
JTA 12/21 (September 2010) 36-54 

 

36 

 

TEOLOGIA SALIB MARTIN LUTHER DAN  
IMPLIKASINYA DALAM DUNIA MASA KINI 

 
 

Mariani Febriana Lere Dawa 
 

ABSTRAKSI 
 
Gereja dan teolog salib adalah kebutuhan utama hari ini dalam 
berhadapan dengan realita panggilan kehadiran dan pelayanan 
gereja di Indonesia. Gereja hadir dalam berbagai macam 
pergumulan masyarakat yang sedemikan pelik, dan ada suatu 
jeritan panjang menantikan pertolongan segera datang. 
Pertolongan dan kepedulian dapat terealisir jikalau gereja dan 
teolog mengkonfrontasikan dirinya dengan salib Yesus Kristus. 
Solidaritas, menjadi hamba dan pelayan bagi sesamanya, 
kepedulian yang dalam dan praksis dari memoria passionis, mortis 
et resurrectionis Christi yang dibagikan secara real membuktikan 
kesejatian gereja dalam mengikuti  jalan salib yang diajarkan dan 
dituntut oleh Yesus Kristus.   
 
Kata Kunci: Teologia salib, teolog salib, kekuasaan, pergumulan 
gereja dan masyarakat, solidaritas, panggilan, dan pelayanan 
gereja.  
 

PENDAHULUAN 
 

Penderitaan, kemiskinan, korupsi, pencucian uang, 
penipuan, manipulasi kekuasaan, pelecehan kekuasaan dan 
jender serta berbagai macam problema publik hari ini menjadi 
hiasan berita utama yang belum juga terselesaikan. Manusia 
menjadikan manusia lain sebagai korban guna meraup hasil dan 
keuntungan sudah menjadi kebiasaan umum.  Pada hari ini, 
setengah dari jumlah penduduk Indonesia hidup di dalam kondisi 
yang disebut oleh Organisasi Pangan Sedunia PBB sebagai 
―Kemiskinan Absolut.‖ Hal ini berarti setengah dari jumlah 
saudara-saudari sebangsa kita di Indonesia harus berjuang untuk 
bertahan hidup dengan uang $ 1 sehari atau kurang dari itu.  
 

Dua tahun lalu, dalam tiga bulan pertama tahun 2008, harga 
beras melonjak naik secara tiba-tiba sampai 70%. Bagi orang 
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yang benar-benar miskin itu berarti 60% dari keuangan mereka 
dibelanjakan untuk makanan! Kenaikan tiba-tiba sampai 70% itu 
memaksa banyak orang Indonesia mengambail langkah-langkah 
drastis—seperti mengeluarkan anak dari sekolah supaya keluarga 
bisa selamat dari kelaparan, atau sedikitnya kelaparan secara 
lebih lambat.1 Namun disisi lain, ada banyak mereka yang hidup 
dalam kemewahan dan bermandikan kenikmatan begitu euforia 
dengan kehidupan dan bahkan tidak tahu lagi bagaimana 
membelanjakan uang mereka.  
 

Persoalan diatas merupakan suatu indikasi degradasi 
kepedulian, betapa terpuruknya  praktek kehidupan religius dan 
terapan nilai-nilai moral praktis dalam kehidupan, penyalahgunaan 
dan penyelewengan kekuasaan dalam suatu negara.  Suatu hal 
yang menarik dan sekaligus ironis adalah beberapa pemikir 
paskamodern justru meluncurkan suatu kritik tajam tentang 
kekuasaan, yang  diarahkan kepada gereja dan para pemuka 
kristiani tentang pelestarian kekuasaan, yang berujung justru pada 
penyalahgunaan kekuasaan. Para pemikir paska modern, seperti 
Jean-François Lyotard, Jacques Derrida dan Michel Foucault 
menantang para pemegang kekuasaan di bidang politik, ekonomi 
dan religius. Jacques Derrida menuduh bahwa klaim-klaim religius 
tentang kebenaran termasuk di dalamnya klaim-klaim teologia 
adalah semata pelestarian kekuasaan secara rahasia.2 Foucault 
pun mengisyaratkan hal demikian, bahwa bisa saja kekuasaan 

                                                 
1
 Menurut data yang dikeluarkan oleh IFAD bekerja sama dengan FAO, 

pendapatan kotor nasional per kapita penduduk Indonesia adalah $2.010. Jumlah 
penduduk Indonesia pada tahun yang sama adalah 228.248.538.3 manusia. Dari 
jumlah itu 110.791.840.5 orang tinggal di pedesaan. Dari jumlah yang tinggal di 
pedesaan 38.112.393,1 adalah penduduk miskin. Konsentrasi penduduk miskin 
Indonesia ada di daerah pedesaan. Kebanyakan mereka adalah buruh tani yang 
bekerja di sawah-sawah milik orang lain dan pemilik lahan kecil, kurang dari 0,5 
hektar. Di antara buruh ini perempuan dominan namun mereka menerima upah 
lebih sedikit dari kaum laki-laki. Lihat datanya dalam 
http://www.ruralpovertyportal.org/web/guest/country/home/tags/indonesia. 
(Bagian ini disitir dalam bahan kuliah intensif, ―Interogating Globalization,‖ oleh 
Prof. John Raines, Ph.D dari Temple University, tanggal 24-25 Maret 2010 di ITA 
Lawang). 

