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CATATAN REDAKSI 
 

risis....krisis....krisis..., demikian kata ini menjadi semakin akrab dalam 
hidup hari ini. Ternyata kata ini sangat mewabah dalam semua aspek 

hidup manusia. Orang berteriak mengenai krisis finansial global, orang 
juga berteriak mengenai krisis komunikasi yang berujung kepada konflik 
yang separatis. Tidak kalah sengitnya lagi krisis ekologi, dimana ancaman 
besar melanda bumi ini sehingga berbagai macam cara pencegahan 
sedang diupayakan, dengan semboyan-semboyan yang beraneka ragam, 
baik itu care for climate change, reduce emission, the earth can’t wait atau 
mulai dari saya dan dari saya untuk semua. Yang jelas kepedulian untuk 
menggerakkan aksi nyata sedang disuntikkan dengan panggilan ini, 
termasuk program bagi para guru secara nasional, yaitu SAGU SAPO 
(Satu Guru Satu Pohon). Ternyata wajah krisis ini juga merajalela dalam 
realita hidup relasional manusia secara khusus dalam sisi emosional dan 
religius. Betapa sulitnya pengampunan dibebaskan karena kompleksitas 
kita memahami arti dari pengampunan itu. Disisi lain realita eskatologis 
mengenai Hari TUHAN memberikan wawasan krusial untuk melihat 
berbagai macam krisis diatas.  
 

Suatu pernyataan klasik selalu diberikan bahwa berbagai macam 
kesulitan hidup diijinkan Allah terjadi untuk menarik manusia kembali 
kepada Allah dan ketetapannya. Paus Benediktus XVI mengingatkan 
manusia dalam menghadapi krisis finansial global hari ini bahwa uang itu 
adalah ilusi dalam manusia. Jikalau uang adalah ilusi berarti betapa tidak 
kokohnya kehidupan dengan melihat itu semata. Uang adalah ilusi dalam 
kehidupan, tapi Allah dan hukum-hukumnya adalah inspirasi dalam 
kehidupan sekalipun dalam masa krisis. 

 
Dalam edisi kali ini, jurnal Aletheia sedang menyoroti persoalan krisis 

multidimensi ini dan mendorong kita semua mengambil langkah-langkah 
positif  sehingga krisis ini tidak lagi menjadi suatu ancaman mematikan 
melainkan menjadi suatu kesempatan emas untuk menemukan arti dari 
kehidupan yang sejati. Selamat Membaca. 

 
 

 

K 
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PERAN KOMUNIKASI BAGI PERTUMBUHAN GEREJA 
 

Agung Gunawan 
 
 

PENDAHULUAN 
 

ertumbuhan gereja merupakan suatu kerinduan bagi setiap gereja. 
Setiap gereja memiliki keinginan agar gerejanya mengalami 

pertumbuhan yang sehat. Pertumbuhan gereja meliputi dua dimensi, yaitu 
pertumbuhan secara kuantitas dan pertumbuhan secara kualitas. 
Pertumbuhan secara kuantitas ditandai dengan bertambahnya jumlah 
anggota gereja secara signifikan. Sedangkan pertumbuhan secara 
kualitas ditandai dengan banyaknya jemaat gereja yang memiliki 
kedewasaan rohani dimana mereka bukan hanya ingin dilayani namun 
mereka memiliki kerinduan untuk melayani.  

 
Pertumbuhan gereja tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya 

upaya yang ilakukan oleh gereja itu sendiri. Ada banyak usaha yang 
dilakukan oleh gereja-gereja untuk dapat mencapai pertumbuhan gereja. 
Mulai dari mengadakan Kebaktian Kebangunan Rohani dengan 
mengundang pendeta-pendeta yang berkharisma hingga menjalankan 
pemahaman Alkitab dengan menggunakan buku-buku dari pakar-pakar 
baik dari dalam maupun luar negeri yang khusus berbicara dan 
membahas tentang pertumbuhan gereja.  

 
Semua upaya-upaya diatas sangat positif dan perlu dilakukan. 

Namun ternyata selanjutnya fakta membuktikan bahwa hasilnya kurang 
maksimal. Banyak gereja-gereja yang sudah mengeluarkan dana yang 
sangat besar untuk melakukan hal-hal diatas justru tidak mengalami 
perkembangan baik secara kuantitas maupun kualitas. Apa yang menjadi 
persoalan disini? Ternyata masalahnya adalah bahwa gereja kurang atau 
bahkan tidak mengembangkan satu unsur yang sangat penting bagi 
pertumbuhan gereja. Unsur tersebut adalah komunikasi. Komunikasi 
adalah unsur yang sangat vital dan sungguh dibutuhkan dalam 
pertumbuhan gereja. Tanpa adanya komunikasi yang sehat didalam 

P 
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gereja maka segala upaya yang dilakukan diatas untuk menumbuhkan 
gereja akan menjadi mubazir. 

 
Gereja mula-mula adalah gereja yang mengalami pertumbuhan yang 

sangat fenomenal. Gereja mula-mula mengalami pertumbuhan secara 
kuantitas dengan adanya pertambahan jiwa-jiwa baru yang datang 
kedalam persekutuan gereja. Selain daripada itu jemaat mula-mula juga 
mengalami pertumbuhan secara kualitas dimana setiap anggota jemaat 
secara aktif terlibat dalam kegiatan gereja. Apa yang menyebabkan gereja 
mula-mula dapat mengalami pertumbuhan yang luar biasa seperti itu? 
Ternyata penyebabnya adalah komunikasi. Gereja mula-mula mampu  
mengembangkan komunikasi yang sehat diantara anggota jemaatnya. 
Alhasil jemaat mula-mula mengalami pertumbuhan dan perkembangan 
yang spektakuler baik secara kuantitas mapun secara kualitas.    

 
Gereja-gereja hari ini perlu meneladani gereja mula-mula yang mana 

didalamnya  mengembangkan komunikasi yang sehat antar anggota 
gereja agar dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti 
yang diharapkan. Komunikasi yang sehat akan menyebabkan 
pertumbuhan gereja secara sehat. Pertumbuhan gereja yang sehat adalah 
pertumbuhan yang bukan bersifat semu dan sementara namun 
pertumbuhan yang bersifat nyata dan abadi. Ada gereja-gereja yang 
menawarkan acara-acara yang menarik dengan menghadirkan artis atau 
penyanyi untuk menarik banyak orang untuk datang kegereja. Memang 
banyak orang yang hadir kegereja untuk melihat artis atau penyanyi 
tersebut. Namun ketika tidak ada artis maka yang hadir sangat berkurang. 
Ini adalah pertumbuhan yang semu dan sesaat saja. Kita membutuhkan 
pertumbuhan gereja yang bukan semu dan sesaat, saja namun 
pertumbuhan yang permanen. Hal ini hanya akan tercapai kalau didalam 
gereja kita tercipta komunikasi yang sehat.   

 
Tulisan ini akan difokuskan secara khusus pada topik bahasan 

tentang komunikasi dan apa manfaatnya bagi pertumbuhan gereja. 
Pembahasan ini didasarkan atas kehidupan gereja mula-mula yang 
dicatat dalam Kisah Para Rasul 2:41-47. Kiranya tulisan ini mampu 
memberikan pencerahan bagi pemimpin-pemimpin gereja untuk melihat 
kedalam gerejanya dan berupaya untuk belajar dari gereja mula-mula 
dalam menciptakan komunikasi yang sehat didalam gereja, agar supaya 
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apa yang dialami oleh gereja mula-mula juga dialami oleh gereja–gereja 
hari ini.   

 
PEMAHAMAN TENTANG KOMUNIKASI 

 
Ada banyak definisi dari kata komunikasi yang dijelaskan dalam 

kamus-kamus.  Dari definisi-definisi yang ada dapatlah disimpulkan bahwa 
komunikasi adalah aktifitas atau prosess memberi informasi  kepada 
orang lain atau kepada mahluk hidup yang lain. 1 Selain daripada itu 
komunikasi juga bisa berarti sistem  dan prosess yang digunakan untuk 
mengkomunikasikan informasi tertentu.2  

 
Komunikasi ada dua jenis yaitu komunikasi verbal dan komunikasi 

non verbal. Didalam komunikasi verbal, komunikasi dilakukan dengan 
menggunakan kata-kata. Sedangkan dalam komunikasi non verbal, 
komunikasi dilakukan dengan bahasa tubuh seperti mimik muka dan 
gerak tubuh.  

 
Manusia sebagai mahluk sosial yang hidup bergaul dengan manusia 

lain membutuhkan komunikasi. Dengan komunikasi maka seseorang bisa 
menyampaikan apa yang dirasakan, dipikirkan, diinginkan, serta 
diharapkannya kepada orang lain. Dengan demikian maka orang lain akan 
tahu apa yang dirasakan, dipikirkan, diinginkan serta diharapkan oleh 
seseorang lalu memberikan reaksi yang dibutuhkan untuk merespon 
semua itu.3 Interaksi seperti ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan 
manusia untuk menciptakan keindahan dan kebaikkan hidup dalam dunia. 
Proses interaksi ini disebut dengan komunikasi antar pribadi (interpersonal 
communication). 

 
Didalam komunikasi antar pribadi yang sehat akan tercipta 

sensitifitas, keterbukaan, penerimaan dan kepercayaan antara satu 
dengan yang lain.4 Oleh sebab itu  komunikasi antar pribadi yang sehat 

                                                 
1  Eugene Ehrlich, Oxford American Dictionary, New York:Avon Books, 1986. 
2 John Sinclair, English Leaner’s Dictionary, London: Collin Publisher, 1990. 
3 Sherod Miller, Talking and Listening Together, Littleton: Interpersonal 

Communication Program, 1991, p. 26. 
4 Gerald Wilson, Intepersonal Growth Through Communication, Dubuque: WCB 

Publisher, 1985, h.14-15. 
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perlu dikembangan didalam kehidupan manusia kapanpun dan 
dimanapun. Komunikasi yang sehat perlu dikembangkan dirumah, 
disekolah, ditempat kerja, dimasyarakat dan terutama didalam gereja. 
Gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh dan gereja akan 
bertumbuh apabila didalamnya tercipta komunikasi yang sehat. Apa 
manfaat komunikasi bagi gereja dan pertumbuhannya?   

 
MANFAAT KOMUNIKASI BAGI PERTUMBUHAN GEREJA 

BANYAK HAL DAPAT DISELESAIKAN DENGAN SUKACITA 
 
Adanya komunikasi yang sehat didalam gereja akan membuat jemaat 

dapat melakukan dan mengerjakan banyak hal dan jemaat akan merasa 
nyaman dan senang (have fun) berada didalam gereja. Dengan 
terciptanya komunikasi didalam gereja maka gereja akan menjadi 
produktif karena semua jemaat fokus kepada visi dan misi gereja. Selain 
daripada itu setiap anggota gereja merasa senang dan nyaman untuk 
diam dirumah Tuhan. Hal ini terjadi didalam kehidupan gereja yang mula-
mula dimana semua jemaat merasakan sukacita dan damai ketika mereka 
bersekutu didalam rumah Tuhan. 

 
Ketika didalam gereja tidak ada komunikasi yang sehat maka yang 

muncul adalah pertengkaran dan perselisihan. Pertengkaran dan 
perselisihan akan menguras banyak perhatian dan energi. Akibatnya 
banyak urusan-urusan dalam gereja yang lebih penting untuk dikerjakan 
menjadi terbengkalai. Kalau hal ini terjadi maka gereja tidak akan dapat 
bertumbuh dan berkembang karena jemaat tidak mengurusi apa yang 
seharusnya diurusi untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja. Tetapi  
justru sebaliknya sibuk dengan hal-hal yang seharusnya tidak perlu 
diurusi.  

 
Selain daripada itu apabila didalam gereja penuh dengan 

pertengkaran maka jemaat tidak akan merasakan adanya sukacita dan 
damai (have no fun). Akibatnya jemaat merasa tidak betah untuk terus 
tinggal dalam situasi yang seperti itu. Sebagai konsekwensi logis maka 
banyak jemaaat yang akan keluar dari gereja tersebut. Tentunya kita tidak 
ingin hal ini terjadi didalam gereja kita. Kita semua berharap agar jemaat 
akan merasakan home sweet home didalam gereja. Hal ini hanya akan 
dapat terwujud apabila didalam gereja kita ada komunikasi yang sehat. 
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KEAKRABAN SATU DENGAN YANG LAIN 
 
Komunikasi yang sehat juga akan menciptakan kedekatan antar 

pribadi didalam sebuah gereja.5 Kedekatan antar pribadi didalam sebuah 
gereja sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan gereja. 
Keakraban antara hamba Tuhan dengan jemaat dan antara jemaat 
dengan jemaat akan sangat besar dampaknya bagi pertumbuhan dan 
perkembangan gereja seperti yang dialami oleh gereja mula-mula.  

 
Hari ini masalah yang dihadapi jemaat semakin kompleks dan rumit 

antara lain masalah keluarga, ekonomi, studi, pekerjaan, dan lain-lain. 
Banyak jemaat tidak mampu menghadapi permasalahan sendiri. Mereka 
membutuhkan orang lain untuk dijadikan sahabat untuk berbagi 
pergumulannya. Disinilah peran penting komunikasi. Dengan adanya 
komunikasi yang sehat maka akan tercipta kedekatan antara individu-
individu yang ada didalam jemaat. Dengan adanya kedekatan maka 
jemaat akan berani secara terbuka saling berbagi suka dan dukanya 
kepada orang lain didalam gereja. Dengan demikian maka jemaat akan 
mengetahui pergumulan yang dihadapi oleh sesamanya. Setelah 
mengetahui pergumulan dan kesulitan sesamanya maka jemaat menjadi 
tergerak hatinya. Disini mulai muncul adanya kepedulian terhadap 
kesulitan sesamanya yang diwujudkan dengan kerelaan untuk memberi 
bantuan yang dibutuhkan oleh sesamanya.  

 
Gereja harus berbeda dengan dunia. Kita hidup didalam zaman 

paska modern yang mana didalamnya manusia hidup penuh dengan 
egoisme. Setiap orang hanya cenderung memperhatikan kepentingannya 
sendiri tanpa mau peduli terhadap orang lain. Orang kaya semakin 
memperkaya diri dan orang miskin semakin terhimpit dan tersisih. 
Akibatnya tercipta jurang pemisah yang cukup besar dan dalam antara si 
kaya dan si miskin.  

 
Gereja hari ini perlu belajar dari gereja mula-mula yang 

mempraktekkan kasih ditengah dunia yang sudah kehilangan kasih. 
Jemaat gereja mula-mula hidup saling berbagi dan saling peduli antara 

                                                 
5 Sherod Miller, Talking and Listening Together, p. 5.  
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satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada curang pemisah diantara 
mereka. Alhasil gereja mula-mula disenangi dan disukai banyak orang 
sehingga banyak orang-orang yang tertarik untuk bergabung kedalam 
gereja mula-mula. Kedekatan yang diikuti dengan kepedulian terhadap 
orang lain akan tercipta apabila didalam gereja ada komunikasi yang 
sehat. 

 
MEMBERIKAN PENGARUH YANG LEBIH BESAR 

 
Komunikasi ternyata juga mampu mempengaruhi orang lain.6 

Pengaruh disini tentunya adalah pengaruh yang baik dan positif bagi 
orang lain. Mempengaruhi disini mengandung dua pengertian. Pertama 
adalah kemampuan untuk mempengaruhi seseorang untuk mau 
melibatkan diri didalam pelayanan gereja. Ada satu definisi dari 
komunikasi yang agak berbeda dengan definisi-definisi yang ada, namun 
sangat baik dan indah yang dikemukakan oleh Gordon. Menurut Gordon, 
komunikasi adalah sesuatu kemampuan yang membuat orang lain atau 
orang-orang lain ikut mengambil bagian.7 Dengan kata lain bahwa 
komunikasi yang sehat akan mampu menggerakkan dan mendorong 
seseorang untuk terlibat secara aktif dalam sebuah kegiatan atau aktifitas 
bukan dengan keterpaksaan tapi dengan ketulusan hati. Bukankah hal ini 
yang terjadi didalam gereja mula-mula?   

 
Gereja akan dapat bertumbuh dan berkembang apabila seluruh 

jemaatnya memiliki kerinduan untuk terlibat secara aktif dalam pelayanan 
gereja. Tanpa keterlibataan anggota jemaat maka mustahil pertumbuhan 
dan perkembangan gereja akan terjadi. Hari ini banyak gereja-gereja yang 
mengalami kesulitan untuk mencari dan melibatkan anggota jemaatnya 
dalam pelayanan gereja seperti menjadi majelis, pengurus komisi, serta 
aktivis lainya. Akibatnya yang terlibat dalam pelayanan gereja hanya 
orang-orang tertentu saja. Alhasil pelayanan tidak akan efektif. Untuk 
dapat mempengaruhi jemaat agar bersedia untuk terlibat dalam pelayanan 
dibutuhkan adanya komunikasi yang sehat didalam gereja.  

 

                                                 
6 Dale Carnegie, Lifetime Plan for Success, Hong Kong: TSSAP, 2008, h. 3. 
7 Gordon, Dana, Success Tidbits, Jakarta: PT: Bhuana Ilmu Populer, 2004, h. 51. 
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Hal ini terlihat jelas dalam gereja mula-mula. Dengan adanya 
komunikasi yang sehat diantara anggota jemaat maka semua jemaat 
dalam gereja mula-mula bersehati terlibat secara aktif dalam kegiatan 
gereja. Selain daripada itu mereka juga melayani dengan sukarela dan 
dengan senang hati. Mereka merasakan adanya sukacita didalam 
melayani pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Alhasil perkembangan dan 
pertumbuhan gereja mula-mula tidak dapat terelakkan.  

 
Pengaruh yang kedua adalah kemampuan untuk mengubah orang 

lain kepada hal-hal yang lebih positif. Didalam dunia ini tidak ada 
seorangpun yang sempurna tanpa kekurangan dan kelemahan. Demikian 
halnya didalam gereja. Gereja terdiri dari orang-orang yang berdosa yang 
penuh keterbatasan. Oleh sebab itu didalam gereja akan muncul orang-
orang yang bermasalah dan membuat masalah. Orang-orang seperti ini 
tidak boleh dibiarkan karena akan mengganggu tatanan kehidupan dalam 
gereja. Orang-orang seperti ini tidak boleh dijauhi atau bahkan dimusuhi. 
Mereka adalah saudara-saudara kita yang perlu ditolong karena mereka 
tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Kita harus membantu orang-
orang seperti ini untuk dapat mengalami perubahan kearah yang positif. 

