipahami terdiri dari sebagian manusia baru dan sebagian manusia lama. 

Terkadang manusia lama ini yang berkuasa, tetapi di waktu-waktu lain manusia baru ini 

yang memegang kendali; pergumulan hidup menurut pandangan ini adalah pergumulan 

antara kedua aspek dari keberadaan orang percaya ini.
132

 Beberapa teolog Reformed juga 

mengatakan bahwa manusia lama dihilangkan pada saat menerima keselamatan, tetapi 

karena mereka yakin orang percaya hanya memiliki satu sifat yaitu sifat baru, mereka 

terpaksa untuk mengatakan bahwa sifat lama dihilangkan juga. Charles Smith mencatat 

bahwa posisi ini adalah lemah karena tampaknya bergerak menuju pandangan Wesleyan 

perfeksionisme.
133

 Pendapat yang sama dikemukakan oleh Chafer yang menjawab 

pertanyaan “apakah manusia lama tetap ada setelah perubahan?” Dengan memenuhi syarat 

maka jawabannya adalah ya, bahwa manusia lama tetap ada dalam orang percaya. Secara 

khusus, ia berpendapat bahwa manusia lama itu hilang, namun pada saat yang sama 

manusia lama itu juga hadir: “tergantung posisi ‘manusia lama’ telah ditanggalkan selama-

lamanya. Secara nyata, ‘manusia lama’ tetap ada sebagai kekuatan aktif dalam kehidupan 
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yang dapat dikontrol hanya oleh kuasa Allah.
134

 “Manusia lama” adalah “ketidakmampuan 

hidup kudus”
135

 dan tampaknya tetap memiliki kekuatan penuh dalam orang percaya, 

karena itu “menandakan keberadaan orang yang belum lahir baru. Manusia lama masih 

merupakan bagian penting dari orang percaya yang lahir baru adalah peristiwa konflik 

tanpa henti terhadap berdiamnya Roh.”
136

 Karena Chafer menyamakan manusia lama 

dengan sifat lama,
137

 ia terpaksa mengakui bahwa manusia/sifat lama berlanjut di dalam 

orang percaya, sebaliknya tidak ada kedudukan dosa dalam kehidupan orang percaya, 

suatu kesimpulan yang jelas tidak alkitabiah.
138

 Pendapat Chafer menunjukkan bahwa 

manusia lama dan manusia baru saling berlawanan di dalam orang percaya. Mereka yang 

tidak menyamakan manusia lama dengan sifat lama memiliki ruang untuk lebih mudah 

menggambarkan perjuangan orang percaya terhadap dosa
139

 karena mereka mampu untuk 

mengatakan bahwa manusia lama telah dihapus tetapi sifat lama (dosa) tetap ada dalam 

beberapa bentuk.  

Penyataan Paulus sendiri mendukung bahwa manusia lama telah disalibkan bersama 

Kristus dalam Roma 6:6, “Karena kita tahu, bahwa manusia lama kita telah turut 

disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri 

lagi kepada dosa.” Apakah yang dimaksudkan oleh Paulus dengan “manusia lama” di sini? 

Murray berpendapat ungkapan ini menunjukkan kepada “pribadi dalam keutuhannya yang 
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didominasi oleh kedagingan dan dosa.”
140

 Dengan kata lain, sebenarnya di bagian ini 

Paulus sedang berbicara tentang suatu totalitas: pribadi total yang diperbudak oleh dosa. 

Hal itu adalah keberadaan diri kita menurut naturnya, dan apa yang dulunya merupakan 

keberadaan diri kita sebelum konversi. Paulus berkata, “Pribadi yang diperbudak oleh dosa” 

itu telah disalibkan dengan Kristus. Ketika Kristus mati di atas salib, Dia memberikan 

hantaman yang mematikan terhadap manusia lama kita. Menjelaskan makna “disalibkan,” 

Roma 6:6 menyatakan dengan teramat jelas bahwa kita yang berada di dalam Kristus, yang 

adalah satu dengan-Nya di dalam kematian-Nya, bukan lagi manusia lama seperti keadaan 

kita dulu.
141

  Dalam Roma 6:2, Paulus sudah mengatakan bahwa “kita … sudah mati 

terhadap dosa.” Di sana ia mengatakan hal yang sama bahwa manusia lama kita telah turut 

disalibkan. Manusia lama menunjuk pada keseluruhan diri kita sebelum kita mengenal 

Kristus.
142

 

Ada dua jawaban yang diberikan atas pertanyaan ini, ”Apakah manusia lama tetap 

ada setelah mengalami perubahan menjadi manusia baru?,” yang satu adalah “tidak,” dan 

yang lain adalah memenuhi syarat “ya.” Showers, dengan tegas mengatakan tidak: 

Telah dicatat bahwa ‘manusia lama’ adalah pribadi manusia dilihat secara etis di dalam 

status belum dilahirkan yang ditandai dengan posisi budak di bawah watak berdosa dan 

dengan cara hidup yang berdosa. Hasil identifikasi seseorang bersama kematian Kristus, 

ia berhenti menjadi ‘manusia lama’ yang mati secara etis dalam arti bahwa ia berhenti 

menjadi orang yang belum dilahirkan yang ditandai dengan posisi budak di bawah 

watak berdosa dan oleh cara hidup berdosa.
143
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Showers mendukung perbedaan antara manusia lama dan sifat lama (natur lama). 

Dengan demikian, hal itu bukan masalah baginya untuk mengatakan bahwa manusia lama 

dihilangkan sementara orang percaya masih berjuang dengan dosa, karena sifat lama masih 

berlanjut. Morris berpendapat bahwa  manusia lama itu berlanjut, dengan mengatakan 

bahwa “ada rasa di mana kematian telah terjadi sekali ... tetapi ada hal lain di mana 

manusia lama itu mati setiap hari.”
144

 Jawaban lainnya, pada waktu transformasi manusia 

lama itu adalah bahwa manusia lama akan dihapus secara bertahap, sebagai bagian dari 

proses pengudusan. Louis Berkhof mengatakan bahwa “Sisi negatif pengudusan terdiri di 

dalam hal ini bahwa kecemaran dan korupsi natur manusia asasi yang dihasilkan dari dosa 

secara bertahap dihapus. Manusia lama yaitu sifat manusia sejauh itu dikendalikan oleh 

dosa, secara bertahap disalibkan (Roma 6:6; Galatia 5:24).
145

 

Smith memberikan ringkasan dari beberapa pandangan, seperti yang telah diuraikan 

di atas:
146

 

1.  Natur lama berbeda dengan manusia lama 

A.  Natur lama diganti oleh natur baru dan manusia lama digantikan oleh manusia baru. 

B.  Natur lama berlanjut dan manusia lama digantikan oleh manusia baru dan natur 

 baru yang ditambahkan. 

2.  Natur lama identik dengan manusia lama 

A.  Natur lama/manusia lama masih berlanjut setelah keselamatan dan natur 

 baru/manusia baru ditambahkan. 
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Dengan demikian, berdasarkan ayat-ayat  Efesus 4:22-24, Roma 6:6, dan Kolose 3:9-

10, jelaslah bahwa menurut Perjanjian Baru dan juga konsisten dengan ajaran Perjanjian 

Baru mengenai aspek definitif dari pengudusan, orang-orang percaya bukan lagi 

merupakan manusia-manusia lama seperti keadaan mereka dulu (Efesus 4:17-19).  

Penjelasan natur lama berlanjut dan manusia lama digantikan oleh manusia baru dan 

natur baru yang ditambahkan. Hoekema berpendapat bahwa orang percaya di dalam 

Kristus, bukan lagi manusia lama, tetapi sekarang adalah manusia baru. Tetapi dengan 

mengatakan demikian saya tidak bermaksud  untuk menyangkal bahwa orang percaya 

masih memiliki natur lama atau berdosa, yaitu kecenderungan yang terus ada untuk 

berdosa atau memberontak  terhadap  Allah. Di dalam regenerasi orang percaya menerima 

suatu natur baru sebagai tambahan bagi natur lamanya, yang mana dengan natur baru ini, 

dia dimampukan untuk melakukan yang berkenan kepada Allah. Maka orang-orang 

percaya memang memiliki natur berdosa (yang harus mereka perangi dalam pergumulan) 

dan natur baru (yang berdasarkan ini mereka harus menjalani hidup mereka). Orang-orang 

percaya bukan lagi merupakan manusia lama yang secara total diperbudak oleh dosa, 

melainkan manusia baru yang secara total dikendalikan oleh Roh Kudus (walaupun belum 

secara sempurna). Dengan kata lain, orang percaya adalah pribadi-pribadi baru yang masih 

bergumul melawan natur lama mereka.
147

 

Kesimpulan Paulus dalam bagian ini adalah bahwa kehidupan lama rusak, tapi tidak 

ada alasan untuk kehidupan lama karena Tuhan memanggil setiap orang untuk hidup baru. 

Hal ini penting untuk melihat hubungan antara frasa “menanggalkan,” “dibarui,” dan 

“mengenakan” dengan kata dan “mengenakan” dengan kata “diajar”  dalam ayat 21. 

Ketika seseorang melihat hubungan frasa ini dibaca sebagai perintah. Orang-orang kafir  

harus diajarkan untuk menanggalkan kebohongan kehidupan lama, dan diajarkan untuk 
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menjadi manusia baru di dalam Kristus dan diajarkan untuk mengenakan pakaian 

kebenaran. Dummelow mengatakan, “Bagaimana perbedaan orang kafir percaya dari orang 

tidak percaya? Orang percaya harus berhati-hati mempertahankan apa pun dari 

kesombongan, kebodohan, atau kenajisan dari kehidupan lama yang kafir. “
148

 

Praktik Manusia Baru (ay. 25-32) 

Dalam ayat 25, frasa “menanggalkan” digunakan lagi. Hal ini menarik karena 

memiliki kata Yunani yang sama serta arti yang sama. Paulus mencoba untuk 

menunjukkan bahwa ketika Anda menanggalkan manusia lama dalam setiap bidang 

kehidupan. Kata “karena” menunjukkan adanya perluasan maksud ayat di atas. Ayat ini 

menunjukkan bahwa kehidupan seseorang harus menampilkan pengakuan tindakan dan 

konsistensi yang harus dilihat.
149

 Semua tindakan berkaitan dengan hubungan pribadi. 

kekudusan bukanlah pengalaman mistis dalam berhubungan dengan Allah, dan tidak 

terisolasi dari manusia lain, kita mustahil menjadi kudus dalam kevakuman, melainkan 

dalam dunia nyata dan sesama dengan siapa kita bersosialisasi dan berinteraksi. Tindakan 

itu adalah tindakan praktis untuk hidup baru yaitu hidup dalam kebenaran dan kekudusan. 

Dalam setiap tindakan yang dikemukakan Paulus dalam ayat 25-32 terdapat keseimbangan 

antara larangan dan perintah. Tidak cukup hanya menanggalkan manusia lama, kita juga 

harus mengenakan pakaian baru 

Andrew Lincoln mencatat bahwa Paulus menunjukkan empat perilaku yang tidak 

diinginkan yang menggambarkan perbedaan antara hidup yang lama dan hidup baru yaitu 

berbohong, marah, mencuri, dan berbicara jahat. Paulus mencatat bahwa “kejahatan dan 

kebajikan yang dipilih oleh mereka dapat berdampak merusak atau meningkatkan 
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kehidupan masyarakat,” konsistensi ajaran dalam Efesus tentang kesatuan tubuh Kristus, di 

mana kita adalah “anggota satu sama lain” (4:25). Dia mengakui bahwa “karena itu” dari 

4:25 menghubungkan ke bagian sebelumnya, yang membahas mengenai orang percaya 

baru posisi di dalam Kristus. Berikut ini adalah tindakan-tindakan praktis yang Paulus 

tuliskan dalam  Efesus  4:25-32. 

Menyatakan Kebenaran   

“Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena 

kita adalah sesama anggota” (4:25). Frasa “dusta” ���������! (pseudos) yang berarti bohong, 

dusta, kebohongan. Warren Wiersbe mengatakan, 

Perhatikan alasan yang diberikan oleh Paulus mengapa kita harus berkata benar: kita 

sama-sama anggota tubuh Kristus. Ia memberikan dorongan kepada kita untuk 

membangun tubuh Kristus dengan kasih (5:15). Sebagai sesama anggota tubuh Kristus, 

kita saling memengaruhi dan kita tidak dapat saling membangun terlepas dari 

kebenaran. Dosa pertama yang dihakimi dalam jemaat yang mula-mula adalah dusta 

(Kis. 5:1-11).
151

 

 

Paulus mengatakan bahwa sebagai manusia baru di dalam Kristus, maka segala dusta 

atau kebohongan di dalam jemaat harus dibuang dan sebagai gantinya berkata benar atau 

jujur terhadap yang lain sebagai anggota tubuh Kristus di dalam jemaat. Paulus tidak 

berbicara kepada sekelompok orang tertentu tentang berbohong, dia menunjuk kepada 

kebenaran yang harus berbicara dengan anggota tubuh: gereja. Jika gereja tidak dapat 

berbicara kebenaran satu sama lain, maka akan mustahil untuk bekerja secara kolektif 

untuk kebaikan Kerajaan Allah.
152

  Dalam Zakharia 8:16 berbicara tentang konsep yang 

sama yaitu berbicara benar seorang kepada yang lain. Dia mengatakan orang-orang Israel 
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untuk berperilaku sedemikian rupa untuk menerima berkat Tuhan. Poin ini yang Paulus 

sedang coba tekankan. Bangsa-bangsa lain telah menerima berkat Tuhan tentang 

kehidupan, terang dan kasih sehingga buahnya harus dilihat dalam tindakan mereka, 

dimulai dengan menanggalkan penipuan.
153

 Anda berbicara kebenaran kepada setiap orang 

dengan tidak menggunakan penipuan, pengingkaran, dan berbohong dan setiap orang di 

bawah dispensasi Injil, sesuai dengan karunia yang ia terima, untuk berbicara, 

memberitakan, dan menyatakan kebenaran Injil, dengan peneguhan dari orang lain.
154

 

Kata “marah” ��#��$���� (orgizesthe)
���

 yang berarti to make angry (menjadi marah). 