2
 Listiyono Santoso, dkk, Seri Pemikiran Tokoh: Epistemologi Kiri, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hal. 251. 

http://www.ruralpovertyportal.org/web/guest/country/home/tags/indonesia
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menggunakan kebenaran dan pengetahuan secara halus untuk 
menyebarkan pengaruhnya.3   
 

Pergumulan dan isu mengenai kekuasaan dan manipulasi 
kekuasaan pun juga mewarnai gereja lokal. Tidak sering didengar 
adanya berbagai macam rumor dan isu tentang tarik-menarik dan 
pergumulan pelayanan menyangkut soal kekuasaan. Sebenarnya 
siapa yang berkuasa dalam gereja? Bagaimana para pemimpin 
gereja, majelis dan aktivis gereja menggunakan kekuasaan 
mereka? Bagaimana dengan penyalahgunaan kekuasaan yang 
dilakukan oleh para pemimpin agama sehingga menimbulkan 
kepahitan tersendiri bagi umat? Apakah klaim-klaim kebenaran 
dalam berteologia adalah upaya untuk mempertahankan 
kekuasaan, apalagi bertindak atas nama Allah yang berkuasa? 
Bagaimana dapat gereja mengklaim kebenaran sementara 
kebenaran itu sendiri merupakan suatu penegasan yang opresif 
dari kekuasaan? Padahal kesejatiannya adalah justru sebaliknya, 
bukankah pemberitaan kebenaran bukanlah suatu penindasan, 
melainkan suatu pembebasan dalam kehidupan? 
 

Pertanyaan besar tentang kelaparan dan kemiskinan dalam 
dunia hari ini, khususnya di Indonesia, dapat menjadi suatu 
tantangan besar bagi gereja dalam mencari resolusinya. Sider 
menegaskan, ―inequalities of power come in all sizes and exist 
everywhere.‖4 Jika demikian maka tidak menutup kemungkinan 
dalam gereja pun ada penyalah gunaan kekuasaan. 
Penyalahgunaan kekuasaan inilah, menurut Sider, dapat menjadi 
salah satu penyebab meningkatnya tingkat angka kemiskinan, 
dimana para pemegang kekuasaan menolak mereka yang lemah. 
Dengan menggunakan kekuasaan, para pemegang kekuasaan 
menciptakan struktur yang bermanfaat hanya bagi diri mereka dan 
kelompok mereka sendiri dan menekan yang lain.  Kekuasaan 
yang tidak setara ternyata mematangkan dosa sosial dan ketidak 
adilan struktural, termasuk dalam lembaga rohani, yang disebut 
gereja. 
 

                                                 
3
 Listiyono Santoso, dkk, Seri Pemikiran Tokoh: Epistemologi Kiri, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hal. 190. 
4
 Ronald J Sider, Rich Christian in an Age of Hunger, (Dallas: Word 

Publishing, 1997), pp. 128-129. 
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Ditengah situasi sedemikian, maka terkenanglah gereja pada apa 
yang pernah diperjuangkan oleh Marthin Luther dalam pergerakan 
Reformasinya, Teologia salib. Bagi Luther, theologia salib—
Theologia crucis—adalah inti dari ajaran dan kehidupan gereja. 
Dalam teologia salib, Yesus dinyatakan sebagai pribadi yang 
mengidentifikasikan diri-Nya dengan manusia dalam penderitaan, 
atau seorang pribadi yang masuk dalam solidaritas dengan 
manusia ditengah penderitaan yang mereka alami. Memang 
teologia salib bukanlah teologia sentimentalitas, yang membawa 
kita sedemikian bersedih, namun sebaliknya justru teologia salib 
membuka suatu konfrontasi terbuka terhadap diri manusia 
berdosa dan mulai merangkul kehidupan yang Allah nyatakan 
dalam Yesus Kristus.  
 

Teologia salib mengajak orang kristen berpikir serius tentang 
panggilan dirinya dalam dunia, dalam perwujudan solidaritas 
terhadap sesama, menggunakan kekuasaan secara benar bagi 
pemulihan dan penyelamatan dunia Allah dan vulnerabilitas dari 
salib Yesus Kristus dari Nazareth menjadi acuan penting dalam 
pengembangan kensensitifan sejati terhadap mereka yang 
menderita dan yang sedang bergelut dalam kemiskinan pada hari 
ini.  Dengan melihat sentralitas dari teologia Reformasi ini, gereja 
membangun jati dirinya dalam konteks kehidupan manusia pada 
hari ini sebagai gereja salib yang sangat peduli terhadap 
kehidupan sesamanya. 
 
 
CETUSAN AWAL THEOLOGIA SALIB DARI MARTIN LUTHER 
 

Theologia salib Martin Luther muncul pertama kali dalam 
Lectures on Hebrews (1517-1518). Menafsir Ibrani 12:11, Luther 
menarik kekontrasan diantara disiplin sebagai pekerjaan yang 
berasal dari Allah (Allah memberikan rasa sakit) dan pekerjaan 
yang sepatutnya dari Allah (penderitaan itu adalah untuk kebaikan 
kita), ‖Disinilah kita menemukan Theologia dari salib,‖ demikian 
Luther mengatakan. Hal ini disebabkan karena buah dari 
kebenaran adalah ‖tersembunyi‖ oleh karena salib. Karena itu 
pekerjaan Allah diantara orang percaya tersembunyi dalam salib 
yang mereka pikul, dan pekerjaan Allah akan keselamatan 
tersembunyi dalam salib Kristus.  Selanjutnya Luther menjelaskan 
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theologia salib ini dalam Explanation of the Disputation 
Concerning the Value of Indulgences, 1518: 

From this you can see how, ever since the scholastic 
theology -- the deceiving theology (for that is the meaning of 
the word in Greek) -- began, the theology of the cross has 
been abrogated, and everything has been completely turned 
upside down. A theologian of the cross (that is, one who 
speaks of the crucified and hidden God) teaches that 
punishments, crosses, and death are the most precious 
treasury of all and the most sacred relics which the Lord of 
this theology himself has consecrated and blessed, not alone 
by the touch of his most holy flesh, but also by the embrace 
of his exceedingly holy and divine will, and he has left these 
relics here to be kissed, sought after, and embraced. Indeed 
fortunate and blessed is he who is considered by God to be 
so worthy that these treasures of Christ should be given to 
him; rather, who understands that they are given to him. For 
to whom are they not offered? "Count it all joy, my brethren, 
when you meet various trials" [Jas. 1:2]. For not all have this 
grace and glory to receive these treasures, but only the most 
elect of the children of God.5  

 
Selanjutnya Luther menegaskan dalam rentetan argumen 1518 
demikian,  

A theologian of glory does not recognize, along with the 
Apostle, the crucified and hidden God alone [I Cor. 2:2]. He 
sees and speaks of God‘s glorious manifestation among the 
heathen, how his invisible nature can be known from the 
things which are visible [Cf. Rom. 1:20] and how he is 
present and powerful in all things everywhere. This 
theologian of glory, however, learns from Aristotle that the 
object of the will is the good and the good is worthy to be 
loved, while the evil, on the other hand, is worthy of hate. He 
learns that God is the highest good and exceedingly lovable. 
Disagreeing with the theologian of the cross, he defines the 
treasury of Christ as the removing and remitting of 
punishments, things which are most evil and worthy of hate. 

