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Bayaran Termahal
1 Petrus 1:13-25
Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi
dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau
emas. 1 Petrus 1:18
Di dalam dunia persepakbolaan dikenal istilah transfer pemain antar klub, yaitu pembelian
seorang pemain dari klub lain. Nilai transfernya bisa mencapai puluhan juta dolar, tergantung
dari kemampuan sang pemain. Sebuah klub rela membayar sangat mahal untuk seorang
pemain yang suatu saat akan pudar kemampuannya dan ketika waktu itu tiba, sang pemain
bisa dijual dengan harga yang murah.
Tidak demikian dengan hidup kita di dalam Kristus. Kadang ada orang mengatakan, "Jadi orang
Kristen itu gampang, gratisan, tinggal percaya saja, masuk sorga." Betul kita tinggal percaya
saja diselamatkan tetapi bukan berarti gratisan karena sudah ada yang membayarnya untuk
kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita ditebus dengan sangat mahal dan itu akan berlaku
permanen. Petrus mengatakan kondisi asli kita adalah hidup yang sia-sia, yang diwarisi nenek
moyang (ay. 18), suatu keadaan yang sangat buruk, bahkan tidak berharga. Dalam kondisi
seperti itu, kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan perak dan emas,
tetapi dengan darah Kristus.
Penebusan dengan bayaran termahal, tidak ada nilai yang sepadan dengannya. Bayaran
termahal itu karena Allah yang Kudus, sumber segala-galanya, mengorbankan diri-Nya bagi
manusia, karena tidak ada cara lain selain Kristus yang menebus kita. Itulah yang disebut
anugerah keselamatan, "Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah …" (ay. 21).
Lalu apa yang harus kita lakukan? Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Jangan hidup
seperti masa lalu sebelum mengenal Tuhan (ay. 14-15). Hiduplah dengan cara berbeda yang
harus dijalani oleh seorang yang sudah ditebus. Orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh
bagi Tuhan adalah yang sepenuhnya menyadari bahwa anugerah Tuhan yang sangat besar
telah menyelamatkan dirinya. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan sangatlah berharga,
maka hidup yang sudah menerima anugerah itu harus dijalankan dengan penuh tanggung
jawab serta sikap taat, bukannya disia-siakan. Bayaran termahal itu yang membuat kita beroleh
kehidupan yang kekal, maka seberapa berharganya kita memandang penebusan Kristus akan
menentukan bagaimana cara kita hidup bagi-Nya.
PENEBUSAN YANG ANDA TERIMA DARI TUHAN YESUS, TAK TERNILAI HARGANYA.
HARGAILAH DAN JANGAN SIA-SIAKAN.
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