Dalam Efesus 4:26, Paulus membuat komentar, “dalam kemarahan Anda jangan berbuat 

dosa.”  Dia tidak mengatakan tidak berbuat dosa, tapi jangan biarkan dosa berasal dari 

kemarahan ini. Vine mendefinisikan jenis kemarahan ini disebabkan oleh tindakan 

provokasi atau dibangkitkan. Hal ini dapat dilakukan melalui diri sendiri atau orang lain. 

Mazmur 4:5 menggunakan kutipan yang sama yang terlihat dalam ayat 26, “Biarlah kamu 

marah, tetapi jangan berbuat dosa,” tetapi Mazmur melanjutkan dengan menunjukkan apa 

yang harus kamu lakukan dengan emosi itu, yaitu datang kepada Tuhan. Dosa bukanlah 

berasal dari tindakan marah tetapi lebih dari tindakan yang terjadi dalam kemarahan.
156

 

Paulus menggunakan bentuk present, berarti marah adalah sebuah aksi yang dapat 

menimbulkan kekacauan atau melakukan hal-hal yang tidak dipertanggungjawabkan yang 

merupakan kebiasaan di dalam jemaat. Paulus sebagai figur yang patut diteladani 
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memberikan suatu perintah imperative bahwa “apabila marah, janganlah kamu berbuat 

dosa” (4:26). Inilah sebabnya mengapa Bruce menafsirkan pandangan Paulus yang 

memberikan perintah untuk melakukan kontrol kemarahan seseorang, dan tidak 

membiarkan kemarahan ini berubah menjadi kebencian yang mengarah kepada 

kehancuran. 
157

  

 Paulus juga berkata bahwa jangan ada kemarahan, karena kemarahan yang terdistorsi 

akan menjadi amarah. 

Amarah adalah luapan emosi yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. 

Amarah itu sendiri bukan karena Allah pun dapat menjadi marah (Ul. 9:8, 12 Mazmur 

2:12). Beberapa kali dalam Perjanjian Lama muncul ungkapan, “Murka Tuhan” (Bil. 

25:4; Yer. 4:8;12:13). Murka Allah adalah bagian dari penghakiman-Nya atas dosa, 

sebagaimana dilukiskan dalam kemarahan Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu Ia 

menyucikan Bait Allah (Mat. 21:12-13).
158

 

 

Konsep yang lebih jelas diungkapkan oleh Abineno bahwa Tuhan Allah sendiri 

marah (murka) dan Ia menghendaki, supaya kita juga marah terhadap dosa. Namun, bukan 

marah ini yang dimaksudkan di sini. Marah di sini yang dimaksudkan adalah amarah yang 

terus-menerus berlangsung, sebab jika hal itu terjadi, maka dapat menimbulkan suatu 

bahaya yang akibatnya manusia dapat dikuasai oleh iblis sehingga dapat melakukan hal-hal 

yang tidak bertanggungjawab.
159

  

Van Leeuwen berkata,  

Nasihat Paulus tidak mensinyalir amarah sebagai suatu efek yang otomatis adalah dosa, 

tetapi menasihatkan supaya anggota-anggota jemaat jangan berbuat dosa dalam amarah. 

Hal ini dapat terjadi dengan rupa-rupa cara, amarah dapat bercampur dengan elemen-

elemen yang membuatnya menjadi dosa, umpamanya dengan kebenaran diri sendiri, 

keangkuhan, atau perasaan kebencian.
160
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 Pernyataan di atas adalah sebuah present middle (deponent) imperative. Ini adalah 

kutipan dari Mazmur 4:4. Ada beberapa bidang kehidupan di mana kemarahan adalah 

pantas, tetapi harus ditangani dengan benar (seperti Yesus membersihkan Bait Allah, lihat 

Yoh. 2:13-17).
161

 Apabila amarah itu bercampur dengan kedagingan kita maka akan 

menjadi dosa. Charles Hodge mencatat bagaimana kemarahan bisa membawa pencobaan 

dan dengan demikian membawa dosa tambahan: “Ketika kemarahan dihargai, itu 

memberikan kekuasaan bagi Penggoda besar atas kita, karena memberikan kita motif untuk 

menyerah pada saran jahatnya.”
162

 

Frasa janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu: Paulus 

mengingatkan orang terhadap bahaya menuruti amarah apalagi memupuk amarah, karena 

itu sama dengan membuka pintu dosa dan egoisme. Jika amarah (orgê) menjadi dendam 

(parorgismô, kata yang dipakai pada akhir ayat 26) kita harus berusaha memadamkannya, 

lalu mohon maaf atau mencari pendamaian dengan orang bersangkutan.
163

 Frasa 

“janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu” adalah singgungan terhadap 

Ulangan 24:15. Kemarahan adalah emosi yang kuat yang harus ditangani dengan cepat. 

Apabila kemarahan terus berlangsung hingga keesokan harinya maka akan menjadi dosa 

dan di saat tidur pun kita mengalami kemarahan tersebut.
164

 Artinya setiap orang percaya 

boleh marah tetapi tujuan marah bukanlah melampiaskan amarah melainkan mendidik, 

menegur dengan kasih. 
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Frasa “janganlah beri kesempatan kepada iblis (4:27).” Bahaya lain yang 

diungkapkan oleh Paulus dari kemarahan adalah kesempatan bagi iblis. Maksudnya bahwa 

amarah yang terus menerus berlangsung akan memberikan tempat, peluang, atau 

kesempatan kepada iblis. Bahkan Luther dalam ungkapannya mengatakan bahwa “tidak 

ada orang di dunia ini yang lebih mampu melakukan kehancuran kecuali si pemfitnah dan 

penyebar berita bohong.”
165

 Iblis lihai dan sigap memanfaatkan orang marah dengan 

menggodanya makin membenci supaya bertindak lebih keji atau dendam atau memutuskan 

hubungan dengan orang lain. 

Frasa “janganlah beri kesempatan kepada iblis” adalah kalimat present active 

imperative dengan negative particle yang biasanya berarti menghentikan suatu tindakan 

dalam proses. Kemarahan yang tidak saleh merupakan pembuka untuk serangan rohani 

bahkan kemarahan Ilahipun (lihat Yoh. 2:13-17; Mat. 21:12-13) harus ditangani dengan 

cepat (lihat  Ef.  6:10-18).
166

 Kemarahan yang terus berlanjut akan menimbulkan dosa yang 

lain dan hal ini akan memberikan kesempatan bagi iblis mencuri damai sejahtera kita. Oleh 

karena itu sebaiknya orang percaya tidak  perlu marah untuk sesuatu hal yang tidak penting 

yang tidak berhubungan dengan kebenaran dan kekudusan Allah. 

Paulus berkata, “janganlah  ada perkataan kotor ��#���	��
��(logos sapros).
167

 

“Kotor” dalam Yunani adalah sapros yang berarti busuk, kata yang dipakai mengacu pada 

pohon atau buah yang busuk.
168

 Jadi maksud Paulus di sini adalah janganlah ada kata, 
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pernyataan, atau percakapan yang busuk, buruk, atau tidak baik keluar dari mulutmu, sebab 

kata-kata demikian adalah dosa yang harus dibuang, tetapi pakailah perkataan yang baik. 

Kata ��#��	�#	�
�  (logos agathos)
��%&

 juga (bdg. Ayub 7:1; 12:23; Luk. 6:43; 13:48). 

Yang dimaksudkan di sini dengan perkataan yang baik adalah perkataan yang membangun 

������
��� (oikodomen) 
��! �artinya mendidik, di mana perlu dan bukan mengeluarkan 

perkataan yang kotor yang dapat merusak, supaya memberikan faedah atau berkat Allah 

kepada orang yang mendengarkan. Dalam nasihat ini Paulus mengingat akan perkataan-

perkataan kotor (busuk, buruk), yang banyak dipakai oleh orang-orang kafir dan sayang 

sekali juga dipakai oleh anggota-anggota jemaat.
171

  Oleh sebab itu,  dengan tegas Paulus 

menuntut kepada mereka supaya perbuatan-perbuatan dosa itu mereka buang atau mereka 

hentikan dan sebagai ganti perkataan kotor itu, mereka memakai perkataan-perkataan yang 

baik yang membangun atau mendidik, di mana hal itu perlu, supaya dapat memberikan 

atau beroleh kasih karunia Allah bagi mereka yang mendengarkan.  

Utley menjelaskan frasa “jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu”  dalam 

konteks ini menunjuk pada ajaran dan gaya hidup dari para guru palsu (bdg. Kol. 3:8). 

Kata ini menunjuk pada lelucon, atau kata-kata sembrono (bdg. Kol. 4:6). Yesus 

mengajarkan bahwa perkataan mengungkapkan hati (bdg.  Mrk.. 7:15;18-23).  Selanjutnya, 

Frasa “tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun,” adalah salah satu bukti dari 

karunia rohani yang diberikan Allah adalah bahwa karunia-karunia ini membangun seluruh 

tubuh Kristus (bdg. Rm. 14:13-23; 1 Kor. 14:4, 5, 12, 17, 26). Orang percaya harus hidup, 
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memberi, dan melayani untuk kebaikan tubuh gereja (bdg. 1 Kor. 12:7), bukan untuk diri 

mereka sendiri. Sekali lagi aspek kebersamaan dari iman alkitabiah ditekankan di atas 

kebebasan individu (lihat Rom. 14:01-15:13). Frasa “supaya mereka yang mendengarnya, 

beroleh kasih karunia.” Dalam konteks ini tidak berarti “kasih karunia,”seperti dalam 

keselamatan, tetapi kebaikan atau kemurahan untuk orang percaya lainnya, terutama yang 

dicobai dan diuji oleh guru-guru palsu (bdg. 2 Pet. 2:1-21) atau tarikan kehidupan lama 

seseorang dalam kekafiran (bdg. 2 Pet. 2:22). 

Bekerja untuk Memberkati   

  Paulus berkata “orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi (4:28).” Nasihat ini 

sangat penting karena pada masa Paulus, pencurian sangat merajalela.
172

 Paulus 

menggunakan bentuk present dari kata ���������� (kleptetô) 
173

 berarti pencurian yang 

merupakan kebiasaan di dalam jemaat yang terus terjadi. Tetapi Paulus memberikan 

nasihat sebagai ganti mencuri “tetapi lebih baik ia bekerja keras ���	���174�(kopiatô) dan 

mengerjakan ���#	$���������(ergazomenos) pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri 

supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.” Maksud Paulus 

di sini adalah bahwa orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi lebih baik ia 

bekerja keras, berjerih payah atau berjuang mengerjakan pekerjaan yang baik. Namun, 

tidak hanya itu saja, Paulus menasihatkan bahwa sebagai sesama anggota tubuh Kristus 

jemaat harus saling membantu bagi orang-orang yang berkekurangan. Di sinilah 
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 Barclay, Pemahaman Alkitab Setiap Hari: Galatia-Efesus, 236. 
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 “���������”(kleptetô ) verb imperative present active 3rd person singular yang berasal dari kata 

��������(klepto) yang berarti steal (mencuri) (BMG Morphology, Word Analysis, s.v. “���������” In Bible 
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“���	���” verb imperative present active 3rd person singular from ���	���berarti berjeri lelah atau 

bekerja keras, berjuang. (BMG Morphology, Word Analysis, s.v. “���	���”In Bible Works Version 7). 
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“�#	$�����” verb participle present middle nominative masculine singular yang berasal dari kata 

���#	�$�	��yang berarti mengerjakan.  
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sebenarnya arti manusia baru di dalam Kristus bahwa sebagai manusia baru janganlah ia 

mencuri, tetapi harus bekerja keras atau berjuang dan bukan hanya bekerja untuk diri 

sendiri tetapi membagikan sesuatu yaitu rela berkorban dengan memberi sesuatu yang 

dibutuhkan oleh orang lain. Stott menegaskan  kembali bahwa tidak cukup hanya berhenti 

mencuri. Sang petobat harus bekerja sehingga ia dapat membiayai dirinya dan keluarga, 

bahkan memberi persembahan dan diakonia.
176

 

Pernyataan Abineno bagi orang bertobat dari mencuri adalah: 

Mengenakan manusia baru di dalam Kristus, tidak berarti duduk bermalas-malasan (dan 

melakukan hal-hal yang jahat), tetapi bekerja keras untuk memperoleh apa yang 

dibutuhkan (dengan jujur atau dengan cara yang terhormat). Itulah tugas dan panggilan 

mereka sebagai anggota jemaat. Bukan hanya untuk diri mereka saja tetapi juga untuk 

orang lain yang berada (hidup) dalam kekurangan. Pelayanan inilah yang membedakan 

dengan orang-orang kafir (manusia lama).
177

 

 

 Frasa “Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi,” menunjukkan kehidupan 

baru dalam Kristus yang memiliki potensi dan tujuan untuk secara radikal dan permanen 

mengubah tindakan dan karakter seseorang. Perubahan ini merupakan bukti dari 

keselamatan seseorang dan kesaksian bagi yang terhilang. “baiklah ia bekerja keras.” Frasa 

ini adalah sebuah present active imperative. Yudaisme sangat menghargai kerja keras, 

begitu juga orang Kristen mula-mula (bdg. 1 Tes. 4:11; 2 Tes. 3:10-12). Frasa “supaya ia 

dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.” Bekerja tidak hanya 

merupakan kehendak Allah bagi umat manusia, tapi cara untuk berbagi dengan mereka 

yang membutuhkan. Orang percaya adalah penatalayan dari kemakmuran yang diberikan 

Allah (bdg. Ul. 8:11-20), bukan pemilik. Pemberian kita adalah barometer sejati dari 

kesehatan rohani kita (bdg. 2 Kor. 8-9).
178

 Paulus ingin pendengarnya tidak hanya berhenti 
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mencuri, tetapi tetap berlatih kejujuran, diperkirakan bahwa beberapa pembaca adalah 

mantan budak. Hal ini menjadi godaan besar untuk menyelinap kembali ke gaya hidup 

lama.
179

  Paulus  menasihatkan untuk berbalik dari kejahatan dan melakukan sesuatu yang 

benar yaitu bekerja keras untuk dirinya dan kepentingan orang lain dengan memberi bagi 

sesama yang membutuhkan. 

