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EVALUASI KRITIS TERHADAP  

ETIKA SITUASI 
 

 

Peterus Pamudji 

 

 

PENDAHULUAN 

 

asul Paulus di dalam suratnya kepada Jemaat di Filipi 

menyebut generasi zaman itu sebagai “Angkatan yang 

bengkok hatinya dan yang sesat”
1
. Ia menasehati semua umat 

percaya untuk berpegang pada Firman kehidupan atau Firman 

Allah (Filipi 2:16). Generasi Zaman itu disebut bengkok dan sesat 

sebab banyak manusia yang mengabaikan hal-hal rohani dan 

penyembahan kepada Allah. Mereka telah menjadi Self Centered, 

berpusat pada diri sendiri dengan cara memenuhi keinginan hawa 

nafsu dan kedagingannya. Maka Paulus menasehati umat percaya 

untuk berpegang pada Firman kehidupan dan hidup sesuai dengan 

Firman itu. Melihat keadaan manusia zaman ini, tak salah kalau 

kita menyebut angkatan ini “bengkok dan sesat”. Angkatan zaman 

ini mencoba membuang semua tradisi moral dan menuntut 

“pembebasan pribadi secara total dari semua yang disebut 

tradisional”. Norma-norma moral telah dilanggar dengan cara 

hidup “bebas”, contohnya “HAM” sudah menjadi slogan yang 

disalahgunakan. Penjahat dan pengacau pun menuntut “HAM” nya, 

padahal mereka telah menginjak-injak hak orang lain terlebih 

dahulu; belum lagi free love, free sex, demokrasi yang kebablasan 

yang dilakukan atas nama kemerdekaan atau kebebasan. 

 

Dalam dunia Kristen kondisi tersebut juga telah melanda 

banyak orang. Ada orang-orang yang menganggap aturan-aturan 

dan hukum-hukum Allah itu sangat remeh yang dapat dibalik, 

ditarik molor, dibengkok atau bila perlu dilanggar. Salah satu 

                                                           
1
  Filipi 2:15, Alkitab, Perjanjian Baru Terjemahan Baru (Jakarta : Lembaga 

Alkitab Indonesia, 1996), p.256. 

R 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 4 

contohnya ialah berkembangnya sistem etika yang disebut 

“Situation Ethics” atau di dalam bahasa Indonesia “Etika Situasi”. 

 

Dalam artikel ini penulis ingin menguraikan secara singkat 

apa yang disebut Etika Situasi itu dan sekaligus mengadakan 

evaluasi kritis secara theologis alkitabiah. Untuk melakukan kritik 

secara bertanggung jawab, tentunya kita perlu memahami dengan 

tepat apa prinsip dasar Etika Situasi dan apa kerancuan-kerancuan 

logika theologis alkitabiahnya, serta pengaruhnya bagi kehidupan 

pribadi maupun masyarakat. Akhirnya kita juga perlu mendengar 

apa kata Firman Allah tentang kehidupan Kristen dalam meresponi 

Etika Situasi. 

 

 

APA ETIKA SITUASI ITU? 

 

Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis ingin mengajak 

pembaca untuk melihat kembali sumber asli dari ajaran Etika 

Situasi yaitu sebuah buku yang berjudul “Situation Ethics” yang 

dikarang oleh Joseph Fletcher. Dari buku tersebut kita dapat 

menemukan beberapa butir penting sebagai berikut: 

 

Thesis dan Penggagasnya 
 

 Etika Situasi adalah suatu kaidah moral yang berdasarkan 

kasih agape sebagai satu-satunya kriteria penetapan benar atau 

salahnya sesuatu hal. Menurut para penggagas Etika Situasi apapun 

yang dilakukan seseorang, asalkan memenuhi kriteria kasih, itu 

selalu baik dan benar. Konsep ini dikenal juga sebagai “Moralitas 

Baru”. 

Pembela utama Etika Situasi adalah Joseph Fletcher, seorang 

profesor Etika Medis dari Fakultas Kedokteran, Universitas 

Virginia di Amerika Serikat. Fletcher mengatakan: 

It goes part of the way with Scriptural law by accepting 

revelation as the source of the norm while rejecting all 

“revealed” norms or laws but the one command – to love 
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God in the neighbor. The situationist follows a moral law or 

violates it according to love‟s need
2
. 

Penggagas dan pembela lain Etika Situasi adalah John A.T. 