 
Untuk mengubah orang-orang yang bermasalah didalam gereja 

tidaklah mudah. Gereja perlu hati-hati menghadapi orang-orang seperti 
itu. Untuk mengubah orang-orang yang bermasalah kita tidak dapat 
memakai pendekatan represif dan reaktif. Hal itu justru akan semakin 
memperparah kondisi mereka. Pendekatan yang represif dan reaktif akan 
memunculkan resistensi yang tinggi dari mereka. Akibatnya mereka bukan 
berubah kearah yang positif namun justru sebaliknya akan berubah 
kearah yang semakin negatif.  

 
Untuk menolong orang-orang yang bermasalah dalam gereja perlu 

dipakai pendekatan komunikasi. Melalui komunikasi yang sehat maka 
orang yang bermasalah tersebut akan merasakan kedekatan dengan 
orang-orang dalam gereja. Dengan adanya  komunikasi maka orang ini 
juga merasakan bahwa dirinya diperhatikan dan dimengerti oleh orang-
orang dalam gereja. Akibatnya maka orang yang bermasalah akan 
membuka diri terhadap masukan dan nasehat dari orang lain dalam gereja 
terhadap kelemahan dan kekurangannya. Alhasil orang yang bermasalah 
tersebut akan mengalami perubahan secara positif. Pengalaman dan fakta 
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membuktikan bahwa orang-orang yang bermasalah didalam gereja 
apabila sudah diubah kearah yang positif maka mereka akan menjadi 
kekuatan yang besar bagi pertumbuhan gereja. 

 
MEMBANGUN RASA HORMAT YANG LEBIH SATU 

DENGAN YANG LAIN 
 
Komunikasi yang sehat ternyata mampu menciptakan suatu 

kehidupan yang saling menghormati dan menghargai satu dengan yang 
lain. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk 
dihargai dan dihormati.8 Pertikaian dan pertengkaran yang membawa 
kepada kehancuran seringkali dipicu oleh adanya sikap yang tidak saling 
menghargai dan menghormati.  

 
Banyak keluarga yang hancur berantakkan karena anggotanya tidak 

memiliki kemampuan untuk saling menghargai dan menghormati. Suami 
tidak menghargai istri dan istri tidak menghormati suami. Orangtua tidak 
menghargai anak dan anak tidak menghormati orangtua. Akibatnya maka 
keluarga tidak akan ada lagi keharmonisan. Justru sebaliknya yang 
muncul adalah kebencian. Apabila kebencian dibiarkan maka suatu hari 
akan meledak dan akan meluluhlantakkan keutuhan satu keluarga. 

 
Demikian halnya dengan kehidupan gereja. Apabila setiap anggota 

dalam gereja tidak mengembangkan sikap saling menghargai dan 
menghormati maka kehancuran sudah dapat diramalkan akan terjadi. Hari 
ini banyak gereja-gereja yang pecah karena didalamnya tidak tercipta 
suatu kehidupan yang saling menghargai dan saling menghormati. 
Misalnya, hamba Tuhan tidak menghargai majelis dan majelis tidak 
menghormati hamba Tuhan, hamba Tuhan tidak menghargai jemaatnya 
dan jemaat tidak menghormati hamba Tuhannya dan diantara majelis dan 
jemaat juga terjadi hal yang sama. Akibatnya akan tercipta kemarahan 
dan kebencian didalam gereja. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut maka 
suatu ketika akan meledak seperti bom waktu yang akan 
meluluhlantakkan keutuhan sebuah gereja.  

 

                                                 
8 Dale Carnegie, Lifetime Plan for Success , p. 15.  
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Kita harus berupaya keras menghindari agar hal ini tidak melanda 
gereja kita. Oleh sebab itu kita perlu belajar seperti gereja mula-mula yang 
mana jemaatnya saling menghargai dan menghormati satu dengan yang 
lain. Mereka makan bersama dan bersekutu dirumah-rumah jemaat 
secara bergiliran. Disini menunjukkan bahwa jemaat mula-mula tidak 
saling membeda-bedakan golongan, ras, suku, tingkat pendidikan, tingkat 
sosial, tingkat ekonomi, dll. Mereka semua merasa sama dan sederajat. 
Tidak ada yang merasa superior dari yang lain. Sebaliknya juga tidak ada 
yang merasa inferior dari yang lain. Jemaat mula-mula mampu menerima 
kelebihan dan kekurangan orang lain. Akibatnya didalam gereja mula-
mula tercipta kemesraan yang tidak cepat berlalu. Alhasil, didalam gereja 
tercipta kesatuan dan persatuan yang sangat kokoh dan tidak 
tergoyahkan.  

 
Tentunya hal ini juga harus menjadi kerinduan dari gereja-gereja hari 

ini. Gereja-gereja hari ini harus menumbuhkan dan mengembangkan 
sikap saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain. 
Ini semua akan terwujud apabila diadalam gereja tercipta komunikasi yang 
sehat.       

    
BERSIKAP RAMAH TERHADAP KONFLIK 

 
Komunikasi yang sehat mampu membuat seseorang merasa nyaman 

dengan konflik.9 Konflik adalah sesuatu yang selalu ada selama ada 
kehidupan. Konflik bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Konflik bisa 
terjadi dirumah, dikantor, di masyarakat, dipemerintahan, bahkan didalam 
gereja. Konflik tidak perlu ditakuti dan dihindari. Konflik harus dihadapi dan 
diatasi. Banyak orang mencoba untuk menghadapi konflik dengan lari dari 
konflik, membiarkan konflik mengambang, bahkan ada yang konfrontasi. 
Akibatnya konflik bukan menjadi selesai justru semakin parah.  

 
Konflik sebenarnya tidak perlu dihadapi dengan serius. Semakin 

serius kita menghadapi konflik maka konflik itu akan semakin bertambah 
serius sehingga semakin sulit untuk diselesaikan. Konflik perlu dihadapi 
dengan santai. Ketika kita santai menghadapi konflik maka konflik akan 
semakin mudah untuk diatasi. Seringkali kita berjalan didalam konflik 

                                                 
9 Sherod Miller, Talking and Listening Together, P. 81. 
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sehingga konflik yang menguasai diri kita. Kita seharusnya berjalan diatas 
konflik sehingga kitalah yang menguasai konflik. Intinya kita harus merasa 
nyaman dengan konflik dan jangan panik ketika menghadapi konflik. 
Kepanikkan akan memperparah konflik. 

 
Kenyamanan didalam menghadapi konflik hanya terjadi apabila 

seseorang memiliki komunikasi yang sehat dengan orang lain. Dengan 
adanya komunikasi yang sehat maka seseorang akan mampu 
menyelesailkan konflik yang terjadi dengan orang lain bagaimanapun 
rumitnya. Dengan adanya komunikasi yang sehat akan tercipta 
keterbukaan antara mereka yang terlibat konflik.   

 
Jemaat gereja mula-mula mengembangkan sikap saling keterbukaan 

diantara mereka. Mereka selalu berbicara dengan hati ketika ada hal-hal 
yang mengganggu hubungan mereka.  Ketika ada yang berbicara maka 
yang lain mau mendengar dengan hati apa yang disampaikan oleh orang 
lain. 10Dengan adanya keterbukaan maka akan diketahui apa yang 
menjadi penyebab terjadinya konflik. Dengan mengetahui penyebabnya 
maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya apabila 
tidak ada keterbukaan maka konflik akan semakin sulit untuk diatasi.  

 
Hari ini banyak gereja yang sarat dengan konflik yang tak 

terselesaikan dan terus beredar ditengah-tengah jemaat karena tidak 
adanya keterbukaan diantara anggota gereja. Mereka takut untuk 
menyampaikan sesuatu konflik yang mengganjal, mengganggu serta 
merusak hubungannya dengan orang lain. Akibatnya konflik akan semakin 
berlarut-larut dan akan mengganggu kehidupan gereja. Oleh sebab itu 
setiap anggota jemaat perlu ada keterbukaan antara satu dengan yang 
lain. Hal ini akan terwujud apabila didalam gereja tercipta komunikasi yang 
sehat.  

 
PENUTUP 

 
Komunikasi sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan sebuah dalam 

kehidupan gereja. Komunikasi membuat gereja semakin hidup. 

                                                 
10 Sherod Miller, Talking and Listening Together, P. 27,51. 
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Komunikasi membuat gereja semakin indah. Komunikasi membuat gereja 
semakin produktif. Komunikasi membuat gereja semakin nyaman. 
Komunikasi membuat gereja semakin kuat. Komunikasi membuat gereja 
semakin sehat. Dan komunikasi membuat gereja semakin bertumbuh. 
Bagaimana dengan gereja kita?   
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GEREJA DAN PEPOHONAN : 
Gereja dan Problema Krisis Lingkungan 

 
Markus Dominggus Lere Dawa 

 
Pendahuluan 

 
alam dua bulan terakhir ini saya mencoba mengadakan suatu 
observasi sederhana di beberapa rumah ibadah di beberapa kota 

yang saya datangi. Observasi saya berangkat dari berita-berita mengenai 
bencana alam yang kerap terjadi di negeri ini, khususnya bencana banjir 
dan tanah longsor di waktu musim hujan dan kekeringan di waktu musim 
kemarau. Rumah-rumah ibadah yang saya amati ini adalah gereja dan 
mesjid. Sebagian besar adalah gereja, sementara sebagian kecil saja 
adalah mesjid. Kota-kota yang saya datangi ada di wilayah Jawa Tengah, 
Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Di wilayah-wilayah ini, selama 
2007 dan awal 2008, telah terjadi beberapa bencana alam seperti banjir, 
tanah longsor dan kekeringan baik yang berskala lokal, regional bahkan 
nasional, dalam artian mendapat sorotan berbagai media nasional. Pusat 
perhatian saya pada rumah-rumah ibadah ini adalah pohon. Saya ingin 
melihat apa yang diperbuat oleh rumah-rumah ibadah ini dengan pohon-
pohon.  
 

Dari observasi sederhana ini terang sekali bahwa di hampir semua 
rumah ibadah yang saya datangi pohon adalah ―spesies‖ yang amat 
langka. Di satu rumah ibadah di Jawa Tengah yang saya datangi baru-
baru ini, saya kaget ketika mendapati pohon besar yang saya tahu tepat 
berada di belakang gedung gereja sudah ditebang dan kini di tempat di 
mana pohon itu berada berdiri satu warung makan sederhana tempat 
anggota-anggota gereja yang kepanasan membeli makanan dan minuman 
pada hari Minggu. Gereja lain yang ada di Jawa Tengah, yaitu salah satu 
rumah ibadah Kristen yang terbesar di kotanya, halaman depannya minim 
sekali dengan pohon. Seluruh halaman depan telah ditutupi semen beton 
dan halaman belakang yang menyatu dengan sekolah yang didirikan oleh 
yayasan gereja ini sudah ditutupi bebatuan paving. Hanya ada satu pohon 
saja di halaman belakang. Di Jawa Timur, di satu kota wisata yang 
menjual udara sejuknya kepada wisatawan, gedung gereja yang saya 

D 
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datangi sama sekali tidak memiliki pohon yang besar yang rindang. Di 
wilayah Nusa Tenggara Barat, gedung-gedung gereja yang saya datangi 
juga tidak memiliki pohon yang berarti. Padahal kota ini berudara panas. 
Mesjid yang saya observasi juga tidak banyak bedanya. Halaman luas 
tempat orang duduk beribadah sama sekali tidak memiliki pohon rindang 
yang bisa melindungi orang dari panas terik.  

 
Kesimpulan sementara yang dapat ditarik disini adalah bahwa 

pepohonan bagi rumah-rumah ibadah ini tidak mendapat perhatian yang 
signifikan. Pohon bukan suatu kebutuhan yang mendesak sehingga tidak 
mendapat tempat di halaman luas rumah-rumah ibadah ini. Atau kalaupun 
di situ ada maka itu sekedar untuk menghiasi pemandangan. Yang lebih 
banyak terjadi tempat pohon telah diganti oleh yang lain. Lebih jauh lagi, 
jikalau bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan yang notabene 
banyak berhubungan dengan pepohonan dan jikalau rumah-rumah ibadah 
tempat orang beribadah tidak mencerminkan pentingnya pohon bagi 
kesinambungan hidup manusia, maka tidak banyak harapan yang tersedia 
untuk tidak melihat bencana-bencana tersebut di masa yang dekat 
maupun di masa yang jauh di depan.  

 
Bagaimana bisa terjadi gereja, khususnya, dan rumah-rumah ibadah 

pada umumnya tidak memberikan perhatian yang serius kepada isu 
pepohonan ini? Sebelum lebih jauh membicarakannya, menarik 
memperhatikan observasi almarhum Francis A. Schaeffer, apologis 
Kristen abad ke XX, seusai menyaksikan suatu perbedaan yang amat 
menyolok antara lahan satu sekolah Kristen dan lahan satu komunitas 
Gerakan Zaman Baru.  Dari lahan sekolah Kristen yang dikunjunginya itu, 
ia memandang ke arah lahan komunitas Gerakan Zaman Baru ini dan 
melihat betapa indah dan menariknya ―tanah‖ mereka. ―[I]t was beautiful. 
They had even gone to the trouble of running their electric cable under the 
level of the trees so they couldn‘t be seen.‖ Namun ketika dia berdiri dari 
tanah orang-orang Gerakan Zaman baru, yang disebutnya sebagai ―the 
pagan ground‖ dan memandang ke arah komunitas sekolah Kristen yang 
dikunjunginya itu, ia melihat sesuatu yang mengerikan. ―[U]gliness. That is 
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horrible.‖ Komentarnya, ―Here you have Christianity that is failing to take 
into account man‘s responsibility and proper relationship to nature.‖1  

 
Komentar Schaeffer diatas menjadi titik berangkat yang lebih luas 

dari diskusi gereja dan pepohonan dalam artikel ini. Bagaimana sampai 
terjadi gereja dan komunitas-komunitas Kristen gagal memperhatikan 
dengan serius tanggung jawab manusia kepada dan hubungan manusia 
dengan alam?2 Untuk ini kita akan coba memeriksa berbagai diskusi yang 
berkembang di seputar isu gereja dan lingkungan ini dan kemudian 
melihat pemikiran-pemikiran alternatif apa saja yang sudah ditawarkan 
untuk menyelesaikan persoalan ini.  

 
Pergumulan Gereja-gereja Barat dengan Problema Krisis Lingkungan 

Pada akhir tahun 1967, dunia studi-studi lingkungan dikejutkan dengan 
terbitnya satu tulisan di majalah Science, yang ditulis oleh Dr. Lynn White, 
yang mencoba mencari akar historis dari krisis lingkungan parah yang 
dialami dunia, khususnya Eropa dan Amerika Utara, pada masa itu. 
Tulisan singkat itu berjudul The Historical Roots of Our Ecological Crisis. 
Inti argumen yang disajikan Lynn White dalam tulisan ini adalah bahwa 
krisis ekologi serius yang dialami dunia pada zaman itu – dan pada zaman 
kita hari ini – tidak sekedar akibat eksploitasi ilmu dan teknologi yang 
kebablasan, tetapi lebih dari pada itu, krisis ini pada dasarnya adalah 
krisis spiritual. Artinya, krisis ekologi ini berbasis pada pandangan 
manusia tentang alam dan dirinya. White menulis demikian,  

 
What people do about their ecology depends on what they think about 
themselves in relation to things around them. Human ecology is deeply 
conditioned by beliefs about our nature and destiny – that is, by 
religion.‖  

 
Di titik ini, menurut White tanggung jawab terbesar harus ditanggung 

oleh agama Kristen.3 Kemenangan agama Kristen atas kekafiran 

                                                 
1http://www.rbc.org/uploadedfiles/Bible_Study/Discovery_Series/PDF/Celebrating_the

_Wonder_of_Creation.pdf. Diakses pada 19 Agustus 2008.   
2 Gereja dan komunitas Kristen yang saya bicarakan di sini lebih banyak adalah 

gereja-gereja Protestan. 
3 Di sini Lynn White memberi kualifikasi, bahwa kekristenan yang dimaksudkannya 

adalah kekristenan seperti yang berkembang di Barat (Romawi Barat, Katolik Roma, 

http://www.rbc.org/uploadedfiles/Bible_Study/Discovery_Series/PDF/Celebrating_the_Wonder_of_Creation.pdf
http://www.rbc.org/uploadedfiles/Bible_Study/Discovery_Series/PDF/Celebrating_the_Wonder_of_Creation.pdf
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(paganisme) yang diresmikan pada waktu agama Kristen diterima menjadi 
agama negara kekaisaran Romawi, bukan saja mengubah wajah politik, 
sosial dan budaya zaman itu, namun lebih dari itu menurut White, telah 
mengubah pula relasi manusia dengan alam. Sekalipun manusia dicipta 
dari tanah – dari unsur alam – namun ia dicipta menurut gambar dan rupa 
Allah dan karena itu, dalam pandangan White, manusia bukan melulu 
bagian dari alam. Manusia dicipta melampaui nilai alam, bahkan alam ada 
untuk melayani manusia, dan manusia menurut White, dari studinya atas 
pemikiran Tertullianus dan Irenaeus dari Lyon, ada untuk mengeksploitasi 
alam bagi pemenuhan tujuan-tujuannya. Bila sebelumnya dalam 
kepercayaan kafir, setiap pohon, sungai, dan gunung ada roh-roh yang 
menungguinya sehingga melahirkan sikap hormat tersendiri pada alam, 
kekristenan, menurut White, telah mencabut sikap hormat tersebut dan 
―made it possible to exploit nature in a mood of indifference to the feelings 
of natural objects.‖ Dengan berkuasanya kekristenan, roh-roh yang 
dulunya mendiami dan menjaga alam kini musnah dan ―pamali-pamali‖ 
yang diwariskan oleh leluhur untuk mencegah eksploitasi alam kini hancur 
berkeping-keping.4  Di dalam matriks semacam inilah sains dan teknologi 

                                                                                                              
Protestan) dan bukan di Timur (Ortodoks Timur). Kekristenan di Timur tidak mengambil 
bagian dalam pandangan yang dianut di Barat. Teologi Kristen Timur lebih bersifat 
intelektualistik, sementara di Barat lebih voluntaristik. Dosa bagi teologi Kristen Timur 
adalah kebutaan, karena itu keselamatan adalah iluminasi. Sementara di Barat, dosa 
adalah suatu kejahatan moral, dan keselamatan didapati dalam perilaku yang benar. 
Orang-orang kudus di Timur berkontemplasi, tetapi orang-orang kudus di Barat beraksi. 
Konsekuensinya, menurut White, penaklukkan alam lebih mudah muncul di Barat 
daripada di Timur.  