Menyenangkan Roh Kudus (4:30) 

 “Mendukakan” dalam bahasa Yunani, ���������(lupeite) 
� !

 yang berarti mendukakan, 

menyakiti, atau membuat sedih. Sebenarnya di sini Paulus memberikan suatu kesimpulan 

bahwa semua perbuatan-perbuatan negatif dalam ayat-ayat sebelumnya yang telah 

diuraikan dan perbuatan di dalam (ayat 31) yaitu kepahitan, kegeraman, pertikaian serta 

fitnah merupakan perbuatan yang dapat mendukakan Roh Kudus. Di sini Paulus 

menggunakan bentuk imperative present di mana ia ingin memberikan nasihat yang 

bersifat perintah supaya jemaat menghentikan kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan-

perbuatan yang tidak baik yang sebenarnya adalah mendukakan atau menyakiti Roh 

Kudus. Sebagai penjelasan tentang nasihat di atas yaitu supaya mereka (jemaat Efesus)  

“janganlah mendukakan Roh Kudus Allah, Paulus menambahkan “yang telah 

memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.” Maksud pernyataan ini adalah bahwa 

mereka yang telah belajar mengenal Kristus dan telah menjadi anggota tubuh-Nya, 

mengenal juga Roh Kudus. Roh Kuduslah yang telah menyegel mereka dan menetapkan 

mereka untuk masa depan Tuhan atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebagai milik 

                                                                                                                                                    
 
179

 Hendriksen,  Galatians and Ephesians, New Testament Commentary, 219. 

 
180

“��������” (lupeite) verb imperative present active orang kedua jamak berasal dari kata ������  yang 
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Kristus, merekalah meterai-Nya ���'�	#�������� � ��(esphragisthête) yang berarti provide 

with a seal (memeteraikan, mencap, mengokohkan). Maksudnya adalah Roh Kuduslah 

yang akan mengokohkan mereka menjelang penyelamatan Kristus.
182

Billy Graham 

menambahkan bahwa peranan Roh Kudus adalah menerangi pikiran orang percaya, Roh 

Kudus tinggal di dalam tubuh orang percaya, Roh Kudus menghibur (Kis. 9:31), 

memimpin (Yoh. 16:13), menyucikan (Rm. 15:16), membantu dalam kelemahan (Roma 

8:26),  dan Roh Kudus menyertai kehidupan orang percaya.
183

 

Frasa “Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah.” Ini adalah sebuah present 

active imperative dengan negative particle yang biasanya berarti menghentikan suatu 

tindakan dalam proses. Hal ini mengungkapkan kebenaran bahwa Roh adalah suatu pribadi. 

Hal ini juga menunjukkan bahwa tindakan orang percaya menyebabkan rasa sakit kepada 

Roh Kudus (bdg. 1 Tes. 5:19; Yes. 63:10). Sasaran Roh untuk semua orang percaya adalah 

keserupaan dengan Kristus (bdg. 1:4;2:10; 4:13; Rom 8:28-29; Gal 4:19).
184

  

Abineno menjelaskan: 

Roh Kudus bukanlah sesuatu yang abstrak. Ia adalah oknum, Pribadi. Karena itu, 

pengalimatan, anthropomorphistis ini tidak usah mengherankan. Maksudnya dengan 

“mendukacitakan” ialah hendak menyatakan, berpikir dan bertindak (dengan perkataan 

dan perbuatan) bertentangan dengan kehendak Roh Kudus (Yesaya 63:10). 

Hal ini tidak sama dengan “berdosa terhadap Roh Kudus” dengan sengaja melawan 

(bermusuhan dengan Allah), dengan sadar bertindak melawan kesaksian Roh Kudus 

(bdg. Kis 5:3, 9).
185

 

 

                                                 
181

 “���'�	#�������” verb indicative aorist passive 2nd person plural berasal dari kata�'�	#��$�yang 

berarti to seal (untuk menyegel)( Strong’s, Word Analysis, s.v. “Sealed” In Bible Works Version 7). 

 
182

 Abineno, Tafsiran Alkitab Surat Efesus, 165. 

 
183

 Billy Graham, Roh Kudus: Kuasa Allah Dalam Hidup Anda (Bandung: Lembaga Lietratur Baptis, 

1978), 49-51. 

 
184

 Utley,  Paulus Terbelenggu, Injil Tak Terbelenggu: Surat-surat dari Penjara (Kolose, Efesus dan 

Filemon, Dan kemudian  Filipi), 168. 

 
185

 Abineno, Tafsiran Alkitab Surat Efesus, 164. 

 



60 

 

Roh Kudus adalah oknum yang berkepribadian yang mutlak kudus, maka segala 

yang tidak kudus akan mendukakan Dia. Dan karena Ia “satu Roh” (2:18: 4:4), maka 

ketidaksatuan mendukakan Dia. Dan karena Ia adalah Roh kebenaran, melalui siapa Allah 

berbicara, maka Ia akan merasa terpukul bila kita menyalahgunakan kemampuan kita 

berbicara sebagaimana Paulus nasihatkan pada ayat-ayat sebelumnya (4:25-29).
186

 

Ayat 30, Paulus berkata bahwa kita “dimeteraikan dengan Roh Kudus menjelang hari 

penyelamatan.” Pemeteraian dengan Roh Kudus terjadi pada awal kehidupan Kristen 

(1:13), sebab Roh Kudus sendiri adalah  meterai: kehadiran-Nya kita menjadi kepunyaan 

Allah (1:13). Pemeteraian dan hari keselamatan merujuk kepada awal dan akhir proses 

penebusan. Dan di antara “awal” dan “akhir” itu kita bertumbuh kepada keserupaan 

Kristus dan berjaga-jaga supaya tidak mendukakan Roh Kudus. Setiap orang percaya yang 

dipenuhi Roh ingin menyenangkan Roh Kudus, bukan mendukakan-Nya.
187

 

Tindakan yang Benar (Ay. 31-32) 

 Surat Efesus 4:31, Paulus mengutip seluruh daftar kejahatan  (Kolose 3:8) yang harus 

mereka jauhi, kemudian diikuti daftar keutamaan sebagai gantinya. Nasihat Paulus berkata, 

“segala kepahitan ������	� (pikria),
�  

 kegeraman ���
�� (tumos),
� &

 kemarahan ��#�
�

(orgê),
190

 pertikaian ��	�#�
� (kraugê), fitnah (�	�'����	� (blasphêmia) bahkan segala 
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“������	” noun nominative feminine singular common from������	yang berarti  bitterness, animosity, 

anger (kepahitan, dendam, kemarahan) yaitu dari kepahitan, dendam memimpin kepada kegeraman (BMG 

Morphology, Word Analysis, s.v. “������	” In Bible Works Version 7). 
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“���
�” noun nominative masculine singular common yang berasal dari kata������yang berarti 

emosi marah, sengit, kemarahan, ledakan kemarahan atau kemarahan yang hebat, gairah, kemarahan, murka. 

(BMG Morphology, Word Analysis, s.v. “���
�” In Bible Works Version 7). 
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 “��#�
” (orge) noun nominative feminine singular yang berasal dari ��#���(orge) yang berarti 

marah,murka, kemarahan. (BMG Morphology, Word Analysis, s.v. “��#�
” In Bible Works Version 7). 
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kejahatan �	������	���	��(pase kakia),
191

 tanpa terkecuali bahwa semua bentuk kejahatan 

harus mereka buang (bdg. 5:3) seperti percabulan, rupa-rupa kecemaran, dan keserakahan 

disebut saja pun jangan di antara kamu. Maksudnya adalah menyebutkan kejahatan saja 

pun adalah dosa, apalagi melakukannya (bdg. Efesus 5:3). Itulah sebabnya Paulus 

menasihatkan supaya semuanya itu dibuang (ditanggalkan) sebab semua itu adalah 

gambaran manusia lama (orang-orang kafir). Namun, sebagai gantinya Paulus berkata 

“tetapi hendaklah kamu ramah )������� (chrestoi), penuh kasih mesra “������	#)��” 

(eusplagchnoi) yaitu penuh dengan compassionate kasih yang tulus dan sepenuh hati, 

saling mengampuni )	��$������ (charizomenoi). Melengkapi pernyataan ini, Paulus 

mengatakan bahwa “sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.” 

Maksudnya bahwa jemaat harus hidup saling mengampuni dengan murah hati, 

memberikan pengampunan satu dengan yang lain, bahkan dalam memaafkan orang lain 

harus disertai dengan kemurahan seperti Kristus dengan murah hati telah mengampuni 

segala dosa manusia. Pengampunan ini berdasar atas pengampunan yang Allah berikan 

kepada mereka dalam Kristus.
192
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BAB III 

IMPLIKASI TEOLOGIS SURAT EFESUS 4:17-32 

  Kitab Efesus 4:17-32, Paulus menjelaskan tentang kontras antara kehidupan orang 

percaya sewaktu mereka belum mengenal Allah atau hidup seperti orang-orang kafir 

dengan kehidupan mereka (jemaat Efesus) sebagai Kristen. Frasa “tetapi kamu bukan 

demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus” (ayat 20) mengandung pengertian bahwa 

orang percaya yang mengenal Kristus berarti telah menanggalkan pikirannya yang sia-sia 

dan pengertiannya yang gelap. Beberapa implikasi teologis tentang penanggalan manusia 

baru dan pengenaan manusia baru berdasarkan surat  Efesus 4:17-32 adalah sebagai 

berikut: 

Pengudusan Orang Percaya 

 Frasa “kamu telah belajar mengenal Kristus” berarti orang yang belum percaya  yang 

telah menjadi percaya dan kini telah belajar mengenal Kristus, yaitu Yesus.  Formulasi ini 

berarti bahwa ketika para pembaca menerima Kristus sebagai Tuhan, para pembaca bukan 

hanya menyambut-Nya ke dalam hidup orang-orang percaya, tetapi juga menerima 

pengajaran tentang Dia.  

 Isi pengajaran yang diberikan Paulus kepada orang percaya adalah menanggalkan 

manusia lama dan mengenakan manusia baru. Orang percaya  tidak boleh lagi terus hidup 

seperti orang-orang yang belum percaya (Ef. 4:17-19), karena seperti yang telah diajarkan, 

orang percaya telah mengenakan  manusia baru yang diciptakan serupa dengan Allah 

dalam kebenaran dan kekudusan.
193

 Paulus dalam surat Efesus menyatakan perhatiannya 
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terhadap kekudusan kehidupan pembacanya. Dia mengatakan kepada orang-orang percaya 

bahwa tujuan dari pemilihan adalah bahwa orang-orang percaya itu kudus  dan tak bercacat 

(1:4), orang percaya tumbuh menjadi bait Allah yang kudus  di dalam Tuhan (2:21), bahwa 

mereka telah mengenakan manusia baru,  yang ditandai dengan kekudusan (4:24), dan 

bahwa tujuan  korban kematian Kristus adalah pengudusan mempelai-Nya, Gereja di mana 

Ia telah  dengan memandikannya dengan air dan firman untuk menempatkan jemaat 

dihadapan-Nya  itu  kudus dan tak bercacat  (5:25-27).
194

 

 Ajaran Perjanjian Baru  konsisten  mengenai aspek definitif  dari pengudusan yaitu 

orang-orang percaya bukan lagi merupakan manusia-manusia lama seperti keadaan yang 

dahulu. Orang-orang percaya bukan sekaligus manusia lama dan manusia baru, tetapi 

benar-benar manusia baru di dalam Kristus.
195

 Pengudusan definitif adalah peristiwa 

pengudusan  yang terjadi sekali dalam kehidupan orang percaya, namun melanjutkan 

dampak yang dihasilkan dari pemutusan dari manusia lama untuk menghidupi manusia 

baru di dalam Kristus.
196

  

Pembaruan Pikiran 

 Penanggalan manusia lama dan pengenaan manusia baru adalah hal yang harus 

terjadi bagi orang-orang percaya ketika menerima Yesus Kristus. Sebagai tubuh Kristus, 

gereja dalam proses menjalani kehidupan baru di dalam Yesus maka  pembaruan pikiran 

atau sikap orang percaya terus menerus dibarui (ayat 23). Paulus menempatkannya di 

antara kedua ayat (ayat 22 dan 24), karena untuk mewujudkan kebenaran ini dibutuhkan 

suatu proses yaitu pembaruan sikap atau pikiran yang sejalan dengan pikiran Kristus. 
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 Gambaran yang kontras antara manusia lama dan manusia baru yang orang percaya 

kenakan ada ayat 23 yaitu supaya kamu dibarui. Orang-orang percaya diajarkan bukan 

hanya untuk menanggalkan manusia lama dengan cara-cara yang menyesatkan dan 

mengenakan manusia baru; orang-orang percaya juga diajarkan bahwa orang-orang 

percaya dipanggil untuk pembaruan batin. Untuk menggambarkan menanggalkan manusia 

lam (4:22) dan mengenakan manusia baru (4:24). Paulus menggunakan dua infinitif  aorist. 