Robinson, uskup Anglikan dari Woolwich. Ia mengatakan bahwa 

tak satupun hal yang dapat dikatakan salah dari hal itu sendiri, 

karena satu-satunya kejahatan hakiki adalah kurangnya kasih
3
. 

 

Tiga Pendekatan dan Empat Prinsip Kerja 

 

Menurut Fletcher, pada dasarnya ada tiga pendekatan didalam 

pengambilan keputusan moral. Ketiga pendekatan itu adalah: 

Legalisme, Antinomianisme, dan Situasionisme
4
. Dengan 

legalisme, Fletcher bermaksud menunjuk pada sebagian besar 

orang Kristen Protestan dan Katolik. Ia melukiskan Legalisme 

sebagai suatu sistem yang memakai hukum-hukum dan aturan-

aturan yang telah dibuat baku didalam proses pengambilan 

keputusan dari orang-orang golongan ini. Lebih jauh Fletcher 

mengatakan secara sinis bahwa bagi legalisme, semua penyelesaian 

masalah proses pengambilan keputusan itu sudah ditetapkan 

sebelumnya dan kaum legalis dapat “look them up in a book – a 

Bible or a Confessor‟s manual”
5
. Artinya “melihatnya di dalam 

satu buku – satu Alkitab atau satu pedoman pengakuan iman atau 

tata gereja”. 

 

 Antinomianisme secara harafiah berarti “melawan hukum/anti 

hukum”. Salah satu contoh sistem ini ialah gnosticisme yang 

menekankan ide-ide subyektif mereka sendiri yang dianggapnya 

dari Roh Kudus, dan pada saat yang sama menolak semua hukum 

moral karena hukum-hukum itu dianggap tak ada yang mengikat 

bagi orang Kristen. Fletcher menolak Antinomianisme sebab 

Antinomianisme tidak mempertimbangkan secara serius tuntutan 

                                                           
2
  Joseph Fletcher, Situation Ethics (Philadephia: The Westminster Press, 1975), 

p. 26. 
3
  John A.T. Robinson, Honest to God (Philadelphia: The Westminster Press, 

1963), p. 118. 
4
  Fletcher, p.17. 

5
  Ibid, p. 18. 
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kasih dan melecehkan semua standard untuk menghakimi tindakan-

tindakan moral
6
. 

 

Situasionisme berdiri melawan kedua sistem diatas dan 

berlaku sebagai sistem etika jalan tengah, tidak condong ke kanan 

atau ke kiri
7
. Bagi Situasionisme, satu-satunya hukum yang absolut 

dan berotoritas ialah ringkasan Sepuluh Hukum Allah. Tak ada 

hukum atau aturan-aturan lain yang absolut, bahkan Sepuluh 

Hukum dapat dikompromikan atau dikesampingkan jika situasi 

menghendakinya. Fletcher berkata: “Everything else without 

exception, all laws and rules and principles and ideals and norms, 

are only contingent, only valid if they happen to serve love in any 

situation”.
8
 Maka bagi golongan Situasionis, apa saja yang mereka 

lakukan adalah benar selama mereka melakukannya di dalam 

“kasih”. Perzinahan, kebohongan, pencurian, pembunuhan, dan 

lain-lain, tidak selalu salah dan jahat, di dalam situasi tertentu 

semuanya itu bisa merupakan tindakan kasih. 

 

Fletcher membangun teorinya diatas dasar empat prinsip 

kerja atau Presuppositions. Empat prinsip itu adalah: Pragmatisme, 

yang baik adalah yang dapat dijalankan, yang bermanfaat, yang 

memberikan kepuasan. Pragmatisme adalah sikap praktis
9
. 

Relatifisme, di dalam menghadapi issue-issue etika, taktik-taktik 

yang bersifat relatif selalu digunakan. Itu berarti menghindarkan 

kata-kata “Sempurna”, “selalu”, lengkap”, dan “absolut” atau 

“mutlak”
10

. Positifisme, didalamnya proposisi iman dinyatakan 

secara sukarela bukan secara rationalistis. Itu berarti bahwa suatu 

proposisi iman ialah suatu keputusan, bukan kesimpulan. Itu adalah 

suatu pilihan, bukan suatu hasil yang diperoleh melalui 

penyimpulan logika. Dalam kasus ini, penekanannya ialah iman 

kepada kasih Allah. Karena Allah adalah kasih, maka kebaikan 

tertinggi ialah kasih
11

. Personalisme, manusia menjadi pusat 

                                                           
6
  Fletcher, p. 23. 

7
  Erwin W Lutzer, The Morality Gap (Chicago : Moody Press, 1974), p. 22. 

8
  Fletcher, p. 30. 

9
  Ibid, p. 42 

10
 Ibid, pp. 43-44 

11
 Fletcher, pp. 47,49 
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perhatian, bukan benda. Ketimbang berkata “apa yang dikatakan 

