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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna Kolose 2:6-

7, yang dijadikan dasar dalam pertumbuhan rohani orang percaya. 

Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa Pertumbuhan rohani 

orang percaya, diawali dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan 

Juru selamat. Hal ini dibuktikan dengan percaya, hidup baru di 

dalam Yesus. Setelah menerima Tuhan Yesus, setiap orang 

mengalami pertumbuhan rohani dan iman menjadi dewasa. 

Kedewasaan rohani, orang percaya ditunjukkan dengan 

berakar di dalam Yesus, bertumbuh di dalam iman kepada Yesus, 

menjalani kehidupan dengan ucapan syukur dan sukacita. 

Kata kunci: bertumbuh, rohani, dewasa 
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Abstract 

This research aims to understand the meaning of Colossians 2: 
6-7, which is the basis of believers' spiritual growth. From the results 
of the discussion it was found that the spiritual growth of believers, 
begins with accepting Jesus as Lord and Savior. This is proven by 
believing, a new life in Jesus. After receiving the Lord Jesus, everyone 
experiences spiritual growth and faith becomes mature. 

Spiritual maturity, believers are shown by taking root in Jesus, 
growing in faith in Jesus, living life with thanksgiving and joy. 

Keywords: growing, spiritual, mature 
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KATA PENGANTAR 

 
 

Penelitian ini terwujud karena kasih karunia Tuhan 

Yesus yang telah memberikan kekuatan. Memahami teks 

adalah suatu kerinduan dari setiap orang peraya, sebagai 

suatu makanan rohani yang membentuk setiap orang peraya 

menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. 

Melalui penelitian ini peneliti hendak mengaplikasikan 

makna Kolose 2:6-7 Sebagai dasar petumbuhan rohani orang 

percaya. Kajian eksegese yang ditulis melalui penelitian ini 

akan menjadi berkat rohani bagi setiap pembaa supaya 

mengerti apakah dan bagaimanakah sebenarnya 

pertumbuhan rohani itu. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada mahasiswa 

yang membantu dalam pelaksanaan penelitian ini, terutama 

dalam proses pengetikan, dan pengoreksian tulisan, sehingga 

tulisan ini dapat selesai dalam bentuknya yang sekarang ini. 

Harapan peneliti, karya ini dapat bermanfaat bagi 

banyak pihak, untuk kemajuan pelayanan pastoral yang ada 

di gereja. Melalui karya penelitian ini banyak gereja 

menerapkan pola kepemimpinan pastoral yang benar, dan 

dapat menghadapi berbagai macam pengaruh negatif dari 

dilsafat dan teologi yang beraliran postmodern. 

 

Surabaya, 25 November 2019 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Menjadi orang Kristen artinya dengan setia menjadi 

pengikut Kristus, yang harus hidup menurut kebenaran 

Firman Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa orang percaya 

mengalami kedewasaan rohani. Orang Kristen yang dewasa 

perlu mengalami perubahan karakter, dan kekuatan untuk 

menghadapi masalah tiap hari.  

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyak 

jemaat yang masih belum dewasa. Hal ini ditandai dengan 

keengganan untuk setia dalam ibadah, masih memiliki 

karakter dosa, hidup dalam kedagingan dan menuruti 

keinginan dunia yang sarat dengan hawa nafsu.  

Jemaat perlu dibimbing, diajar, diberikan dasar yang 

kuat melalui kebenaran Firman Tuhan agar mengalami 

pertumbuhan rohani yang maksimal. Artikel ini bermaksud 

untuk mmemberikan dasar bagi setiap orang percaya agar 

memiliki pemahaman pentingnya pertumbuhan rohani, dan 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehingga menjadi orang 

Kristen yang dewasa. Melalui studi eksposisi Kolose 2:6-7, 

akan ditemukan makna-makna rohani yang praktis untuk 
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diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan setiap orang 

percaya sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi dewasa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah makna teologis Kolose 2:6-7 bagi pertumbuhan 

rohani? 

2. Bagaimanakah relevansi pertumbuhan rohani dalam 

Kolose 2:6-7 dalam kehidupan jemaat masa kini. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menemukan makna teologis Kolose 2:6-7 bagi 

pertumbuhan rohani. 

2. Untuk menjelaskan relevansi pertumbuhan rohani 

dalam Kolose 2:6-7 dalam kehidupan jemaat masa 

kini. 

 

D. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam menyusun artikel ini 

adalah melalui studi literatur. Penulis melakukan penelitian 

atas sumber-sumber pustaka yang ada dan melakukan studi 
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eksegesis Kolose 2:6-7. Makna rohani yang didapat dari 

eksposisi atas teks tersebut, diterapkan dalam kehidupan 

jemaat masa kini. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki arti penting dalam kehidupan 

jemaat, dimana dapat dijadikan sebagai suatu pemahaman 

rohani agar mengalami pertumbuhan rohani. Bagi gereja dan 

pemimpin gereja harus mengalami pertumbuhan secara 

pribadi. Pertumbuhan dalam mengikut Kristus menjadikan 

setiap orang percaya menjadi pribadi yang kuat dan menjadi 

serupa dengan Ktistus. Manfaat penelitian bagi ilmu teologi 

adalah sebagai salah satu kajian teologis eksegetis, yang 

dapat dijadikan dasar dalam berkhotbah atau dapat dipakai 

sebagai bahan dalam seminar untuk pendewasaan iman 

jemaat. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

Pembahasan tentang latar belakang jemaat Kolose akan 

menunjukkan berbagai persoalan yang terjadi di tengah 

jemaat. Dalam bagian ini akan dijelaskan latar belakang 

berdirinya jemaat Kolose serta berbagai permasalahan yang 

terjadi di tengah jemaat, penulisan surat, tujuan penulisan. 

A. Pendirian jemaat di Kolose 

Kota Kolose pada masa lampau terletak di daerah Firgia, 

Asia Kecil1 (Kis.18:23). Letaknya kira-kira 15km kearah 

Timur dari Laodikia di lembah yang dilintasi sungai Likus 

(lembah Likus), di jalan bercabang ke Sardis dan Pergamus, 

kira-kira 160 km dari kota Efesus2 

Mengenai pendiri gereja di Kolose, ada pendapat yang 

menyatakan bahwa gereja di Kolose sebenarnya bukan 

didirikan oleh Rasul Paulus dan ia pun belum pernah 

mengunjunginya. Ia mengelompokkan orang Kolose dan 

Laodikia bersama yang lain sebagai jemaat yang belum 

                                                           
1 Firgia adalah sebuah daerah di Asia Kecil, sedangkan istilah Asia 

Kecildalam Alkitab mengacu pada wilayah yang kini adalah bagian barat dan 

tengah Turki.(Doreen Widjana, Kupasan Firman Allah : Surat Kolose, 

Bandung : Lembaga Literatur Baptis, 1999), 5 

2F.Foulkes, “Surat kepada Jemaat di Kolose”, Ensiklopedia Alkitab 

Masa Kini, A-L, Jilid I, (Jakarta : YayasanKomunikasi Bina Kasih, 2002), 570 
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pernah melihat wajah dalam daging (2:1). Namun tidak 

diragukan lagi bahwa pendirian gereja itu berasal dari 

pengarahan Rasul Paulus sendiri. Selama tiga tahun ia tinggal 

di Efesus, seluruh propinsi Asia sudah dijelajahi sehingga 

seluruh penduduknya, baik Yahudi maupun Yunani, telah 

mendengar Firman Tuhan (Kis. 19:10). Kolose letaknya tidak 

jauh dari Efesus maka tidak diragukan bahwa semasa 

perluasan Injil itu Gereja Kolose didirikan.3 

Menurut Gromacki, tentang berdirinya gereja Kolose 

ada dua kemungkinan yaitu: Pertama, salah satu dari teman 

Rasul Paulus, mungkin Timotius, pergi ke daerah Laodikia 

dan Kolose pada saat Paulus tinggal di Efesus. Mungkin 

karena alasan inilah nama Timotius disebutkan dalam salam 

pembuka dari surat ini (1:1). Kedua, kemungkinan penduduk 

asli Laodikia dan Kolose, Epafras (1:7-8; 4:12-13), Nimfa 

(4:15) atau Filemon (Flm.1-2), pergi ke Efesus, dan menjadi 

percaya oleh pelayanan Rasul Paulus, kemudian kembali ke 

tempat tinggal mereka dan mendirikan gereja di sana.4 

Duyverman menuliskan bahwa di Kolose dapat 

ditemukan sedikitnya dua “jemaat rumah” yaitu di rumah 

                                                           
3 William Barclay, Pemahaman Alkitab Sehari-hari : Surat Filipi, 

Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, (Jakarta : Gunung Mulia, 1999), 145 