Paulus menggambarkan masing-masing tindakan sebagai suatu keutuhan yang komplit 

atau tidak dapat dibedakan.
197

 

 Pembaruan batin dalam hal sikap orang percaya (4:23) digambarkan oleh Paulus 

sebagai suatu proses. Kata kerja pasif yang digunakan berarti diperbarui dan ini memberi 

kesan bahwa Allah adalah Pribadi yang mengadakan pekerjaan pembaruan yang terus-

menerus pada umat-Nya. Pada saat yang sama, nasihat implisit menekankan gagasan suatu 

tantangan terus-menerus untuk orang percaya. Ketika orang-orang percaya diajar dalam 

Kristus maka didorong untuk diperbarui. Orang percaya harus menyerahkan diri kepada 

allah dan membiarkan diri diperbarui dalam manusia batinnya.
198

 

Persatuan di dalam Kristus 

Frasa “di dalam Kristus” terdapat dalam Efesus 4:21, yang ditujukan kepada pribadi 

Yesus yaitu “di dalam Dia.”  Pada bagian lain surat Efesus terdapat frasa tersebut  yaitu 

Paulus mengatakan “di dalam Kristus”, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian 

yang dijanjikan (Ef. 1:11; bdg. 2:15; 3:5, 12). 

Pandangan Paulus tentang kesatuan dengan Kristus terlihat jelas dalam pasal 4 surat 

Efesus. Persatuan dengan Kristus sering kali digambarkan sebagai keberadaan kita “di 

dalam Kristus,” Paulus menyebut pembaca-pembacanya “orang-orang kudus,” orang-orang 
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yang dipisahkan oleh dan bagi Allah.  Penyebutan “di dalam Kristus” bervariasi (bdg. Ef. 

1:1; 1 Kor. 1:2; Flp. 1:1; Kol. 1:2; 1 Tes. 1:1; 2 Tes. 1:1). Sejajar dengan ini adalah 

penekanan yang lain yaitu Kristus ada “di dalam” orang percaya (bdg. Rm. 8:10; Gal. 2:20; 

Kol. 1:27). Ekspresi-ekspresi ini menunjukkan kedekatan ikatan antara Allah kita dan 

umat-Nya.
199

 Frasa “di dalam Dia” (Ef. 4:21) menjelaskan bahwa orang percaya hanya 

dapat hidup kudus di dalam Dia. Dia adalah Kepala dan orang percaya adalah tubuh 

Kristus yang harus bertumbuh  di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus (Ef. 4:15). 

Persatuan dengan Kristus tidak dapat terjadi apabila orang percaya hanya berfokus kepada 

sifat lama, namun yang terpenting adalah sifat baru yang telah diberikan oleh Allah dan 

hanya terjadi di dalam Dia yang mengerjakan kekudusan di dalam orang percaya. 

Persatuan dengan Kristus merupakan dasar dari semua pengalaman rohani yang 

diberikan kepada kita “di dalam Kristus,” dan hanya mereka yang ada “di dalam Kristus” 

yang bisa mengalaminya. Paulus menekankan hal ini khususnya di Efesus 1:3-14. Kita 

telah diberkati di dalam Kristus, kata Paulus, sebagaimana kita telah dipilih (ayat 4), 

dianugerahi (ayat 6), ditebus (ayat 7), diperdamaikan (ayat 10), ditetapkan (ayat 11) dan 

dimeteraikan (ayat 13) di dalam Kristus.  Kehidupan orang percaya dari awal sampai akhir 

merupakan kehidupan yang berpusat pada Kristus dan kita terus-menerus memandang 

kepada-Nya untuk semua pemenuhan rohani yang kita butuhkan.
200

 Penjelasan 

menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru berarti meninggalkan masa 

lalu (dosa) dan memandang kepada Kristus dan hidup kudus di dalam Kristus. Di dalam 

Kristus, orang percaya mendapatkan berkat rohani yang Allah sediakan baginya. 
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Ungkapan “di dalam Kristus” adalah salah satu rumusan Paulus yang paling khas. 

Deismann mengemukakan pengertian teologis ungkapan ini dengan menekankan pada 

dimensi mistisnya yaitu persekutuan mistis yaitu persekutuan dengan Dia.
201

 Orang yang 

tidak mengenal Allah dan hidup tidak kudus adalah orang yang jauh dari hidup 

persekutuan dengan Allah (Ef. 4:18), tidaklah demikian orang percaya yang hidup kudus 

berarti hidup di dalam Kristus dan memiliki hubungan dengan Kristus Yesus. 

Paulus menekankan kekudusan pada setiap kehidupan pembacanya. Paulus 

mengatakan kepada mereka bahwa tujuan pemilihan adalah supaya mereka kudus dan tak 

bercacat di dalam Dia (Ef 1:4), dan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, 

menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan (Ef. 2:21), dan mereka telah mengenakan 

manusia baru yang ditandai dengan kekudusan (4:24). Tujuan pengorbanan kematian 

Kristus adalah pengudusan mempelai-Nya, gereja-Nya sesudah Ia menyucikannya dengan 

memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat 

di hadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi 

supaya jemaat kudus dan tidak bercela (5:25-27).
202

 

Injil Yohanes mencatat secara eksplisit, Yesus sendiri dalam Yohanes 17 

menunjukkan persatuan yang Ia bangun di antara diri-Nya dan murid-murid-Nya 

diungkapkan dengan indah. Dia berbicara mengenai persatuan murid-murid satu sama lain 

sedekat persatuan-Nya sendiri dengan Bapa-Nya, karena didasarkan pada persatuan 

mereka dengan-Nya (Yoh. 17:23, 26). Dalam terang ilustrasi mengenai Pokok Anggur dan 

ranting-rantingnya (Yoh. 15:1-11) secara jelas bahwa sebuah tunas dicangkokkan ke dalam 

sebuah pokok anggur dan menerima makanannya dari pokok anggur tersebut, maka murid-
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murid ada “di dalam Kristus” dan mengambil dari Kristus semua berkat rohani.
203

 Manusia 

baru tidak dapat terwujud tanpa hidup di dalam Dia, yaitu bergantung sepenuhnya kepada 

Dia yang melakukan karya pengudusan. 

Sebagaimana “di dalam Adam” seluruh manusia telah mati, demikian pula “di dalam 

Kristus” semua akan dihidupkan (1 Kor. 15:22). Di dalam Adam muncul dosa, 

ketidaktaatan, penghukuman, dan maut; sebaliknya di dalam Kristus kebenaran, ketaatan, 

pembenaran, dan kehidupan (Rm. 5:12). Ungkapan “di dalam Kristus” adalah ungkapan 

yang menggambarkan situasi sejarah keselamatan bagi mereka yang menjadi milik Kristus 

berdasarkan keberadaan mereka dengan kematian dan kebangkitan Kristus.
204

  

Pernyataan ini menjelaskan bahwa manusia lama adalah manusia Adam dan manusia 

baru adalah manusia Kristus yaitu milik Kristus. Manusia “di dalam Kristus.” Dengan 

demikian ungkapan “manusia lama” dan “manusia baru” di sini sangat etis dalam fokus 

mereka. “Manusia lama” mengacu pada kehidupan mereka sebelumnya sebagai orang kafir 

dan berdosa yang begitu merasuki kehidupan mereka dalam berbagai keberadaannya. 

Mereka diajarkan untuk menanggalkannya dan mengenakan manusia baru. Sosok 

“mengenakan” dan “menanggalkan” adalah salah satu pertukaran pakaian dan mengacu 

pada perubahan karakter, perubahan kepada terang dalam identitas, setelah berpindah dari 

keberadaan yang lama (tanpa Tuhan) menuju lingkup keberadaan yang baru (dengan 

Allah).
205

 Di dalam Kristus kita memiliki Kristus dan dimampukan hidup Kudus oleh Roh-

Nya. Hidup tanpa Tuhan adalah hidup yang berbahaya dan tidak aman karena hidup jauh 

dari persekutuan dengan Tuhan. 
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Manusia baru ini merupakan salah satu tema penting dalam teologi Paulus.  Roma 

6:6  mengatakan bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, agar jangan kita 

menghambakan diri lagi kepada dosa.  Sementara Galatia 3:27 mengatakan bahwa identitas 

anak-anak Allah adalah mengenakan Kristus. Konsep ini semakin jelas ketika kita 

mencoba menyimak paralelisme bagian Efesus 4:22-24 dengan tulisan Paulus yang lain, 

dalam Kolose 3:9-10. Kata kerja yang digunakan oleh kedua bagian ini, yakni apothesthai-

apekdusamenoi dan endusamenoi-endusasthai menggunakan tense aorist, yang berarti 

bahwa hal tersebut telah terjadi satu kali di masa lampau, dan efeknya berlangsung hingga 

kini.  Artinya, ketika seseorang mengenal Kristus, maka ia telah menanggalkan manusia 

lama, dan pada saat itu telah mengenakan manusia baru, yaitu Kristus.
206

  Pengudusan 

yang dilakukan oleh Allah adalah tindakan Allah yang definitif yang terjadi sekali untuk 

selamanya, bukanlah suatu proses (progresif).
207

 Pengudusan definitif  hanya dapat terjadi 

di dalam Dia, Kristus. Paulus menyatakan bahwa, “Allah…telah menghidupkan kita 

bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita… 

dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga” (Ef 2:4-6).  

Harrison menyimpulkan bahwa transformasi terjadi pada orang percaya: 

Ketika yang lama ditanggalkan? Dalam Galatia 3:27, hal itu terjadi pada saat 

pembaptisan, dibaptis dengan mengenakan Kristus, sebagaimana kedudukan rasul. Hal 

ini pada gilirannya harus dikaitkan dengan Roma 6:6, di mana Paulus menjelaskan 

bahwa “manusia lama” kita telah turut disalibkan bersama Kristus. Baptisan 

menyatakan kematian dengan Kristus untuk dosa dan kebangkitan-Nya dengan berjalan 

dalam hidup yang baru. Oleh karena itu, bagian ini kita mempertimbangkan bahwa 

pengingat yang diberikan yaitu mengenakan manusia baru (Kolose 3:10), sepantasnya 

dilambangkan dengan “baru,” pakaian bersih yang diberikan pada waktu pembaptisan di 

tempat pakaian lama mereka.
208
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Pengudusan definitif bukan hanya merupakan suatu pemutusan hubungan yang 

penting terhadap kuasa dosa yang memperbudak tetapi juga merupakan suatu kesatuan 

yang penting yang tidak dapat diubah dengan Kristus di dalam kebangkitan-Nya, suatu 

kesatuan yang menjadi sarana yang memampukan orang percaya hidup di dalam 

kehidupan yang baru (Rm. 6:4) dan kesatuan yang menyebabkan orang percaya menjadi 

ciptaan baru ( 2 Kor 5:17). Oleh karena itu, sebagai hasil dari pengudusan definitif atas diri 

kita, maka kita sekarang berada di dalam Kristus harus menganggap diri kita “telah mati 

bagi dosa, tetapi … hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus” (Roma 6:11).
209

 

Kematian kita bagi dosa dicapai melalui persatuan dengan kristus (Roma 6:3-5). 

Sebagaimana kematian Kristus membawa-Nya ke dalam hidup kebangkitan yang baru bagi 

Allah, hal yang berlaku sama bagi orang Kristen yang telah dipersatukan dengan Allah. 

Persatuan kita dengan Kristus juga mencakup kematian “manusia lama” (Roma 6:6-7). Jika 

kita telah dibebaskan dari dosa, kita tidak terus-menerus hidup seakan-akan kita masih di 

bawah kuasa dosa. Ketika kita datang kepada Kristus, dan dipersatukan dengan-Nya, 

“manusia lama” itu disalibkan dengan Kristus dan mati.
210

 

Hidup kudus di dalam Kristus adalah tindakan pengudusan Allah yang terjadi sekali 

untuk selamanya di mana orang percaya bertanggung jawab untuk hidup kudus terus-

menerus dengan mengenakan Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari. 

Ciptaan Baru Menurut Gambar Allah 

Manusia lama berada di bawah kuasa dunia yang jahat, maka manusia baru adalah 

bagian dari ciptaan baru dan hidup di dunia yang akan datang. Ini adalah karya Allah, 

bukan karya kita, namun fakta bahwa identitas baru ini dikenakan menunjukkan bahwa 

ciptaan baru-Nya dengan senang hati digunakan oleh orang percaya. Aktivitas ilahi dan 
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respons manusia diimbangkan dengan cermat (bdg. Flp. 2:12-13), sedangkan frasa 

kesimpulan, “di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya,” menunjukkan 

bahwa ada suatu implikasi etis signifikan pada pengenaan manusia baru ini.
211

 

Ada tiga ciri khas penting dari manusia baru ini melalui frasa “diciptakan menurut 

kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sebenarnya” yaitu: Pertama, 

suatu ciptaan baru yang disebabkan oleh Allah sendiri yang merujuk kepada aktivitas 

kreatif  ilahi (bdg. Ef. 2:10, “Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus 

Yesus”). Kedua, Allah bukan hanya pencipta dari karya ini; Ia juga pola atau teladan dari 

ciptaan baru tersebut. Ciptaan baru dibuat “menurut kehendak Dia” (secara literal, “serupa 

dengan Allah”),  artinya diciptakan “seperti Dia.” Ketiga, manusia baru diciptakan “serupa 

dengan allah”; karena itu menjadi seperti Dia. Pada prinsipnya orang percaya sudah 

menjadi bagian dari ciptaan baru Allah (Ef. 2:10, 15; bdg. 2 Kor. 5:17; Gal. 6:15). Oleh 

karena itu sikap orang-orang percaya perlu konsisten dengan posisi dan status baru dalam 

Kristus. 