                                                 
5
 Martin Luther, Luther Works, 31.225-6, ed. Jaroslav Pelikan and Hemut T 

Lehmann. Philadelphia: Fortress Press, 1958-1972.  
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In opposition to this the theologian of the cross defines the 
treasury of Christ as impositions and obligations of 
punishments, things which are best and worthy of love. Yet 
the theologian of glory still receives money for his treasury, 
while the theologian of the cross, on the other hand, offers 
the merits of Christ freely. Yet people do not consider the 
theologian of the cross worthy of consideration, but finally 
even persecute him.6  

 
Luther menggunakan theologia crucis dalam Heidelberg 

Disputation tahun 1518, dalam suatu konvensi ordo Agustinian 
pada bulan April tahun 1518 di Heidelberg. Dalam konvensi ini 
Luther diminta untuk mempresentasikan seri dari thesis ringkasan 
teologinya. Pada bagian awal dari presentasi memang hampir 
dapat dikatakan sedemikian tenang. Namun sampai pada butir 19 
dan selanjutnya, presentasi Luther benar-benar menohok para 
pendengar. Para biarawan membuka telinga dan mata lebar-lebar 
untuk mendengar presentasi tersebut. Butir presentasi yang 
sangat tajam ini berbunyi demikian,   

 
19. The one who beholds what is invisible of God, through 
the perception of what is made (cf. Rom 1:20), is not rightly 
called a theologian. 20. But rather the one who perceives 
what is visible of God, God‘s ‗backside‘ (Ex. 33:23), by 
beholding the sufferings and the cross. 21. The ‗theologian of 
glory‘ calls the bad good and the good bad. The ‗theologian 
of the cross‘says what a thing is. 22. That wisdom which 
beholds the invisible things of God as perceived from works,-
-puffs up, blinds, and hardens man altogether.7  

 
Dalam perdebatan Heidelberg 1518, Luther menegaskan 

dua hal, yaitu Allah pertama menghukum agar supaya 
menyelamatkan dan Dia menyatakan diri-Nya di salib. Cara yang 
vital untuk memahami pekerjaan Allah adalah memahami cara 

                                                 
6
  Martin Luther,  Luther Works, 31.227 

7
 Martin Luther, ―Heidelberg Disputation, in Martin Luther: Selections from 

His Writings, Edited and with an Introduction by John Dillenberger. (New York: 
Anchor Books, 1961), p. 502-503  
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Allah bekerja yang dinyatakan lewat jalan salib.8 Allah bekerja dan 
menyatakan diriNya dalam penderitaan dan kelemahan, dan 
bukan dalam kekuatan serta kemuliaan. Dalam teologia salib ini, 
Luther mengikat dirinya dalam perjalanan gereja sepanjang abad 
dalam melihat tindakan Allah dalam sejarah. Bagi Luther, 
mengenal Allah adalah mengenal Dia dalam Kristus semata. 
Dalam perdebatan itu, Luther menegaskan, ―true theology and the 
knowledge of God are in the crucified Christ.‖9   Teologia salib 
merupakan dasar kepedulian terdalam dari tindakan kehadiran 
Allah dalam penyataan-Nya dalam sejarah penebusan.  
 
LATAR BELAKANG LAHIRNYA THEOLOGIA CRUCIS MARTIN 
LUTHER 
 

Luther menyuarakan theologia salibnya dalam Perdebatan 
Heidelberg. Perdebatan ini sebenarnya melawan Thomas Aquinas 
dalam kerangka pikirnya  mengenai rasio dengan anugerah yang 
akan menghasilkan hikmat dan filsafat, dan bukan seperti yang 
dinyatakan oleh Allah. Jika demikian menurut Luther, maka hal ini 
bertentangan dengan apa yang Paulus ajarkan karena salib Yesus 
bukanlah konsep yang sejajar dengan hikmat manusia dan filsafat, 
namun justru salib dianggap sebagai suatu kebodohan. Salib 
justru adalah suatu skandal. Karena itu seorang teolog sejati 
bukanlah berargumentasi dari apa yang kelihatan, melainkan dari 
seseorang yang sudah belajar dari salib, dimana dia memahami 
bahwa jalan-jalan Allah adalah tersembunyi, bahkan dalam 
penyataan Yesus Kristus (I Korintus 1:18-31).  
  

Luther menemukan theologia ini justru bukan dari budaya 
berteologia pada masa itu, melainkan pada tradisi populer dalam 
spiritualitas dan kesalehan. Kontemplasi penderitaan Kristus 
adalah inti utama dari spiritualitas Abad Pertengahan. Luther 
menyarankan bahwa meditasi tentang Kristus yang tersalib adalah 
untuk membawa gereja pada dukacita akan dosa dan membawa 
pengucapan syukur karena kasih dan pengampunan Allah. Luther 

                                                 
8
 Dalam bagain ini, Luther berbeda dengan para teolog Abad Pertengahan, 

khususnya, Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa sarana Allah tidak selalu 
melalui salib, Salib adalah sarana ―contingent‖ dan bukan sarana ―necessary.‖  

9
 Luther‘s Proof, Theses 20, lihat http://www.catchpenny.org/heidel.html 
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dalam hal ini juga berhutang kepada Bernard of Clairvaux, yang 
sudah memberikan pengaruh banyak dalam masa muda Luther.10  
 