4 Kisah berikut bisa menjadi contoh tentang relasi manusia dengan alam yang masih 
dipengaruhi  oleh pandangan dinamisme. Saya ingat ketika mendampingi rombongan 
anak-anak remaja GKIm Mesias, Bandung, pada tahun 1995 ke suatu daerah wisata 
alam Gunung Puntang yang memiliki air terjun yang indah. Air terjun ini dipercayai 
sebagai tempat Prabu Siliwangi bertapa dan mencapai moksa, hilang tanpa jejak. 
Sebelum memasuki hutan, yang ketika itu didampingi oleh sukarelawan jagawana, 
rombongan kami diberikan beberapa nasihat untuk tidak berteriak-teriak, tidak memetik 
tanaman dan mematahkan pohon sembarangan. Ia juga menceritakan ada orang-orang 
yang masuk hutan dan tidak kembali, ada yang mati diterkam macan, karena tidak 
memasuki hutan dan berlaku di dalam hutan dengan cara yang patut. Kemudian kami 
semua diminta berdoa terlebih dulu. Di dalam nasihat-nasihat ini terasa sekali bahwa 
hutan yang kami masuki itu bukan hutan ―sembarangan.‖ Di hutan ini ada ―penunggunya‖ 
dan kami harus ―minta izin‖ dulu sebelum memasukinya. Saya tidak tahu bagaimana 
kabar gunung ini dan hutannya sekarang. Namun, selama berabad-abad sebelumnya, 
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Barat berkembang. Ketiadaan rasa hormat kepada alam telah menjadikan 
alam menjadi objek eksploitasi habis-habisan manusia dengan sains dan 
teknologinya.  

 
Tulisan White ini telah memicu reaksi dan perdebatan yang panas di 

banyak tempat. Ada pihak-pihak yang menentang, ada pula yang setuju. 
Di antara mereka yang setuju ada yang menerima tanpa reserve, dan ada 
pula yang menerima dengan memberikan catatan-catatan. Dari berbagai 
respons yang selama ini berkembang, baik langsung kepada tulisan White 
maupun tidak langsung lewat interaksi dengan berbagai persoalan krisis 
ekologi yang dialami dunia sampai masa kini, setidaknya muncul tiga (3) 
kelompok besar tanggapan. Yang pertama adalah kelompok apologis; 
yang kedua kelompok rekonstruksionis; dan yang ketiga adalah kelompok 
revisionis. Kelompok-kelompok-kelompok apologis lebih banyak 
didominasi oleh kalangan Kristen konservatif dan injili; kelompok-
kelompok rekonstruksionis didominasi oleh kalangan Kristen liberal dan 
Gerakan Zaman Baru; dan kelompok-kelompok revisionis lebih 
merupakan suatu kelompok Kristen yang amat heterogen.5 

 
Sesuai dengan namanya, kelompok apologis adalah kelompok yang 

coba membela dan mempertahankan kebenaran ajaran Kristen tradisional 
tentang relasi manusia dan alam lingkungannya berangkat dari 
pengakuan yang penuh kepada otoritas Alkitab sebagai Firman Allah. 
Pada intinya, kelompok ini mencoba mempertahankan bahwa Alkitab 
justru mengajarkan relasi yang serasi antara manusia dengan alam.  
Krisis lingkungan terjadi karena orang lebih mengikuti egoismenya 
daripada ajaran Alkitab.  

 

                                                                                                              
tempat itu jauh dari eksploitasi manusia karena ada ―pamali-pamali‖ yang semacam itu 
yang melingkarinya.  

5 Pemilahan ini lebih merupakan fenomena di Amerika Serikat, tempat di mana paper 
Lynn White ramai dibicarakan. Pemilahan ini tidak otomatis merupakan realitas yang 
berkembang di Asia, apalagi di Indonesia. Sampai di sini dan beberapa bagian di bawah, 
perdebatan yang dibicarakan adalah apa yang berkembang di Amerika Serikat dan 
Eropa Utara. Selanjutnya pemilahan ini diambil dari tulisan H. Paul Santmire ―In God‘s 
Ecology‖ dalam majalah The Christian Century edisi 13 Desember 2000 yang diakses 
dari situs http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=2024 pada 18/8/2008. 

http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=2024
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Beberapa waktu setelah artikel Lynn White terbit, masih dalam tahun 
yang sama, bertempat di Calvin College, Grand Rapids, diadakan suatu 
diskusi panel untuk membicarakan pemikiran Lynn White ini. Tiga orang 
tampil sebagai pembahas. Yang pertama adalah Wayne Frair, Profesor 
Biologi di King‘s College, New York. Yang kedua, E.S. Feenstra, pekerja 
di The Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan. Dan yang ketiga adalah 
Donald W. Munro dari Departemen Biologi Houghton College, New York. 
Ketiganya sepakat menolak pandangan White.6 

 
Dalam kritiknya kepada White, Wayne Frair menyebut bahwa saran 

White untuk meninggalkan pandangan bahwa manusia diberi hak 
istimewa menguasai bumi tidak perlu diikuti. Manusia tidak perlu turun dari 
tahtanya sebagai penguasa bumi. Yang dibutuhkan hanyalah memerintah 
dunia dengan bijaksana. Dalam kata-katanya, ―The human race ... should 
rule nature wisely, realizing its responsibility to toil for the glory of God.‖7 
Untuk itu dibutuhkan empat hal, yakni pengertian, program-program aktif, 
pendidikan dan kuasa Allah yang diwujudkan dalam penginjilan. Namun 
hal yang paling mendasar adalah bagaimana menundukkan sifat egois 
manusia. Pendidikan, program-program aktif dan pengertian tidak mampu 
menundukkannya. Hanya kuasa Allah yang sanggup. Karena itu, dalam 
soal krisis lingkungan, hal pertama dan utama yang perlu dikerjakan 
adalah penginjilan. Dengan penginjilan, ―the transforming power of Jesus 
Christ in individual lives‖ dapat dialami manusia yang menerima berita Injil 
itu dan memberinya kuasa untuk mengubah sifatnya yang egois.  

 
E.S. Feenstra yang bekerja di The Upjohn Company mengkritik White 

yang dianggapnya tidak bisa membedakan antara ―perilaku‖ orang Kristen 
dan ―kebenaran Alkitabiah.‖ White, dikritiknya, telah menghapus 
perbedaan itu dan berpikir bahwa apa yang dibuat ―orang-orang Kristen‖ 
adalah juga seperti yang diajarkan Alkitab kepada mereka. Padahal 

                                                 
6 Hasil pembahasan mereka dapat ditemukan dalam 

http://www.asa3.org/ASA/PSCF/1969/JASA6-69White.html. Data diakses penulis pada 
21/8/2008. 

7 Wayne Frair, ―Ignorance, Inertia and Responsibility‖ dalam 

http://www.asa3.org/ASA/PSCF/1969/JASA6-69White.html. Data diakses penulis pada 
21/8/2008. 
 

http://www.asa3.org/ASA/PSCF/1969/JASA6-69White.html
http://www.asa3.org/ASA/PSCF/1969/JASA6-69White.html
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menurut Feenstra ada jarak yang lebar di antara ―perilaku‖ orang Kristen 
dan ―ajaran Alkitab.‖ Mengapa demikian? Menurutnya hal itu disebabkan 
oleh dikotomi ―spiritual‖ dan ―material‖ yang dikembangkan oleh banyak 
orang Kristen. Di sini yang ―spiritual‖ jauh lebih berharga di mata Allah 
daripada yang ―material.‖ Akibatnya menurut Feenstra,  

―Only the soul of man has value in the eyes of God and, therefore, we 
should have concern for the salvation of souls with little or no concern 
for the body. The corollary is that if the body of man is of little or no 
concern the natural universe deserves even less concern‖.8  
 
Di titik ini, Feenstra mengusulkan Mandat Kultural sebagai solusi atas 

persoalan ini. Di dalam Mandat Kultural ―places responsibility for care of 
the universe squarely on man continues in force until the end of time.‖ 
Sebagai pemangku mandat ini dan lebih khusus lagi sebagai orang yang 
sudah ditebus, tugas orang Kristen adalah sebagai ―the natural caretaker 
of a universe given hope by the Redeemer.‖ Ini harus demikian karena 
manusia diselamatkan Allah bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk 
sesamanya dan untuk alam semesta. Dalam kata-kata Feenstra, ―Man is 
not saved for himself but is saved by God for others and for the universe.‖ 
Konsekuensinya, manusia harus berhubungan dengan sesamanya dan 
alam lingkungannya sama seperti Allah berhubungan dengan dirinya dan 
alam semesta. 

 
Donald W. Munro, pembahas terakhir, mengkritik saran White untuk 

memikir ulang agama dan mengkonstruksinya kembali sedemikian rupa 
agar lebih bersahabat dengan alam. Menurutnya, hal yang lebih 
dibutuhkan adalah ―a proper understanding of the basic tenets of our faith 
and a willingness to abide by them.‖9 Di titik ini, tegas Munro, pemanfaatan 
alam yang tidak pada tempatnya tidak sejalan dengan kodrat Allah seperti 
yang dinyatakan dalam Alkitab. Persoalan yang menyebabkan krisis 
lingkungan terjadi, seperti pembahas-pembahas sebelumnya, sebenarnya 
adalah keegoisan manusia. Untuk mengatasi persoalan ini, kelompok-

                                                 
8 E.S. Feenstra, ―The Spiritual vs Material Heresy‖ dalam 

http://www.asa3.org/ASA/PSCF/1969/JASA6-69White.html. Data diakses penulis pada 
21/8/2008. 

9 Donald W. Munro, ―Indifference to Exploitation Unjustifiable‖ dalam 
http://www.asa3.org/ASA/PSCF/1969/JASA6-69White.html. Data diakses penulis pada 
21/8/2008.  

http://www.asa3.org/ASA/PSCF/1969/JASA6-69White.html
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kelompok injili disarankan untuk terus-menerus bergantung pada kuasa 
Allah dalam menaklukkan keinginan-keinginan egois manusia. Sekolah-
sekolah dan seminari-seminari kaum injili harus pula menyediakan mata 
pelajaran atau mata kuliah yang membuat siswa menyadari masalah-
masalah yang sedang menghadapi manusia tatkala dia hidup bersama 
alam. Anggota-anggota gereja juga perlu didorong untuk terlibat dalam 
usaha-usaha menjaga kelestarian alam. Semuanya ini harus dilakukan 
tanpa meninggalkan ―main thrust‖ kaum injili, yakni penginjilan. Sebab 
hanya kuasa Allah di dalam Injil saja yang dapat memperlengkapi 
manusia dengan kekuatan untuk mengalahkan manusia lamanya yang 
dikuasai egoisme.  

 
Tidak lama sesudah ini, Francis A. Schaeffer, menulis buku yang 

kemudian diterbitkan pada tahun 1970 dengan judul Pollution and the 
Death of Man. Di dalam buku ini, ia memberikan responsnya yang bersifat 
filosofis-teologis Kristen kepada persoalan krisis lingkungan yang sedang 
hangat diperdebatkan pada masa itu. Secara khusus buku ini juga 
merupakan tanggapannya kepada Lynn White. Berbeda dengan White 
yang menuduh agama Kristen dibalik semua krisis lingkungan, Schaeffer 
menegaskan bahwa tidak ada pandangan dunia (worldview) apapun yang 
paling tepat menanggulangi persoalan krisis lingkungan selain pandangan 
dunia Kristen.10 Ia secara khusus mengkritik ketidakcukupan Pantheisme, 
yang banyak dipakai oleh mereka yang hendak merestorasi tatanan alam 
yang aman bagi alam itu sendiri. Pantheisme dalam pandangan Schaeffer 
tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai mengenai keindahan 
sekaligus keburukan alam. Bagi Schaeffer, alam senantiasa memiliki dua 
wajah: wajah yang ramah dan wajah yang bengis.11 Pantheisme – yang 
mengakui eksistensi elemen keilahian dalam setiap benda dan makhluk di 
alam semesta – tidak bisa memberikan penjelasan yang memadai untuk 
wajah alam yang bengis dan bermusuhan. Akan tetapi pandangan Kristen 
yang menegaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan segala 
isinya sanggup memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai dua 
kenyataan alam yang bertolak belakang itu.  

                                                 
10 Jason Dollar, ―Pollution and the Death of Man: The Christian View of Ecology By 

Francis A. Schaeffer‖ dalam http://www.arcapologetics.org/blog/2006/04/francis-
schaeffer-speaks-to-problem-of.html. Data ini diakses pada 21/8/2008. 

11 Ibid 

http://www.arcapologetics.org/blog/2006/04/francis-schaeffer-speaks-to-problem-of.html
http://www.arcapologetics.org/blog/2006/04/francis-schaeffer-speaks-to-problem-of.html


 GEREJA DAN PEPOHONAN: GEREJA DAN PROBLEMA 25 

 

Berangkat dari Allah sebagai Pencipta dan penciptaan inilah 
Schaeffer memberikan pandangannya mengenai persoalan krisis ekologi 
ini. Berbeda dengan pantheisme, kekristenan menegaskan bahwa ciptaan 
itu tidak sama dengan Pencipta, dan juga bukan perluasan dari Pencipta. 
Ciptaan ada karena Allah menciptakannya, dan tiap-tiap ciptaan itu 
memiliki eksistensinya sendiri. Tiap-tiap ciptaan diperlakukan Allah sesuai 
dengan tatanannya sendiri, seperti yang dibuat-Nya untuk masing-masing 
ciptaan.12 Dari sini proposal Schaeffer untuk penyelesaian krisis 
lingkungan berawal. Yakni karena Allah menciptakan semesta dan isinya, 
dan memperlakukan tiap-tiap ciptaan sesuai dengan tatatan yang 
diciptakan-Nya, maka manusia harus menghormati ciptaan dan 
memperlakukannya seperti Allah sendiri memperlakukannya sesuai 
tatanan yang telah ditetapkan-Nya. Disinilah menurut Schaeffer terletak 
makna ―taklukkanlah‖ bumi yang diperintahkan Allah kepada manusia. 
Sebagai orang yang telah ditebus oleh Allah maka orang Kristen ―should 
attempt to possess dominion over the earth in the way that God originally 
intended, treating each created object, living and non-living, with integrity, 
in its own order, each thing the way God made it.‖13 Bila orang Kristen dan 
manusia di muka bumi ini bertindak seperti ini maka problema krisis 
lingkungan akan terselesaikan.  

 
Namun seluruh argumentasi kelompok apologis ini ditolak oleh 

kelompok rekonstruksionis yang melihat ketidakcukupan – atau kalaupun 
ada itu hanya sedikit sekali – pemikiran Kristen tradisional dalam 
menjawab dan turut menyelesaikan krisis yang amat urgen ini. Pemikiran 
kaum apologis dipandang terlalu ―antropologis‖ dengan menekankan 
aspek ―penatalayanan‖ (stewardship) manusia kepada alam. Ia 
antroposentris karena lebih menekankan hubungan manusia dan Allah 
dengan alam dipandang ―only in some instrumental sense or even as an 
afterthought.‖14 Di pihak lain, gagasan penatalayanan tidak memadai 
karena dipandang ―too functional, too manipulative, too operational a term, 

                                                 
12 Jason Dollar, ―Pollution and the Death of Man: The Christian View of Ecology By 

Francis A. Schaeffer‖ dalam http://www.arcapologetics.org/blog/2006/04/francis-
schaeffer-speaks-to-problem-of.html. Data ini diakses pada 21/8/2008. 