Ungkapan “diciptakan menurut kehendak Allah” memiliki kesejajaran dengan 

Kolose 3:10, “telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk 

memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya.” Manusia baru 

diperbarui menurut gambar Dia yang menciptakan , yaitu menurut gambar Allah. Manusia 

baru diciptakan “menurut” (dalam keserupaan) dengan Allah (Ef 4:24). Paulus juga 

menyebut orang percaya sebagai gambar Kristus: seperti kita telah mengenakan rupa 

duniawi, kita akan mengenakan rupa sorgawi (1 Kor 15:49; bdg. Rm 8:29: menjadi serupa 

dengan gambar Anak Allah; 2 Kor 3:18: diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam 
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kemuliaan yang semakin besar).
212

 Orang percaya di dalam Kristus dibarui menjadi serupa 

dengan Kristus. 

Manusia baru merujuk hidup baru di dalam Kristus. Paulus secara langsung 

mengatakan, “barangsiapa dibaptis di dalam Kristus, maka dia mengenakan Kristus.”
213

 

Adam pertama telah gagal karena jatuh dalam dosa, tetapi Adam terakhir menang. Manusia 

lama secara lahiriah diciptakan menurut gambar Allah tetapi jatuh dalam dosa (Kej. 1:26-

27), sedangkan manusia baru secara batiniah diciptakan menurut Allah sendiri dan 

menyandang pribadi dan sifat Allah melalui Kristus Yesus (Kolose 3:10). Di dalam Kristus 

manusia lama telah ditanggalkan dan mengenakan manusia baru. Kuasa dosa tidak lagi 

berkuasa atas orang percaya dan orang percaya tidak lagi terus-menerus melakukan dosa 

sebagai manusia Adam pertama, tetapi hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang 

dilakukan oleh Allah dalam hidup kita. Paulus berkata, “Sebab kematian-Nya adalah 

kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah 

kehidupan bagi Allah (Roma 6:8-10). 

Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya di Efesus bahwa mereka telah 

mendengar tentang Kristus, mereka telah diajar satu kali untuk selamanya untuk 

menanggalkan manusia lama, untuk terus-menerus dibarui di dalam pikiran, dan satu kali 

untuk selamanya mengenakan manusia baru. Dengan kata-kata yang menyerupai Kolose 

3:9-10, Paulus mengatakan bahwa orang Kristen adalah pribadi yang dengan cara yang tak 

mungkin diubah lagi, telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, 

dan yang harus terus-menerus dan progresif, dibarui dalam roh dan pikirannya. Perubahan 

arah yang satu kali untuk selamanya ini harus dicapai melalui pembaruan setiap hari dan 

progresif. Orang Kristen adalah pribadi yang baru, tetapi ia masih harus banyak bertumbuh 
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di dalam Kristus.
214

Paulus memakai istilah anakainoumenon dan ananeousthai yang 

menggunakan tense present passive, yang sama-sama dapat diartikan dengan makna terus-

menerus diperbarui.  Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan, atau pengudusan orang 

percaya itu merupakan karya Roh Kudus yang memampukan orang percaya agar terus-

menerus diperbarui.  Dengan kata lain, perubahan status manusia lama menjadi manusia 

baru itu terjadi satu kali saja, namun pembaruan hidup orang percaya itu terjadi terus-

menerus.
215

 

Manusia baru dideskripsikan sebagai diciptakan “menurut kehendak Allah di dalam 

kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.” Terdapat kontras yang jelas di sini antara 

kebenaran dan kekudusan yang menjadi ciri manusia baru dengan nafsu yang menyesatkan 

sebagai ciri manusia lama (ayat 22). Nafsu-nafsu berdosa menyesatkan kita, tidak pernah 

memberikan hal-hal baik yang tampaknya mereka janjikan, tetapi kebenaran dan 

kekudusan yang kita kejar sebagai manusia baru tidak akan pernah menyesatkan kita.
216

 

Orang percaya menjadi serupa dengan Kristus merupakan aspek positif dari 

pengudusan. Paulus menulis, “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” (Roma 8:29; bdg. 

Flp. 3:10; 2 Kor. 3:18; 1 Yoh. 3:2). Pengudusan merupakan suatu proses yang berlangsung 

sepanjang hidup dan baru terwujud secara penuh ketika kita melihat Tuhan.
217
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Berdasarkan Efesus 4:24 dan Kolose 3:24, maka gambar Allah dalam pengertian 

yang lebih sempit berarti berfungsinya manusia secara benar di dalam keharmonisan 

dengan kehendak Allah bagi dirinya.
218

 Berkhof  menyimpulkan bahwa gambar dan rupa 

Allah ini mencakup dalam integritas intelektual dan moral dari natur manusia yang 

terungkap dalam pengetahuan yang benar, kebenaran, dan kekudusan.
219

 Gambar Allah 

yang ada pada manusia baru adalah natur baru yang bersumber dari pribadi Kristus dan 

karya Allah dalam diri setiap orang percaya yang diciptakan menurut kehendak-Nya. 

Karya Roh Kudus 

Surat Efesus 4:23 menunjukkan tempat terjadinya pembaruan adalah “roh dan 

pikiranmu,” suatu ungkapan tidak biasa yang tidak memiliki analogi dalam seluruh 

literature Yunani kuno. Di dalam Efesus istilah ini sama sekali tidak merujuk kepada roh 

manusia, sedangkan di seluruh surat ada suatu penekanan pada karya Roh Kudus dalam 

kehidupan orang percaya (Ef. 1:17; 3:16; 4:3; 5:18; 6:18). Konteks yang lebih dekat 

dengan ayat 24 mendukung rujukan kepada Roh ilahi. Dikatakan bahwa ketika Paulus 

mendorong para pembacanya untuk memiliki pikiran yang dibarui oleh Roh dan 

“mengenakan manusia baru,” itu merupakan dua cara pengungkapan realitas yang sama, 

sedangkanperan “pembaruan budi” dalam etika Kristen  (Rm. 12:2) memiliki penekanan 

yang sama.
220

 

Karya Roh Kudus tidak hanya berlangsung ketika kita diselamatkan oleh anugerah-

Nya, namun terus berlangsung di dalam hidup orang percaya. Karya Roh Kudus dalam 

kehidupan orang percaya adalah pengudusan yang berlangsung sepanjang hidup. Roh 
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kudus memeteraikan orang percaya, dan Roh Kudus memampukan orang percaya untuk 

hidup kudus melalui ketaatan dengan pimpinan Roh Kudus, serta tidak mendukakan Roh 

Kudus (Ef. 4:30) yang adalah Pribadi yang juga adalah kebenaran dan kekudusan.  

Hal yang sama dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Efesus bahwa mereka telah 

mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang 

nyata dalam Yesus (Ef. 4:21). Orang percaya telah menerima pengajaran di dalam Dia 

berarti telah menerima pengudusan di dalam Dia melalui Roh Kudus. Roh Allah yang 

menguduskan orang yang percaya kepada-Nya. 

Hidup baru itu dialami di dalam alam roh. Ketika Paulus mengatakan bahwa di luar 

Kristus, manusia telah mati (Ef. 2:1), maka yang dimaksudkannya adalah mati secara 

rohani. Kematian roh manusia berarti tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah disebut 

sebagai manusia lama (Ef. 4:18). Fakta bahwa mereka telah dihidupkan berarti bahwa 

mereka telah dibawa masuk ke dalam persekutuan dengan Allah yang hidup.
221

 Ide yang 

sama dinyatakan di dalam ungkapan berjalan dalam kebaruan hidup (Rm. 6:4), berjalan 

menurut Roh (Rm. 8:4; Gal. 5:16). Berjalan menurut Roh berarti hidup setiap saat dan 

mengambil setiap keputusan di bawah tuntutan Roh yang mendiami setiap orang 

percaya.
222

 Paulus menasihatkan demikian, “Supaya kamu dibarui di dalam roh dan 

pikiranmu, dan mengenakan manusia baru” (Ef. 4:23-24). Roh Kudus yang menghidupkan 

roh yang telah mati dengan percaya kepada Tuhan melalui pengenaan manusia baru di 

dalam Kristus. 

Roh Kudus mengerjakan pengudusan dalam kehidupan orang percaya. Yang 

dimaksudkan pengudusan ialah perubahan terus-menerus dari sifat moral dan rohani 

sehingga orang percaya benar-benar mencerminkan sesuai kedudukan yang dia miliki di 
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hadapan Allah, pengudusan merupakan suatu proses yang menjadikan seorang kudus dan 

baik. Paulus membahas pekerjaan Roh Kudus. Bagi orang percaya tidak lagi hidup 

menurut daging, atau manusia lamanya, melainkan menurut Roh (Rm 8:4), karena kini 

mereka memikirkan hal-hal yang berasal dari Roh (ayat 5).
223

  

Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang hidupnya telah diubah oleh 

pengaruh Roh Kudus dan firman, sehingga dia menjadi orang yang suka akan kekudusan. 

Tidak ada seorang pun yang kudus di hadapan Tuhan. Tetapi pada waktu Roh Kudus 

memenuhi hati kita, maka kita mempunyai keinginan untuk menjalani hidup yang kudus. 

Bila kita mau dikuduskan oleh Tuhan secara total dan mau menyerahkan diri kepada-Nya 

maka Dia akan memberikan kekudusan kepada kita sehingga kita dapat memuliakan 

Dia.
224

  

Hidup oleh Roh berarti juga dikuduskan oleh Roh Kudus. Kita menerima Roh untuk 

kekudusan kita dan dengan demikian kita dilepaskan dari kuasa dosa. Mereka yang 

menerima Roh Kudus dengan anggapan demikian dapat berkata, “Roh, yang memberi 

hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut” (Rm. 

8:2). Kekudusan ini bukan pengudusan secara jasmani ataupun perbaikan hidup yang 

berpusat pada diri sendiri, melainkan pemberian hidup baru, yang bersih seluruhnya dan 

tak mungkin berdosa, yaitu hidup kudus dari Tuhan.
225

 

Paulus menasihatkan kepada jemaat pentingnya kesatuan dengan Kristus yaitu tidak 

jauh dari persekutuan dengan Kristus sebagai ciri manusia baru. Paulus mengajarkan pula 

bahwa orang-orang percaya ada “di dalam” Roh, sebagaimana dia pun telah berbicara 
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mengenai keberadaan orang percaya di dalam Kristus. Orang percaya tidak “hidup di 

dalam daging, melainkan di dalam Roh” (Roma 8:9). 
226

 Orang percaya bersatu dengan 

Roh Kudus dan Paulus menuliskan kepada jemaat Efesus pentingnya kesatuan tubuh 

Kristus, gereja (Ef. 4:1-16); orang percaya secara pribadi dengan Pribadi Kristus (Ef. 4:17-

32) dan keluarga Kristen sebagai mempelai Kristus (Ef . 5:25-27). 

Kesatuan tubuh Kristus sesungguhnya termasuk pekerjaan Roh Kudus. Ia tidak 

sekedar memberikan hidup rohani kepada kita dan membiarkan kita. Ia membaptis kita ke 

dalam tubuh Kristus. Sebab dalam satu Roh kita semua dibaptis untuk membentuk satu 

tubuh, yaitu orang percaya menjadikan Roh Kudus itu unsur dalam mana kita dibaptis pada 

waktu kita bertobat (1 Korintus 12:13).
227

 Ia menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya 

dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus 

dan tidak bercela (Ef.  5:27) melalui karya Roh Kudus yang menguduskan.  

Paulus mengungkapkan lebih awal di dalam suratnya kepada jemaat Efesus sebagai 

orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus (Ef. 1:1). Paulus 

telah mengajarkan bahwa Allah memilih dan menguduskan kita untuk tujuan kekekalan. 

“Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus 

dan tak bercacat di hadapan-Nya” (Ef . 1:4).  

Karya Roh Kudus yang lain adalam Roh Kudus memeteraikan orang percaya. Ada 

tiga bagian dalam Perjanjian Baru yang membicarakan tentang pemeteraian Roh Kudus. 

Yang pertama, Efesus 1:13 menambahkan bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus 

ketika kita percaya, dan sekali lagi, bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita 

sampai kita memperoleh seluruhnya (ayat 14). Kedua, Efesus 4:30 menyebutkan bahwa 

kita telah dimeteraikan oleh atau dengan Roh Kudus menjelang hari penyelamatan, dan 
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ketiga, surat 2 Korintus 1:22, mengatakan bahwa Allah telah memeteraikan tanda milik-

Nya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari 

semua yang telah disediakan untuk kita. 
228

 

John Stott menuliskan, “Roh Kudus tidak hanya janji Allah, tetapi juga meterai 

Allah. Meterai yaitu tanda kepemilikan asli. Seperti binatang dan budak itu dimeterai/dicap 

oleh majikan untuk menunjukkan kepemilikannya. Tetapi meterai itu tampak luar saja, 

namun meterai Allah itu di dalam hati.”
229

 Tentang Roh Kudus sebagai tanda orang Kristen 

(2 Kor 1:21-22; Ef 4:30). Pembaptisan adalah tanda di luar (yang kelihatan), sedangkan 

Allah memeteraikan umat-Nya dengan Roh supaya mereka diketahui sebagai milik-Nya. 

Surat Efesus 1:13 menggunakan kata kerja utama adalah “kamu dimeteraikan.” 