Khotbah Kidung Agung dari Bernard memberikan Luther inspirasi 
tentang pentingnya penderitaan Kristus dan penderitaan orang 
percaya, dialektika dari kepatutan Allah dan pekerjaan dari luar 
manusia yang dikerjakan Allah dalam diri orang berdosa, dan 
penyataan Allah dalam perendahan Yesus Kristus, daripada soal 
kemuliaan dan kuasa. Theologia ini juga lahir dari pergumulan 
pembelajaran Luther dalam Kitab I Korintus, khususnya I Korintus 
1:25 dan juga dari Keluaran 33 yang dia sitir dalam perdebatan 
Heidelbergnya.  Luther menyelami bahwa kunci untuk memahami 
kebenaran Allah adalah dalam cara berpikir paradoks.  Dari 
kutipan ayat I Korintus 1:25, Luther menarik sejumlah proposisi 
yang dianggap oleh dia sebagai suatu misteri Allah dan keadaan 
yang dihadapi manusia.11 
 

Luther menyebut bahwa teologia salib adalah kebalikan dari 
teologia kemuliaan karena didasarkan pada asumsi berteologia 
yang sedang berkembang pada masa itu. Luther membalikkan 
cara berteologia dengan menawarkan teologia salib.  Teologia 
kemuliaan memberikan penekanan pada kemuliaan Allah dan 
kemuliaan menjadi seorang manusia. Sistem berteologia pada 
Abad Pertengahan adalah menghadirkan Allah dalam standar 
kesuksesan manusia: Allah yang dapat menunjukkan kekuasaan-
Nya, dan Allah yang mendisiplinkan manusia jikalau keluar dai 
kehendak-Nya. Teolog-teolog skolastik ini mencari kejayaan nama 
Allah yang patut dipuji ini dalam standar kemuliaan dan kekuasaan 
para raja dan penguasa. Mereka menghakimi musuh-musuh 
mereka dalam standar mereka, seolah-olah mereka adalah 
manifestasi Allah. Mereka tidak sadar bahwa dengan 
mengakomodir hal demikian berarti mereka sedang 
mempraktekkan teori kekuasaan dari sudut pandang yang non 
alkitabiah.12    
 

                                                 
10

 Lihat Mariani F. Lere Dawa, ―Mistik Martin Luther: Raptus et Gemitus,‖ 
dalam Jurnal Aletheia September 2007. 

11
 Mark Shaw,  Sepuluh Pemikiran Besar Sejarah Gereja, (Surabaya: 

Momentum, 2003), hal. 22.  
12

 Lihat Markus 10:42-45. 
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Dalam pembelajarannya di Universitas Erfurt, Luther 
menegaskan bahwa sistem eksposisi Kitab Suci Abad 
Pertengahan justru mengajarkan kemuliaan manusia, kesuksesan 
akal yang dapat memikirkan siapa Allah itu atau tujuan manusia. 
Gerhard Forde mengamati bahwa teolog kemuliaan itu beroperasi 
pada asumsi bahwa ciptaan dan sejarah transparan bagi intelek 
manusia, dan bahwa seseorang dapat melihat melalui apa yang 
dibuat dan apa yang terjadi laksana mengintip ke dalam sesuatu 
yang tidak kelihatan dari Allah. Teolog kemuliaan berusaha 
mengkonstruksikan gambaran mereka tentang Allah atas dasar 
penilaian manusia, abstraksi yang membuat penilaian universal itu 
cocok dengan pengalaman manusia dan menaruh epistemologi 
manusia dalam kerangka pewahyuan ilahi.13 
 

Luther juga hidup dalam era dimana suatu ide pemikiran 
sedang mendominasi masyarakat, yaitu  bahwa performasi 
kemuliaan manusia dalam melakukan pekerjaan baik dapat 
memenangkan hati Allah. Karena itu agama dari kemuliaan ini 
mendorong untuk melakukan pekerjaan baik dengan bantuan 
anugerah ilahi untuk mendapat kemurahan Allah dalam 
keselamatan.    
 

Luther menawarkan teologia salib dalam konteks 
masyarakat sedemikian untuk menaruh identitas baru bagi orang 
berdosa, dengan kesadaran akan diri dan kepercayaan yang 
penuh kepada Allah. Itulah sebabnya menurut Forde, teologia 
salib adalah teologia ofensif, karena teologia salib menyerang apa 
yang umumnya dinilai terbaik dalam tindakan keagamaan.14 
Teologia kemuliaan justru mengatur Firman Allah sesuai dengan 
logika manusia dan membiarkan perbuatan manusia menentukan 
perbuatan Allah.  Teologia salib sebaliknya justru mendefiniskan 
manusia dalam cara baru dimana manusia itu benar dihadapan 
Allah dengan kebenaran pasif, karena manusia dibenarkan 

                                                 
13

 Adapted from Gerhard Forde, On Being   Theologian of the Cross, 72–73, 
lihat  artikel lengkap dalam The Christian Century, October 22, 1997, pp. 947-
949. Copyright by The Christian Century Foundation; used by permission. 
Current articles and subscription information can be found at  
www.christiancentury.org. This article prepared for Religion Online by Ted & 
Winnie Bro 

14
  Forde, ―On Being Theologian of the Cross,” dalam 

www.christiancentury.org.  

http://www.christiancentury.org/
http://www.christiancentury.org/
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dihadapan Allah karena kemurahan Allah dalam Kristus. Dalam 
perdebatan Heildelberg nya, Luther menegaskan, ―The love of  
God does not first discover what is pleasing to it but rather creates 
what is pleasing to it.‖15 
 
THEOLOGIA CRUCIS / SALIB MARTIN LUTHER 
 

Theologia salib adalah bagian dari presentasi Luther dalam 
Konvensi para biarawan Agustinian di Heidelberg pada tanggal 26 
April 1518. Para lawan Luther berharap agar Luther tutup mulut, 
namun Johann Von Staupitz menginginkan agar Luther dapat 
mengemukakan pendapatnya juga sehingga ada keseimbangan 
dalam berargumen dari kedua belah pihak. Perdebatan Heidelberg 
ini adalah sangat penting lebih daripada 95 thesis yang diajukan 
yang lalu karena Luther mengkritik gereja yang sudah lari jauh dari 
theologia Kitab Suci.  John Eck selanjutnya menantang 
perdebatan ini dalam perdebatan kembali di Leipzig pada bulan 
Juni dan Juli 1519. 
 