13 Ibid. 
14 H. Paul Santmire, ―In God‘s Ecology‖ dalam http://www.religion-

online.org/showarticle.asp?title=2024 (18/8/2008).  

http://www.arcapologetics.org/blog/2006/04/francis-schaeffer-speaks-to-problem-of.html
http://www.arcapologetics.org/blog/2006/04/francis-schaeffer-speaks-to-problem-of.html
http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=2024
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and too tied in with money.‖15 Karena semuanya ini maka pendekatan ini 
dipandang ―does not allow the faithful to respond to the earth and to the 
whole cosmos with respect and with wonder.‖16  

 
Karena itu suatu pemikiran baru beserta dasar-dasar dan kategori-

kategorinya yang sama sekali baru, perlu dibuat.17 Di sini terselip 
kesetujuan total dengan argumen Lynn White yang melihat bahwa 
pemikiran Kristen tradisional telah ambil bagian besar dalam perusakan 
lingkungan global masa kini. Dalam hal ini, beberapa pemikir 
rekonstruksionis beralih kepada tradisi keagamaan Timur, yakni tradisi 
pemikiran Hindu dan Budha dan agama-agama lain yang ada di Timur 
untuk menyusun suatu wacana teologis Kristen yang benar-benar baru 
mengenai alam dan lingkungan. Beberapa sarjana, seperti Matthew Fox, 
beralih kepada tradisi mistik Kristen untuk menemukan sumber berteologi 
yang baru. Yang lain seperti Thomas Barry, seorang Katolik, mencari ke 
dalam ilmu-ilmu alam.18 Beberapa yang lain, seperti Rosemary Radford 
Ruether dan Sallie McFague, mencari wawasan baru pada pemikiran 
feminis. Mereka mencoba mengkaitkan eksploitasi alam habis-habisan 
kepada tirani patriarkhal yang melekat pada teologi Kristen tradisional. 
Karenanya, selama model patriarkhal – yang menekankan otoritas laki-laki 
– dalam berteologi masih terus ada dalam pemikiran Kristen tidak ada 
harapan perubahan sikap Kristen kepada alam dan lingkungannya akan 
berubah. Dibutuhkan suatu rekonstruksi radikal, bahkan dekonstruksi total 
dari pemikiran Kristen tradisional tersebut.19 Sallie McFague misalnya 
mengajukan tesis bahwa alam semesta ini adalah raga ilahi. Yesus 
Kristus hanya sekedar suatu paradigma dari apa yang ditemukan di mana-
mana. ―[E]verything is the sacrament of God‖ – maksudnya, alam semesta 
ini, sekali lagi, adalah raga ilahi.20  

 
Namun demikian pemikiran kaum rekonstruksionis ini tidak banyak 

bergema di gereja. Ada jarak yang amat lebar antara pemikiran ―baru‖ 

                                                 
15 H. Paul Santmire, ―In God‘s Ecology‖ dalam http://www.religion-

online.org/showarticle.asp?title=2024 (18/8/2008).   
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid.  
19 Ibid. 
20 Ibid. 

http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=2024
http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=2024


 GEREJA DAN PEPOHONAN: GEREJA DAN PROBLEMA 27 

 

yang dibuat dengan kenyataan yang terus didapati dalam kehidupan 
banyak orang Kristen. Persoalannya adalah, menurut Santmire, karena 
pemikiran kaum rekonstruksionis ini tidak berkaitan dengan ―the core 
convictions of the Christian community.‖21 

 
Di tengah kebuntuan posisi apologis dan rekonstruksionis, kelompok 

revisionis muncul mengajukan satu jalan keluar. Kelompok ini tidak mau 
sekedar meneruskan pemikiran tradisional Kristen tetapi juga tidak mau 
terjebak ke dalam avonturisme kelompok rekonstruksionis. Bagi mereka, 
yang dibutuhkan oleh gereja adalah suatu ―re-forming of the tradition itself‖ 
--- suatu pembaharuan tradisi. Karena itu dalam mengartikulasikan 
pemikirannya, kelompok ini banyak sekali mengeksplorasi sumber-sumber 
teologis klasik Kristen, bahkan sampai jauh kepada pemikiran para Bapa-
bapa Gereja di masa lampau.22 Namun, berbeda dari kelompok apologis 
yang antroposentris, kelompok revisionis lebih kristosentris. Di sini, 
kristosentrisme yang sudah nampak pada para tokoh Reformasi Gereja 
abad ke XVI dan Karl Barth, diangkat ke level yang lebih universal. ―[T]he 
cosmic creational and salvific purposes of God with all things, ta panta, 
according to the schema of Colossians 1:15ff‖ menjadi fokus perhatian 
penting.23 Dalam kerangka berpikir ini, pemikiran kelompok revisionis, oleh 
Santmire, lebih bermanfaat dan menjanjikan daripada kelompok apologis 
dan rekonstruksionis, karena ia setia baik kepada tradisi komunitas 
Kristen maupun kepada kebutuhan umat manusia hari ini. Lebih jauh 
Santmire menjelaskan posisi revisionis demikian,  

This biblical and christological theology of nature will also be 
ecological in the sense that the objects of theological reflection will be 
holistically envisioned: God, on the one hand, and humanity and nature, 
on the other hand. No longer can theology written as exposition of the 
scriptures be, as Barth said it must be, the-anthropocentric: focusing on 
God and humanity, with nature included only in some instrumental sense 
or even as an afterthought. 

                                                 
21 H. Paul Santmire, ―In God‘s Ecology‖ dalam http://www.religion-

online.org/showarticle.asp?title=2024 (18/8/2008). Yang dimaksud di sini, salah satunya 
menurut Santmire, adalah penolakan pandangan tradisional Kristen tentang Yesus 
Kristus.  

22 Ibid. 
23 Ibid. 

http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=2024
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A theology of nature that is biblical, christological and ecological will 
also be ecclesiological. It will be incarnated in the life of the Christian 
community. In worship, the community of faith will form its identity and the 
theological matrix of its spiritual and ethical praxis in the world. Revisionist 
ecological ethics will be first and foremost communitarian and only 
secondarily principled and prescriptive.24 

Setia kepada tradisi sekaligus kepada alam, atau lebih khusus lagi 
kepada bumi di mana manusia tinggal adalah karakteristik pemikiran 
revisionis. Dalam kaitan kesetiaan kepada bumi di mana manusia tinggal 
ini, John F. Haught, teolog Katolik yang mengajar di Georgetown 
University, New York, menegaskan bahwa di masa lalu teologi dan sains 
telah mempromosikan apa yang disebutnya ―the cosmically homeless 
habit of thought.‖25 Jadi bukan saja teologi, seperti yang tersirat dalam 
tuduhan Lynn White, sains atau ilmu pengetahuan juga telah berperan 
besar dalam mendorong manusia melupakan bumi –tempat manusia 
dilahirkan, dibesarkan dan mati. Karena itu, jika alam dan lingkungan 
hidup yang sehat hendak diwujudkan, baik teologi maupun sains harus 
bekerja sama untuk mengembangkan di dalam diri manusia suatu 
kesadaran ―how intimately we belong to the earth and the universe as our 
appropriate habitat.‖26 Selama kesadaran ini belum ada atau hanya kecil 
saja, maka kita, menurut Haught, ―will probably not care deeply for our 
natural environment.‖27 Hanya cara-cara berpikir yang ―allow us to look on 
earth and universe as ‗home‘‖ yang ―can be environmentally 
wholesome.‖28 Inilah yang membuat upaya-upaya kaum revisionis 
memperbaharui teologi tradisional Kristen menjadi tidak mudah. Sebab 
dalam pemikiran tersebut – juga dalam pemikiran agama-agama lainnya – 
manusia sudah dibiasakan untuk ―feel out of joint and even out of place in 

                                                 
24 H. Paul Santmire, ―In God‘s Ecology‖ dalam http://www.religion-

online.org/showarticle.asp?title=2024 (18/8/2008).  
25 John F. Haught, ―Religious and Cosmic Homelessness: Some Environmental 

Implications‖ dalam http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=2321 yang 
diakses pada 18/8/2008. 

26 Ibid.  
27 Ibid.  
28 Ibid. 

http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=2024
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our immediate environment.‖29 Sejak berabad-abad orang-orang 
beragama telah didisiplin untuk merasa terasing dengan alam semesta 
fisik. Bahkan tidak sering orang-orang beragama disuruh untuk menarik 
diri dari dunia ini karena dunia ini bukan rumahnya.30 

 
Dari segi sains, persoalannya juga sama sukarnya. Sains yang 

dikembangkan selama ini mengembangkan suatu metode penelitian yang 
memisahkan antara subjek peneliti dan objek yang ditelitinya. Dengan 
keterpisahan ini, subjek peneliti tidak lagi terbilang di dalam apa yang 
secara ilmiah dikenal sebagai alam semesta. Dan dengan itu 
berkembanglah dualisme, menggantikan apa yang sebenarnya dalam 
kehidupan nyata dialami sebagai keterkaitan (interrelatedness) hidup di 
alam dari peneliti dan objek yang ditelitinya.31 

 
Ini semua dilakukan demi menjaga apa yang dalam sains disebut 

sebagai ―objektivitas.‖ Suatu penemuan ilmiah dianggap objektif bila itu 
bersifat ―impersonal, disinterested, and detached.‖ Ini artinya, semakin 
seorang peneliti memisahkan nilai-nilai personal, kepentingan pribadi dan 
bahkan dirinya dari hasil-hasil penelitiannya maka semakin objektiflah 
hasil penelitian tersebut.32 Bahaya dari semua ini, menurut Haught, adalah 
manusia semakin merasa absen dari dunianya. Dalam bahasa Michael 

                                                 
29 John F. Haught, ―Religious and Cosmic Homelessness: Some Environmental 

Implications‖ dalam http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=2321 yang 
diakses pada 18/8/2008. 

30 Ibid. Pesan seperti ini bisa dilihat dalam lagu ―This World Is Not My Home‖ yang 
banyak dijumpai dalam buku-buku nyanyian gereja-gereja hari ini.  

31 John F. Haught dalam http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=2321 
(18/8/2008). 

32 Ibid. Dalam proses studi di Barat, merupakan hal yang umum bahwa suatu 
presentasi ilmiah yang tersaji dalam tulisan harus memakai bahasa-bahasa yang seminin 
mungkin tidak menggunakan kata personal ―saya,‖ ―kita‖ dan sebagainya. Saya teringat 
kepada seorang kawan dari Amerika Serikat yang kebetulan salah satu dari dua orang 
partisipan Ecumenical Insitute 2005-2006 yang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris. Ia 
diminta oleh beberapa kawan dari Eropa Timur untuk mengoreksi bahasa Inggris dalam 
paper mereka. Salah satu hal yang dipermasalahkannya adalah pemakaian kata ganti 
orang yang terlalu banyak dalam paper-paper kawan-kawan saya dari Eropa Timur itu, 
yang menurutnya tidak mencerminkan kriteria ilmiah suatu karya ilmiah.  

http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=2321
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Polanyi, filsuf ilmu abad ke XX yang dikutip Haught, hal ini memberi kita 
manusia suatu gambaran dimana didalamnya diri kita tidak terlibat.33  

 
Jadi masalah yang dihadapi kelompok revisionis menjadi sangat tidak 

mudah. Di satu pihak ia menghadapi suatu tradisi keagamaan yang di 
dalamnya tema-tema ―homelessness‖ cukup dominan, dan di pihak lain ia 
menghadapi tradisi berpikir keilmuan yang telah jauh memisahkan 
manusia dari alam di mana ia hidup. Bagi Haught jawabannya adalah 
mengembangkan dalam tradisi keagamaan yang diwarisinya suatu 
kesadaran baru akan keajaiban dan misteri alam dan mempresentasikan 
itu dalam suatu cara yang secara penuh diinformasikan oleh penemuan 
ilmu pengetahuan modern.34 Hanya dengan keseimbangan ini teologi 
Kristen yang mencoba melibatkan diri dalam persoalan kritis umat 
manusia di muka bumi hari ini, yakni krisis ekologi, dapat memberi 
dampak kepada kehidupan secara luas.  

 
Gereja-gereja di Indonesia dan Krisis Lingkungan 

 
Dari uraian di atas tampak jelas bahwa kesadaran gereja-gereja 

Barat terhadap problem krisis lingkungan bisa dibilang baru saja muncul. 
Bila mengikuti tahun terbitnya artikel Lynn White sebagai titik mula 
timbulnya kesadaran ini, maka bagi gereja-gereja yang hidup dan 
berkarya di Indonesia, tahun 1967 merupakan tahun yang memiliki 
pergumulannya sendiri. Tahun 1967 adalah tahun di mana alm. Presiden 
Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Tahun 
1967 adalah tahun di mana teknokrat-teknokrat Orde Baru sedang 
bernegosiasi dengan badan-badan keuangan dunia dari Amerika Utara, 
Eropa Barat dan Jepang, untuk memperoleh modal bagi proyek 
pembangunan Orde Baru. Tahun 1967 adalah tahun di mana inflasi 
dahsyat sisa peninggalan Orde Lama yang mencapai 650% mulai bisa 
terkendali. Dengan kata lain, di kala proses pembangunan di Barat yang 
sudah menunjukkan ekses ekstrim kepada ekosistem hidup manusia dan 
makhluk hidup di sana sehingga melahirkan wacana serius untuk 

                                                 
33 John F. Haught dalam http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=2321 

(18/8/2008). 
34 Ibid. 
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melakukan pelestarian dan perbaikan lingkungan, rakyat Indonesia dan 
lebih khusus lagi orang-orang Kristen di Indonesia, baru mulai memasuki 
proses pembangunan masif yang akibat negatifnya pada alam baru mulai 
muncul satu dekade kemudian. Di tengah euforia pembangunan semacam 
ini tidak terbersit sama sekali dalam pikiran suatu upaya untuk memikirkan 
kelestarian dan pengawetan alam bagi suatu pembangunan yang 
berkelanjutan. Malah dalam wacana-wacana teologi yang berkembang di 
Indonesia, yang dikembangkan adalah semacam ―teologi pembangunan‖ 
yang mendorong partisipasi aktif seluruh elemen Kristen Indonesia di 
dalamnya. Padahal daerah-daerah yang menjadi kantong Kristen kaya 
sekali dengan sumber-sumber daya alam, yang dalam tahun-tahun 
selanjutnya dieksploitasi habis-habisan tanpa memperhitungkan 
dampaknya kepada keseimbangan alam demi untuk membiayai 
penciptaan Indonesia versi Orde Baru.35 

 
Bagi gereja-gereja injili Tionghoa, tahun 1967 dan tahun-tahun 

selanjutnya masa pemerintahan Orde Baru adalah tahun-tahun yang tidak 
mudah secara sosial, budaya dan politik. Penerapan politik pemasungan 
hak-hak politik dan pemberangusan identitas sosial dan budaya orang-
orang Tionghoa di Indonesia telah mendorong gereja-gereja injili Tionghoa 
untuk fokus pada upaya-upaya mencari cara menyelamatkan diri dari 
situasi yang demikian sukar. Dalam situasi semacam ini menjadi dapat 
dipahami bila segenap sumber daya gereja diarahkan kepada tugas 
semacam itu dan sama sekali tidak terpikirkan hal-hal signifikan 
menyangkut soal-soal pelestarian lingkungan hidup. Bagaimana berpikir 
tentang alam, kalau hidup sendiri sedang terancam? Bagaimana berpikir 
tentang pelestarian lingkungan hidup sementara kelestarian budaya 
sendiri sedang terancam punah? 

 
Seluruh argumentasi di atas akan sah sepenuhnya bila sebelum 

1967 gereja-gereja di Indonesia sudah memiliki, setidaknya, benih-benih 
pemikiran tentang ekologi yang kentara dan setelah tahun 1967 terus 

                                                 
35 Saya kira almarhum TB Simatupang adalah salah satu dari sedikit ―teolog awam‖ 

Kristen Indonesia yang banyak menulis soal-soal iman Kristen dan pembangunan. 
Beberapa bukunya yang bisa dilihat misalnya Kehadiran Kristen dalam Perang, Revolusi 
dan Pengembangan: Berjuang Mengamalkan Pancasila dalam Terang Iman (1986), 
Peranan Agama-agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam 
Negara Pancasila yang Membangun (1987), dll. 
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berkembang pesat. Namun, pada kenyataannya, benih-benih semacam ini 
bisa dibilang tidak ada. Ini bisa dipahami karena sejak Indonesia merdeka 
tahun 1945 sampai tahun 1967, gereja-gereja Indonesia terus berada 
dalam masa ―rekonstruksi‖ nasional. Memakai istilah mendiang Presiden 
Soekarno, bangsa Indonesia, sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 
sampai pada masa akhir pemerintahannya, sedang berada dalam masa 
―character national building.‖ Dari gereja-gereja yang berada dalam masa 
kolonial kepada gereja-gereja yang hidup di alam kemerdekaan dengan 
proses menjadi bangsa yang belum selesai. Orang-orang yang tinggal di 
wilayah Indonesia, termasuk di dalamnya orang-orang Kristen Indonesia 
dan gereja-gereja di Indonesia, sedang berada dalam masa membentuk 
diri menjadi suatu bangsa dari yang semula adalah penduduk pulau-pulau 
dan wilayah-wilayah bekas jajahan kolonial Belanda. Bagi orang-orang 
Tionghoa dan gereja-gereja injili Tionghoa, status kewarganegaraan 
orang-orang Tionghoa dan politik kewarganegaraan Indonesia bagi orang 
Tionghoa yang tinggal di Indonesia adalah pergumulan yang belum tuntas 
sejak Indonesia merdeka telah menjadi bahan pergumulannya sendiri. 

 
Namun lebih daripada ini, saya sendiri mencurigai bahwa dari aspek 

teologi, gereja-gereja di Indonesia mewarisi suatu teologi yang minus atau 
sedikit-dikitnya tidak seimbang terhadap alam. Sebagai penjajah yang 
amat berkepentingan kepada eksploitasi sumber-sumber daya alam 
Indonesia, pemerintah kolonial Belanda tentu cerdik untuk tidak 
membiarkan suatu pandangan teologi yang bisa menghambat proses 
eksploitasi sumber-sumber daya alam Indonesia berkembang – selain 
memang pada masa itu suatu teologi tentang ekologi memang belum 
muncul sama sekali.36  

 
Orang-orang Tionghoa Kristen dan gereja-gereja injili Tionghoa di 

Indonesia, menurut saya, lebih banyak berinvestasi ke dalam teologi yang 

                                                 
36 Kondisi ini menjadi mungkin terjadi karena memang pada masa kolonial Belanda, 

gereja-gereja Protestan khususnya menjadi agama ―setengah resmi‖ negara. Lihat 
makalah Dr. Daniel Dhakidae, ―Sejarah Masyarakat Tanpa Sejarah,‖ (makalah yang tidak 
diterbitkan) yang dipresentasikan dalam Seminar Sejarah untuk Masyarakat Tanpa 
Sejarah, Kasus Indonesia Timur di Kampus UKSW Salatiga, 8 Agustus 2008. Pendeta 
digaji oleh negara dan pemilihan pelayan-pelayan gereja (pendeta, penatua, 
diaken/syamas) amat dikontrol oleh pemerintahan kolonial Belanda setempat. Calon-
calon yang dipilih harus ―aman‖ bagi pemerintah.  
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cenderung antroposentris-dualistis. Mengikuti uraian di bagian 
sebelumnya, teologi yang antroposentris-dualistis ini lebih fokus kepada 
hubungan manusia dan Allah, dan alam hanya ditaruh sebagai ―pelengkap 
derita‖ atau sebagai catatan tambahan saja. Ada beberapa motif yang 
menurut saya menjadi alasan kenapa investasi demikian besar ditaruh ke 
dalam teologi ini. 