Bentuk partisipel aorist yang menyertai kata tersebut ialah “percaya.” Bentuk partisipel itu 

mungkin menyatakan suatu aksi yang mendahului aksi dalam kata kerja yang utama. Jika 

demikian percaya sebelum pemeteraian atau juga terjadi pada saat bersamaan. Penafsiran 

ini dapat diterima. Namun secara teologis, “percaya maupun pemeteraian” terjadi secara 

serentak. Apabila tidak, maka mungkin ada orang percaya yang tidak dimeteraikan.
230

  

Orang-orang percaya yang dimeteraikan oleh Roh Kudus supaya mereka jangan 

mendukakan Roh Kudus (Ef. 4:30). Roh Kudus adalah oknum Pribadi yang memiliki 

pikiran, perasaan dan kehendak. Perbuatan orang percaya yang memberikan kesempatan 

kepada iblis (4:27) berarti dia tidak bersatu dengan Roh Kudus. Orang percaya bersatu 

dengan Roh kudus karena “satu roh” (2:18;4:4), maka ketidaksatuan mendukakan Roh 

Kudus.
231
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Paulus berkata bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus menjelang hari 

penyelamatan. Pemeteraian Roh Kudus terjadi pada awal kehidupan Kristen (1:13), sebab 

Roh Kudus sendiri adalah meterai: kehadiran-Nya memeteraikan kita menjadi kepunyaan 

Allah (1:13). Pemeteraian dan hari keselamatan merujuk kepada awal dan akhir proses 

penebusan. Dan dia antara “awal dan akhir” itu kita bertumbuh kian menyerupai Kristus, 

dan berjaga-jaga supaya tidak mendukakan Roh Kudus. Setiap orang percaya yang 

dipenuhi Roh, ingin menyenangkan Roh Kudus, bukan untuk mendukakan-Nya.
232

 

Konsep pemeteraian mencakup arti tentang kepemilikan, otoritas (wewenang), 

tanggung jawab, dan di atas semuanya ialah jaminan. Kita bisa yakin bahwa Dia memiliki 

kita, orang percaya memiliki suatu jaminan keselamatan yang telah dimeteraikan dengan 

Roh Kudus sebagai sesuatu yang sah, otentik dan menjadi milik-Nya. Roh Kudus 

memelihara kita sampai hari penyelamatan kita sepenuhnya.
233

 

Roh Kudus adalah Pribadi Allah sendiri. Oleh karena itu, Paulus berkata “Janganlah 

kamu mendukakan Roh Kudus Allah.” Roh Kudus dapat berdukacita apabila kita 

membenci seseorang. Sebab itu Paulus menasihatkan, “Segala kepahitan, kegeraman, 

kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu” (4:31).
234

 Orang 

percaya yang tidak mendukakan Roh Kudus memiliki hidup yang kudus. Mereka hidup 

menurut Roh Kudus dipimpin oleh-Nya ke dalam semua kekudusan hidup. Kata-kata 

mereka selalu penuh kasih, tidak ada perkataan kotor yang keluar dari mulut mereka, 

sebaliknya mereka hanya berbicara perkataan baik untuk membangun. Orang percaya 

selalu berusaha supaya para pendengarnya beroleh kasih karunia.
235
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Roh Kudus yang menghidupkan manusia lama menjadi manusia baru di dalam 

Kristus. Roh Kudus memiliki kuasa yang telah menciptakan langit dan bumi. Dialah yang 

mula-mula mengembuskan napas hidup ke dalam manusia dan memelihara kita dan “akan 

menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di dalam kamu”? 

(Roma 8:11).
236

 

Roh Kudus terus-menerus memperbarui tubuh yang fana yang telah dilahirbarukan 

oleh Dia sendiri di dalam Kristus. Roh Kudus memberi kita roh yang baru bagi orang 

percaya. Orang Kristen tidak pernah dibenarkan untuk berbuat dosa karena Roh yang 

berhuni dalam diri kita memberi kita kuasa untuk melawan dosa. Roh Kudus sedang 

menyempurnakan kita dalam kekudusan ketika kita melakukan kehendak-Nya.
237

 

Roh Kudus yang menghidupkan mulai memberitahukan tentang misteri Allah yang 

selama ini belum dinyatakan. Ini adalah sesuatu “yang pada zaman orang-orang dahulu 

tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam Roh 

kepada rasul-rasul dan nabi-nabi-Nya yang kudus” (Efesus 3:5). Roh Kudus 

menghidupkan roh manusia kita setelah kelahiran baru. Tidak hanya itu Dia juga bekerja 

memperbarui pikiran lama kita menjadi pikiran Kristus (Ef 4:23). 

Roh Kudus tidak hanya menghidupkan melalui kelahiran baru, Ia juga memperbarui. 

Paulus berkata, “pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan 

baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali 

dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus” (Titus 3:5). Pembaruan berarti diri 

orang percaya menjadi baru. Suatu sifat/natur hidup yang baru. Roh Kudus memberi jati 

diri yang benar-benar baru dan memampukan orang percaya untuk melakukan pimpinan-

Nya dan pekerjaan rohani.  
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Paulus menasihatkan kepada jemaat Efesus yang telah menjadi orang percaya. Orang 

percaya menjadi satu anggota dalam tubuh Kristus (Ef 4:16). Paulus menasihatkan 

perbuatan yang harus ditanggalkan dan keutamaan-keutamaan yang harus dilakukan bagi 

tubuh supaya berfungsi dengan baik. Berbohong harus diganti dengan berbicara kebenaran 

dengan sesama, pemarah tetapi tidak berbuat dosa, iblis jangan diberi kesempatan untuk 

bertindak, mencuri hendaknya diganti dengan bekerja secara jujur, sehingga apa yang 

didapat dari kerja itu dibagikan kepada yang membutuhkan. Pembicaraan buruk hendaknya 

diganti pembicaraan yang bermanfaat untuk membangun dan membagikan rahmat kepada 

para pendengar.
238

 Semua nasihat Paulus bagi orang percaya dapat dilakukan oleh 

pertolongan Roh Kudus yang menghidupkan. 
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BAB IV 

IMPLIKASI PRAKTIS SURAT EFESUS 4:17-32 

Respons Orang Percaya Terhadap Hidup Baru 

Implikasi praktis surat Efesus 4:17-32 bagi orang percaya merupakan bagaimana 

respons atau tanggung jawab orang percaya yang telah mengenal Allah sebagai jemaat 

dan pribadi Kristus. Orang percaya memiliki tanggung jawab untuk menanggalkan 

manusia lama yang bertujuan untuk dibarui di dalam roh dan pikiran terus-menerus 

serta mengenakan manusia baru sebagai milik Kristus. Implikasi praktis tersebut 

meliputi status orang percaya sebagai manusia baru yang telah meninggalkan manusia 

lama, pertobatan orang yang belum percaya menjadi manusia baru, pembaruan pikiran 

orang percaya dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan serta mempraktikkan hidup 

baru di dalam kehidupan orang percaya. 

Status Orang Percaya 

 Orang percaya terus-menerus dibarui dalam menghidupi kehidupan baru di dalam 

Kristus. Kenyataannya, orang percaya harus memiliki pemahaman yang benar tentang 

status orang percaya di dalam Kristus. Peristiwa penanggalan manusia lama dan 

pengenaan manusia baru menunjukkan bahwa status orang percaya adalah telah menjadi 

manusia baru, dan tidak lagi menyandang manusia lama. Memang disadari dalam 

prosesnya didapati pergumulan tabiat lama dan tabiat baru, namun tidak menghilangkan 

status baru atau tidak ada hubungan lagi dengan kehidupan yang lama. Sebab manusia 

lama sudah berlalu, disalibkan bersama Kristus dan manusia baru telah tiba yaitu 

bangkit bersama Kristus.  Orang percaya bertanggung jawab untuk menyandang status 

sebagai manusia baru yaitu ciptaan baru di dalam Kristus. 
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 Orang percaya tidak lagi hidup dalam keadaan manusia lama dan manusia baru 

sekaligus, tetapi hanya menjalani kehidupan manusia baru di dalam Kristus. Apabila 

gereja sebagai tubuh Kristus memahami status yang baru di dalam kristus maka 

tentunya jemaat atau gereja akan tetap menjalani kehidupan barunya tanpa harus 

mengingat dan menjalani kehidupan lamanya sebab orang percaya telah belajar 

mengenal Kristus dan memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus. Orang percaya 

akan hidup dalam kebenaran dan kekudusan serta bertanggung jawab untuk 

mempraktikkan kehidupan baru di dalam tubuh Kristus. 

 Surat Efesus 2:2 mengatakan bahwa keadaan manusia lama adalah manusia taat 

kepada iblis (2:2), manusia di bawah kuasa hawa nafsu daging (Efesus 2:3), manusia 

mengalami murka Allah atau penghukuman Allah (Efesus 2:3), tetapi orang yang telah 

menerima Yesus Kristus menerima kedudukan yang baru di dalam Kristus, 

diperdamaikan dengan Allah (Roma 5:1), menerima kasih karunia (Roma 5:2), 

dibenarkan oleh Allah (Roma 4:25; 5:9; 5:18), menjadi anak-anak Allah.
240

  

Pertobatan 

Paulus menasihatkan bahwa di luar Kristus tidak ada pengharapan dan 

keselamatan, tetapi mengalami kebinasaan kekal (Efesus 4:20). Manusia lama yaitu 

manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman (Roma 1:18), yang tidak percaya 

kepada Allah, bahkan mereka menolak untuk mengakui Allah yang telah mewahyukan 

diri-Nya melalui ciptaan,
241

 mereka berjalan berdasarkan pengertian mereka, pikiran 

mereka sia-sia, memiliki pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan 

Allah, hati mereka bodoh, degil, dan tumpul sehingga mereka mengerjakan dengan 
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serakah segala macam kecemaran. Hidup jauh dari persekutuan dengan Allah dan tidak 

belajar mengenal Allah serta perbuatan orang yang belum percaya yang tidak memiliki 

Tuhan. 

Menanggalkan manusia lama berarti bertobat dari cara hidup yang lama menuju 

hidup baru. Pertobatan berarti menanggalkan dosa dan hidup baru di dalam Kristus. 

Pertobatan juga diartikan orang percaya menjadi manusia baru dalam Roh Kudus. 

Orang Kristen yang menanggalkan manusia lama dan hidup baru dari Roh Kudus, 

supaya mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak yang baru (bdg. 2 Kor 3:18; Kol 

3:10; Ef 4:23, 24).
242

 Paulus menasihatkan bahwa jemaat yang bertobat berarti 

menanggalkan cara hidup lama yang tidak mengenal Tuhan dan jauh dari persekutuan 

dengan Tuhan. 

Pertobatan dipenuhi simpulan-simpulan radikal, karena perubahan pikiran yang 

mendasar bukan saja memalingkan kita dari masa lalu yang berdosa, tetapi juga 

mengubah rencana, nilai, etika, dan tindakan hidup kita sewaktu kita mulai melihat 

dunia lewat mata Allah, bukan mata kita. Pengubahan itu menuntut penyerahan diri 

total.
243

 Manusia baru mengambil langkah pertobatan dengan meninggalkan dosa dan 

menyerahkan hidup di dalam Kristus sebab manusia baru adalah ciptaan baru di 

hadapan Allah. Pertobatan ini dilakukan sekali untuk selama-lamanya yaitu 

menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru melalui proses terus-

menerus menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus. Bertobat menunjukkan status 

hidup baru di dalam Kristus. 
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Memiliki Pikiran Kristus 

Frasa “Supaya kamu diperbarui di dalam roh pikiranmu (The spirit of your 

mind).” Namun dalam bahasa Inggrisnya, kata spirit diganti dengan kata attitude. 

Karena kata spirit (pneuma) selain berarti roh juga semangat, jiwa yang berkeinginan, 

dorongan hati atau sikap. Maka NIV Bible menafsirkan dan menggunakan kata itu 

sebagai attitude of your mind yang artinya sikap daripada pikiranmu. Tetapi kata yang 

tepat digunakan adalah the spirit of your mind. Dalam bahasa Inggrisnya lebih 

ditekankan bahwa itu merupakan “satu dorongan roh yang membentuk pikiran kita.” 

Sebab roh kita telah dibarui oleh Roh Kudus melalui kelahiran baru maka terus-menerus 

dibarui sikap (attitude) orang percaya dan pikirannya supaya seperti pikiran dan sikap 

teladan Kristus. 

Paulus mendesak para pembacanya untuk “menaruh pikiran dan perasaan yang 

terdapat juga dalam Kristus Yesus” (Flp. 2:5). Ia kemudian menjelaskan seperti apakah 

pikiran Kristus itu yaitu rela untuk merendahkan diri seperti Kristus. Memang kita tidak 

mungkin menyerupai Kristus dalam setiap hal. Tetapi kita bisa menyerupai-Nya di 

dalam kehinaan-Nya, di dalam kesediaan-Nya untuk merendahkan diri demi saudara-

saudari-Nya sebab Dia adalah gambar Allah yang sempurna.
244

 

Pembaruan untuk makin serupa dengan Allah bukan hanya dikerjakan oleh Roh 

Kudus di dalam diri kita melalui proses penebusan, melainkan juga merupakan 

tanggung jawab orang Kristen pada saat yang sama. Dengan kata lain, pembaruan di 

dalam gambar Allah bukan hanya bersifat indikatif, melainkan juga imperatif (perintah). 

Sebagai contoh di Efesus 4:32, Paulus menasihatkan bahwa mereka harus saling 
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mengampuni “sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni” mereka.
245

 

Maksud Paulus adalah bahwa di dalam proses pembaruan ini terjadi karena orang 

percaya harus terlibat secara aktif. 

Orang percaya perlu menyadari bahwa dunia menawarkan berbagai kenikmatan 

yang membawa manusia kepada suatu kehancuran yaitu dosa. Oleh sebab itu, orang 

percaya harus memiliki sikap penyerahan diri kepada Allah sehingga pikirannya 

dikendalikan oleh Allah. Maksudnya adalah orang percaya di dalam Yesus Kristus 

diperbaharui menurut sifat mereka yang semula sebagai manusia yang diciptakan 

menurut gambar Allah.
246

 Paulus mengatakan bahwa ketika hidup di dalam persekutuan 

dengan Allah maka orang percaya akan dibarui di dalam roh dan pikiran (Efesus 4:20, 

23). Hal itu dikerjakan oleh Roh Kudus ketika orang percaya hidup di dalam Kristus. 