4 Robert G. Gromacki, New Testament Survey,(Grand Rapids, 

Michigan: Baker Book House, 1981), 267 
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Nimfa (4:15) dan Filemon (Flm. 2).5 Dalam surat ini sendiri 

disebutkan bahwa jemaat di Kolose mendengar Injil dari 

Epafras (1:7). Selanjutnya dikatakan bahwa Epafras selalu 

bergumul dalam doa dan bersusah payah untuk jemaat yang 

di Kolose, Hierapolis dan Laodikia (4:12-13). 

Melihat dua  alasan tersebut di atas, tidak cukup kuat 

untuk mengatakan bahwa bukan Paulus yang mendirikan 

gereja di Kolose. Jika dilihat dari isi keseluruhan surat ini, 

dapat ditemukan bahwa Paulus sangat mengenal jemaat di 

Kolose, ia mengetahui latar belakang kehidupan jemaat di 

Kolose (1:23; 3:7,11). Hal ini tidak mungkin diketahui Paulus 

hanya dari laporan Epafras. Ini membuktikan bahwa Paulus 

pernah berhubungan langsung dengan jemaat di Kolose. 

Selain itu dalam 2 Korintus 10:16 Paulus menyatakan bahwa 

ia tidak akan membangun di atas dasar yang diletakkan orang 

lain. 

Pada waktu Paulus  melakukan perjalanan misinya yang 

ketiga, ia pergi ke Efesus yang merupakan ibukota Asia. 

Tempat ini merupakan pusat di mana Paulus dengan mudah 

dapat mengadakan hubungan melalui darat atau laut dengan 

jemaat-jemaat yang baru didirikannya di Asia Kecil dan 

Eropa. Selain itu Efesus juga menjadi pusat di mana ia dapat 

menelusuri seluruh propinsi Asia. Bahkan dalam Kisah Para 

                                                           
5 M.E.Duyverman, Pembimbing ke dalam Perjanjian Baru,(Jakarta : 

Gunung Mulia, 1988), 143 
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Rasul 19:10 dicatat, ketika Paulus melayani di Efesus, semua 

penduduk Asia telah mendengar Injil.6 Mengingat jarak 

Kolose yang tidak begitu jauh dari Efesus, maka dapat 

disimpulkan bahwa jemaat di Kolose didirikan pada masa itu. 

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa jemaat di Kolose 

didirikan oleh Paulus, beserta rekan rekan sekerjanya seperti 

Epafras, Filemon, Timotius, Nimfa, secara bersama-sama.  

 

B. Penulis Surat Kolose 

Sampai pada awal abad ke-19, tidak ada yang 

meragukan Surat Kolose sebagai salah satu karya Rasul 

Paulus. Pada perkembangan selanjutnya beberapa 

pertanyaan mengenai kepengarangan Paulus dalam Surat 

Kolose mulai dipertanyakan. Hal ini mengakibatkan adanya 

pandangan-pandangan yang menolak Rasul Paulus sebagai 

penulis surat ini. 

Menurut Donald Guthrie kesangsian akan Paulus 

sebagai penulis Surat Kolosedi dasarkan pada dua hal utama, 

yakni: Pertama, alasan kesusasteraan, dimana terdapat 

sejumlah frase yang menunjukkan kombinasi genetif yang 

tidak biasa digunakan, sebagai contoh : “…menerima 

bagianmu yang ditentukan sebagai upah…”(3:24), 

                                                           
6 John Drane, Memahami Perjanjian Baru, (Jakarta : Gunung Mulia, 

2001), 346  
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“…penanggalan akan tubuh yang berdosa…”(2:11), 

“…pertumbuhan ilahi” (2:19).7 Gaya penulisan yang lebih 

rumit, dengan lebih banyak tambahan anak kalimat, 

dibanding dengan surat Paulus lainnya. Dan dalam Surat 

Kolose terdapat banyak kata benda, yang tidak biasa 

digunakan, sebagai contoh, dalam Kolose 1:9-23 terdapat 13 

kata yang demikian dan dalam Kolose 2:9-15 ada 9 kata).8 

Kedua Alasan doktrinal,9 dimana perkembangan pemikiran 

Gnostik10 yang terdapat dalam surat ini merupakan gagasan-

gagasan dari abad ke-2, jadi sesudah masa Paulus. Kristologi 

dalam surat ini lebih bersifat kosmis sehingga berbeda 

dengan surat-surat Paulus yang lain. 

Menanggapi hal tersebut maka beberapa teolog yang 

menerima Paulus sebagai penulis surat Kolose menyanggah 

pandangan-pandangan di atas dengan argument-argumen 

sebagai berikut: Pertama Alasan Kesusateraan, William 

Barclay mengatakan: “Kita tidak dapat menuntut seseorang 

supaya ia menulis dengan gaya yang sama dan memakai 

perbendaharaan kata-kata yang sama. Dalam Surat Kolose 

kita boleh menyakini benar bahwa Paulus menemukan hal-

hal baru yang ingin dikatakan dan mendapat cara yang baru 

                                                           
7 Donald Guthrie, New Testament Introduction, (Downers Grove, 

Illinois: Inter-Versity Press, 1966), 252  

8 Ibid, 253  

9 Ibid, 254  

10 Lihat Kolose 2:8; dan penjelasan mengenai ajaran sesat yang 

berkembang di Kolose dalam maksud dan tujuan penulisan  
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untuk mengungkapkan”11 Kedua, alasan doktrinal, 

dikatakkan  “Memang benar bahwa system Gnostik yang 

penting dan tertulis baru ada di kemudian hari. Namun, 

gagasan tentang dunia dan gagasan tentang materi sebagai 

sesuatu jahat sudah teranyam baik dalam pemikiran Yahudi 

maupun Yunani. Di dalam Surat Kolose tidak ada hal-hal yang 

tidak dapat dijelaskan oleh kecenderungan-kecenderungan 

Gnostik yang sudah lama ada di dalam pemikiran kuno, 

walaupun sungguh benar bahwa sistematisasi ajaran Gnostik 

baru dilakukan kemudian.”12  

Mengenai Kristologi dalam Surat Kolose, Guthrie 

mengatakan: “Gagasan yang baru dalam surat ini tidak keluar 

dari keselarasan pemikiran Paulus, namun di sini hanya 

terjadiperkembangan pemikiran. Kristologi dalam Surat 

Kolose memiliki konsep pemikiran yang mirip dengan I 

Korintus 8:6 dan II Korintus 4:4. Sehingga kita dapat 

menyatakan bahwa Rasul Paulus yang mengekspresikan 

seluruh doktrin dalam Surat Kolose.”13 

Selanjutnya untuk mendapat informasi yang akurat dan 

lengkap mengenai penulis Surat Kolose, maka diperlukan 

bukti-bukti yang kebenarannya dapat 

                                                           
11 William Barclay, Pemahaman Alkitab Sehari-hari : Surat Filipi, 

Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 154 

12 Ibid, 155  

13 Donald Guthrie, New Testament Introduction, 254 
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dipertanggungjawabkan. Bukti-bukti ini dapat diperoleh dari 

Surat Kolose itu sendiri(bukti internal) dan dapat juga 

diperoleh dari luar atau sumber lain (eksternal).  