Theologia salib adalah lawan dari theologia kemuliaan. 
Theologia kemuliaan atau teologia natural adalah theologia yang 
berdasarkan pada spekulasi manusia. Dalam theologia natural ini, 
orang berusaha menggambarkan natur dan sifat Allah 
berdasarkan karya ciptaan-Nya semata. Pendekatan seperti ini, 
menurut Luther, justru akan menjadikan orang tidak bijaksana, dan 
bahkan tidak mengubah hati seseorang.16   
 

Dalam perdebatannya di Heidelberg, Luther mengajukan 
empat puluh thesis, yang terdiri dari 28 thesis mengenai teologia,17 

                                                 
15

 Martin Luther , LW 31:41, Proof of the Thesis 28, lihat  
http://www.bookofconcord.org/heidelberg.php 

16
 Mark Shaw,  Sepuluh Pemikiran Besar Sejarah Gereja, (Surabaya: 

Momentum, 2003), hal. 22. 
17

 28 Thesis tersebut dibagi menjadi empat bagian umum, yaitu: 
a. Problema daro perbuatan baik (thesis 1-12). Thesis-thesis ini berhubungan 
dengan natur dan nilai dari perbuatan manusia berkaitan dengan dosa. 
b.  Problema dari kehendak (thesis 13-18). Thesis-thesis ini berhubungan dengan 
impotensi dari kehendak manusia dalam mengatasi dosa. 
c. Jalan kemuliaan versus jalan salib (thesis 19-24). Thesis-thesis ini melukiskan 
pemisahan besar, theologia yang saling berlawanan antara theologia kemuliaan 
dan theologia salib. Enam thesis  ini merupakan kunci dari thesis-thesis diatas. 
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dan 12 thesis mengenai filsafat, dimana thesis filsafat ini 
membuktikan bahwa para Skolastik itu salah dan bahwa 
Aristoteles tidak dapat dipakai untuk mendukung teologia atau 
filsafat natural.  Thesis ini merupakan lanjutan dari 95 thesis di 
pintu gerbang gereja Wittenberg,18 kendatipun dalam empat puluh 
thesis ini Luther tidak merujuk soal indulgensia secara khusus, 
melainkan menyerang ajaran Aristoteles, dan mengklaim otoritas 
ajaran dari Paulus dan menyitir Agustinus mengenai doktrin 
keselamatan.19  Luther menegaskan beberapa hal tentang apa 
yang dia maksudkan dengan teologia salib. Adapun penegasan 
Luther tentang teologia salib dapat dilihat dibawah ini,  
 

The truth about God is not revealed so much in nature, 
reason and philosophy.  Rather, the central truth about God 
is found in a Cross.  Crux sola est nostra theologi. 20 
 
―two opposite ideas which appear side by side. God is 
revealed not ―straight up‖ but under the opposite (sub 
contrario). God is revealed in paraodox.  Majesty in misery, 
glory in suffering, power in weakness.  Cf. 1 Cor. 1:18-23.21 
―A theologian of the cross is one who speaks of a crucified 
and hidden God.‖ The glory, majesty, power and plan of God 
are both revealed in the Cross, and also hidden from the 
eyes of sinful humanity.  In the Cross is revealed as a God of 
mercy.  The God of power and might, the God of creation 

                                                                                                              
d. Allah bekerja dalam kita: kebenaran dari iman (thesis 25-28). Pemecahannya: 
Kasih Allah dalam Kristus adalah suatu tindakan kreatif yang membawa orang 
percaya menjadi manusia yang  sesungguhnya. 

18
 Thesis dari perdebatan di Heidelberg lebih signifikan daripada 95 thesis 

karena dalam thesis Heidelberg sudah berkembang pemahaman dan kesadaran 
Luther akan kesalahan yang terjadi dalam Gereja pada masa itu  

19
  Dalam konvensi Heidelberg, Luther berhadapan dengan Johann Tetzel, 

atas nama kepausan, dua imam, Andrew Carlstadt—kolega Luther di 
Wittenberg—dan John Eck, Profesor dari Ingoldstadt.  Dalam perdebatan ini, 
seorang muda, Martin Bucer juga hadir disana. Luther berhasil menarik perhatian 
dan mengubah cara pandang Bucer, seorang murid yang berkharisma dari Ordo 
Dominikan, untuk mengejar suatu teologia baru dalam Reformasi. (Joseph 
Clayton, Luther and His Works, (Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 

1946), p. 57-58.  
20

 Martin Luther,  WA: D. Martin Luthers Werke: Kritische Gesammtausgabe. 
Weimarer Ausgabe, 1892, 5:176.32-3. Selanjutnya Kutipan dari bagian ini 
disingkat WA. 

21
 Martin Luther, Commentary. on Hebrews 12:11; WA 57, III:79.  
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(general revelation) is a God of wrath.  A ‗theology of glory‘ 
seeks God in nature and reason, rather than in suffering. 22 

 
Bagian diatas lebih menegaskan bahwa Teologia Salib 

adalah lawan dari teologia kemuliaan.  Dan dalam 
ketersembunyian ilahi, Luther menegaskan bahwa salib sebagai 
sentralitas dari teologianya 

 
God‘s strange or alien work (Isa. 28:21) is God‘s work of 
judgment and wrath.  The ―visible and backside‖ aspect of 
God (Exodus 33:23), that which we can see and know, is in 
His passion and the Cross.23 

 
Menurut Luther, Allah itu tersembunyi dari kuasa, hikmat dan 

pengetahuan natural. Allah justru ditampilkan dalam penderitaan, 
salib, kematian dan kebangkitan dari Kristus—meskipun dalam hal 
ini Luther tidak menyebut kebangkitan itu secara eksplisit, namun 
semuanya terangkum dengan apa yang dia maksudkan. Itulah 
yang dia sebut sebagai  ―That is what the love of the cross 
means.‖24 Luther juga menegaskan bahwa ―the Risen Christ does 
in and through us what we could not do in our own sinful flesh, viz. 
good works that are pleasing to God the Father.25  Karya Allah 
yang mulia yang tersembunyi melalui salib membuktikan suatu 
kasih yang besar untuk mendatangkan kebaikan besar dalam 
kehidupan orang berdosa. Luther menegaskan demikian,   