oleh hukum?” Golongan Situasionis bertanya: “siapa yang harus 

ditolong?”
12

 Dari empat prinsip kerja ini, golongan situasionis 

mengembangkan etika kasih agape. Berikut ini kita akan melihat 

lebih dalam lagi dan mengevaluasinya di bawah terang Alkitab 

agar kita dapat memperoleh hikmat untuk menerima atau menolak 

konsep etika situasi. 

 

 

EVALUASI KRITIS 

 

Ketika seseorang melihat sepintas buku Fletcher “Situation 

Ethics”, maka ia akan mendapat kesan yang baik. Etika situasi 

nampaknya sangat logis dan “penuh kasih”. Pada pandangan 

pertama, Etika Situasi nampaknya sangat praktis dan menarik. 

Fletcher sepertinya membuat Sepuluh Hukum menjadi sangat 

usang. Ia hampir berhasil meyakinkan banyak orang ketika ia 

menunjukkan kemunafikan dan ketidakkonsistenan umat di dalam 

mencoba untuk hidup sesuai dengan “kitab hukum”. Namun dalam 

bagian ini penulis ingin mempelajari dan mengujinya lebih cermat 

apa-apa yang ada dibalik argumentasi-argumentasi Fletcher di 

bawah terang Firman Allah. Beberapa hal yang dapat penulis 

kemukakan adalah sebagai berikut:  

 

Kemutlakan dan Otoritas Alkitab 

 

Kaum Situasionis menyangkal kemutlakan dan otoritas 

Alkitab. Fletcher menyatakan bahwa kaum situasionis 

menghindarkan kata-kata “tak pernah”, “jangan sekali-kali” dan 

“sempurna”, “selalu”, “lengkap” atau komplit” dan “absolute”.
13

 Di 

dalam bagian lain bukunya, ia berkata: “It means, too, that there are 

no universals of any kind. Only love is objectively valid, only love 

is universal”.
14

 Jelas disini Fletcher hanya menganggap kasih yang 

paling sah serta universal, tidak ada yang lain. Lebih jauh lagi, 

                                                           
12

 Ibid., p. 50 
13

 Ibid., pp.43-44. 
14

 Fletcher., p.64 
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Fletcher menganggap bahwa ajaran-ajaran Alkitab itu banyak 

kerancuan dan tidak konsisten. Ia berkata:  

Often we hear quoted the Judaizing phrase in Matt. 5:17-20 

(and Luke 16:17), …. Literalizers or fundamentalists take 

these phrases, however inconsistent they are with the rest of 

the gospels and with Paul‟s letters, as a law requiring the 

law!
15

  

Selanjutnya ia berkata pula: “Is there any real „law‟ of universal 

weight? The Situationists think not.”
16

 Dari pernyataan-pernyataan 

tersebut diatas, jelaslah bahwa kaum situasionis bahkan 

menyangkal keabsolutan dan otoritas Alkitab. 

   

Orang Kristen harus mengetahui dan percaya bahwa tak ada 

keinkonsistenan dan pertentangan di dalam ajaran-ajaran Alkitab. 

Semua ajaran-ajaran Alkitab sesuai antara yang satu dengan yang 

lain, dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang disebut 

“kontradiksi” dan “keinkonsistenan” sebenarnya hanya problem-

problem yang tak dapat dimengerti oleh nalar manusia dan 

kemampuan interpretasinya. Laird Harris menguraikan dengan 

jelas masalah problem-problem komunikasi wahyu Allah kepada 

manusia.
17

 Di dalam Alkitab dapat ditemukan bahwa Allah telah 

memberikan suatu standard moral kepada semua orang, khususnya 

kepada orang-orang percaya. Di dalam Alkitab kita melihat pula 

bahwa Yesus Kristus dan rasul-rasul-Nya mengakui otoritas dan 

kemutlakan Firman Allah. Contoh-contohnya adalah sebagai 

berikut: Di dalam Matius 5:17-18 Yesus secara pasti berkata bahwa 

sampai langit dan bumi berlalu, satu iota dan satu titik pun dari 

hukum Taurat tidak akan ditiadakan sebelum semuanya tergenapi. 