Pertama, Bukti Internal, berdasarkan Surat Kolose 

sendiri, dapat dilihat bahwa Paulus yang menulis surat ini. 

Penulis surat ini menyebutkan Namanya sendiri sebagai 

Paulus sebanyak tiga kali (1:1,23; 4:18). Ia mengidentifikasi 

sirinya sebagai seorang rasul dan seorang pelayan. Ia 

mengakhiri surat ini dengan gayanya yang khas, yaitu salam 

yang ditulis dengan tangannya sendiri (bnd. 4:18 dengan 

Roma 16:22; 2 Tes. 3:17). Teman-temannya yang disebutkan 

dalam surat ini(1:1; 4:9-14) disebut juga dalam Filemon (ayat 

1, 10, 23-24) : Timotius, Onesimus, Aristarkhus, Markus, 

Epafras, Lukasdan Demas.Melihat persamaan surat ini 

dengan Filemon maka timbul pertanyaan :mengapa Paulus 

diterima sebagai penulis Filemon sedangkan Surat Kolose 

ditolak sebagai karya Paulus?14 

 Selain itu, pengalaman Paulus sebagai pelayan Injil 

sangat cocok dengan gaya Paulus (lih. 2 Kor. 10:1). 

Pengalaman jemaat sebagai titik pangkal untuk pembicaraan 

Paulus (1:3-14) maupun penjelasan yang berkaitan erat 

dengan pengajaran adalah ciri-ciri yang umum dari Paulus. 

Seluruh susunan surat ini mempunyai struktur yang serupa 

                                                           
14 Robert G. Gromacki, New Testament Survey, 266 
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dengan surat-surat yang besar (seperti Surat Roma). Juga 

pengistilahan surat ini sama dengan surat-surat Paulus yang 

lain.15 Berdasarkan bukti-bukti internal maka tidak dapat 

diragukan lagi bahwa Paulus yang menulis surat ini. 

Kedua, Bukti Eksternal mengenai siapa penulis Surat 

Kolose dapat diperoleh dari tulisan-tulisan zaman gereja 

mula-mula dan dari pendapat beberapa tokoh gereja. Mereka 

menyetujui dan mengakui bahwa Surat Kolose merupakan 

salah satu karya Rasul Paulus, dan kebenarannya dapat 

diterima oleh umum. Tradisi gereja mula-mula mendukung 

Paulus sebagai penulis Surat Kolose.16 Kesaksian yang pasti 

dari Marcion yang menyatakan bahwa surat ini adalah tulisan 

Paulus.17 Kanon Muratori menyebutkan Surat Kolose adalah 

salah satu surat dari Paulus18 Pendapat bapak-bapak gereja 

seperti Ireneus, Ignatius, Polykarpus, Justin Martyr, Clement 

dari Alexandria, Tertulian dan Origen yang mengakui Paulus 

sebagai penulis Surat Kolose.19 

Dengan melihat bukti-bukti di atas, baik yang dari 

Alkitab maupun dari sumber-sumber yang lain, maka penulis 

                                                           
15 T. Jacobs S.Y., Paulus:Hidup, Karya dan Teologinya, (Yogyakarta 

: Kanisius dan Jakarta : Gunung Mulia, 1992), 315  

16 Robert G. Gromacki, New Testament Survey, 266 

17 C.W.Lewis, “Epistle to Colossians”. International Standard Bible 

Encyclopedia, (Electronic Database Copyright 1996 by biblesoft for windows) 

18 Robert G. Gromacki, New Testament Survey, 266 

19 Ibid  
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mengambil kesimpulan bahwa penulis Surat Kolose adalah 

Rasul Paulus.  

 

C. Waktu dan Tempat Penulisan 

Setelah diterima bahwa Paulus adalah penulis surat ini 

maka yang perlu diketahui selanjutnya adalah kapan dan 

dimanakah surat ini ditulis. Surat Kolose bersama dengan 

Surat Filipi, Surat Efesus dan Filemon dikelompokkan sebagai 

surat kiriman dari penjara. Karena dalam keempat surat 

tersebut terdapat indikasi bahwa ketika Paulus menulis 

surat-surat itu ia sedang berada di penjara (Ef. 3;1; 4;1; 6;20; 

Kol. 3:3,10,18; Flm.1,9,10; Flp. 1:7,13,17). Jadi telah jelas 

bahwa surat Kolose ditulis di penjara, tapi yang menjadi 

pertanyaan adalah dimanakah penjara itu? Sebab ada 

beberapa pendapat mengenai hal ini, ada yang mengatakan 

penjara di Roma, ada yang mengatakan penjara di Efesus dan 

ada pula yang meyebutkan bahwa waktu itu Paulus sedang 

berada di penjara di Kaisarea. 

 Mengenai tempat penulisan ini, Duyverman 

memaparkan beberapa argument yang muncul mengenai 

ketiga kemungkinan diatas.20 Di Efesus sekitar tahun 51 atau 

56, Epafras mencari Paulus untuk mendapat petunjuk 

                                                           
20 M.E.Duyverman, Pembimbing ke dalam Perjanjian Baru, 139-140 
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mengenai masalah-masalah jemaat. Sehingga tidak mungkin 

menempuh jalan yang sampai 1200km jauhnya ke Roma, atau 

jalan yang lebih jauh lagi ke Kaisarea untuk maksud itu saja. 

Atau, sungguhpun namanya tidak disebut, mungkinkah ia 

turut serta dengan rombongan orang-orang yang membawa 

sumbangan uang ke Yerusalem (Kis. 20:4)? Tetapi agaknya 

itu mengherankan, sebab ayat ini termasuk kepada “bagian 

kami” yang biasanya lengkap sampai kepada hal-hal yang 

kecilpun. Lebih masuk akal ia mencari tempat yang lebih 

dekat. Onesimus, seorang hamba pelarian, yang tidak bebas 

walaupun sudah keluar dari halaman tuannya, tetapi ia tetap 

dicari. Jadi satu-satunya jalan supaya jangan tertangkap 

adalah menghilang secepat mungkin di tempat yang ramai, 

yakni di antara rakyat kalangan rendah di kota besar, dimana 

tidak ditanyakan asal-usul seseorang. Efesuslah kota besar 

yang terdekat. 

Di Kaisarea sekitar tahun 57-59, Teman-teman Paulus : 

bila kita membandingkan nama-nama dari Kisah Para Rasul 

dengan nama-nama yang ditemui dalam Surat Kolose dan 

lain-lain, maka terdapatlah empat nama yang sama : 

Aristarkhus, Tikhikus, Timotius dan Lukas (“bagian kami”, 

jadi ia turut). Nama lain yang tidak disebut, Onesimus, hamba 

yang harus menyembunyikan diri itu, tentulah belum ikut 

sertan dengan rombongan dari Troas. Epafras agaknya 

datang di Kaisarea atas inisiatifnya sendiri. Markus kurang 
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jelas, tetapi mungkin sekali ia baru bertemu Paulus lagi di 

sana. 