 
The ―love of God‖ in our hearts, which is ―born on the Cross,‖ 
therefore, seeks (in and through us) the weak and the 
wicked.  God‘s love in us makes the sinner lovely.  Thus the 
Christians seeks not a good which we can enjoy, but on the 
contrary we seek the needy, where we can give a good 
thing, and be a joy for others.26 

 
McGrath menjelaskan maksud dari theologia salib Luther 
demikian,  

                                                 
22

 Martin Luther, Exposition. 95 Theses, Theses 58 
23

 Martin Luther, Heidelberg Disputation, XX.  
24

 Martin Luther, Heidelberg Disputation, XXVIII 
25

 Martin Luther, Heidelberg Disputation, XXVI-XXVII 
26

 Martin Luther, Heidelberg Disputation, XXVIII 
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1. The theologia cruces is a theology of revelation, which stands 
in sharp contrast to speculation. God has revealed himself, 
and it is the task of the theologian to concern himself with God 
as he has chosen to reveal himself, instead of constructing 
preconceived notions of God which ultimately must be 
destroyed.  
 

2. This revelation must be regarded as indirect and concealed. 
This is one of the most difficult aspects of the theologia cruces 
to grasp: how can one speak of a concealed revelation? 
Luther‘s allusion to Exodus 33.23 in Thesis 20 is the key to 
understanding this fundamental point: Although it is indeed 
God who is revealed in the passion and the cross of Christ, he 
is not immediately recognizable as God. Those who expect a 
direct revelation of the face of God are unable to discern him in 
his revelation, precisely because it is the posteriora Dei which 
are made visible in this revelation. In that it is God who is 
made known in the passion and the cross of Christ, it is 
revelation; in that this revelation can only be discerned by the 
eye of faith, it is concealed. The ‗friends of the cross‘ know that 
beneath the humility and shame of the cross lie concealed the 
power and the glory of God -- but to others, this insight is 
denied.27 

 
 

Mengakses pemikiran Luther diatas, McGrath menjelaskan 
bahwa hanya mereka yang memiliki iman yang memahami arti 
sejati dari salib. Mereka yang tidak percaya tidak melihat makna 
apapun, selain orang yang tanpa daya dan tanpa harap serta 
ditinggalkan mati diatas kayu salib. Sebaliknya theolog dari salib 
mengenal kehadiran dan aktivitas dari ―crucified and hidden God‘ 
(Deus crucifixus et absconditus), yang tidak hanya hadir dalam 
penderitaan manusia, namun juga secara aktif berkarya 
melaluinya. Theologia kristen harus mulai dari sini. Sebagaimana 
Luther menegaskan, ―The cross is the safest of all things. Blessed 
is the man who understands this.‖ 

  

                                                 
27

 Alister E. McGrath, Luther‟s Theology of the Cross, (Oxford: Basil 

Blackwell Ltd, 1985), p. 149-150,175. 
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Melalui Teologia salib, yang dimatangkan dalam diskusi 
tematis dari I Korintus 1 dan 2 dalam konteks spiritualitas Abad 
Pertengahan Akhir, Luther menyerang kekuasaan dari para teolog 
skolastik, yang memegang monopoli kekuasaan, namun jauh dari 
realita kehidupan kristiani. Luther juga menyerang monopoli 
kekuasaan yang salah dengan penimbunan kekayaan dari para 
pemegang kekuasaan pada masa itu. Kontroversi Indulgensia 
1517 adalah contoh utama dari teologia yang disalahgunakan 
untuk melegitimasi praktek-praktek ketidakadilan struktural dalam 
gereja, yang justru untuk menambah kekayaan dari para 
penguasa gereja. Jikalau tindakan Allah hadir secara 
berkelanjutan dalam Kristus, maka para penguasa gereja 
seharusnya meniru kelemahan dan kemiskinan dari salib, 
daripada pada gambaran-gambaran utama mengenai kekuasaan 
memerintah. Gereja butuh penderitaan dari salib, dan bukan 
damai palsu dari Indulgensia.  
 

Bagi Luther, kita menjadi benar satu dengan yang lain 
karena kebenaran aktif yang dikerjakan  Allah dalam hidup kita. 
Dalam pembenaran yang sedemikian, kita mentaati Allah untuk 
menjaga dan memelihara dunia ini dan sesama dengan benar. 
Dalam hal ini, menurut Luther, Teolog kemuliaan, 
menyalahgunakan hukum untuk memenangkan hati Allah.28 
Akibatnya menurut Luther, justru teolog kemuliaan tidak berbicara 
realitas, melainkan memanipulasi realitas. Sebaliknya teolog salib 
menegaskan realitas itu dengan jujur, sebagaimana Luther 
menegaskan, ―A theology of  the cross calls the thing what it 
actually is,‖29  Itulah sebabnya bagi Luther, salib adalah tempat 
dimana Allah berbicara bahasa kita dan dalam solidaritas dengan 
manusia dan apa yang mereka alami.  
 

Dalam teologia salib inilah, manusia melihat manusia dalam 
perspektif Allah. Dalam teologia ini ditemukan tidak hanya  Deus  
Absconditus—Allah yang melampaui akal kita, dan juga Deus 
revelatus—Allah sejati yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, 
berbicara kepada manusia dari Kitab Suci. Teologi ini dapat 

                                                 
28

 Bandingkan serangan Luther dalam Thesis 1, dimana hukum justru tidak 
memberi kehidupan.  