Pembaruan pikiran orang percaya dimulai dengan iman menerima fakta bahwa di 

dalam Kristus dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita. Orang-orang percaya tidak hanya 

mengetahui secara intelektual tetapi juga menyambut dengan penuh kepercayaan 

kebenaran bahwa “manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita 

hilang kuasanya, supaya jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa” (Roma 6:6) 

dan bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas kita karena kita tidak lagi berada di bawah 

hukum Taurat melainkan di bawah anugerah (Roma 6:14).
247

 Orang percaya menjadi 

manusia baru dikuduskan oleh iman kita kepada Kristus. Oleh iman kita berpegang pada 

kuasa Roh Kudus memampukan orang percaya untuk mengalahkan dosa dan hidup bagi 

Allah. Melalui iman kita harus menerapkan dalam diri kita kebenaran yang menguatkan 
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hati ini, yaitu bahwa oleh Roh kita dimampukan untuk mematikan perbuatan-perbuatan 

tubuh kita yang berdosa (Roma 8:13) dan bahwa jika kita hidup oleh Roh, kita akan 

menerima kekuatan untuk menghentikan perbuatan untuk memuaskan natur berdosa dan 

menghasilkan buah roh (Galatia 5:16, 22, 23). Bahkan sebenarnya iman adalah perisai 

orang percaya akan “memadamkan semua panah api dari si jahat” (Ef 6:16).
248

 

Sebagian orang percaya agaknya berfokus pada menanggalkan praktik-praktik 

berdosa, tetapi mereka kurang memerhatikan hal-hal yang harus dikenakan. Seringkali 

hidup mereka menjadi keras, rapuh, dan boleh jadi membenarkan diri, karena mereka 

cenderung menyamakan kesalehan dengan sederet daftar “jangan.” Sebagian orang 

percaya lain cenderung berfokus pada mengenakan ciri-ciri positif seperti kasih, belas 

kasihan, dan keramahan. Tetapi jika orang-orang percaya tidak memerhatikan setiap 

“jangan” dalam Kitab Suci, mereka dapat menjadi ceroboh dalam hal moral dan etika. 

Jadi, kita perlu fokus ganda pada “menanggalkan” dan “mengenakan.” Masing-masing 

harus mendapat perhatian yang sama.
249

 

Praktik Hidup Baru 

Paulus menasihatkan tentang berjalan dalam kekudusan di dalam jemaat dan 

pribadi orang percaya. Secara umum dalam Efesus 4:2, Paulus menasihatkan bahwa 

orang percaya yang berkumpul dalam jemaat hendaklah memiliki sifat rendah hati, 

lemah lembut, dan sabar. Orang percaya harus menunjukkan kasih dalam hal saling 

membantu. Sikap hati seperti itu memampukan orang percaya untuk dapat melakukan 

praktik hidup baru. Tentu semua ini juga terjadi oleh pertolongan Roh Kudus. Setelah 

Paulus menjelaskan tentang kesatuan jemaat sebagai tubuh Kristus dan Kristus sebagai 
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Kepala (Ef 4:1-16). Paulus menasihatkan kepada orang percaya untuk mempraktikkan 

kehidupan kudus itu secara pribadi dan berjemaat. Dalam Efesus 4:25-32, Paulus 

memberikan contoh atau tindakan praktis yang harus dilakukan oleh orang percaya 

sebagai implikasi hidup baru dan status sebagai manusia baru di dalam Kristus. 

Berkata yang Benar 

 “Karena itu tanggalkanlah dusta, berkatalah kata yang benar, setiap orang dengan 

sesamanya, karena kita adalah sesama anggota tubuh” (Ef. 4:25).
250

 Dalam Perjanjian 

Lama beberapa ayat tentang berkata dusta. “Allah membinasakan orang-orang yang 

berkata bohong, TUHAN jijik melihat penumpah darah dan penipu” (Maz. 5:7). Allah 

membenci perkara lidah dusta dan saksi dusta. “Seorang saksi dusta yang menyembur-

nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara” (Amsal 6:19). 

 Orang-orang percaya sebagai pengikut Kristus yang di dalamnya kebenaran 

menjadi nyata hendaknya dikenal dalam jemaat sebagai orang jujur yang perkataannya 

dapat dipercaya. Kata “sesama anggota” merujuk kepada hubungan antar anggota 

jemaat yang lebih akrab lagi, karena orang-orang percaya adalah sesama anggota. 

Persekutuan dibangun di atas kepercayaan, dan kepercayaan dibina di atas kebenaran. 

Pendusta merusak persekutuan dan menjauhkan persekutuan dengan Allah, tetapi orang 

yang berkata benar mengukuhkan persekutuan.
251

  

Kewajiban orang percaya terhadap orang lain hanyalah separuh gambaran. Orang 

percaya bukan hanya membahayakan individu lain dengan kesaksian atau bersumpah 

palsu, melainkan juga tidak menghormati Allah dengan ketidakbenaran. Ia adalah Allah 

kebenaran dan Ia membenci kebohongan (bdg. Yes. 65:16; Yoh. 14:6). Alkitab 
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mengatakan “Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin” (Mzm. 

51:8). Alkitab mengatakan bahwa orang yang taat kepada Allah “tidak bersukacita 

karena ketidakadilan, tetapi kepada kebenaran” (1 Kor. 13:6).
252

  

Lidah tidak hanya dapat berdusta, tetapi juga dapat mengucapkan perkataan kotor. 

Paulus menasihatkan orang percaya untuk memakai perkataan yang baik untuk 

membangun di mana perlu, supaya orang lain yang mendengarnya beroleh kasih 

karunia. Stott mengatakan bahwa “Daripada menyakiti hati orang lain, baiklah 

mensyukuri karunia Allah itu dengan berbicara santun guna membangun, bukan 

membinasakan, sehingga orang yang mendengar perkataan kita beroleh kasih 

karunia.”
253

 Orang yang mendengarkan perkataan yang baik dan benar mendapat kasih 

karunia. Sebab kasih karunia itu adalaha Allah sendiri dan Allah adalah kebenaran. 

Perkataan yang membangun adalah perkataan yang sesuai dengan perkataan Kristus, 

kudus dan membangun tubuh Kristus. 

Paulus menasihatkan orang percaya untuk tidak berbicara kotor, sebaliknya ia 

menganjurkan agar kita berbicara secara positif. Orang Kristen sebaiknya dapat dikenal 

dari perkataan-perkataannya yang bersifat menolong sesama manusia. Hal itulah yang 

dimaksudkan oleh Moffat ketika ia mengutip pujian yang disampaikan oleh Elifas orang 

Teman itu kepada Ayub, katanya: “orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-

katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan!” (Ayub 4:4).
254

 Kata-kata yang 

menyakitkan dan busuk (dalam bahasa Yunani; sapros) dapat memengaruhi 

pertumbuhan karakter orang yang mendengarnya, bahkan dapat “membunuh” karakter. 
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Paulus menasihatkan perkataan yang membangun dan bukan yang membinasakan. 

Yesus juga mengajar perihal pentingnya perkataan. Kata-kata yang diucapkan 

menyatakan isi hati, dan setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus 

dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman (Mat 12:36). Rasul Yakobus 

mengulangi ajaran  Yesus, ketika ia menekankan betap besarnya kuasa lidah untuk 

membuat yang baik atau jahat (Yak 3:1-12).
255

 Orang percaya harus 

mempertimbangkan setiap perkataan yang keluar dari mulut sebelum mengucapkannya. 

Kemarahan yang Benar 

“Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa: janganlah matahari 

terbenam, sebelum padam amarahmu dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis” 

(Ef 4:26-27). Paulus menyiratkan adanya marah kristiani yaitu marah yang timbul 

karena ketidakbenaran dan adanya dosa dalam jemaat dan pribadi seseorang. Dan 

apabila kita marah dalam arti angkara murka itu berarti kita menyangkal di hadapan 

Allah, cenderung merusak diri kita sendiri, dan memberikan kesempatan kepada 

kejahatan dalam hal ini iblis.
256

 

Orang percaya tidak boleh toleran atau apatis dalam menghadapi kejahatan atau 

dosa, melainkan marah. Allah membenci dosa, maka orang percaya harus membencinya 

juga. Pemazmur menulis, “aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang 

meninggalkan Taurat-Mu (Mazmur 119:53).
257

 Namun marah tidak perlu menjadi dosa 

apabila orang percaya mau berdamai dengan orang lain. Sebab kemarahan dapat 

menimbulkan permusuhan di antara jemaat hanya karena persoalan yang sepele yang 

seharusnya dapat diperbaiki dan didamaikan sebelum matahari terbenam. “Jadilah 
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marah dan jangan berbuat dosa.” Thomas Aquinas percaya bahwa marah yang benar 

adalah melawan dosa diri sendiri dan dosa orang lain diperintahkan tetapi harus diikuti 

dengan perintah alasan. Kemarahan itu jahat, bagaimanapun hal itu hanya diizinkan 

tetapi tidak diperintahkan.
258

 Dalam kehidupan Kristen diperlukan kemarahan yang 

benar supaya dunia ini tidak menjadi tempat yang lebih jelek. Orang Kristen dapat 

marah sebagai tanggung jawab untuk menyatakan kebenaran Allah dan tindakan 

membenci dosa. 

Kata dasar “marah” orge diartikan adalah kemarahan yang menyala atas dosa 

ataupun perbuatan yang tidak benar. Kemarahan ini adalah kemarahan tanpa kebencian, 

yang ditujukan kepada ketidakadilan, gejolak emosinya dapat dikontrol karena 

tujuannya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Kata kedua yang berarti marah 

adalah parogismis yang sebenarnya dapat diartikan sakit hati atau perasaan tersinggung. 

Apabila kita membiarkan perasaan itu bertahan semalam saja, iblis sudah 

menggunakannya sebagai kesempatan untuk membuat kita berdosa (4:27).
259

 

Paulus menasihatkan kepada kita, orang percaya harus memproses marah dengan 

cepat, tidak membiarkannya berlama-lama tinggal di dalam diri kita sampai matahari 

terbenam. Prinsipnya adalah marah tidak boleh disimpan di dalam hati, bahkan 

melakukannya sama saja memberikan kesempatan kepada iblis. Bila kita bekerjasama 

dengan iblis berarti menyiapkan diri kita untuk berdosa lebih jauh lagi. Paulus 

menasihatkan kita untuk membuang marah di dalam diri kita (bdg. Ef 4:31; Kol 3:8). Ini 

bukanlah suatu indikasi bahwa marah itu sendiri adalah dosa, justru membiarkan marah 
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hidup di dalam kitaadalah dosa.
260

 Alkitab memperingatkan melalui tulisan Salomo 

bahwa “amarah menetap dalam dada orang bodoh” (Pengkhotbah 7:9). Kata kuncinya 

adalah menetap; orang bodoh membiarkan marah tinggal di dalam dirinya. Implikasinya 

mereka yang bijak akan memastikan supaya marah cepat dibuang. Amarah dirancang 

untuk menjadi tamu, tidak pernah menjadi penghuni, dalam hati manusia.
261

  

Cara untuk mengatasi kemarahan adalah menolong orang yang bersangkutan 

untuk mengarahkan energi kemarahan tersebut pada hal-hal yang membangun. Hal ini 

sangat menolong terutama bila kita tidak dapat mengubah hal-hal yang membuat kita 

marah.
262

 Amsal 15:1, “Perkataan yang pedas membangkitkan amarah, tetapi jawaban 

yang lemah lembut meredakan kegeraman.” Orang percaya yang menegur dengan kasih 

mendatangkan pemulihan dan pertobatan, sebaliknya teguran dengan kemarahan hanya 

mendatangkan perselisihan dan dendam. 

Dalam penanganan kemarahannya, orang Kristen harus menghormati/takut Tuhan. 

Gemetar atau “berdiri dalam kegentaran” dari Mazmur 4:4 adalah pengingat yang 

sangat baik orang percaya harus setiap saat takut Tuhan. Hal ini terutama berlaku dalam 

penanganan emosi yang meledak seperti marah, dan  ia harus berhati-hati untuk 

merespons dengan cara benar dan tidak masuk ke dalam dosa.
263

 “Manusia baru” adalah 

diciptakan untuk menjadi seperti Allah dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya 

(4:24).  
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Sebagian besar Perjanjian Baru menunjukkan kata “kemarahan,” baik kata Yunani 

orge dan thymos, yang mengacu pada murka Allah (beberapa eskatologis, “kemurkaan 

yang akan datang”).
264

 Kemungkinan kemarahan yang benar tidak dapat dikecualikan. 

Perintah menurut ayat 26a memiliki beberapa manfaat, seperti nasihat Calvin menjadi 

marah pada dosa sendiri, dan Wallace berkesimpulan bahwa kita harus marah pada dosa 

di dalam gereja dan latihan disiplin gereja. Ini tentu saja konsisten dengan  ajaran 

lainnya dalam Kitab Suci (bdg. Matius 18:15-20; Galatia 6:l, 2; l Korintus 5). 

Kemarahan manusia, bagaimanapun adalah hal yang sangat berbahaya, kemarahan 

terlalu sering mengarah ke dalam dosa, sehingga batas waktu dari ayat 26b dan 

selanjutnya diikuti oleh peringatan kuat pada ayat 27. Orang percaya harus 

mempercayakan dirinya untuk penghakiman Allah dan keadilan dalam menghadapi 

kejahatan, bahkan Yesus sendiri melakukannya (l Petrus 2:23).
265

 Kemarahan 

diharuskan untuk menyatakan kebenaran dan kekudusan secara pribadi dan komunitas 

gereja. Gereja yang sehat apabila ada disiplin gereja. Salah satunya adalah marah atas 

dosa dan menegur jemaat yang melakukan dosa dengan penuh kasih dan pengampunan. 