Yesus datang bukan untuk melenyapkan hukum Taurat, tetapi 

memenuhinya. Di dalam Matius 24:35 sekali lagi Yesus berkata 

bahwa Firman-Nya tidak akan lenyap. Paulus di dalam Roma 3:2 

mengakui bahwa orang Yahudi mempunyai Firman Allah. Di 

                                                           
15

 Ibid., p.70 
16

 Ibid., p.146 
17

 R. Laird Harris, “The Problem of Communication”, The Bible The Living 

Word of Revelation, M. Tenney, Ed. (Grand Rapids: Zondervan Publishing 

House, 1973), pp. 83-100. 
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dalam I Korintus 14:37, Paulus mengatakan bahwa ajarannya 

adalah perintah Allah. Oleh sebab itu, bertolak belakang dengan 

pandangan Fletcher; bagi orang Kristen, Alkitab adalah Firman 

Allah yang mutlak dan berotoritas. 

 

Hukum Alkitabiah dan Legalisme 

 

 Dalam bukunya “Situation Ethics”, Fletcher telah 

mengacaukan pengertian Hukum Alkitabiah (Sepuluh Hukum) dan 

legalisme. Ia nampaknya mengatakan bahwa semua hukum Allah 

adalah legalitas kecuali hukum kasih. Legalisme menekankan 

ketaatan kepada Taurat adalah bagian dari iman yang 

menyelamatkan. Sedangkan Alkitab mengajarkan bahwa ketaatan 

adalah buah atau bukti iman.
18

 Fletcher menyarankan agar orang 

Kristen seharusnya tidak hidup oleh hukum, karena hukum adalah 

akar dari legalisme. Di dalam melukiskan legalisme, Fletcher 

berkata: 

With this approach one enters into every decision making 

situation encumbered with a whole apparatus of prefabricated 

rules and regulations. …they are directives to be followed. 

Solutions are preset and you can “look them up” in a book – a 

bible or a confessor‟s manual.
19

   

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa Fletcher bahkan 

menganggap Alkitab sebagai legalistis. 

 

 Sekarang, marilah kita lihat apa yang dikatakan Alkitab 

tentang hukum? Rasul Paulus di dalam Roma 7:7 mengatakan:  

Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah 

hukum Taurat itu Dosa? Sekali-kali tidak! Sebaliknya, justru 

oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga 

tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak 

mengatakan. “Jangan mengingini!”  

                                                           
18

W.R. Godfrey, “Law and Gospel”, New Dictionary of  Theology, S.B. 

Ferguson, D.F. Wright and J.I. Packer, Eds. (Downer Grove, Ill.: Intervarsity 

Press, 1988), p. 379. 
19

 Fletcher, p.18. 
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Sudah nyata sekali bahwa hukum itu bukan legalisme, tetapi 

hukum itu berguna bukan saja untuk menjaga segala sesuatu 

berjalan dengan teratur, tetapi juga untuk menunjukkan dan 

menghakimi dosa kita. Maka hukum memproklamirkan bahwa 

manusia itu tak berdaya, sebab itu manusia memerlukan Yesus 

Kristus sebagai Juru Selamat mereka untuk membebaskan mereka 

dari belenggu dosa. Dengan perkataan lain, hukum itu juga 

menghakimi kelakuan manusia apakah ia benar atau salah. Maka 

hukum menjadi norma bagi kehidupan manusia. Mentaati hukum 

dan hidup secara legalitas (menganut legalisme) adalah dua hal 

yang sangat berbeda. 

 

Kasih – Agape 

 

Untuk menggunakan dan mempraktekkan agape dengan benar di 

dalam kehidupan seseorang, makna yang benar dari agape harus 

dipelajari dan dipahami dengan baik. J. Daane menjelaskan agape 

sebagai berikut: 

In sharp contrast to this, Nygren sees the peculiar and 

distinctive character of Agape in the New Testament teaching 

that God is agape and reveals His agape in His self-giving 

redemptive love for sinners. Agape loves the unlovely and the 

unworthy; it is therefore, neither elicited nor motivated by the 

loveliness or worth of its object. Agape seeks not its own (I 

Cor. 13:5), but the good of its object, however unlovely. 