Pandangan berikutnya adalah Roma sekitar tahun 60-

62, sebagai tempat penulisannya, hal ini didasarkan oleh 

beberapa alasan: Perkembangan pengajaran dan gejala 

bahwa soal ke-Yahudi-an tidak disinggung lagi. Permohonan 

Paulus dalam Kolose 4:3 yaitu agar jemaat di Kolose 

mendoakan Paulus dan yang lainnya supaya Allah membuka 

pintu bagi pemberitaan mereka, sangat cocok jika dikaitkan 

dengan Roma. 

Penulis sendiri lebih condong memilih Roma sebagai 

tempat penulisan surat ini. Selain alasan-alsan diatas, penulis 

melihat bahwa dalam Alkitab hanya dikatakan bahwa Paulus 

dipenjarakan di Kaisarea (Kis. 23:23)dan di Roma (Kis. 28:16, 

30-31), dengan demikian bahwa dugaan surat ini ditulis di 

Efesus tidak dapat diterima. Kemungkinan ditulis di Kaisarea 

juga dihilangkan karena Rasul Paulus dengan jelas 

mengharapkan akan kebebasannya, dalam waktu yang tidak 

akan lama, halini terbukti ketika ia meminta Filemon 

memberikan tumpangan bagi dirinya dan berdoa agar ia 

dapat bertemu dengan Filemon (Flm.22). Permintaan ini 

tidak mungkin juka ia berada di Kaisarea, karena harapannya 

untuk bebas hanya jika ia bertemu dengan Kaisar, yaitu 

Roma. Selain itu ketika ia di Roma, ia berada dalam status 

penjara rumah, sehingga ia boleh dikunjungi oleh teman-
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temannya, termasuk Epafrasyang memberikan laporan 

mengenai keadaan jemaat di Kolose. 

Oleh Karena itu, penulis mengambil kesimpulan bahwa 

Surat Kolose ditulis ketika Paulus berada di penjara di Roma, 

yaitu sekitar tahun 60-62 M. 

 

D. Maksud dan Tujuan Penulisan 

 Maksud dan Tujuan penulisan surat kolses adalah 

adanya laporan dari Epafras mengenai keadaan gereja di 

Kolose. Selain membawa berita yang menggembirakan hati 

(1:4-8), ia juga membawa berita yang menggelisahkan 

mengenai ajaran sesat, yang menyelewengkan para anggota 

jemaat dari kebenaran Kristus. Berita inilah yang 

menggerakkan Paulus menulis Surat Kolose.21 

 Ajaran-ajaran sesat ini dapat berkembang di Kolose 

karena mengingat letak Kolose yang berada pada jalur 

perniagaan dari timur, yang melaluinya agama-agama Asia 

dan barang-barang dagangan Asia dibawa ke Roma. Selain itu 

Kolose juga sangat dekat dengan Efesus yang merupakan kota 

perniagaan. Hal ini menjadikan Kolose mempunyai hubungan 

yang erat dengan kebudayaan dan filsafat-filsafat yang 

berubah-ubah dari dunia luar.22 

                                                           
21F.Foulkes, Surat kepada Jemaat di Kolose, 570 

22 Merrill C.Tenney, Survey Perjanjian Baru, (Malang: Gandum Mas, 

1997), 397 
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 Mengenai ajaran sesat yang berkembang di Kolose, 

tidak diketahui dengan jelas apa isi ajaran sesat tersebut. 

Namun, dari Surat Kolose ini dapat ditarik beberapa 

kesimpulan mengenai hal ini.23 Pertama, ajaran sesat itu 

memberikan tempat utama kepada kuasa-kuasa dari dunia 

roh, sehingga meragukan tempat yang seharusnya diberikan 

kepada Kristus. Dalam 2:18 ia berbicara tentang “beribadah 

kepada malaikat” dan petunjuk-petunjuk lain mengenai 

hubungan makhluk rohani dengan Kristus (1:16,20; 2:15) 

nampaknya sama pentingnya. 

Kedua, Orang sangat mementingkan ihwal lahiriah, 

contohnya: hari-hari raya dan puasa, bulan baru dan sabat 

(2:16 dab) dan barangkali juga sunat (2:11). Semuanya itu 

dikemukan sebagai jalan yang benar melalui pengekangan 

diri dan penaklukan daging (2:20 dab). 

Ketiga, Para guru penyesat itu membual bahwa mereka 

mempunyai filsafat yang lebih tinggi. Hal ini jelas dari 

2:4,8,18. Juga boleh dianggap bahwa Paulus beberapa kali 

menggunakan istilah-istilah filsafat ‘pengetahuan’ (gnosis 

dan epignosis), ‘hikmat’ (sofia), ‘pengertian’ (synesis) dan 

‘rahasia’ (mysterion) dalam rangkamenghadapi pandangan 

seperti itu. 

                                                           
23F.Foulkes, 571  
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Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa Kolose terjadi sinkritisme antara agama 

dan filsafat, karena dalam ajaran-ajaran tersebut terdapat 

unsur Yudaisme dan juga Gnostik. 

Melihat hal ini, Paulus menunjukkan keunggulan 

Kristus yang tidak terhingga dengan tujuan untuk menentang 

pengertian yang kurang tentang Dia yang diajarkan oleh para 

guru palsu di Kolose. Selanjutnya Paulus menekankan untuk 

mengenakan manusia baru sebagai langkah untuk 

menentang ajaran tentang hidup asketis.24 

Maksud Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, 

adalah untuk membimbing mereka kepada pengertian yang 

lebih kokoh dan dalam : ”Supaya kamu menerima segala 

hikmatdan pengertian yang benar untuk mengetahui 

kehendak Tuhan dengan sempurna” (1:9; bnd. 1:28; 2:2,3).25 

Stamps menjelaskan ada dua hal yang menjadi tujuan 

penulisan Surat Kolose, yaitu: 1) Untuk memberantas ajaran-

ajaran palsu yang berbahaya di Kolose yang sedang 

menggantikan keunggulan Kristus dan kedudukan-Nya 

sebagai inti dalam ciptaan, penyataan, penebusan dan gereja. 

                                                           
24 Donald Guthrie, 551  

25 M.E. Duyverman, 136  
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2) Untuk menekankan sifat sebenarnya dari hidup baru di 

dalam Kristus dan tuntutannya pada orang percaya.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Donald C.Stamps, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, 

(Malang: Gandum Mas, 2000), 1987  
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 

Setelah memahami latar belakang jemaat dan penulisan 

surat kolose pada bagian ini secara khusus akan dijelaskan 

penafsiran Kolose 2:6-7. 

 

A. Konteks Teks 

Rasul Paulus dalam Efesus 4:13-14 menginginkan 

supaya jemaat di Efesus bertumbuh menjadi dewasa dalam 

tingkat pertumbuhan yang sesuai kepenuhan Kristus. Tingkat 

pertumbuhan kita tidak diukur oleh banyaknya jabatan 

rohani atau kesibukan/aktifitas kita secara rohani. Jabatan 

dan kegiatan para  pelayan gereja, pengurus/majelis, 

penginjil atau bahkan pendeta bukanlah ukuran seseorang 

telah mencapai tingkat pertumbuhan yang dewasa. Tingkat 

pertumbuhan seseorang diukur sejauh mana kehidupan 

seseorang dalam segala aspeknya telah mengalami 

kepenuhan Kristus. Pertumbuhan yang sehat ditandai 

dengan, yaitu: dalam segala hal dan ke arah Kristus. Tuhan 

ingin semua hal yang telah diberikan dalam diri kita (talenta, 

potensi, karunia, sifat/karakter, kasih dan lain sebagainya) 

bisa bertumbuh dengan baik. Pertumbuhan dalam segala hal 

tersebut membuat hidup seseorang semakin terarah kepada 
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pribadi Kristus.  Pertumbuhan yang sehat tidak akan 

menjadikan diri sendiri sebagai pusat atau tujuan, tetapi 

semuanya diarahkan kepada Kristus sebagai Kepala. 