 
Pertama, teologi semacam ini adalah teologi yang aman secara 

sosiologis-politik. Ia aman karena sangat kecil kemungkinannya untuk 
menciptakan konflik dan tegangan dengan ideologi kekuasaan dan 
proyek-proyek penguasa. Teologi yang berfokus lebih kepada 
keselamatan jiwa-jiwa daripada pemulihan alam ciptaan secara 
menyeluruh aman karena tidak akan menggiring orang yang menganutnya 
untuk mengkritisi eksploitasi alam yang mengabaikan pelestarian dan 
tidak akan menggerakkan orang untuk melawan pihak-pihak yang 
merusak alam.  

 
Kedua, investasi ke dalam teologi semacam ini tidak bisa dilepaskan 

dari posisi sosial dan politik orang-orang Tionghoa sejak zaman 
penjajahan sampai masa Indonesia merdeka. Dalam zaman kolonial 
Belanda, orang-orang Tionghoa ditaruh pada posisi di antara orang-orang 
Eropa dan orang-orang inlander (pribumi), dan disebut sebagai ―Orang 
Timur Asing.‖ Sementara dalam masa kemerdekaan sampai berakhirnya 
masa Orde Baru, orang-orang Tionghoa mengalami persoalan yang sukar 
berkaitan dengan status kewarganegaraannya. Dalam konteks hidup 
semacam ini, menjadi amat mudah untuk merangkul teks-teks Kitab Suci 
yang menyebut orang percaya sebagai ―pendatang,‖ ―perantau‖ dan 
―orang asing‖ dan secara sosial dan politik memandang diri sebagai unit 
yang terpisah dari negeri di mana orang tinggal. Karena tidak menjadi 
bagian dari negeri di mana orang tinggal maka menjadi sangat mudah 
untuk melepaskan (detach) diri dari keterkaitan (attach) dengan alam 
lingkungan di negeri di mana seseorang tinggal dan jauh lebih mudah 
untuk peduli kepada ―keselamatan‖ jiwa manusia, apalagi jiwa-jiwa 
sesama perantau. Pertanyaan retorik ekstrimnya dengan demikian 
menjadi mengapa harus mengikatkan diri bila tanah ini bukan ―rumah kita‖ 
dan kita di sini diperlakukan sebagai ―pendatang‖ dan ―orang asing‖?  
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Karena teologi semacam ini maka bisa dipahami bila dalam 
lingkungan  gereja-gereja Tionghoa injili tidak ada wacana teologis 
tentang alam dan lingkungan serta aksi-aksi kepedulian gereja yang 
signifikan kepada alam lingkungannya.37 Dan tampaknya, di tengah 
Indonesia yang sudah berubah seperti hari ini, warna ini masih tetap saja 
dominan.38 

 
Kombinasi teologi dan situasi sosial, budaya, politik dan ekonomi 

pada tahun 1967 dan terus selama masa pemerintahan Orde Baru telah 
membuat wacana pelestarian lingkungan hidup menjadi isu yang 

                                                 
37 Gereja-gereja Tionghoa injili di Indonesia bukan kasus khusus di sini. Di Amerika 

Serikat sendiri, kelompok injili di sanapun masih jauh dari memandang isu pelestarian 
alam dan lingkungan sebagai bagian dari tugas Kristen yang utama. Masih sangat sedikit 
kelompok-kelompok injili yang terlibat dalam soal ini. Pengalaman di masa lalu yang – 
juga dipicu oleh stigma yang ditaruh orang injili sendiri kepada mereka yang mengusung 
isu alam lingkungan sebagai orang-orang yang dipengaruhi oleh Gerakan Zaman Baru 
(New Age Movement) – telah menjadi ketakutan tersendiri bagi banyak kelompok-
kelompok injili di AS untuk melibatkan diri. Salah satu contoh yang amat terkenal dan 
tetap hangat hari ini adalah kasus Richard Czizik, salah satu ketua National Association 
of Evangelicals (NAE) – organisasi orang-orang Injili terbesar di AS. Ia adalah pendiri 
Evangelical Environment Network (EEN) dan orang yang paling vokal menyuarakan 
keterlibatan orang-orang injili dalam soal-soal pelestarian alam. Karena kiprahnya ini, ia 
lalu dituduh sesat dan banyak individu dan kelompok evangelicak yang meminta supaya 
dia diturunkan dari posisinya sebagai salah satu ketua NAE karena dianggap telah 
mengalihkan tekanan perjuangan orang-orang injili di AS, salah satunya dari 
menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Lihat wawancaranya oleh Christiane Amanpour, 
jurnalis internasional CNN, dalam film dokumenter Christian God’s Warriors yang bisa 
diakses dalam situs http://www.youtube.com/watch?v=r4QP3iML4R4&feature=related.  

38 Salah satu contohnya bisa ditemukan dalam buku renungan berbahasa Indonesia 
dan Mandarin yang diberi nama PERSPEKTIF, dan diterbitkan oleh GKA Gloria, 
Surabaya, salah satu gereja Kristen Tionghoa injili. Dalam edisi Januari 2008 sampai 
Agustus 2008 yang bisa diakses dari situs mereka, http://www.gkagloria.or.id/perspektif/ 
tidak terlihat sama sekali renungan yang berbicara tentang merawat dan memelihara 
alam dan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab hidup Kristen. Padahal 
kota Surabaya dan kota-kota besar lain di Indonesia, di mana banyak orang-orang 
Kristen Tionghoa injili hidup, bekerja dan bergereja, saat ini sedang bergumul serius 
dengan masalah-masalah polusi udara, pencemaran air sungai, persoalan sampah dan 
air bersih, yang kesemuanya berakar dari pola dan gaya hidup manusia yang tidak 
bertanggung jawab. Renungan-renungan yang ada lebih banyak bicara soal hubungan 
manusia dengan Allah dan dengan sesama saja. Misi dibicarakan namun dalam artian 
sempit menyelamatkan jiwa manusia saja, sementara alam lingkungan di mana manusia 
yang mau diselamatkan itu, belum tersentuh.  

http://www.youtube.com/watch?v=r4QP3iML4R4&feature=related
http://www.gkagloria.or.id/perspektif/
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terbisukan dalam kehidupan gereja-gereja di Indonesia. Lantas 
bagaimana sekarang di era Reformasi ini? Sudahkah gereja-gereja di 
Indonesia menyadari pentingnya keterlibatan dalam proses 
penanggulangan krisis lingkungan yang semakin menjadi-jadi di berbagai 
tempat di negeri ini? Percikan api pengharapan sudah mulai kelihatan di 
banyak tempat. Beberapa gereja memasukkan tema-tema teologis-
ekologis yang dibicarakan di tingkat internasional seperti tema 
―perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan‖ sebagai tema kehidupan 
mereka.39 Walau demikian, tampaknya masih banyak pekerjaan rumah 
yang harus diselesaikan oleh gereja-gereja di Indonesia. Khotbah-khotbah 
di gereja masih belum banyak mengkaitkan keselamatan individu dengan 
keselamatan kosmik seperti yang divisikan rasul Paulus dalam Roma 8 
atau rasul Yohanes dengan visi langit dan bumi yang baru dalam Kitab 
Wahyu. Program-program gereja juga masih terbatas pada membangun 
pribadi yang saleh dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama 
sementara hubungan dengan alam lingkungan masih belum banyak 
dijamah. Lebih jauh lagi, membangun hubungan yang serasi dengan alam 
lingkungan, merawat dan melestarkan alam lingkungan, belum menjadi 
tolok ukur kesalehan. 

 
Kesimpulan 

 
Kembali kepada soal pepohonan di awal tulisan ini, menjadi jelas 

bahwa ketidakhadiran pohon-pohon yang signifikan di halaman gereja-
gereja dan rumah-rumah ibadah lebih dari sekedar alasan-alasan 
pragmatis. Ada sejarah yang panjang di belakangnya – suatu sejarah 
sosial, politik dan juga teologi. Pergulatan sosial, politik dan teologi gereja-
gereja di Indonesia selama ini belum memberi ruang bagi timbulnya 
wacana teologi ekologi yang diejawantahkan dalam praksis hidup yang 
ramah lingkungan dan bersahabat dengan alam.  

 
Selama pohon belum menjadi bagian integral perencanaan dan 

pembangunan fisik gedung-gedung gereja dan rumah-rumah ibadah maka 

                                                 
39 Sepengetahuan saya frase ini banyak sekali dipakai di kalangan Gereja Kristen 

Indonesia (GKI). Frase ini berasal dari tema Sidang Raya ke VII Dewan Gereja-gereja 
se-Dunia di Canberra, Australia, tahun 1991.   
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orang-orang seperti Lynn White akan muncul terus dan akan selalu 
menemukan alasan untuk berkata bahwa agama punya peran yang 
signifikan kepada pengrusakan lingkungan, atau setidaknya tidak peduli 
dengan pelestarian alam dan lingkungan. Apologi apapun yang 
dilontarkan tidak akan pernah membuat orang-orang seperti itu bungkam 
selama halaman-halaman rumah-rumah ibadah bukan tempat yang 
―aman‖ dan ―bersahabat‖ kepada pohon.  

 
Ketika diminta memberikan ceramah di depan sekelompok teolog-

teolog dan cendekiawan-cendekiawan injili di AS, Calvin B. DeWitt, salah 
seorang teolog injili yang aktif dalam Evangelical Environmental Network 
(EEN), coba berandai-andai tentang penghakiman akhir dan melontarkan 
pertanyaan ini, ―If in God‘s judgement we would be asked a question 
about the creation, what might that question be?‖40 Seorang profesor 
teologi menjawab, ―What did you do with my creation?‖ Beberapa yang 
lain setuju. Kemudian yang lain menjawab, ―What do you think of my 
creation?‖ Namun, DeWitt mengejar lebih jauh, dengan bertanya kepada 
mereka, apakah mungkin Tuhan bertanya seperti ini: ―How I did I do it? 
How did I make the world?‖ Pertanyaan DeWitt, langsung mengundang 
perdebatan hangat. Salah satu partisipan segera menjawab demikian, 
―Even to suggest that God would ask one of us how he made the world 
would be the height of human pride and arrogance!‖ Kemudian, catat 
DeWitt, guru besar teologi dari salah satu seminari injili yang terkemuka di 
AS ini mengutip Ayub untuk menandaskan jawabannya itu, ―Where were 
you when I laid the foundations of the earth? (cf. Job 38:1-40:5 and 40:6-
42:6).‖ Di titik ini semua peserta terdiam. ―We reflected deeply on what we 
had said, because we have come together for judgement.‖41 

 
Pohon adalah salah satu ciptaan Allah, yang, mengikuti narasi Kitab 

Kejadian, diciptakan lebih dulu sebelum manusia. Bila soal ciptaan Allah 
adalah salah satu yang dipertanyakan di penghakiman terakhir maka tentu 
pohon pasti termasuk di dalamnya. Adalah kesombongan dan 
keangkuhan manusia yang telah menghapuskan rasa hormat dan kagum 

                                                 
40 ―Creation and God‘s Judgement‖ dalam 

http://cesc.montreat.edu/papers/science/CreationJudge1.htm, diakses pada 21/8/2008.  
41 Calvin B. DeWitt dalam dalam 

http://cesc.montreat.edu/papers/science/CreationJudge1.htm, diakses pada 21/8/2008. 

http://cesc.montreat.edu/papers/science/CreationJudge1.htm
http://cesc.montreat.edu/papers/science/CreationJudge1.htm
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manusia kepada pepohonan dan yang sudah menjadikannya sebagai 
komoditas ekonomi belaka. Dan karena itu kita hari ini sedang hidup 
dalam ancaman krisis ekologi yang dahsyat – naiknya panas bumi, 
naiknya permukaan air laut, tenggelamnya daratan-daratan, perubahan 
iklim global dan cuaca lokal. Menyelesaikan semuanya ini mungkin terlalu 
besar buat orang-orang seperti kita namun bukan hal yang terlalu sukar 
sama sekali untuk mengembalikan penghargaan kita kepada pepohonan – 
salah satu mata rantai dari krisis ini sekaligus pula solusi penting atas 
krisis ini.42 

                                                 
42 Satu bahan alkitabiah yang bagus dan ringkas disusun oleh tim Our Daily Bread 

dan diberi judul Celeberating the Wonder of A Tree. Bahan ini dapat diakses dan 
didownload gratis dari situs 
http://www.rbc.org/uploadedfiles/Bible_Study/Discovery_Series/PDF/celebrating_the_wo
nder_of_a_tree.pdf.  

http://www.rbc.org/uploadedfiles/Bible_Study/Discovery_Series/PDF/celebrating_the_wonder_of_a_tree.pdf
http://www.rbc.org/uploadedfiles/Bible_Study/Discovery_Series/PDF/celebrating_the_wonder_of_a_tree.pdf
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HARI TUHAN (AMOS 5:18-20)1 

 
Gumulya Djuharto 

  
stilah ―Hari TUHAN‖ merupakan istilah penting tidak hanya dalam 
pemikiran Yahudi, namun juga dalam konteks kristen, khususnya 

ditengah pergumulan penderitaan. Dalam kondisi demikian, manusia 
mamiliki harapan terhadap seseorang yang lebih tinggi dari dirinya yang 
dapat membebaskan mereka dari situasi demikian.  Hari TUHAN dalam 
tulisan ini akan dibahas dalam kerangka kebutuhan dasar manusia akan 
rasa aman.  

 
Gary Smith menjelaskan lima kelompok utama dari pemikiran 

mengenai istilah ini dalam pola pikir Israel dan suku-suku disekitar 
mereka. Dari lima kelompok yang dibahas ini dapat dilihat progresivitas 
pola pikir Israel dan suku-suku disekitar mereka mengenai istilah Hari 
TUHAN. 

 
Kelompok Pertama diwakili oleh kelompok Gressmann. Kelompok ini 

menapaki Hari TUHAN kembali kepada konsep mistis dari masyarakat 
Timur Dekat Kuno tentang bencana alam yang umum dengan membagi 
sejarah kedalam masa, dimana setiap masa berakhir dengan kehancuran 
besar.2  Konsep ini menekankan pengharapan sederhana bahwa setelah 
kehancuran besar itu, akan ada permulaan baru dimasa depan. 

 
Kelompok kedua dipelopori oleh  Mowinckel.  Mowinckel menarik 

istilah Hari TUHAN dari ibadah perayaan tahun baru musim dingin, kala 
Yahweh naik tahta sebagai Raja. Dia menekankan manifestasi atau 
epiphani Allah yang akan membawa keselamatan bagi umat-Nya.3  Dalam 
konsep ini, permulaan baru adalah khusus, yaitu keselamatan dari 
Yahweh kepada umat-Nya.  

Konsep ketiga dipromosi oleh Von Rad. Konsep ini adalah soal 
perang kudus yang didasarkan dalam Yesaya 13 dan 34, Yehezkiel 7, dan 

                                                 
1 Artikel ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Mariani F. Lere Dawa  
2 Gary V. Smith, Amos: A Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1989), 178. 
3 Smith, Amos: A Commentary, 178. 

I 
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30 serta Yoel 2. Von Rad menekankan sisi yang berbeda dari 
keselamatan bila dibandingkan dengan Mowinckel, yaitu bahwa 
keselamatan itu diperoleh melalui kemenangan Yahweh atas musuh-
musuh-Nya. 4  

 
Kelompok keempat adalah dari kelompok Fensham dan Helewa. 

Kelompok ini menyarankan bahwa istilah Hari TUHAN berkembang dari 
perjanjian: ini adalah hari perang kudus yang membawa berkat bagi Israel 
dan kutukan bagi para musuh-Nya. 5   Ide ini mengkombinasikan ide dasar 
dari Mowinckel dan Von Rad dalam satu istilah: berkat bagi Israel dan 
kutukan bagi musuh-musuhnya.  

 
Jadi dapat disimpulkan bahwa keempat saran mengenai istilah ―Hari 

TUHAN‖ adalah soal mengharapkan sesuatu yang baik terjadi di masa 
depan apakah melalui berkat Allah atau keselamatan,  di satu sisi, atau 
penghakiman atau kutukan pada sisi yang lain.  Pemahaman seperti ini 
secara utuh dipahami, bahkan sangat ditekankan oleh Israel dalam era 
Amos dan bahkan bisa jadi sampai hari ini.  

 
Ada beberapa sebab mengapa Israel dalam era Amos memiliki 

penekanan yang tidak seimbang ketika mereka menginginkan akan ―Hari 
TUHAN‖ tersebut.  Sebab-sebab itu adalah pertama, kemakmuran dari 
kerajaan Israel dibawah pemerintahan Yeroboam II6 yang dikenal sebagai 
―Silver Age‖7  dan dapat dibandingkan dengan era keemasan pada masa 
pemerintahan Daud dan Salomo. Dalam era ini mereka meyakini bahwa 
Hari TUHAN sudah dekat: ada perlindungan penuh bagi umat pilihan dan 
mereka hanya menantikan kehancuran akhir bagi musuh-musuh mereka. 

                                                 
4 Smith, Amos: A Commentary, 178.  
5  Ibid, 179. 
6 Beberapa sarjana mensejajarkan kerajaan Israel dibawan Yeroboam II dengan 

kerajaan Yehuda dibawah Uziah. Dan bahkan mereka membangun persetujuan 
pemahaman bersama. Lihat Roland K. Harrison, Introduction to the Old Testament 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 884-85; Raymond B. Dillard and Tremper Longman III, 
An Introduction to the Old Testament (Grand Rapids: Zondervan, 1994), 375; Francis I. 
Andersen and David Noel Freedman, The Anchor Bible: Amos (New York: Doubleday, 
1989), 21-22; Shalom M. Paul, Hermeneia: Amos (Minneapolis: Fortress Press, 1991), 1; 
Namun karena berita khusus dari Amos bagi kerajaan utara, maka dalam artikel ini hanya 
disebutkan kondisi kerajaan Utara dibawah pemerintahan Yeroboam II.  