While eros is motivated by what its object can do for it, agape 

is motivated by what it can do for its object. Eros seeks its 

object for the delight it proffers; agape loves though it sees 

nothing of delight in it object.
20

 

Akitab mengatakan:  

Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia 

telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap 

orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan 

beroleh hidup yang kekal (Yohanes 3:16).  

Rasul Paulus juga berkata:  

                                                           
20

 J. Daane, “Agape”, Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, I (Grand 

Rapids: Zondervan Publishing House, 1977), p.68. 
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melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan 

mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan 

manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah 

merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai 

mati dikayu salib (Filipi 2:7-8).  

Dari dua bagian ayat Alkitab diatas dapat kita tangkap dengan jelas 

dan pasti bahwa kasih agape itu adalah kasih penyangkalan diri 

total. Kristus adalah contohnya. Ia datang bukan untuk mencapai 

sesuatu bagi dirinya sendiri, tetapi Ia berikan diri-Nya sepenuhnya 

untuk kepentingan umat manusia. Ia mengosongkan diri-Nya untuk 

menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. 

 

 Bertolak belakang dengan konsep dan praktek agape tersebut 

diatas, Flecther memaparkan kasus-kasus rumit tentang aborsi, 

“prostitusi bermotivasi kasih”, “perzinahan yang penuh 

pengorbanan”, “seks diluar pernikahan”, dll, sebagai tindakan kasih 

agape. Ia mengatakan bahwa karena alasan kasih, semua perbuatan 

dosa di atas dapat dibenarkan dan dikatakan sebagai tindakan yang 

baik.
21

 Penulis mempertanyakan “agape” model seperti ini. 

Apakah konsep Fletcher sesuai dengan agape yang diajarkan oleh 

Alkitab? Dalam kasus aborsi karena perkosaan, Fletcher tidak 

dapat memberikan alasan agape mengapa mereka harus membunuh 

bayi yang tidak bersalah itu? Jikalau ibu tersebut sungguh 

mengasihi dengan kasih agape maka ia harus membiarkan bayi 

yang dikandung itu lahir dengan selamat. Dalam kasus yang 

dipaparkan oleh Fletcher di atas, kita dapat mengatakan bahwa ibu 

yang “malang” itu tidak mempunyai kasih-agape, kasih yang 

berkorban tetapi hanya kasih yang self centered. Ia tidak ingin 

hidupnya terganggu oleh bayi yang “malang” tersebut. Itulah 

alasan yang  dalam dari kasus-kasus aborsi pada umumnya. 

Disamping itu, dalam banyak kasus, sangat sulit membuktikan 

apakah kehamilan itu disebabkan oleh “perkosaan” atau oleh 

“sebab-sebab lain”. 

 

 Untuk mempratekkan kasih agape orang Kristen harus belajar 

dari Tuhan Yesus Kristus. Robert A. Traina, mengatakan bahwa 

                                                           
21

 Flecther, pp.37, 146. 
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Kristus adalah kasih Illahi yang berinkarnasi dan oleh sebab itu 

juga sebagai pewahyunya dan mediatornya, etika kasih kristiani 

harus diambil dari Dia sebagai modelnya. Ajaran-ajaran-Nya dan 

perbuatan-perbuatan-Nya adalah standar untuk menilai atau 

mengukur kasih.
22

 

 

Ketaatan Kristiani dan Legalisme 

 

 Etika situasi mengaburkan dan mengacaukan pengertian 

ketaatan kristiani dan legalisme. Fletcher menganggap orang-orang 

Kristen yang hidup dengan ketaatan terhadap hukum-hukum Allah 

sebagai orang-orang Kristen legalistis (menganut legalisme).
23

 

Untuk memperjelas persoalan ini, kita perlu mengerti dan memiliki 

definisi yang benar tentang legalisme. Gordon H. Clark 

mengatakan bahwa legalisme, di dalam sejarah theology diartikan 

sebagai theori yang mengajarkan bahwa seseorang dapat 

memperoleh keselamatannya dengan jalan melakukan perbuatan 

baik dan mematuhi hukum.
24

 Tetapi Flecther telah mengubah 

makna legalisme. Ia mengabaikan dan merendahkan aturan-aturan 

dan hukum. Siapa saja yang secara sadar mematuhi hukum Allah 

disebutnya legalistis. Itulah sebabnya Fletcher mengijinkan 

pelanggaran dari setiap hukum yang terdapat dalam Sepuluh 

Hukum Allah.  