Pada konteks yang lebih dekat Paulus berpesan, sebagai 

orang percaya, seseorang diminta Tuhan untuk terus 

bertumbuh dan memberikan buah. Apa maksudnya 

bertumbuh dalam Kristus? Seseorang yang sudah menerima 

Kristus, mesti hidup dalam Kristus, berpusat pada Kristus 

(ayat 6). Ayat 7 memberikan nasihat untuk terus bertumbuh. 

Analogi ini dipakai adalah pohon yang hidup.  

 

Pohon yang hidup mesti memiliki akar, batang, daun 

dan buah. Apabila seseorang mengerti tentang pohon yang 

hidup maka seseorang lebih mengerti arti nas tersebut. 

Dengan maksud itu maka di dalam ayat 8 Paulus ingin 

menghalau pengajaran palsu, tentang legalitas, penyembahan 

seremoni saja. Penjagaan terhadap ajaran sesat ini 

berbarengan dengan dorongannya untuk memiliki komitmen 

bahwa Kristus adalah Tuhan. Orang-orang percaya didorong 

untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan 

manusia baru. Itulah yang disebutnya meninggalkan filsafat 

yang sia-sia. Paulus menekankan perlu adanya supremasi 

Kristus dalam setiap segi kehidupan umat-Nya, dengan 

mengambarkan Kristus sebagai kepala gereja-Nya. 
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B. Kerangka Penafsiran 

Untuk mempermudah penulis dan pembaca dalam 

memahami garis besar kolose 2:6-7, maka penulis 

menemukan beberapa poin antara lain : 

1. Tetap tinggal dalam Kristus (2:6) 

2. Syarat bertumbuh di dalam Kristus (2:7) 

 

C. Penafsiran 

Berdasarkan kerangka penafsiran di atas maka 

pemaparan dan penjelasan dari ayat tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tetap tinggal dalam Kristus 

Ayat 6  ως ουν παρελαβετε τον χριστον ιησουν τον κυριον εν 

αυτω περιπατειτε 

Ayat 6  Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. 

Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 

Dari ayat 6 ini dapat dijelaskan bahwa apabila orang tinggal 

dalam Yesus dibuktikan dengan dua hal penting yaitu 

Menerima Kristus Yesus, dan tetap hidup dalam Yesus. 

 

 

Menerima Kristus 

Menerima Kristus dalam ayat ini digunakan kata kerja 

yang παραλαμβνω = paralambanō, aorist active indicative, 

bahwa sejak semula orang kolose ini telah menerima Yesus, 
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dan harus terus menerima Kristus ini disepanjang 

kehidupannya. Dalam kata paralambano memiliki dua 

konotasi, yaitu menerima artinya menyambut seseorang (lih. 

Mat 1:20; Yoh 1:11; 14:3), dan berikutnya adalah penerimaan 

"tradisi" (lih. I Kor 11:23; 15:1,3; Gal 1:9,12; Flp 4:9; I Tes 

2:13; 4:1; II Tes 3:6). 

Orang-orang Kolose mendengar isi Injil melalui khotbah 

Epafras, kemudian mereka secara pribadi menyambut 

Pribadi dari injil (Yoh 1:12). Iman Alkitabiah adalah 

perjanjian. Allah menetapkan agenda dan membuat kontak 

yang pertama (lih. Yoh 6:44,65), tetapi individu harus 

menanggapi dengan pertobatan, iman, ketaatan, dan 

ketekunan (ay 6). Berita dari guru-guru palsu memutar-

balikkan teologia dari baik isi maupun Pribadi Injil.27 

Orang-orang Kolose yang mendengar Injil mengambil 

keputusan untuk  menerimaYesus Kristus sebagai Tuhan dan 

Juru Selamatnya. Mereka tidak lagi hidup semau sendiri, atau 

seenak sendiri, tetapi hidup Bersama Tuhan Yesus. Mereka 

dihimbau untuk mengikut sertakan Tuhan Yesus dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. Dalam mengambil keputusan, 

dalam bertindak, dalam berpikir, dalam melakukan segala 

sesuatu, hendaklah mereka melakukannya bersama Dia dan 

menurut pimpinanNya saja. Dialah yang berdaulat dalam 

                                                           
27 file:///H:/VOL08_indonesiansuratpejara.pdf  
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kehidupan mereka. Tuhanlah yang bertakhta di dalam hati 

mereka; si “aku” sudah turun takhta.28 

Ketika seseorang mengaku percaya kepada Yesus, 

menerima Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat, sesungguhnya 

ia sedang membuat kesepakatan dengan Tuhan Yesus. Hal ini 

sama seperti ketika seseorang menerima seseorang sebagai 

pasangan hidupnya, maka ia melakukan suatu kesepakatan 

untuk hidup bersama. Dalam hidup bersama tersebut, 

mereka bersedia hidup bersama dalam suka dan duka, 

melahirkan anak-anak dan membesarkan mereka serta 

mengarungi hidup dengan cita-cita yang sama untuk diraih 

bersama. Ini adalah kesepakatan yang memiliki nilai 

permanen selama hidup di dunia. Itulah sebabnya dalam 

perkawinan Kristen mutlak harus monogami dan tidak boleh 

cerai. Perkawinan membuat satu dengan yang lain menjadi 

sekutu satu-satunya (monogami) dan permanen selama 

hidup di dunia, tidak boleh diganti atau tidak boleh cerai. 

Kita harus menjalani hidup kita di dalam Kristus dengan 

cara yang sama seperti ketika kita menerima Kristus dengan 

iman. Para pengajar Gnostik ingin memperkenalkan 

“kebenaran-kebenaran baru” untuk kedewasaan Kristen, 

tetapi Paulus mengecam semua itu. “Kamu telah mulai 

dengan Kristus dan kamu harus tetap di dalam Kristus,” tulis 

                                                           
28 Dorren Widjana, Kupasan Firman Allah Surat Kolose, (Bandung: 

Lembaga Literatur Baptis, 2002) 62 
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Paulus. “Kamu telah mulai dengan iman dan kamu harus tetap 

di dalam iman. Ini satu-satunya cara untuk maju secara 

rohani.”29 

 

Hidup dalam Yesus 

Kata kerja yang digunakan di sini adalah present active 

imperative περιπατεω = peripateo. 

Kekristenan bukanlah sebuah keyakinan teologis saja; 

melainkan juga merupakan gaya hidup iman ("hidup" lih 

1:10; Ef 4:1,17; 43 5:2,15). Paulus di sini berfokus pada aspek 

pribadi dari iman Kristen seperti halnya Injil Yohanes (lih. 

Yoh 1:12; 3:16; 6:40; 11:25- 26). 