29
 Martin Luther, LW 31:45, Thesis 21 



50  JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 
 

 

menjadi penghubung dalam keretakan hubungan manusia pada 
saat ini dan mulai memikirkan apa artinya menjadi manusia 
 

Kegagalan para penguasa gereja pada masa itu bukan 
hanya menunjukkan kegagalan moral mereka, namun juga suatu 
kegagalan komprehensif dalam memahami teologia yang 
didasarkan pada teologia natural semata. Teologia yang lahir dari I 
Korintus mengingatkan Luther untuk tidak menyalahgunakan 
kekuasaan, melainkan menggunakan kekuasaan itu dengan baik. 
Dalam bahasa pemikir Inggris, Lord Acton, seperti disitir Sider, 
dapat digambarkan demikian, bahwa kuasa itu tidak jahat, namun 
kuasa cenderung untuk menjadi tercemar dan kuasa mutlak 
tercemar secara absolut, karena kejatuhan manusia ke dalam 
dosa dan manusia berdosa cenderung menggunakan kekuasaan 
mereka yang tidak setara itu untuk menekan yang lemah.30 
 

IMPLIKASI TEOLOGIA SALIB DALAM GEREJA HARI INI31 
 

Pemikiran theologia salib Luther diatas memberikan suatu 
kontribusi penting dalam panggilan kehidupan dan pelayanan 
kristen di Indonesia hari ini. Beberapa hal dapat dipikirkan dari 
theologia salib diatas adalah sebagai berikut. 
 
1. Bahasa Theologia seharusnya dimaknai dari sudut pandang 

salib. Sebagai contoh kata kuasa. Ketika para theolog 
kemuliaan menafsirkan kuasa ilahi dalam Kitab Suci, maka 
mereka mengasumsikan kata itu sama dengan kuasa 
manusia. Sebaliknya theologia salib memahami kata ini 
sebagai kuasa ilahi yang tersembunyi dalam kelemahan dari 
salib, karena di dalam kekalahannya yang nampak ditangan 
kuasa si jahat dan pemerintahan dunia yang korup, Yesus 
menunjukkan kuasa ilahi-Nya dalam menaklukkan kematian 
dan semua kejahatan. Jadi ketika orang kristen berbicara 
tentang kuasa ilahi, atau bahkan kuasa gereja atau kuasa 
kristiani, maka kuasa ini dipikirkan dalam istilah salib—kuasa 
tersembunyi dalam bentuk kelemahan. Demikian juga semua 
istilah teologia lainnya, seperti, hikmat Allah, kehidupan, 

                                                 
30

 Sider, Rich Christian in an Age of Hunger, p. 128.  
31

 Carl R. Trueman memberikan beberapa stimulus mengenai implikasi 
theologia salib bagi hidup gereja hari ini dalam Luther‟s Theology of the Cross 

yang dapat diakses dalam http://www.opc.org/new_horizons/NH05/10b.html. 

http://www.opc.org/new_horizons/NH05/10b.html
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berkat, kesucian dan kebenaran, seharusnya dibawa dalam 
terang makna salib, yang bersifat paradoks. 
 

2. Dalam penggunaan kekuasaan dalam gereja, khususnya bagi 
para majelis dan hamba Tuhan, semua mereka dikenal bukan 
karena mereka menebar pesona, bersikap keras kepada orang 
lain, menggunakan posisi, kekayaan, dan  gelar mereka untuk 
memaksakan pendapat mereka untuk dilakukan. Kesejatian 
seorang majelis atau pelayan dan bahkan seorang hamba 
Tuhan adalah justru nampak dalam sikap pengabdian hidup 
mereka bukan hanya bagi mereka yang menyenangkan hidup 
mereka namun kepada mereka juga yang menderita, yang 
tersisihkan, dan dimarginalkan. Jikalau mereka melakukan 
demikian maka mereka sedang mendemonstrasikan kuasa 
Yesus Kristus, yang sudah memberikan teladan sepanjang 
inkarnasi diri-Nya, khususnya ketika Dia tergantung di kayu 
salib. 
 

3. Kehidupan kristen harus dibentuk berdasarkan penyataan 
Allah dalam Kristus yang tersalib. Gereja tidak akan 
menggunakan kuasa yang manipulatif dan abusif jikalau 
teologia yang dibangun dikonfrontasikan dalam teologia salib. 
Akibatnya gereja akan menggunakan kuasa sebagaimana 
Kristus sudah menggunakan kuasa itu, yaitu memberi 
pendampingan kepada mereka yang lemah dan 
berkekurangan serta memperjuangkan mereka yang tidak 
beruntung karena kekerasan struktural atau ketidakadilan 
struktural akibat kekuasaan relasional yang manipulatif dan 
abusif. Dalam berhadapan dengan kritik modern, maka 
theologia crucis dapat menjadi suatu peringatan kepada 
mereka yang menggunakan kekuasaan secara manipulatif dan 
bukan berdasarkan cinta kasih. Kuasa yang dijalankan dalam 
proses kepemimpinan adalah kuasa yang bukan 
memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri, melainkan 
kuasa yang dipakai agar mereka yang terpinggirkan dapat 
didengar. Dalam hal ini kuasa yang ada dipakai untuk 
memulihkan dan membangun kesejahteraan kehidupan 
bersama dan bukan memenjarakan sesama dalam keinginan 
dan kemauan dibalik simbol-simbol klaim kebenaran. Itulah 
sebabnya kebenaran yang disampaikan dalam theologia salib 
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bukanlah kebenaran yang bersifat opresif dan represif, 
melainkan membebaskan dan memulihkan sesama karena 
kuasa ini berkaitan dengan kasih yang rela berkorban atau 
memberi diri kita sendiri bagi pelayanan dan kebaikan 
bersama (common good). Disini Kristus memberikan teladan 
memberikan diri-Nya di altar persembahan bagi sesama dan 
mengundang orang percaya untuk mengikuti jejak-Nya. 
 