Frasa “Jangan berikan kesempatan kepada iblis.” Suatu perselisihan yang 

dibiarkan tanpa penyelesaian merupakan kesempatan yang sangat menguntungkan bagi 

iblis untuk membangkitkan perpecahan. Tidak jarang bahwa gereja terpecah dalam 

kelompok yang saling bertentangan, disebabkan oleh perselisihan antara dua tiga orang 

yang tidak segera diselesaikan. Amarah yang hanya mementingkan diri sendiri dan yang 

tak dapat dikendalikan adalah dosa yang sangat keji, dan karenanya harus dibuang dari 

kehidupan Kristen. Tetapi amarah yang diarahkan kepada pelayanan Kristus dan sesama 
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merupakan salah satu kekuatan yang sangat dinamis di dunia ini.
266

 Kemarahan menjadi 

berguna apabila diarahkan untuk menyatakan kebenaran dan kekudusan serta 

menegakkan keadilan sesuai dengan kebenaran Allah. Lebih lanjut frasa “Janganlah 

memberi kesempatan kepada iblis” adalah kemungkinan besar pengertian inilah yang 

dimaksudkan oleh Paulus yaitu tidak ada orang di dunia ini yang lebih mampu 

melakukan kehancuran kecuali si pemfitnah dan penyebar berita bohong.
267

 Orang 

percaya sebagai manusia baru harus mematikan sifat pemfitnah atau sifat iblis di dalam 

dirinya karena orang percaya sudah dibarui sikap dan pikirannya yaitu pikiran Kristus 

dan hidup di dalam Kristus (bdg. Kol. 3:5-7) dan diberi kuasa untuk menahan kekuatan 

musuh dan kuasa iblis. 

Menjadi Berkat bagi Sesama 

Bagian menanggalkan dan mengenakan dalam surat Efesus menyodorkan 

gambaran lain tentang hidup Kristiani sehari-hari yang sangat praktis. Ketika Paulus 

mengkontraskan kemurahan hati dengan mencuri, kita dapat memetik pelajaran tentang 

konsep mengenakan karakter kudus sekaligus menanggalkan ciri-ciri berdosa. Orang 

percaya harus mengenakan kemurahan hati sekaligus menanggalkan ketidakjujuran, 

mencuri dan dusta.
268

 Orang percaya harus mengakui bahwa semua miliknya adalah 

milik Allah dan orang percaya mau berbagi dengan sesama untuk memberkati apa yang 

telah diberikan oleh Allah.  

Sifat mencuri dari Allah menyebabkan orang percaya gagal menyembah Dia 

sebagaimana seharusnya. Apalagi ketika orang percaya lebih mendahulukan urusannya 
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daripada urusan-Nya. Orang percaya mencuri dari Dia ketika orang percaya 

menggunakan waktunya untuk kesenangan pribadi dan tidak menceritakan kepada 

orang lain tentang anugerah-Nya.
269

 Sisi positif dari perintah “jangan mencuri” adalah 

jika orang percaya menahan diri dari mengambil apa yang menjadi milik orang lain, dan 

juga melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukannya untuk menyejahterakan orang 

lain, menolong mereka memperoleh potensi penuh mereka. Tuhan menyatakan 

kewajiban ini dalam Hukum Emas: “Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang 

perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum 

Taurat dan kitab para nabi” (Matius 7:12).
270

 Apa yang ditabur oleh orang, itu pula yang 

akan dituainya. 

Hal yang menarik dari nasihat Paulus ini ialah alasan yang dipakainya untuk 

menganjurkan orang-orang menjadi pekerja jujur. Ia tidak berkata: “Jadilah pekerja 

yang jujur, supaya segala kebutuhanmu terpenuhi.” Tetapi ia berkata: “Jadilah pekerja 

yang jujur, supaya engkau dapat memberikan sesuatu kepada mereka yang lebih 

berkekurangan daripadamu.” Ungkapan ini berisi dasar pemikiran dan cita-cita baru, 

yaitu bekerja untuk dapat memberi.
271

 Jemaat tidak mencuri tetapi bekerja keras agar 

dapat memenuhi kebutuhan hidup dan berdiakonia kepada orang yang berkekurangan. 

Jikalau seseorang suka mencuri, ia harus menghentikan perbuatannya itu dan mulai 

menggunakan tangannya untuk melakukan pekerjaan yang halal, sehingga ia dapat 

memberi kepada orang yang berkekurangan (4:28 FAYH). 
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Tidak Mendukakan Roh Kudus 

 Orang percaya bisa mendukakan Roh Kudus dengan hal-hal yang dipikirkan, 

katakan, atau lakukan, dengan apa yang orang percaya terjatuh dalam dosa atas apa 

yang dilakukannya, sikap dan kehendak hatinya. Menyalahgunakan tubuh dan pikiran 

untuk memuaskan keinginan berdosa mendukakan Roh Kudus. Orang percaya juga 

dapat mendukakan Roh Kudus dengan pikiran dan perkataan jahat terhadap sesama. 

Demikian pula mendukakan Roh Kudus bila orang percaya tidak menghormati Allah 

sepenuhnya di dalam hidupnya. Orang percaya harus hidup bagi kemuliaan-Nya dan 

kehendak Allah baginya dan tidak berdasarkan keinginan berdosa atau ambisi 

mementingkan diri sendiri.
272

 Sebagai manusia baru dapat menyenangkan Roh Kudus 

dengan membuang kejahatan dan dosa serta mengenakan kasih dalam kehidupan sehari-

hari. 

Membuang Kejahatan 

Tindakan berikutnya dalam Efesus 4:31, daftar kejahatan yang harus dihindari, 

yang semuanya akan menggerogoti hal-hal vital dalam kehidupan bermasyarakat: 

“kepahitan” adalah penolakan untuk didamaikan; “kegeraman” adalah kegembiraan 

sementara dari suatu hasrat, dipertentangkan dengan ”kemarahan”  yang lebih menetap, 

“pertikaian” dan “fitnah” (bukan “penghujatan”) yang menghasilkan permusuhan (bdg.  

Kolose 3.8); “kejahatan” adalah niat jahat. Semua kejahatan ini jelas membuat 

perselisihan di antara anggota masyarakat dan karena itu harus dihindari. Orang-orang 

percaya didesak untuk berbuat kebaikan, kelembutan dan pengampunan karena Allah di 

dalam Kristus telah mengampuni mereka.
273

 Emosi negatif berupa kepahitan, 
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kegeraman, amarah serta tindakan berdosa berupa pertikaian dan fitnah harus 

ditanggalkan dan diganti dengan keramahan, kasih mesra, dan pengampunan (ayat 31-

32). 

Hal pertama yang perlu dilakukan oleh orang percaya adalah penuh kasih mesra 

terhadap sesama yaitu penuh dengan belas kasihan, kasih yang tulus yang dicurahkan 

dari hati. Mengasihi orang-orang harus dilakukan seperti Tuhan mengasihi manusia.
274

 

Paul Caram mengatakan bahwa kasih adalah kekuatan untuk mendahulukan orang 

laindan kekuatan untuk tidak mementingkan diri sendiri, dan menanggung segala 

sesuatu.
275

 

Mengenakan Kasih 

Kasih yang berasal dari Allah harus benar-benar tertanam baik dalam kehidupan 

orang percaya supaya dengan demikian kasih itu juga dapat dinyatakan kepada orang 

lain. Selain kasih mesra, orang percaya juga harus hidup di dalam pengampunan sama 

seperti Kristus telah mengampuni semua orang berdosa. Teladan pengampunan dapat 

dilihat kepada Allah yang telah mengampuni manusia. Pengampunan adalah perbuatan 

Allah yang timbul dari rahmat-Nya.
276

 

“Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan 

pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di 

dalamnya” (Efesus 2:10). Sebagai hasil dari buatan Allah, tentu Ia membarui roh dan 

pikiran kita dengan tujuan pasti yaitu supaya kita melakukan pekerjaan baik, yang sudah 

dipersiapkan Allah untuk kita hidupi. Yang dimaksud dengan pekerjaan baik adalah 
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segala sesuatu yang “tinggal di dalam Aku…, sebab di luar Aku kamu tidak dapat 

berbuat apa-apa” (Yohanes 15:5). Sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan orang-

orang kudus harus membuang kejahatan dan mengenakan kata-kata yang lembut untuk 

membangun supaya orang lain mendapat kasih karunia, jadi ramah, penuh kasih, dan 

segala sesuatu yang baik menurut standar Allah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan tesis “Analisis Biblika mengenai 

Penanggalan manusia Lama dan Pengenaan Manusia Baru Berdasarkan  Efesus 4:17-32 

adalah sebagai berikut. 

 Pertama, penanggalan manusia lama berarti orang percaya menanggalkan 

kejahatan dan dosa di mana orang percaya tidak lagi hidup seperti orang-orang yang 

tidak mengenal Allah dan hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Pengenaan 

manusia baru berarti orang percaya mengenakan manusia baru yaitu pikiran dan 

karakter Kristus yang hidup di dalam Kristus dan menjadi milik Kristus yang telah 

dimeteraikan oleh Roh Kudus.  Penanggalan manusia lama dan pengenaan manusia baru 

adalah dua hal yang tidak terpisahkan, namun harus dilakukan oleh orang percaya yang 

ingin hidup baru di dalam Kristus (Ef. 4:22, 24). 

 Kedua, penanggalan manusia lama dan pengenaan manusia baru menyatakan 

status baru di dalam Kristus. Manusia lama telah disalibkan bersama-sama Kristus dan 

bangkit sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Mewujudkan manusia baru adalah 

tanggung jawab orang percaya untuk terus-menerus diperbarui pikiran dan sikapnya 

oleh Roh Kudus dan merupakan proses yang harus dilakukan oleh orang percaya untuk 

hidup baru.  

 Ketiga, status orang percaya menjadi manusia baru adalah sekali untuk selama-

lamanya, namun proses untuk menjadi manusia baru adalah peristiwa yang terus-

menerus diperbarui untuk serupa dengan gambar-Nya yang sesuai dengan kehendak-
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Nya. Orang percaya memiliki status manusia baru yang berarti tidak hidup lagi seperti 

manusia lama. Orang percaya tidak lagi menjalani kehidupan manusia lama dan juga 

sekaligus manusia baru, melainkan manusia baru saja. 

 Keempat, implikasi teologis tentang penanggalan manusia lama dan pengenaan 

manusia baru adalah: 1) Peristiwa pengudusan  yang terjadi sekali dalam kehidupan 

orang percaya, namun melanjutkan dampak yang dihasilkan dari pemutusan dari 

manusia lama untuk menghidupi manusia baru di dalam Kristus; 2) Proses menjalani 

kehidupan baru adalah suatu peritiwa di mana orang percaya terus-menerus diperbarui 

oleh Roh Kudus untuk menghasilkan kehidupan baru; 3) Manusia baru adalah ciptaan 

yang baru yang serupa dengan gambar-Nya. Allah menciptakan manusia pada mulanya 

serupa dengan gambaran-Nya; Allah mempersatukan manusia baru di dalam Kristus. Di 

dalam Dia terjadi kebangkitan manusia baru; 4) Manusia baru adalah karya Roh Kudus 

di dalam hidup orang percaya. Roh Kudus memeteraikan orang percaya dan 

mengerjakan keselamatan orang percaya menjadi manusia baru. 

 Kelima, implikasi praktis tentang penanggalan manusia lama dan pengenaan 

manusia baru adalah tanggung jawab orang percaya yang memahami status baru di 

dalam Kristus dan menyatakan pertobatan di dalam hidupnya disertai dengan 

pembaruan pikiran seperti pikiran Kristus dan melakukan nasihat-nasihat praktik hidup 

baru seperti berkata benar, menjadi berkat, menyatakan kebenaran dan kekudusan 

melaui kemarahan yang benar, tidak mendukakan Roh Kudus dengan membuang 

kejahatan dan mengenakan kasih di dalam Kristus. 

 Keenam, Paulus mengajarkan tentang penanggalan manusia lama dan pengenaan 

manusia baru sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana nasihatnya tidak 

hanya membuang kejahatan tetapi juga mengenakan kasih sebagai manusia baru. 
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Saran-saran 

 

 Saran-saran yang penulis sampaikan kepada pembaca, hamba Tuhan dan orang 

percaya adalah sebagai berikut. 

 Pertama, bagi para pembaca, pengajar dan hamba Tuhan untuk dapat memahami 

pengajaran paulus tentang penanggalan manusia lama dan pengenaan manusia baru 

supaya jemaat Tuhan mengetahui status baru di dalam Kristus dan bertindak melakukan 

dua hal tersebut dengan pertolongan Roh Kudus untuk memperbarui pikiran sikap hati 

orang percaya. 

 Kedua,  pengajaran manusia baru dan praktik hidup baru memberikan pemahaman 

bagi jemaat untuk bertumbuh sebagai tubuh Kristus. Oleh karena itu, perlu diadakan 

penelitian lebih lanjut dengan mengimplementasikan pemahaman hidup baru di dalam 

jemaat dan untuk mengetahui pemahaman jemaat tentang manusia baru di dalam 

Kristus. 

 Ketiga, gagasan penanggalan manusia lama dan pengenaan manusia baru sebagai 

gagasan Paulus yang juga terdapat di dalam surat-surat Paulus lainnya seperti surat 

Roma dan surat Kolose. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelidikan tentang gagasan  

manusia lama dan manusia baru berdasarkan surat-surat Paulus sebagai lanjutan 

penelitian. 
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