Kata tetap dalam ayat ini mengandung ajakan untuk 

pantang mundur hidup bersama Tuhan di jalan-Nya, apapun 

yang terjadi, apa pun yang kita hadapi. Hidup di dalam Dia 

bukan untuk waktu-waktu tertentu saja, misalnya bukan 

hanya waktu kita susah atau waktu kita senang saja. Bukan 

pula untuk sementara saja, tetapi untuk selamanya, untuk 

setiap detik yang kita lewati.30 

Orang percaya yang menerima Yesus sebagai 

Juruselamat harus memiliki tindakan “hidup tetap dalam 

Kristus”. Hidup tetap dalam Kristus, tidak hanya hidup dalam 

ketaatan kepada hukum seperti agama samawi, tetapi dalam 

                                                           
29 Warren W. Wiersbe, Pendalaman Perjanjian Baru-Kolose, 

(Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1993), 65  

30 Dorren Widjana, Kupasan Firman Allah Surat Kolose, 63 
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segala hal melakukan kehendak Bapa. Dalam hal ini anugerah 

bukanlah kesempatan untuk berbuat dosa secara semena-

mena. Kalau Paulus mengatakan hal ini, berarti ada potensi 

atau bahkan telah menjadi kenyataan adanya orang-orang 

Kristen pada waktu itu yang menjadikan anugerah sebagai 

kesempatan berbuat sesuka hati mereka, tidak hidup dalam 

kehenadak Allah. 

 

2. Syarat Menjadi Dewasa  

Ayat 7  ερριζωμενοι και εποικοδομουμενοι εν αυτω 

και βεβαιουμενοι εν τη πιστει καθως εδιδαχθητε 

περισσευοντες εν αυτη εν ευχαριστια 

Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun 

di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman 

yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu 

melimpah dengan syukur. 

Ayat ini berisi tiga participle (yang digunakan sebagai 

imperative) yang menggambarkan cara hidup yang layak : 

 

Berakar di dalam Dia 

 Ini adalah perfect passive yang merupakan status yang 

dicapai hasil produksi oleh Tuhan. Ungkapan metafora 

pertanian ini unik hanya untuk Kolose dan Efesus saja (Lih. 

3:17).  
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Akar adalah sesuatu yang membuat tanaman tidak 

goyah, tidak keluar dari tanah. Akar membuat pohon dapat 

berdiri teguh sekalipun angin kencang sedang menerjang. 

Akar membuat pohon dapat hidup, bertumbuh, berkembang, 

lalu berbuah. Demikian pula dengan iman kita kepada Kristus. 

Supaya iman tidak goyah atau tidak hanyut oleh banjir 

persoalan dan tidak terbabat oleh angin badai kehidupan, 

haruslah berakar di dalam Dia. Orang percaya harus melekat 

kuat kepadaNya dan bersatu denganNya bagaikan akar 

“tanaman menjalar” yang melekat kuat dan bersatu pada 

dahan pohon atau pada tembok rumah.31 

Berakar adalah istilah pertanian. Pola kerja Bahasa 

Yunaninya bermakna “berakar sekali untuk selamanya”. Kita 

tidak boleh menjadi tanaman yang tidak berakar kuat yang 

tumbang oleh “rupa-rupa angin pengajaran” (Ef. 4:14). Kita 

juga bukan “tanaman cangkokan” yang dipindahkan berkali-

kali dari tanah ke tanah. Sekali kita berakar oleh iman di 

dalam Kristus, tidak perlu lagi mengganti tanah! Akar 

menyerap makanan supaya pohon dapat bertumbuh. Akar 

juga memberi kekuatan dan kemantapan.32 

Paulus menggunakan istilah agrikultur “berakar”. Akar 

adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah sebagai 

penguat dan penghisap zat makanan. Tanpa akar tumbuhan 

                                                           
31 Ibid 

32 Warren W. Wiersbe, Pendalaman Perjanjian Baru-Kolose, 66 
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tidak akan tumbuh. Akar harus benar-benar tertanam dalam 

tanah, dan harus “setia” tertanam dalam tanah / tidak 

dipindah-pindahkan. Tanaman yang terus dipindah-

pindahkan tanahnya akan kurang pertumbuhannya 

dibanding dengan yang tetap tertanam dalam tanah yang 

sama.  

Demikian orang percaya harus tertanam dalam gereja 

lokal. Kalau tidak tertanam mungkin masih bisa bertumbuh 

tapi tidak sebaik yang tertanam dalam satu gereja. Paulus 

menggunakan istilah “berakar” ini dalam konteks di Timur 

Tengah. Ini  dapat dilihat dari cara menanam pohon kurma 

yang unik. Biji kurma ditanam di tanah dengan meletakkan 

batu di atasnya. Tanpa batu, memang pertumbuhannya bisa 

lebih cepat. Tapi yang ada batu di atasnya meski awal 

pertumbuhannya terlihat lebih lambat, biji itu akan 

bertumbuh dengan memanjangkan akar-akarnya lebih dalam 

ke tanah untuk menemukan sumber air di bawah tanah. 

Hasilnya adalah pohon kurma yang lebih kuat daripada tanpa 

batu pada awalnya sehingga meskipun ada angin kencang 

menerpa akan lebih tahan. Meskipun tanah di permukaan 

sekitarnya kering dia akan tetap memperoleh gizi dari 

sumber air di bawah tanah sehingga tetap bisa menghasilkan 

buah yang baik.  

Jemaat Kolose secara situasi lingkungan sulit untuk 

bertumbuh, tapi bila mereka berakar teguh di dalam Kristus 
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maka mereka akan bisa bertumbuh dengan baik. Sama 

dengan orang Kristenyang hidup di tengah-tengah 

masyarakat, yang sering kali menyulitkan orang Kristen 

untuk bertumbuh, asalkan orang percaya berakar, akan bisa 

bertumbuh dan berbuah. 

 

Dibangun di atas Dia 

Ini adalah present passive yang merupakan proses yang 

berkelanjutan yang diproduksi oleh Tuhan. Paulus sering 

menggunakan metafora konstruksi ini untuk 

menggambarkan umat Allah (lih. I Kor 3:5; Ef 2:20, 22). Ini 

mungkin merujuk kepada orang-orang kudus sebagai bait 

suci (secara individual, I Kor 6:19 dan bersama, I Kor 3:16). 

Dibangun adalah istilah arsitektur. Bila mempercayai 

Kristus untuk menyelamatkan, maka hidup diletakkan di atas 

dasar; sejak itu, akan bertumbuh dalam kasih karunia. Kata 

membangun banyak ditemukan dalam surat-surat Paulus. 

Membuat kemajuan rohani berarti tetap menjadi bagian dari 

bait Allah untuk kemuliaan Allah. 

Firman Allah-lah yang membangun dan menguatkan 

orang Kristen. Dengan setia Epafras telah mengajarkan 

kebenaran firman Allah kepada orang-orang percaya di 

Kolose (1:7). Tetapi guru-guru palsu merendahkan ajaran 

tersebut. Orang-orang Kristen yang mendalami Firman Allah 

akan menajadi kuat di dalam iman. Iblis mengalami kesulitan 
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untuk memperdayai orang percaya yang bertekun 

mempelajari Alkitab.33 

Bila seseorang hendak membangun rumah, ia harus 

terlebih dahulu menyiapkan fondasi atau dasar bangunan, 

baru ia dapat membangun rumah. Demikian juga dengan 

kehidupan rohani kita. Hendaknya kehidupan rohani kita 

bertumbuh dan dibangun di atas dasar atau fondasi Kristus. 

Dengan demikian, hasilnya akan sesuai dengan pola Kristus, 

dan tidak akan mirip bangunan lain yang dasarnya bukan 

Kristus.34 

Sekarang Paulus memakai istilah arsitektur “dibangun”. 

Kalau dasarnya mau kuat maka harus dibangun. Semakin 

tinggi suatu gedung akan dibangun, semakin kuat dasarnya 

harus dibuat. Sebaliknya kalau sudah berakar dengan kuat 

maka harus dibangun supaya bertumbuh. Waktu orang 

percaya baru mulai bertumbuh perlu makanan yang masih 

lunak, tapi semakin orang percaya bertumbuh perlu makanan 

yang keras. Demikian pula saat orang percaya bertumbuh 

secara rohani lewat belajar firman Tuhan, dari yang “lunak” 

lalu beralih ke yang “keras”.  