4. Theologia salib memberikan inspirasi dalam perjuangan 
keadilan untuk berani berkata dengan jujur apa yang 
seharusnya, tidak membalikkan suatu realita menjadi suatu 
kepalsuan yang tersembunyi dan biarlah apa yang putih itu 
tetaplah dikatakan putih dan apa yang hitam itu tetaplah 
dikatakan hitam dan bukan sebaliknya. Seorang yang berdiri 
pada theologia salib dipaksakan untuk berkata kebenaran 
dengan jujur dan tanpa maksud yang lain selain cinta kasih. 
Itulah sebabnya theologia salib memberikan kepada kita suatu 
keberanian dan kerangka berpikir yang jelas untuk selalu 
berpegang pada kebenaran dan tidak takut untuk 
mengungkapkannya.  
 

5. Epistemologi dari salib memainkan peran kunci dalam 
memfasilitasi suatu komunitas transformasional yang 
bertanggung jawab, dimana semua yang berpegang kepada 
salib bergumul dan berjuang bagi suatu komunitas relasional 
yang sehat dan martabat manusia ditempatkan secara tepat 
pada penyataan ilahi, dan bukan pada sisi budaya korup dan 
tradisi ciptaan manusia yang memisahkan manusia satu 
dengan yang lain, termasuk pembedaan laki-laki dan 
perempuan dalam panggilan kehidupan dan pelayanan bagi 
kesejahtaraan masyarakat secara menyeluruh. 
 

6. Theologia salib mengajarkan bagaimana seharusnya orang 
percaya bertindak dalam kesatuan anggota tubuh Kristus. 
Orang percaya dipanggil untuk memberikan dirinya bagi 
sesamanya tanpa pamrih untuk menolong mereka, dan jika 
demikian maka orang percaya menjadi Kristus kecil bagi 
sesamanya,--Luther menegaskan— karena dengan 
melakukan demikian, orang percaya menemukan identitas 
sejati mereka sebagai anak-anak Allah. 
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7. Selalu ada berkat besar yang tersedia melalui penderitaan 
yang hebat. Jikalau salib Kristus, suatu tindakan yang paling 
brutal dan jahat dalam sejarah, dapat sejalan dengan 
kehendak Allah dan menjadi sumber  dari kekalahan yang 
mematikan dari si jahat yang menyebabkan hal itu, maka 
bagaimanapun kejahatan itu dapat dijungkirbalikkan demi 
mendatangkan kebaikan. Ketika hal yang buruk terjadi dalam 
diri orang yang percaya, maka Luther akan menjawab, 
demikianlah caranya Tuhan akan memberkati mereka. Allah 
menyempurnakan karya-Nya dalam diri orang percaya justru 
dengan melakukan ―alien work‖ (sesuatu yang berlawanan 
dengan ekspektasi manusia); Dia justru memberkati dengan 
penderitaan yang nampak. Dalam kacamata theologia salib, 
problema kejahatan tidak terbentang dalam usaha 
membangun asal mula kejahatan itu, karena hal itu tidak akan 
dinyatakan kepada kita. Sebaliknya dalam salib itu, prinsipnya 
jelas bahwa kejahatan dibalikkan menjadi suatu kebaikan. Jika 
Allah dapat mengambil kejahatan yang paling besar yang 
dilakukan kepada Putra-Nya di salib untuk membawa kebaikan 
bagi milik-Nya, maka lebih-lebih lagi Dia dapat membalikkan 
kejahatan kecil yang terjadi dalam sejarah manusia, dari 
tragedi hidup kita hingga kepada persoalan negara, menjadi 
suatu kebaikan besar dan mendatangkan tujuan mulia di 
dalamnya. 
 

8. Gereja-gereja di Indonesia hadir ditengah pergumulan bangsa 
ini bertarung melawan kemiskinan.  Ada begitu banyak 
saudara-saudara sebangsa yang berada dalam kondisi 
kemiskinan absolut. Berhadapan dengan realita ini, gereja 
harus menjadi gereja salib dimana dia mengarahkan diri 
kepada usaha pembebasan manusia karena kesaksian 
kemerdekaan, memoria passionis, mortis et resurrectionis 
Christi, dirayakan dan dikumandangkan. Menjadi gereja salib 
berarti gereja tidak menjadi gereja masochis, menikmati 
keindahan salib, melainkan sebaliknya gereja ikut serta 
bergumul dalam penderitaan, kesengsaraan, kerinduan dan 
pengharapan dari sesamanya. Gereja bukan hanya 
merayakan kematian dan kebangkitan Yesus saja, melainkan 
juga gereja siap membuka mata untuk melihat penderitaan 
manusia dan membuka telinganya untuk mendengar jeritan 
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manusia. Sebagai pengemban salib, gereja akan mengkhianati 
kesejatian sifatnya, bila gereja tidak peduli terhadap 
masyarakat dan penderitaan sesamanya.32 

 
KESIMPULAN 

 
Theologia salib Martin Luther bukan hanya suatu tulisan 

masa lalu yang tidak bermakna pada hari ini. Justru pemikiran 
teologia salib menjadi sangat relevan hari ini ditengah pergumulan 
kompleks bangsa ini, baik dari sisi sosial, hukum, politik, ekonomi 
dan keadilan serta pergumulan berhadapan dengan realita 
kemiskinan. Theologia salib juga menjadi relevan ditengah 
pergumulan gereja hari menapaki masa depan bersama di bumi 
Nusantara. Kekuasaan dan gratifikasi instan yang tersembunyi 
dalam busana religius kiranya tergantikan dengan kehambaan dan 
pengosongan diri, karena menyadari busana kehidupan baru yang 
sudah dikenakan di hadapan Dia yang tersalib dan bangkit, serta 
naik ke Sorga menjadi pengantara bagi manusia yang 
dipanggilNya menjadi milikNya. Aksi dan kontemplasi gereja 
terhadap salib sebenarnya menjadi semakin relevan jikalau 
praksis kehidupan dari salib itu dinyatakan dan diejahwantakan 
secara lebih nyata. Solidaritas, penghampaan diri dan peduli 
terhadap sesama adalah manifestasi sejati dari gereja Yesus 
Kristus yang hadir dan diutus ke dalam dunia.  

 
CRUX  SOLA  EST  NOSTRA THEOLOGIA 
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 A.A. Yewangoe, Theologia Crucis di Asia, (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 1989), hal. 364-365.  