7 Paul, Hermeneia, 1. 
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Meskipun Ralph L. Smith menggarisbawahi bahwa ―comfort is not 
necessarily evil and uncomfortableness necessarily religious,‖8  dalam 
kasus Israel penghiburan seperti ini membawa mereka kedalam keadaan 
buruk dihadapan Allah, karena mereka melupakan bagaimana hidup 
sesuai dengan hukum Allah dan mereka hanya menekankan perlindungan 
sebagai umat pilihan Allah.  Sebagaimana Veldkamp berpendapat bahwa 
mereka menekankan diri mereka sendiri sebagai ―anak-anak Abraham‖ 
dan melupakan bahwa hal penting dalam relasi ini adalah ikatan rohani 
dengan Allah. 9  Dalam hal ini Robinson benar bahwa kemakmuran 
membuat Israel ―lulled and dulled.‖10  

 
George Adam Smith menjelaskan situasi ini secara metaforis dengan 

mengatakan bahwa ―the glare of wealth, the fulsome love of country, the 
rank incense of a religion that was without morality were thickened all the 
air of Israelites, so neither the people nor their rulers had any vision.‖11  
Umat pada masa itu memiliki karakteristik yang sama dengan manusia 
pada masa Nuh: mereka menjadi sibuk dengan makan dan minum serta 
tidak mengetahui sesuatu sampai air bah itu datang dan membinasakan 
mereka semua (band. Matius 24:38-39).  Dillard dan Longman III mengkaji 
secara historis bahwa periode kesuksesan materi dan militer pada masa 
itu adalah semata laksana matahari terbenam yang indah namun singkat 
karena secara aktual bangsa Asyur sedang membangun kekuatan mereka 
di Utara dan kedua kerajaan itu akan segera hancur dibawah tangan 
mereka.12 Kemakmuran benar-benar menutupi mata mereka untuk melihat 
fakta dan realitas bahkan kebenaran yang kekal sekalipun.  

 
Mengetahui situasi secara jelas akan membuka pengertian bahwa 

ada satu problema inti dalam kehidupan rohani Israel sehingga membuat 
mereka tidak seimbang dalam menekankan Hari TUHAN. Dalam hal ini 

                                                 
8 Ralph L. Smith, ―Amos,‖ in The Broadman Bible Commentary, vol. 7: Hosea-Malachi 

(eds. C. J. Allen; Nashville: Broadman Press, 1972), 104. 
9 Herman Veldkamp, The Farmer from Tekoa: On the Book of Amos (Ontario: Paideia 

Press, 1977), 85-86.  
10  George L. Robinson, The Twelve Minor Prophets (Grand Rapids: Baker Book 

House, 1955), 52. 
11 George Adam Smith, The Book of the Twelve Prophets, vol. 1 (New York: Harper & 

Brothers, 1928), 82. 
12 Dillard and Longman III, An Introduction to the Old Testament, 375.  
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Israel kehilangan rantai pemahaman mengenai Hari TUHAN. Harper 
menjelaskan bahwa Amos memiliki konsep baru, suatu konsep yang 
benar-benar dilupakan oleh Israel bahwa Yahweh adalah Allah yang 
beretika dan tuntutan utama bagi umat-Nya adalah keadilan dan 
kebenaran. 13 Dalam hal ini Harper menjelaskan bahwa Allah akan 
menghukum umat pilihan-Nya karena pemberontakan mereka terhadap 
perjanjian dan menghukum bangsa-bangsa lain karena pelanggaran 
hukum moral.  

 
Mengutip J. H. Jowett, Exell mengingatkan bahwa pemilihan atau 

menjadi umat pilihan tidak menciptakan rasa aman melainkan tanggung 
jawab.14 Israel melupakan tanggung jawab dalam posisi mereka sebagai 
umat pilihan. Karena itu mereka akan kehilangan perlindungan pada Hari 
TUHAN, jikalau mereka tidak mau bertobat dari semua pemberontakan 
dan dosa-dosa mereka. Jadi dengan mengatakan bahwa Hari TUHAN itu 
kegelapan dan bukan terang (5:18), berita Amos tidak bertentangan 
dengan penekanan Yoel mengenai Hari TUHAN dalam arti positif.15  

 
Sebenarnya kitab Yoel penuh dengan penekanan mengenai 

pentingnya  pertobatan (1:13-20; 2:12-17) sebelum pengumuman sukacita 
besar pada Hari TUHAN. Keil dan Delitzsch mencatat bahwa sesuai 
dengan Yoel 2:32, mereka yang akan diselamatkan adalah mereka yang 
berseru kepada nama TUHAN dan dipanggil oleh TUHAN, serta dikenal 
oleh TUHAN sebagai milik-Nya. 16 Berita ini selaras dengan rekomendasi 
Amos untuk mencari kebaikan dan bukan kejahatan agar mereka dapat 
hidup (5:14) sebelum proklamasi puncak dari Hari TUHAN yang adalah 
gelap dan bukan terang.  Sebenarnya jenis dari kegelapan ini akan 

                                                 
13 William R. Harper, The International Critical Commentary: A Critical and Exegetical 

Commentary on Amos and Hosea (Edinburgh: T&T Clark, 1979), 132. lihat juga Samuel 
Sandmel, The Hebrew Scriptures (New York: Oxford University Press, 1978), 68, yang 
menyebutkan pentingnya kewajiban bagi umat Allah dalam relasi mereka dengan Allah.  

14  J. S. Exell, The Bible Illustrator, vol. 10: Amos (Grand Rapids: Baker Book House, 
1958), 21. 

15 See Peter C. Craigie, Twelve Prophets, vol. 1 (Philadelphia: The Westminster 
Press, 1984), 163. 

16 C. F. Keil and F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament: Minor Prophets 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 287. 
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dialami oleh mereka yang tidak memberikan respons yang baik terhadap 
berita Amos dan menolak bertobat serta kembali kepada Allah yang hidup. 

 
Andersen dan Freedman menjelaskan mengenai berita mencari yang 

baik dan bukan kejahatan (5:14) dalam kaitan dengan makna Hari 
TUHAN. Andersen dan Freedman mencatat secara seksama ayat demi 
ayat dalam kitab Amos dan menyimpulkan bahwa nasehat ini adalah 
pusat dari kitab ini secara fisik. 17   Kata Wvr>DI adalah dalam bentuk Qal 

imperative dari kata vr;D' yang berarti ―mencari dengan penuh perhatian‖ 

atau dalam kitab yang lain adalah ‖mencari dan menemukan sesuatu 
secara detail (Im. 10:16; Ul. 12:5; 23;6; Yes. 62:12; Yer. 29:7).18  Dari kata 
ini kita ketahui bahwa kata  vr'd>m mewakili ―a written historical record‖ or 

―a place to search out something,‖19  yang secara alamiah ditujukan 
kepada Torah atau hukum Allah. Dari arti ini dapatlah diketahui bahwa 
rekomendasai Amos untuk mencari dan menemukan arti detail dari baik 
dan jahat akan ditemukan dalam Torah.  

 
Melakukan yang baik dan membenci kejahatan dalam kitab Amos 

sejajar dengan tuntutan untuk mencari keadilan dan kebenaran. 
Sebenarnya keadilan dan kebenaran adalah topik yang sangat ditekankan 
dalam Hukum dan menjadi pusat dari perjanjian antara Allah dan Israel. 20  
Sebagaimana Allah akan membalas kepada siapa yang sudah mengambil 
nyawa seseorang 21  karena kebenaran-Nya. Pada hari TUHAN, Allah 
juga akan menegaskan kembali klaim dari karakter moral-Nya atas 
mereka yang sudah menolak karakter moral Allah sebelumnya, dan tidak 

                                                 
17 Andersen and Freedman, The Anchor Bible, 465, melihat Amos 5:14-15 sebagai 

pusat utama dari Kitab ini karena bagian ini membagi keseluruhannya kedalam dua 
bagian seperti yang diungkapkan demikian,  ―as to be the physical center of the book 
because it divides the whole into two equal halves by word count – 1:1-5:13, 1,009 
words; 5:16-9:15, 1,006 words. But if we count laeê-tybe as a single word as it is written 
in some manuscripts, then the totals for the two halves are exactly the same: 1,004 
(1,009 – 5 // 1,006 – 2).‖  

18 R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr., and Bruce K. Waltke, Theological Wordbook 
of the Old Testament (Chicago: Moody, 1980), 198. 

19 Harris, Archer, and Waltke, Theological Wordbook, 199. 
20 Andersen and Freedman, The Anchor Bible, 481. 
21 Harris, Archer, and Waltke, Theological Wordbook, 199. 
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akan mempertahankan Israel meskipun ada relasi perjanjian yang pernah 
dibuat.22   

 
Siapapun yang sudah belajar dari pesan ini harus sadar bahwa cara 

Israel menolak hukum moral Allah bukanlah dengan cara melenyapkan 
semua kurban dan ibadah lahiriah mereka. Mereka justru masih 
melakukan semua jenis ibadah, namun tindakan sehari-hari mereka 
benar-benar bertentangan dan tidak sesuai dengan sikap mereka dalam 
ibadah. Apa yang Allah inginkan adalah justru seluruh kehidupan Israel. 
Harrelson mengatakan bahwa  Allah tidak akan mentolerir kehidupan 
religius yang terpisah dari tuntutan khusus dari perjanjian imam dalam 
bisnis, relasi politik, keluarga, atau berkaitan dengan relasi antara individu 
atau bisa jadi ibadah mereka kepada Allah menjadi suatu kebencian 
dihadapan Allah.23  Dalam bahasa modern, ini adalah bahaya sekularisme 
yang memisahkan hal-hal rohani dari hal-hal duniawi yang akibatnya 
memiliki potensi mendorong spiritualitas keluar dari dunia ini dan 
kehilangan pengaruhnya. Dalam perspektif luas, apa yang Amos lakukan 
adalah soal kepedulian relasional antara moralitas dan catatan sejarah 
serta apa yang terjadi dalam dunia. Berdasarkan pertimbangan ini, Klaus 
Koch, dikutip oleh Stuart, menyebut Amos sebagai ―moral futurists 
prophet.‖24  

 
Sangat dekat dengan ketidakhadiran dari hukum moral dan etika 

dalam ibadah Israel adalah adanya sejarah panjang dari praktek 
sinkretisme di Israel yang menyebabkan Israel memiliki 
ketidakseimbangan perspektif mengenai penekanan pada ―Hari TUHAN,‖ 
pemahaman mengenai Hari TUHAN adalah hari sukacita penuh bagi umat 
pilihan Allah, dimulai ketika Yeroboam I membangun tempat ibadah 
tandingan di Bethel dan Dan untuk membujuk Israel beribadah ditempat-
tempat tersebut dan  tidak perlu pergi ke Yerusalem lagi (I Raj. 12:29). 
Dari era ini, Israel di Kerajaan Utara menyembah patung lembu emas. 
Meskipun hal ini masih dalam perdebatan apakah penyembahan ini 

                                                 
22 Harrison, Introduction to the Old Testament, 887. 
23 Walter Harrelson, Interpreting the Old Testament (New York: Holt, Rinehart, and 

Winston, Inc., 1964), 349. 
24 Douglas Stuart, Word Biblical Commentary: Hosea-Jonah (Dallas: Word Book, 

1987), 289.  
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menyembah Allah atau patung, namun bagaimanapun perdebatan itu, 
yang jelas pada masa Amos ibadah Kerajaan Utara adalah ibadah 
sinkretistik.  

 
Tanda jelas dari kesimpulan ini adalah nampak dari karakteristik  

kekafiran yang menekankan pada aktivitas agama yang bersifat lahiriah 
yang mendominasi pemikiran Israel pada waktu itu. Performa yang akurat 
dari ritual ini adalah untuk mendapatkan berkat para ilah. Konsep ini terus 
berkembang dalam era Yunani dimana dewa akan mendegarkan dan 
menjawab doa dari imam untuk membalas dendam karena imam sudah 
mempersembahkan korban secara periodik dan konstan kepadanya.25  

 
Sebaliknya, agama sejati didasarkan pada pemahaman bahwa Allah 

sejati tidak pernah menuntut korban sebagai hukuman karena dosa-dosa 
yang dilakukan atau sebagai biaya pembalasan atas perbuatan mereka 
melawan musuh-musuh asing.26  Melainkan agama sejati menuntut 
kekudusan bahwa Allah itu berbeda dari yang lain dan yang memisahkan 
Allah dari segala sesuatu yang lain.27 Robinson mengaplikasikan bagian 
ini secara tepat ketika dia mengatakan bahwa ―the religion was much 
more than mere worship, and that it is not the smoke of the burnt offering 
that is acceptable to God, but the incense of a true and loyal heart,‖28 
tanpa memisahkan hati, pikiran dan kehendak.  

 
Jadi dapat dipahami bahwa Allah sebenarnya tidak menolak sistem 

korban Israel, melainkan cara Israel melakukannya (5:21-23), dimana 
tidak ada bedanya dengan cara bangsa-bangsa yang tidak mengenal 
Allah melakukannya. Akibatnya hal ini mengundang murka Allah dan 
bukan berkat-Nya.  

 
Cara ibadah seperti ini tidak pernah meredakan murka Allah dan 

akibatnya Allah tidak mendengar doa-doa mereka. Bagi Allah ibadah 
seperti ini adalah ibadah yang palsu, seperti praktek penyuapan dalam 

                                                 
25 Smith, The Book of the Twelve Prophets, 158. 
26 William Frederic Bade, The Old Testament in the Light of Today (New York: 

Houghton Mifflin Co., 1927), 140.  
27 Smith, ―Amos,‖ in Allen, The Broadman Bible Commentary, 104. 
28 Robinson, The Twelve Minor Prophets, 56.  
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wilayah rohani. Adalah menarik untuk mengamati bahwa praktek 
penyuapan dalam wilayah rohani dipengaruhi oleh kebiasan mereka 
mempraktekan penyuapan dalam ruang pengadilan. (5;12). Menggunakan 
formula dari Doa Bapa Kami dalam Matius 6, sikap mereka bukanlah 
suatu permohonan agar kehendak Allah dibumi jadi seperti di Sorga, 
namun justru menekan Allah agar kehendak kami terjadi di Sorga seperti 
juga dibumi. H. A. Ironside memberikan kesimpulan demikian: 

 
Outwardly, (the Israelites‘ worship) seems to have been some 
pretense to honor Jehovah … but actually He was dishonored by the 
unholy practices indulged in. Therefore He hated the feast days, and 
would not accept their offerings. (God) looked for righteousness to roll 
on as a mighty stream in the land, not for outward forms and 
ceremonies.29  

Sekali lagi, akibat mutlak dari seseorang yang mencari pembebasan 
dari murka Allah dengan hanya memberikan korban tanpa menyerahkan 
seluruh hidup mereka dihadapan Allah akan menerima hukuman dari 
Allah. Ada dua cara menjelaskan frase tidak akan terhindar dari 
penghakiman Allah sebagaimana dijelaskan oleh Amos dengan 
menggunakan metafora beberapa binatang dalam 5;19.  

 
Pertama. Pusey menyimpulkan bahwa Hari TUHAN adalah hari teror 

pada segala sisi sebelum dan sesudah, didalam dan luar, serta dibawah 
kolong langit atau tempat perlindungan mereka, dimana-mana adalah 
teror dan kematian. Apa yang manusia dapat lakukan pada saat itu adalah 
lari dari kematian kepada kematian, dari kehancuran kepada 
kebinasaan.30.  

 
Kedua, Veldkamp mengingatkan bahwa penghakiman yang tidak 

terelakkan itu akan terjadi melalui sesuatu yang  tidak disadari 
sebelumnya. Hal ini seperti ‖bahaya kecil‖ namun akhirnya 
mempertaruhkan seluruh kehidupan. Fakta bahwa kita dapat menghindar 
dari musuh besar ini seperti lari daru gua singa dan masuk ke mulut 

                                                 
29 H. A. Ironside Notes on the Minor Prophets (New York: The Bible Truth Press, 

1966), 161.  
30 E. B. Pusey, The Minor Prophets: A Commentary, vol. 1 (Grand Rapids: Baker 

Book House, 1950), 299. 
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beruang. Hal ini tidak berarti bahwa bahaya itu secara mutlak lewat. Ada 
bahaya kecil, tidak terprediksi, namun suatu faktor mematikan bagi 
manusia.31  Cara satu-satunya lepas dari penghakiman yang tidak 
terelakkan ini adalah berbalik dari semua kejahatan dan mencari Allah 
untuk mendapatkan arah hidup yang baru.  

 
Calkins menambahkan itu dengan mengidentifikasikan diri kita 

dengan kebenaran Allah. Kita akan lepas dari murka bahkan kita memiliki 
pengharapan untuk bertahan hidup.32  Daripada berpegang pada 
pemahaman Childs bahwa peran Amos bukanlah untuk menyerukan 
pertobatan melainkan mengumumkan penghakiman Allah yang total atas 
kerajaan Israel pada waktu itu,33  maka lebih tepatlah pendapat dari 
Andersen dan Freedman bahwa istilah penghakiman dalam kitab Amos 
tidak ditujukan pada nasib akhir dari orang berdosa karena masih ada 
masa depan bagi mereka yang mau bertobat dan kembali percaya kepada 
Allah.34  

 
Pertanyaan muncul, :Siapakah yang harus bertanggung jawab untuk 

membendung kesalahpahaman ini diantara umat pada waktu itu?‖ 
Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah sederhana, yaitu para nabi. 
Berdasarkan pemahaman dasarb bahwa fungsi utama dari nabi adalah 
sebagai jurubicara Allah dan  sebagai penjaga untuk membagun 
kesadaran umat bahwa Allah kadang-kadang menyatakan diri kepada 
para nabi dengan penglihatan, atau melihat.35  

 
Akhirnya dapat disimpulkan bahwa peran utama dari nabi adalah 

sebagai penjaga umat Allah dan mereka harus memberikan peringatan 
kepada umat Allah (Lihat Yeh. 3:16) sesuai dengan  apa yang Tuhan 
berikan kepada para nabi—baik dengan melihat, mendengar, atau mimpi 

                                                 
31 Veldkamp, The Farmer from Tekoa, 174.  
32 Raymond Calkins, The Modern Message of the Minor Prophets (New York: Harper 

& Brothers, 1947), 25.  
33 Brevard S. Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture (Philadelphia: 

Fortress Press, 1979), 409. 
34 Andersen and Freedman, The Anchor Bible, 7. Mereka mendukung pemahaman ini 

dengan fakta, bahwa ―Woe‖ oracle in chapters 5-6 serves as a rebuke, a denunciation, a 
warning … (and) are accompanied by earnest calls to changed conduct,‖ 461.  