 

 

 

                                                           
33 Ibid  

34 Dorren Widjana, Kupasan Firman Allah Surat Kolose, 63 
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Melimpah dengan syukur 

Ini adalah sebuah present active yang merupakan 

proses yang berkelanjutan yang diproduksi oleh Tuhan. 

Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang bersyukur kepada 

Tuhan atas rahmat-Nya di dalam Kristus. Hal ini diungkapkan 

oleh ketaatan dan ketekunan dengan penuh sukacita! 

Mengenal Injil adalah bersukacita dengan sukacita yang tak 

terkatakan (lih. 1:12) dan hidup secara pantas (lih. 1:10-11) 

dengan ucapan syukur (lih. 3:17).  

Kata melimpah sering digunakan Paulus. Kata ini 

menggambarkan sungai yang airnya meluap sampai ke tepi-

tepinya. Pengalaman pertama dalam Tuhan adalah 

pengalaman meminum air kehidupan dengan iman (Yoh. 

4:10-14). Tetapi sumber itu harus menjadi sungai “aliran-

aliran air hidup” (Yoh. 7:27-39) yang semakin lama semakin 

dalam. Kemungkinan yang ada dalam benak Paulus adalah 

gambaran sungai yang mengalir kelaur dari bait suci (Yeh. 47) 

yang kian lama kian meninggi. Sayang sekali, banyak di antara 

orang percaya yang tidak membuat kemajuan, bukannya 

menjadi sungai yang mengalir deras, kehidupannya menjadi 

lebih menyerupai aliran kecil dangkal. 

Kembali, Paulus menyinggung “ucapan syukur” (lihat 

Kol. 1:3,12). Roh yang bersyukur adalah tanda kedewasaan 
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Kristen. Bila orang Kristen berlimpah dengan ucapan syukur, 

ia benar-benar membuat kemajuan!35 

 

Bersyukur merupakan buah dari akar yang kuat, 

pertumbuhan yang baik dan keteguhan dalam iman. Syukur 

dalam bahasa aslinya Eukharistia. Kita harus bersyukur 

karena itulah tanda kedewasaan iman yang tidak digoyahkan 

oleh penderitaan dan pergumulan (1 Tesalonika 5:18). Pada 

waktu bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun, Allah 

murka. Bersungut-sungut mendatangkan murka Tuhan, 

tetapi bersyukur mendatangkan berkat Tuhan. Walaupun di 

dalam situasi tidak bisa bersyukur mari mengucap syukur 

akan situasi itu, karena melalui pergumulan banyak hal yang 

dapat dipelajari. 

 

Dengan mengamati ketiga gambaran kemajuan rohani 

ini, tampak bahwa orang Kristen yang bertumbuh dapat 

mengalahkan musuh dengan mudah dan tidak dapat 

disesatkan. Jika akar rohaninya tertanam jauh di dalam 

Kristus, ia tidak akan mencari tanah yang lain. Jika Kristus 

menjadi dasarnya yang teguh, ia tidak akan bergeser. Jika ia 

mempelajari dan bertumbuh dalam firman Allah, ia tidak 

akan dengan mudah tergoda oleh ajaran palsu. Dan jika 

hatinya berlimpah dengan syukur, sedikitpun ia tidak akan 

                                                           
35 Warren W. Wiersbe, Pendalaman Perjanjian Baru-Kolose, 66  
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berpaling dari kepenuhan yang dimilikinya di dalam Kristus. 

Orang percaya yang berakar, bertumbuh, dan bersyukur 

tidak akan disesatkan.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Ibid 
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BAB IV 

RELEVANSI PENELITIAN BAGI PERTUMBUHAN ROHANI 

ORANG PERCAYA 

 

 

Hasil Penafsiran Kolose 2:6-7, merupakan dasar 

pertumbuhan rohani orang percaya, selanjutnya setiap 

pengikut Kristus perlu hidup dan mengalami pertumbuhan 

kea rah Kristus. Pertumbuhan rohani ini dimulai dengan 

menerima Kristus, yang ditandai dengan peristiwa kelahiran 

kembali. Selanjutnya mengalami pertumbuhan dan 

kedewasaan rohani kea rah Kristus. 

 

A. Hidup Baru 

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. 

Natur 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. 

Roh Kudus memeteraikan orang percaya dan 

mengerjakan keselamatan orang percaya menjadi manusia 



 

34 
 

baru. 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. 

Manusia tidak diselamatkan untuk sekadar 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.37 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 

                                                           
37 Richard L. Pratt, Menaklukkan Segala Pikiran Kepada Kristus 

(Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2003), 57-58.  
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terhadap doktrin yang begitu gigih ditegakkan oleh Paulus 

ketika dia berkata, “Manusia lama telah disalibkan.”38  

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. Paulus menyebut keduanya, “manusia” di mana 

manusia lama yang ditanggalkan, dan manusia baru yang 

dikenakan. Manusia baru adalah sebuah proses yang harus 

dijalani oleh orang percaya setelah menerima natur baru 

setelah menerima keselamatan oleh Kristus. Sekali untuk 

selamanya menerima natur baru, namun proses menjalani 

manusia baru adalah sebuah proses terus-menerus oleh Roh 

Kudus menjadi manusia baru. Tujuan pengorbanan dan 

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).39 Firman Tuhan 

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

                                                           
38 John Murray, Principle of Conduct (Grand Rapids: Eerdmans, 

1957), 218. Dikutip oleh Anthony A. Hoekema, Diselamatkan Oleh Anugerah 

(Surabaya: Penerbit Momentum,  

2010), 283 

39 Andrew T. Lincoln, The Theological of Ephesians dalam New 

Testament Thelogy The  Theology of the Later Pauline letters (New York: 

Cambridge University Press, 2003), 121 
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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 dalam bahasa Yunani palaion anthrôpon yaitu 

manusia yang penuh dengan dosa yang merupakan warisan 

dari Adam. 

 

B. Bertumbuh dalam Firman Allah 

Iman timbul dari pendengaran akan Firman Tuhan. 

Kedewasaan rohani bisa terbentuk melalui firman Tuhan. 

Manusia yang sudah percaya Yesus dan mengalami kelahiran 

kembali, tinggal tetap dalam Yesus, tidak berhenti, namun 

terus berproses menjadi dewasa. Dari hasil penafsiran diatas 

dapat diketahui bahwa untuk menjadi dewasa, setiap orang 

harus berakar di dalam Yesus, dibangun di atas Yesus, dan 

melimpah dengan Syukur. 

 

Berakar di dalam Firman Tuhan 

Kehendak Allah dalam kehidupan orang percaya 

dinyatakan dalam Firmannya. Setiap orang yang ingin 

mengalami pertumbuhan rohani haruslah memiliki sebuah 

kebiasaan yang baik untuk membaca dan merenungkan 

Firman Tuhan. Bukan hanya membaca namun harus menjadi 
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pelaku-pelaku kebenaran Firman Tuhan. Kuasa dari Firman 

itu akan nyata pada saat orang percaya melakukannya. 

Sama halnya dengan pohon yang ditanam, mengalami 

pertumbuhan dan berakar tidak terlihat karena tertutup 

tanah. Akar pohon itu bergerak mencari sumber-sumber air, 

mineral dalam tanah. Berakar berarti dengan tekun dan setia 

memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang tidak terlihat 

oleh orang lain melalui doa pribadi dan pembacaan Alkitab. 