 

 Perlu dipahami bahwa ketaatan kristiani sama sekali berbeda 

dengan legalisme karena orang Kristen mentaati hukum bukan 

karena untuk memperoleh keselamatan, tetapi karena kasih dan 

iman. Harold Dewolf dengan tepat mengatakan bahwa Yesus tidak 

berkenan dengan hanya mendorong orang bersandar pada Tuhan 

untuk segala sesuatu. Masih ada karya yang harus dilakukan dan 

ketaatan secara aktif yang dituntut. Ketaatan berhubungan erat 

dengan iman, karena bersandar atau percaya pada Tuhan berarti 

                                                           
22

 Robert A. Traina, “Love”, Baker‟s Dictionary of Christian Ethics (Grand 

Rapids: Baker Book House, 1978), p. 279. 
23

 Fletcher, p.18. 
24

 Gordon H. Clark, “Legalisme”, Baker‟s Dictionary of Christian Ethics (Grand 

Rapids: Baker Book House), p. 385. 
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mempercayakan diri didalam jalan yang dipimpin-Nya.
25

 Percaya 

dan taat adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Jika 

seseorang mengatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan, maka ia 

harus taat perintah-perintah dan hukum-hukum-Nya. Rasul Paulus 

mengatakan: “Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi 

hamba kebenaran” (Roma 6:8). Orang Kristen adalah hamba 

kebenaran. Allah adalah sumber kebenaran, Ia adalah Tuan; orang 

Kristen adalah hamba yang harus taat kepada-Nya. 

 

 Penulis juga berpendapat bahwa ketaatan kristiani itu erat 

hubungannya dengan kasih agape. Kasih dan ketaatan saling 

mengikat satu dengan yang lain. Jika seseorang mengatakan bahwa 

ia mengasihi Allah, maka konsekuensinya ialah ia akan mentaati 

Allah di dalam kasih. Sikap taat kepada Allah adalah kasih, 

berbeda dengan mentaati Allah berdasarkan sikap takut, ngeri atau 

alasan-alasan lain. Kasih tidak dapat meniadakan hukum, tetapi 

mentaatinya. Carl F.H. Henry mengatakan:  

Love is even designated by Jesus the “new commandment” 

(John 13:34). But the sense in which it is new must be 

carefully defined, least it be thought that it displaces all other 

divine commands. Rather, it fulfils them in the right spirit … 

Jesus Himself, addressing His disciples, made obedience to 

His commandments the very evidence of their love for Him. 

„If You love me, keep my commandments (John 14:15 

cf.15:14).
26

  

Maka bagi orang Kristen, kasih adalah kekuatan untuk menggenapi 

atau mentaati hukum, bukan untuk meniadakannya atau 

menghapuskannya. 

 

 

KESIMPULAN 

 

                                                           
25

 L. Harold Dewolf, Responsible Freedom (New York: Harper & Row, 

Publishers, 1971), pp.59-60. 
26

  Carl F.H. Henry, Christian Personal Ethics, (Grand Rapids: Wm. Eerdmans   

Publishing Co., 1957), pp. 254-256. 
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 Setelah menyelidiki dan mengetahui apa sebenarnya Etika 

Situasi itu dan apa kesalahan-kesalahannya, maka kita tidak dapat 

menyebutnya sebagai etika Kristen. Ia telah menyebabkan 

timbulnya banyak masalah kehidupan dan telah mendorong 

semangat pemberontakan terhadap gereja, masyarakat dan 

Tuhannya. 

 

 Etika situasi akan mengarahkan manusia pada penyesatan dan 

menimbulkan banyak efek-efek negative bagi kehidupan manusia. 

 

 Maka orang Kristen seharusnya berdiri teguh di dalam 

imannya kepada Tuhan dan firman-Nya yaitu Alkitab. Alkitab 

adalah sumber norma-norma kehidupan kita dan Firman Allah 

adalah satu-satunya kriteria bagi etika moral kita. Semoga Tuhan 

Roh Kudus memimpin kita untuk hidup sebagai orang Kristen yang 

benar, sehingga kita dapat menjadi garam dunia dan terang dunia. 
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