35 Harris, Archer, and Waltke, Theological Wordbook, 275.  
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dll). Dalam hal ini Harrison benar bahwa nabi yang profesional pada masa 
Amos (seperti Amaziah) tidak berbicara secara kritis bagi kebutuhan 
aktual umat dan generasi waktu itu.36 Mereka juga tidak menuntun umat 
Allah secara rohani kepada kehendak Allah. Dengan kata lain, konsep 
yang salah diantara umat Allah tentang arti sejati dari ‖Hari TUHAN‖ 
disebabkan oleh, baik langsung atau tidak langsung, ketidakhadiran yang 
nyata dari nabi Allah yang sejati untuk mengkomunikasikan kehendak 
Allah.  

 
Dalam situasi kritis ini, Allah memanggil Amos, yang bukan berasal 

dari lingkaran nabi (7:14) untuk melihat dengan jelas fakta kemiskinan, 
penolakan yang keji dari orang kaya, ketidak adilan dari para penguasa 
dan imoralitas dari para imam.37  Amos menjadi seperti tukang bedah 
dalam usaha memotong tumor keyakinan yang palsu dan harapan masa 
depan yang dapat membahayakan kesehatan dari pasiennya, yaitu orang 
Israel. 38  Amos mengingatkan mereka bahwa ketika Israel merasa aman, 
sebenarnya itu adalah rasa aman yang palsu. Hari TUHAN justru akan 
datang seperti gigitan ular, yang sangat berbahaya dan mematikan dalam 
naturnya. Tidak ada seorangpun dapat lari darinya.39   

 
Allah sudah menemukan seorang yang Dia butuhkan. Seseorang 

dengan asal usul yang tidak jelas dan tanpa reputasi sebelumnya.40  
Amos menggantikan peran para nabi karena para nabi pada waktu itu 
tidak melakukan peran utama seperti yang Allah kehendaki bagi mereka. 

 

                                                 
36 Harrison, Introduction to the Old Testament, 887. 
37 Smith, The Book of the Twelve Prophets, 82. 
38 Craigie, Twelve Prophets, 163-64. 
39 Paul, Hermeneia, 186.  
40 Calkins, The Modern Message of the Minor Prophets, 15. Sebenarnya ada banyak 

perdebatan diantara para sarjana mengenai Amos yang adalah dari masyarakat strata 
bawah. (Lihat John Calvin, Commentary on the Twelve Minor Prophets, vol. 2: Joel, 
Amos, Obadiah (trans. John Owen; Grand Rapids: Baker Book House, 1979), 151, ) atau 
dari masyarakat strata atas (lihat Smith, The Book of the Twelve Prophets, 76, yang 
percaya Amos sebagai petani wol dan sudah bepergian di pasar-pasar perdagangan 
Israel). Namun kemungkinan besar adalah Amos tidak memiliki reputasi formal 
sebelumnya meskipun kita tidak dapat menghindari bahwa dia adalah seorang terdidik 
secara informal atau otodidak sehingga dia mengetahui persoalan-persolan politis pada 
waktu itu dengan baik (Smith, Amos: A Commentary, 4).    
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Akhirnya penjelasan Hari TUHAN tidak lah sempurna tanpa 
menyebutkan aspek eskatologisnya. Menurut Gary V. Smith, pandangan 
ini dikategorikan sebagai pandangan kelima. Pandangan yang berakar 
pada deskripsi kuno mengenai Theophani.41  Namun Cerny 
menambahkan intervensi penting dari Allah melalui kuasa-Nya untuk 
menekankan aspek eskatologis.42 Dillard dan Longman III  mengingatkan 
bahwa perspektif dari ―universal, end-time, cataclysmic event,‖ Amos‘ use 
of the ―Day of the Lord‖ is probably not eschatological. But, for the 
reference to a definite and future divine intrusion in judgment, though not 
the absolute end of history, this term is indeed eschatological.‖43  

 
Jadi istilah Hari TUHAN yang Amos pakai untuk mengingatkan Israel 

bahwa Allah tetap mengontrol dibalik semua bencana yang mereka alami. 
(4:6-13). Karena mereka masih tetap tidak bertobat dan melihat bencana 
ini sebagai cara Allah untuk menobatkan mareka, maka Allah akan 
mengirim penghakiman yang lebih besar dibawah istilah ―Hari TUHAN.‖44  

 
Hal ini dapat ditarik dalam hidup manusia pada hari ini. Jikalau kita 

tidak mengindahkan peringatan melalui para nabi di masa lampau, 
sebagaimana Amos ingatkan, kita akan mengalami pengalaman yang 
mengerikan. Calvin secara eksplisit menyatakan, ―the more grievously 
they offended God, the heavier judgment they gained for themselves.‖45  
Namun dengan kesiapan dan kerelaan hati untuk melakukan kehendak 
Allah46 dan mengindahkan semua pengalaman dalam hidup sebagai cara 
yang Allah pakai untuk keuntungan kita, kita akan mengalami ―Hari 
TUHAN‖ sebagai hari dimana Allah memulihkan semua kehancuran dan 
memberikan hidup baru (9:13-14) hingga kekekalan. Yang jelas bencana 

                                                 
41 Padangan Weiss yang dikutip oleh Seenam Kim, Amos: Lecture Note (El Monte: 

International Theological Seminary, 2008), 38.  
42  Quoted by Smith, Amos: A Commentary, 179. 
43  Dillard and Longman III, An Introduction to the Old Testament, 384. 
44 Secara logis, situasi yang berlawanan akan terjadi juga bagi setiap orang yang 

mengindahkan bencana atau kesulitan besar apapun sebagai peringatan Allah untuk 
bertobat, mereka akan mengalami hal yang baik pada waktu ―Hari TUHAN.‖ 

45 Commentary on the Twelve Minor Prophets, 230.  
46 Alexander MacLaren, MacLaren’s Expositions of Holy Scripture, vol. 4 (Grand 

Rapids: Eerdmans, 1952), 152, memberi suatu peringatan bahwa penyerahan hati 
adalah ―submission of tastes, will, and the whole self.‖  
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fisik yang Allah kirim tidak hanya untuk menghakimi degradasi moral 
namun juga sebagai suatu cara reformasi untuk membawa orang 
percaya47 kembali kepada Allah dalam kapasitas hidup moral dan 
religiositas mereka.48  
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Pengantar 
 

arl Marx dalam Das Kapital menyatakan bahwa asal mula dari 
kapitalisme modern ditemukan akarnya pada abad ke 16.  

 
The starting –point of the development that gave rise to the wage-labourer 
as well as to the capitalist, was the servitude of the labourer. The advance 
consisted in a change of form of this servitude, in the transformation of 
feudal exploitation into capitalist exploitation. To understand its course, we 
need not go back very far. Although we come across the first beginnings 
of capitalist production as early as the fourteenth or fifteenth century, 
sporadically, in certain towns of the Mediterranean, the capitalist era dates 
from the sixteenth century.1 

 

Max Weber mempertegas tesis dari Marx dalam karya klasiknya Etika 
Protestan dan Semangat Kapitalisme, suatu tulisan yang diluncurkan 
periode tahun 1904-05. Titik mula dari pendapat Weber adalah melihat 
keunikan dari ekonomi modern yang nota bene kapitalisme. Menurut 
Weber keunikan sistem ekonomi kapitalisme adalah bukan soal 
ketamakan, bukan mengambil keuntungan, namun asketisme demi 
melaksanakan panggilan, merasa diri secara moral bertanggung jawab 
untuk bekerja dan berhasil dalam panggilan. Dalam hal ini Weber 
memberikan contoh Benjamin Franklin dengan pernyataannya, ―Time is 
money.‖ Menurut Weber, kerangka dasar ideologis yang melandasi 
pemikiran ini secara alamiah adalah berdasarkan kepada semangat etika 
kerja. 

                                                 
1  Bottomore & Maximilien Rubel, ed, Karl Marx: Selected Writings in Sociology & 

Social Philosophy, (New York: McGraw-Hill Book Company, 1956), pp. 134-135. 
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Weber berpendapat bahwa kepercayaan agama memainkan peran 
pokok dalam perkembangan sikap yang baru terhadap kerja.  Sikap 
Weber yang kritis terhadap keyakinan agama ini menyebabkan dia 
menarik kesimpulan bahwa keyakinan agama justru menjadi penyebab 
munculnya semangat Kapitalisme.  Hal yang sangat krusial dalam analisa 
ini adalah peran yang dia berikan kepada kekuatiran seseorang akan 
keselamatan. Pada Abad Pertangahan, orang kuatir mengenai keadaan 
mereka setelah mati.  Akibatnya orang mencari kelegaan atas kekuatiran 
mereka dengan cara hidup membiara, memberikan derma, mendonasi 
uang mereka bagi perayaan misa, menghadiri misa, dll.  Situasi ini sudah 
berubah sebagai akibat dari Reformasi Protestan. Reformator Jerman, 
Martin Luther mengajarkan bahwa tidak ada peran perbuatan baik dalam 
keselamatan. Keselamatan hanya karena iman semata. Ajaran ini berarti 
bahwa tidak ada perbuatan baik yang dapat memberikan sumbangsih 
dalam keselamatan kekal—hanya karena iman semata kepada Kristus 
orang diselamatkan.  Ajaran ini mengubah makna tuntutan perbuatan baik 
tersebut dan arena untuk melakukan perbuatan baik, menurut Luther, 
adalah dunia kerja. Karena itu ajaran ini mengubah makna kerja sekuler 
sebagai pelayanan kepada Allah. 

John Calvin menyerukan hal yang sama dengan Luther, dan 
menyatakan juga bahwa Allah yang mempredestinasi seseorang untuk 
menerima keselamatan. Menurut Weber, ajaran Calvin menyatakan 
bahwa semua manusia harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan 
Allah dengan memenuhi kehendak Allah di bumi. Gagal memenuhi 
kehendak Allah, mengejar tujuan-tujuan ilahi merupakan suatu dosa. 
Jikalau seseorang mengejar keuntungan dirinya sendiri dalam hidup 
daripada mengejar tujuan Allah, maka hal ini merupakan tindakan 
pemberhalaan dan tindakan ini adalah tanda pasti bahwa seseorang 
bukanlah orang yang dipilih. Bahkan orang-orang Reformed pada abad ke 
17 mengeluarkan pernyataan untuk menghapus keraguan dalam diri 
dengan pertanyaan penguji: ‖Am I of the elect? Or of the damned? How 
can I know?2  

                                                 
2 Pernyataan ini memang sangat terkenal dalam pemikiran William Perkins, seorang 

Reformed Puritan Inggris dalam tulisannya Golden Chaine . Pernyataan ini memang 
akan merujuk kepada aplikasi dari Silogisma praktis yang dia maksudkan. Persoalan 
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Weber secara tidak langsung memang mengaitkan Calvin kepada 
munculnya kapitalisme. Di lain sisi Dia memang secara langsung 
menuduh para penganut Calvinisme menjadi pelopor dari lahirnya 
semangat Kapitalisme, secara khusus kelompok Puritan Inggris.3 Bagi 
Weber, ajaran Calvin mengenai predestinasi menjadi latar belakang orang 
bekerja keras dan munculnya individualisme.  

Di dalam hal-hal yang tidak berperikemanusiaan yang bersifat 
ekstrim, doktrin ini terutama pasti mempunyai konsekuensi bagi kehidupan 
dari suatu generasi yang telah menyerah kepada konsistennya yang baik 
sekali. Hal itu dapat merupakan perasaan kesendirian dari dalam yang 
belum pernah terjadi sebelumnya dari setiap individu....Digabungkan 
dengan doktrin-doktrin kasar transendentalitas Allah dan keburukan 
segala sesuatu yang terkait dengan daging, isolasi batin dari individu ini 
dilain pihak mengandung alasan bagi sikap yang sama sekali negatif dari 
Puritanisme terhadap semua elemen indriawi dan emosional dalam 
budaya dan agama, karena mereka tidak bermanfaat untuk keselamatan 
dan mendorong ilusi-ilusi sentimental dan takhayul yang bersifat bidah. 
Jadi ini memberikan suatu dasar bagi antagonisme fundamental terhadap 
segala jenis budaya yang menyenangkan secara indriawi. Di lain pihak, ini 
membentuk salah satu akar individualisme yang bahkan sekarang bisa 
diidentifikasi dalam tokoh-tokoh nasional dan lembaga-lembaga yang 
terdiri dari orang-orang yang memiliki masa lampau Puritan, dalam 
perbedaan yang sedemikian mencolok dengan kacamata yang cukup 
berbeda yang digunakan pencerahan (Enlightment) di kemudian hari 
untuk melihat manusia.4 

 

                                                                                                              
Weber adalah justru menarik kesimpulan sepihak tanpa melihat persoalan utama ajaran 
ini dan bahkan menarik konsekuensi ajaran ini kepada semangat Kapitalisme. Secara 
prinsipil ajaran diatas merupakan suatu teguran keras William Perkins terhadap 
kebobrokan moral masyarakat Inggris dan panggilan pertobatan untuk hidup sesuai 
dengan hukum Allah, serta merupakan suatu pastoral Perkins terhadap jemaat yang 
mengalami keraguan nurani tentang keselamatan dengan merujuk kembali kepada 
jaminan keselamatan Allah dalam Kristus melalui Kitab Suci. 

3  Max Weber, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, (Yogyakarta: Jejak, 2007), 
hal. 160-189. 

4  Weber, Etika Protestan, hal. 110-112; lihat juga catatan Weber mengenai doktrin 
Calvinistik mengenai predestinasi sebagai kemungkinan orang melakukan askese 
beragama, halaman 134. 
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Dengan meringkas pemikiran Calvin,  Weber menyatakan bahwa 
hanya ada satu wilayah dimana keraguan itu dapat dibebaskan: jikalau 
seseorang setia dalam panggilan, setia sebagai pelayan dalam semua 
kasih karunia yang Allah percayakan, dan seorang anggota yang produktif 
dari suatu komunitas. Jikalau hal-hal ini ditunjukkan maka itu adalah tanda 
bahwa seseorang sedang memuliakan Allah dalam tindakannnya dan 
karena itu dia adalah satu dari orang pilihan. Kepercayaan ini memberi 
ruang masuk kepada pemeriksaan diri dari tindakan seseorang dalam 
panggilan. Sukses dalam panggilan menunjukkan bahwa itu adalah benar-
benar sarana kehendak Allah dan memuliakan Allah. Demikian juga rajin 
dalam panggilan, usaha yang tanpa jerih lelah, dan juga asketisme 
duniawi sebagai batu penjuru dari etika kerja Protestan. Observasi dari 
kualitas ini dalam diri seseorang memberikan kelegaan bagi keraguan 
akan keselamatan dan sukses dalam panggilan seseorang. Ethos baru 
melahirkan kekayaan, namun pada saat yang sama mendekatkan diri 
kepada hal demikian bukanlah tanda dari orang pilihan, melainkan justru 
tanda dari pemberhalaan, demikian argumentasi Weber.   

 
Jadi prinsipnya adalah melakukan reinvestasi modal, siap berkorban 

demi produktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi dan menolak 
menghamburkan modal dalam kemewahan.  Secara praktis ethos 
membuktikan dirinya sedemikian ekonomis. Memang dilain sisi, Weber  
menghargai hal ini, namun disisi lain dia pesimis terhadap dunia dimasa 
depan karena akan menghasilkan dunia yang tanpa makna, tanpa hati, 
dan ketidakpuasan dimana usaha-usaha dimasa depan yang menekankan 
pribadi, makna budaya dan kreativitas justru dipindahkan kepada dimensi 
kehidupan pribadi dan kepada pengontrolan yang kuat untuk mencari 
keuntungan, manajemen serta dominasi kekuasaan birokratis. 

 
Dengan mengomentari karya klasik dari Richard Baxter Saint’s 

Everlasting Rest atau Christian Directory,  Weber mengartikulasi bahwa 
kerja keras merupakan panggilan dan Allah dimuliakan melalui disiplin 
hidup yang bekerja dan menyangkali keduniawian. Segala kegiatan yang 
terlepas dari kerja merupakan suatu kejahatan. Lebih lanjut Weber 
menjelaskan, 
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Kehilangan waktu melalui sosialitas, pembicaraan tidak menentu, 
kemewahan, bahkan tidur terlalu banyak dari yang semestinya bagi 
kesehatan...merupakan kesalahan-kesalahan moral absolut.5 

 
Weber menegaskan dari artikulasi Baxter bahwa prinsip Baxter 

dikuasai oleh khotbah-khotbah yang sangat berapi-api dan diulang-ulang 
mengenai kerja yang baik, yang melibatkan mental ataupun badan secara 
terus- menerus. Hal ini disebabkan adanya dua kombinasi dari dua motif 
yang berbeda, bahwa kerja merupakan suatu panggilan orang percaya 
untuk memuliakan Tuhan. Bahkan orang kaya tidak boleh makan tanpa 
bekerja, meskipun karena kekayaannya mereka tidak perlu bekerja untuk 
memenuhi kebutuhannya sendiri. Ada perintah yang harus ditaati oleh 
orang kaya, sebagaimana orang miskin mentaatinya.6  

 
Dampak dari pengajaran Calvin mengenai predestinasi, yang banyak 

diikuti oleh kelompok Puritan Inggris, memberikan implikasi etis dalam 
panggilan hidup bekerja.  Panggilan hidup bekerja dilihat sebagai aktivitas 
religius dan kepedulian akan signifikansi kekekalan.  Pemahaman ini 
membuka pintu berkembangnya semangat kapitalisme. Tentu saja 
semangat kerja ini tidak ada dan tidak akan terintegrasi dalam budaya 
Barat khususnya Amerika apabila ajaran ini tidak diluncurkan. 