Berakar inilah yang disebut juga dengan hidup menurut 

kehendak Allah. Sebagaimana yang tertulis dalam Kolose 1:9 

Rasul Paulus berdoa agar jemaat Tuhan mengerti  

“mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna” (ay. 9b). 

Dengan kata-kata “supaya kamu menerima” dalam ayat 9, kita 

diperkenalkan pada isi dan tujuan doa Paulus. Secara harfiah, 

teks Yunaninya “ sehingga kamu boleh menerima.” Teks 

Yunani menggunakan suatu klausul hina dengan bentuk 

kasus pengandaian. Bentuk ini mungkin menyatakan isi 

(penggunaan kata benda hina) atau desain (tujuan- hasil 

penggunaan hina) dari doa Paulus. Sementara bentuk ini 

mungkin paling dimengerti untuk menunjukkan isi (kata 

benda) dari doa mereka, sudah pasti Paulus dan rekan-

rekannya memanjatkan doa ini, karena ini juga tujuan atau 

hasil yang mereka cari dari Tuhan dalam kehidupan jemaat 

Kolose. Intinya, Paulus berdoa untuk dua hal: (1) agar para 

pembacanya mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna 
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(2) sehingga, sebagai hasilnya mereka boleh hidup dalam 

suatu cara yang menghargai Tuhan, menyenangkan Dia 

dalam setiap hal. Kedua permohonan, meskipun tersendiri, 

berhubungan erat dan terikat satu sama lain sebagai sebab 

dan akibat. Ayat 9 tanpa ayat 10 tidak lengkap dan jauh dari 

kehendak Allah, namun ayat 10 tanpa ayat 9 tidak mungkin. 

 

Membangun Iman yang benar 

Dasar iman adalah menerima Yesus, hidup di dalam 

Yesus, selanjutnya dengan apakah orang percaya 

membangun di atas dasar itu merupakan pergumulan dalam 

kehidupan setiap orang percaya. 

Penggambaran Paulus dalam 1 Korintus 3:10-11 Sesuai 

dengan kasih karunia Allah, yang dianugerahkan 

kepadaku,  aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap 

telah meletakkan dasar,  dan orang lain membangun terus di 

atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, 

bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada 

seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain dari pada 

dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 

Membandingkan hasil penafsiran di atas dengan ayat 

ini, dapat dipahami bahwa dasar berbicara tentang percaya 

kepada Yesus, menerima, dan hidup dalam Yesus. Sedangkan 

membangun terus diatasnya merupakan proses kehidupan 

yang dialami oleh orang percaya. Iman Kristen tidak berhenti 
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sampai dengan percaya namun harus terus bergerak 

mengalami pertumbuhan sampai mengalami kedewasaan 

rohani. 

Orang percaya yang membangun di atas dasar ini 

dengan emas, perak, batu permata, merupakan gambaran 

dari orang yang mengikut Yesus dengan motivasi yang benar, 

memiliki kehidupan rohani yang baik, melayani pekerjaan 

Tuhan. Namun orang yang digambarkan membangun 

kehidupannya dengan kayu, rumput kering atau jerami, 

adalah gambaran dari mereka yang mengikut Yesus namun 

belum sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan. Masih 

mengalami jatuh bangun dalam kehidupannya. Hari ini 

pastilah hal ini belum diketahui, sekali kelak pekerjaan 

masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan 

menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan 

bagaimana pekerjaan  masing-masing orang akan diuji oleh 

api itu. (I Korintus 3:12-13).  

 

Menjalani Kehidupan dalam Sukacita dan Ucapan Syukur 

Mengucap syukur adalah tanda bahwa orang percaya 

telah hidup dalam iman. Ucapan syukur menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dengan sukacita. Sebab sukacita bicara 

tentang berkat rohani. Artinya dalam keadaan dan situasi 

apapun orang percaya akan tetap dapat hidup dalam sukacita 

dan ucapan syukur.  
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Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapa karena apa 

yang diminta di dengar oleh Bapa dan seturut kehendak Bapa. 

(Yoh 11:41-43). Demikian juga dalam Mat. 11:25 Tuhan Yesus 

mengucap syukur karena Rahasia Kearajaan Allah dinyatakan 

kepada Tuhan Yesus, dan kepada mereka yang hidup dalam 

ajaran Yesus. 

Hidup yang dipenuhi dengan ucapan syukur akan 

membuahkan damai sejahtera di hati. Mendatangkan 

kekuatan dalam menghadapi banyak tantangan. Sebaliknya 

bila tidak bersyukur apalagi bersungut2 akan melemahkan 

diri sendiri.  

Mengucap syukur Eukaristeo adalah tindakan merasa 

senang dan puas diri atas apa yang diberikan oleh Tuhan 

sambil memuji dan memuliakan namaNya senantiasa. Kita 

akan memiliki karakter Bersyukur ini apabila kita melatih diri 

untuk tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. 

Kapan harus mengucap syukur? Bagaimana mengucap 

syukur? Mengucap syukur Pada waktu Berdoa Filipi 4:6 

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, 

tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada 

Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 

Doa adalah salah satu bentuk ekspresi ucapan syukur. 

Dimana dalam doa bukan saja meminta namun ada ucapan 

syukur atas apa yg sudah diberikan sekalipun mungkin yg 

kita doakan belum ada jawabannya. Mengucapkan syukur 
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dalam setiap doa berarti percaya akan pemeliharaan Tuhan. 

Percaya bahwa mujizat ada . Dengan demikian memuliakan 

Tuhan Yesus. 

Doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah 

doa yang disertai rasa ucapan syukur. "Berikanlah makanan 

secukupnya..." merupakan bentuk ucapan syukur atas berkat 

Tuhan yang sdh kita terima. Jangan pernah kuatir saat sedang 

dalam persoalan, namun berdoa sambil bersyukur maka 

masalah yg kita hadapi akan menjadi berkat. Dalam 1 

Timotius 2:1 dikatakan, Pertama-tama aku menasihatkan: 

Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur 

untuk semua orang,  

Bersyukur karena pelayanan dan pemberitaan Injil 

yang semakin Luas. Filipi 1:5-6 Aku mengucap syukur kepada 

Allahku karena persekutuanmu dalam Berita Injil mulai dari 

hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin 

sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di 

antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya 

pada hari Kristus Yesus. Sukacita besar dan ucapan syukur 

yang tak ternilai adalah pada saat Injil Kerajaan Allah 

tersebar sampai ke ujung bumi. 

Mengucap syukur dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 

5:18 Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang 

dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam 

situasi apapun harus bersyukur. Ayat ini adalah perintah 
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yang harus terus kita lakukan sepanjang hidup. Bersyukur 

akan mendatangkan sukacita, semangat, dan kekuatan yang 

baru. 

Banyak orang ketika dalam masalah kuatir sehingga 

memakai cara yang salah. Kita harus berubah l, dalam situasi 

apapun pakai cara Tuhan untuk menyelesaikannya, 

sebagaimana yang tertulis dalam Firman Tuhan. Bersungut-

sungut tidak akan menyelesaikan masalah, namun sebaliknya 

menjadikan masalah semakin besar karena tidak percaya 

akan Kemahakuasaan Allah. Bangsa Israel bersungut- sungut 

dan menerima hukuman Tuhan, dipatuk ular tedung, tidak 

sampai ke tanah perjanjian.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

Dari Pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa:  

1. Pertumbuhan rohani orang percaya, diawali dengan 

menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat. Hal ini 

dibuktikan dengan percaya, hidup baru di dalam Yesus. 

2. Kedewasaan rohani, selanjutnya dilakukan dengan berakar, 

bertumbuh di dalam iman kepada Yesus, menjalani 

kehidupan dengan ucapan syukur dan sukacita. 
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