 
Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa Weber menemukan dalam 

semangat kapitalisme, suatu kewajiban dari individu untuk meningkatkan 
kapital/modal, sebagai tujuan didalamnya. Sommum Bonum dari 
pemahaman ini adalah mendapatkan uang lebih dan lebih lagi sementara 
menghindari kesenangan. Weber menemukan dalam Calvinisme suatu 
faktor kontributif  dalam perkembangan dari kapitalisme. Menurut Weber, 
orang-orang Calvinist dengan tekun mencari untuk memperoleh jaminan 
keselamatan. Jaminan ini dapat diperoleh dengan baik melalui aktivitas 
dalam dunia yang tekun dan kerja keras; karena itu orang percaya 
melakukan fungsi ini untuk memuliakan Allah. Setiap individu harus 
bekerja tanpa henti dalam panggilannya. Ini yang disebut oleh Weber 
sebagai asketisme duniawi. Secara praktis, keuntungan pribadi dapat 
dipertimbangkan sebagai suatu tanda dari hidup yang baik, kekayaan 

                                                 
5 Weber, Etika Protestan, hal. 163. 
6 Ibid., hal 165. 
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dilihat sebagai akibat dari belas kasihan Allah, dan akibat dapat ditemukan 
sedemikian karena antusiasme mengejar keuntungan adalah bagi 
kemuliaan Allah. 

 
Membaca akses Weber yang sedemikian memang menimbulkan 

kontroversi tersendiri dari sisi sejarah dan teologi. Weber pun mengakui 
hal ini demikian dalam komentar di catatan kakinya.7 Itulah sebabnya 
Weber berpikir biarlah itu ditinggalkan demikian dalam sisi kultural. 
Persoalannya adalah apakah sedemikian gampang meninggalkan klaim 
Weber tersebut dengan mengaitkan implikasi doktrin predestinasi Calvin 
kepada semangat kapitalisme dan menerima itu secara naif sama seperti 
ketika kita menerima tuduhan bahwa Columbus bertanggung jawab atas 
perang sipil di Amerika karena mengetahui bahwa Colombus adalah 
penemu benua Amerika?8  

 
Kajian historis dan teologis dapat menolong orang percaya 

mengakses klaim diatas secara berimbang agar pemahaman demikian 
tidak menjadi berat sebelah seperti apa yang menjadi harapan interpretasi 
Weber.  Dalam hal ini, akses penjelasan diberikan dengan melakukan 
penelitian terhadap motif teologi Calvin dalam tulisan-tulisannya berkaitan 
dengan ekonomi dan kerja. Demikian juga adalah baik untuk dicatat 
mengenai personalitas Calvin untuk mengenal dia lebih jauh.  

 
Personalitas John Calvin 

  
Tuduhan-tuduhan modern terhadap John Calvin dan ajarannya 

menunjukkan betapa kurangnya informasi detail yang dapat diperoleh 
mengenai tokoh Reformator besar ini bagi kalangan modern. Apalagi 
tuduhan bahwa dia menjadi cikal bakal munculnya semangat kapitalisme. 
Dari korespondensi, karya teologis, buku tafsiran dan tata gereja yang 
ditulis oleh Calvin nampak jelas bahwa Calvin memiliki komitmen yang 
dalam terhadap mereka yang mengalami penderitaan baik secara fisik 
dan rohani. Kepedulian hati yang dalam dari seorang Calvin dapat 

                                                 
7 Weber, Etika Protestan, hal. 318-319. 
8 Ronald S. Wallace, Calvin, Geneva & the Reformation: A Study of Calvin as Social 

Reformer, Churchman, Pastor and Theologian, (Eugene, Oregon: Wipf and Stock 
Publishers, 1998), p. 96.  
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menolong kita mengakses teologinya yang penuh dengan kehangatan dan 
kasih dan bukan sebaliknya kebekuan dan kekakuan seperti yang 
dituduhkan para sarjana modern tentang dirinya. 

 
Dalam suatu konferensi di Strasbourg, Calvin mendapat berita bahwa 

wabah cacar yang melanda Strasbourg menyebabkan beberapa anggota 
dalam keluarganya meninggal dunia. Calvin menulis surat kepada 
Guillaume Farrel dan mengungkapkan perasaan hatinya bahwa dia 
sangat sedih dan hancur hatinya atas peristiwa ini. Demikian juga ketika 
istrinya meninggal dunia, sembilan tahun kemudian, dia menulis kepada 
Viret mengenai kegelisahan dirinya. Calvin menulis demikian, 

 
Although the death of my wife has been exceedingly painful to me, 
yet I subdue my grief as well as I can....You know well enough how 
tender , or rather soft, my mind is. Had not a powerful self-control, 
therefore, been vouchsafed to me, I could not have borne up so long. 
And truly mine is no common source of grief. I have been bereaved of 
the best companion of my life, of one who, had it been so ordered, 
would not only have been the willing sharer of my indigence, but even 
of my death. 9 
 
Rasa duka Calvin memang tidak terpublikasi secara umum karena 

dia menulis kepada Farel bahwa ekspresi dukacitanya tidak kelihatan 
disebabkan karena dia mengatasinya dengan cara bekerja.  

  
Calvin juga berusaha untuk memberikan penghiburan kepada 

mereka yang berduka, secara khusus dia memberikan saran kepada 
rekan hamba Tuhan dari Frankfort, yang mengalami kedukaan karena 
kehilangan istrinya. Calvin menasehati demikian, 

 
How deep a wound the death of your wife must have inflicted your 
heart, I judge from my own feelings. For I recollect how difficult it was 
for me seven years ago to get over a similar sorrow. But as you know 
perfectly well what are the suitable remedies for alleviating an 

                                                 
9 _____, Letters of John Calvin: Selected from the Bonnet Edition, (Carlisle: The 

Banner of Truth Trust, 1980), p. 104-105. 
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excessive sorrow, I have nothing else to do than to remind you to 
summon them to your aid.10 
 
Calvin juga mengungkapkan persahabatannya yang dalam dengan 

Farrel dan Viret melalui kata-kata dedikasi yang dia tuliskan dalam 
tafsirannya mengenai surat Titus. Calvin menulis, ―I think that there has 
never been, in ordinary life, a circle of friends so sincerely bound to each 
other as we have been in our ministry…. You and I seemed to be one‖.11 

 
Kelembutan hati dari Calvin diatas menunjukkan kerapuhan dan 

kekuatan dari dirinya serta sekaligus menunjukkan kepeduliannya yang 
dalam terhadap kemanusiaan. Perhatian Calvin terhadap manusia dan 
pergumulannya tertuang dalam formulasi teologianya yang terimplikasi 
dalam etika kristen mengenai peran dari barang dan benda.  

 
Tidak dapat disangkali bahwa hidup dan menjalankan panggilan 

Allah sedemikian menyatu dalam dirinya. Kasih dan persahabatan dia 
tunjukkan kepada semua orang. Sahabat dan orang asing selalu datang 
ke rumahnya dan dia selalu menyediakan penginapan bagi mereka. Salah 
seorang dari mereka ini menulis bahwa hospitalitas Calvin atas nama 
Kristus sangat terkenal di Eropa. Memang seseorang tidak dapat 
menyangkal kedisiplinan dan keteguhan dirinya, namun dia bukanlah ‖‘the 
great black phantom‘ described by his calumniators.‖12 

 
John Calvin, Keterlibatan Sosial, Ekonomi Dan Kerja 

 
Pemahaman Calvin mengenai ekonomi dan panggilan kerja 

teraplikasi baik dalam tulisannya di Institutio dan tafsiran-tafsirannya serta 
khotbah-khotbahnya.  Dalam tulisanya mengenai hidup kristen,13 Calvin 
melihat bahwa penyangkalan diri merupakan langkah pertama manusia 
lepas dari dirinya. Hal ini disebabkan karena orang percaya sudah diubah 

                                                 
10 _____, Letters of John Calvin, p. 188.  
11 John Calvin, ―To Two Eminent servants of Christ, William Farell and Peter Viret,‖ in 

Commentaries on the Epistles of Paul to the Galatians-Philemon, vol. XXI, trans. & ed. 
William Pringle (Grand Rapids: Baker Book House, 1979), p. 278. 

12 John T. McNeill, The History and Character of Calvinism, (London: Oxford 
University Press,1967), p. 231.  

13  John Calvin, Institute of Christian Religion, III.vii. 
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dalam pembaharuan budi maka dia harus bertindak bagi kemuliaan Allah. 
Bagi Calvin, penyangkalan diri merupakan jalan menuju perdamaian. 
Tidak ada sukacita dalam mengejar kemuliaan yang sia-sia dari dunia ini. 
Jikalau ada keyakinan dalam berkat Allah maka orang percaya tidak akan 
mencari untuk mempromosikan keuntungannya sendiri dengan 
mengorbankan orang lain. Tidak ada berkat di dalamnya ketika manusia 
bekerja dan terlibat dalam perampokan dan kejahatan-kejahatan lainnya.14  

 
Penyangkalan diri menjauhkan seseorang dari ketamakan dan 

mendorong seseorang menjadi murah hati.15 Calvin menegaskan lebih 
lanjut bahwa tidak mungkin kita mencari keuntungan bagi saudara-
saudara kita, jikalau kita tidak hidup menyangkal diri. Meskipun demikian, 
Calvin juga menyadari adanya tegangan dari kuasa yang mengendali 
seseorang yaitu untuk kebutuhan diri dan cinta diri. Dalam hal ini, Calvin 
menasehati agar keuntungan yang sudah dipercayakan Tuhan kepada 
kita harus diaplikasikan bagi kebaikan bersama.16 

 
Calvin mengajarkan bahwa karunia Allah dalam hidup seharusnya 

dinikmati termasuk makanan, pakaian dan keindahan dalam alam. 17 
Namun perlu diperhatikan agar dalam menikmati rahmat Allah dalam hal 
ini pun manusia tidak lupa membawa kebaikan bagi sesamanya. Mereka 
yang kuat haruslah menolong mereka yang lemah dengan dilandasi oleh 
prinsip kasih.18 Dalam tafsiran II Korintus 8:15, Calvin menyatakan peran 
dari orang kaya dalam masyarakat demikian, 

Thus the Lord recommends to us a proportion of this nature, that we 
may, in so far as every one‘s resources admit, afford help to the 
indigent, that there may not be some in affluence, and others in 
indigence.19 
 
Lebih lanjut Calvin juga menegaskan demikian, 

                                                 
14 Calvin, Institutes III.vii.9  
15 Ibid., vii.5  
16 Ibid., vii.5  
17 Ibid., x. 1,2. 
18 Lihat diskusi mengenai Calvin dan etika, Gene Haas, ―Calvin, the Church and 

Ethics,‖ in Calvin and the Church: Calvin Studies Society Papers 2001, ed. by David 
Foxgrover, (Grand Rapids: Calvin Theological Seminary, 2001), pp. 72-91.  

19 Calvin, Commentary on II Corinthians 8:15 
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. . . [H]e has enjoined upon us frugality and temperance, and has 
forbidden, that anyone should go to excess, taking advantage of his 
abundance. Let those, then, that have riches, whether they have 
been left by inheritance, or procured by industry and efforts, consider 
that their abundance was not intended to be laid out in intemperance 
or excess, but in relieving the necessities of the brethren.20 
 
Calvin juga sangat serius mengenai persoalan pencurian. Baginya 

pencurian adalah  mengambil bagian dari milik sesama. Pernyataan 
hukum dalam bentuk larangan merupakan suatu kekuatan dari hukum 
Musa dan bahwa perintah ini melarang mencuri dan mewajibkan kita 
untuk  menjaga miliki sesama.21 Calvin sangat berharap agar dalam 
komunitas sosial kita berbagi kepada mereka yang kita lihat nota bene 
dalam kesulitan, dan menolong mereka dengan kelebihan yang ada pada 
kita. Dengan membuat perbandingan selaras antara kehidupan dalam 
gereja dan masyarakat, Calvin menyatakan bahwa kesehatan rohani dari 
gereja bergantung pada komunikasi bersama dari karunia-karunia dalam 
tubuh Kristus. Dalam hal ini berbagi menjadi fokusnya dan kasih adalah 
landasannya dan bukan semangat kompetitif.22  Demikian juga kesehatan 
kehidupan sosial dan politis tergantung pada komunikasi bersama dari 
barang dan pelayanan. Calvin sadar bahwa pertukaran diantara kedua itu 
bergantung pada aliran uang dari masing-masing anggota dalam 
masyarakat.23  

 
Dalam meresponi perintah Allah secara positif terhadap larangan 

mencuri, Calvin berseru demikian,  
. . . [W]hen I see with my own eyes someone who has been 
oppressed and make no effort to help him, indeed, I am consenting to 
the thief . . . . Now isn't it the same as befriending those who steal 
when we do not attempt to repress them . . . ? We are guilty of [theft] 

                                                 
20 Calvin, Commentary on II Corinthians 8:15 
21 Calvin, Institutes, II. vi.8-9; II.viii.46. 
22 Calvin, Sermon on Deuteronomy 23:8-20, cited in Wallace, Calvin, Geneva and the 

Reformation, p. 89.  
23 Wallace, Calvin, Geneva and the Reformation, p. 89. 
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in God's sight . . . [L]et us see that we preserve and procure our 
neighbour's property as much as our own.24 
 
Demikian juga Calvin mengingatkan agar orang kaya bersikap murah 

hati kepada orang miskin dan melepaskan ketamakan mereka. Disisi lain, 
Calvin juga mengingatkan orang miskin agar mereka tidak tamak untuk 
menjadi kaya. Bagi Calvin, kedua sikap ini merupakan ekspresi 
ketidakpuasan akan berkat Allah yang akhirnya menuntun mereka kepada 
pencurian. Orang kaya dalam masyarakat memiliki tanggung jawab untuk 
memelihara orang miskin. Bukti tanggung jawab pemeliharaan itu bukan 
hanya memberikan derma secara aktif namun juga menjamin bahwa 
keadilan itu dilakukan dalam pandangan Allah. 

 
Ekspresi pemahaman teologis Calvin ini tertuang dalam Tata Gereja 

Jenewa 1541 yang dia susun.  Tata Gereja Jenewa memiliki arah yang 
detail mengenai peran diakonal gereja dan bagaimana sumber dana itu 
diperoleh. Dalam dokumen Tata Gereja ini, Calvin menyusun mengenai 
pemahamannya tentang kemurahan Allah kepada mereka yang menderita 
dan miskin.  Calvin mengaplikasikan penyataan Kitab Suci kepada orang 
asing dan mereka yang miskin25 melalui pernyataan-pernyataannya dalam 
Tata Gereja Jenewa pasal 60-62, demikian: 

 
Perlu menjaga ketat agar wisma orang sakit dan miskin itu dipelihara 

dengan baik, dan disediakan baik untuk orang sakit maupun untuk orang 
jompo yang tidak kuat bekerja lagi, perempuan janda, anak yatim piatu, 
dan orang miskin lainnya. Akan tetapi, orang-orang sakit harus diinapkan 
di tempat tersendiri, terpisah dari yang lain. Begitu juga, pemeliharaan 
orang miskin yang tersebar di kota harus berlangsung di situ, sesuai 
dengan ketetapan para pengurus. Begitu juga, selain wisma orang yang 
dalam perjalanan, yang perlu dipertahankan, harus ada penginapan 
tersendiri bagi mereka yang ternyata layak mendapat amalan khusus. 
Untuk itu perlu disediakan kamar khusus, untuk menyambut mereka yang 

                                                 
24  Benjamin W. Farley, ed and trans., John Calvin’s Sermons on the Ten 

Commandments, (Grand Rapids: Baker Book House, 1980), p. 200. 
25 Periode 1542-1561 kota Jenewa mengalami peningkatan jumlah penduduk . Hal ini 

disebabkan banyaknya para pengungsi yang datang dari Perancis akibat penganiayaan 
kepada kelompok miskin di Perancis. Calvin berusaha agar lapangan kerja terbuka bagi 
para pengungsi ini dengan membangun industri.  
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oleh para pengurus dibawa ke sana. Kamar itu tidak boleh dipakai selain 
untuk tujuan itu.26 

  
Calvin juga menegaskan dalam khotbah Ayub 31:16-23 pada tahun 

1554, sebagaimana dikutip oleh Woudstra, demikian: 
We may give to the poor but if the heart is not touched with 
compassion it will be of no avail. We should have a 'humane heart. It 
is our giving from a "free heart" that God accepts as a sacrifice of 
sweet savour. [That t]he Holy Spirit does not wish to take away 
discretion from almsgiving so that men would have no regard for how 
their goods were used.27 
 
Panggilan dirinya semakin diperluas bukan hanya dalam wilayah 

gereja melainkan juga panggilan keterlibatan dirinya dalam persoalan 
politis dan pembangunan masyarakat. Calvin menjustifikasi wilayah 
panggilan yang ekstensif ini dalam bidang kesejahteraan masyarakat 
dengan melihat dasar Kitab Suci dari Kitab Musa.  

 
Menurut Calvin, tugas panggilan Musa menggabungkan tanggung 

jawab sekular dan sakral. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa 
seorang hamba Tuhan harus memegang tanggung jawab publik dalam 
bidang politik dan sosial untuk membangun kesejahteraan publik.  Apa 
yang dia maksudkan adalah dalam tanggung jawab dirinya sebagai 
seorang warga kota, dia wajib mengembangkan kesejahteraan bersama 
dengan rela diatur oleh para politisi kota.28   

 
Harus diakui, Calvin juga merupakan seorang ―State man‖ yang 

terbaik di Eropa pada waktu itu. Dalam memoir dirinya nampak bahwa 
Calvin adalah seorang yang cakap dalam hal-hal politik, pemadam 
kebakaran, inspeksi gedung, tugas-tugas keamanan, perawatan artileri, 
pemasaran dll.29  Para dewan kota juga menempatkan Calvin sebagai 
anggota panitia karena kecakapannya dalam bidang hukum untuk 

                                                 
26 John Calvin, ―Peraturan Gereja Jenewa,‖ dalam Th Van den End, ed. Enam Belas 

Dasar Dokumen Calvinisme, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), p. 350. 
27 Woudstra, Marten H. ―John Calvin‘s Concern for the Poor,‖ Outlook, vol.32-33, 

February 1983, p. 8-10.  
28 Calvin, Institute IV. Viii.11. 
29 Wallace, Calvin, Genewa and the Reformation, 29.  
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melakukan negosiasi antara kota Jenewa dan Bern karena persoalan 
batas kota.30  

 
Calvin juga menyadari bahwa keterlibatan dirinya yang berlebihan 

dalam bidang politik dapat merusak citra dirinya sebagai pelayan Injil. 
Dalam rumor yang berkembang pada tahun 1556 karena dia sebagai 
rohaniwan tetapi terlibat banyak dalam bidang politik, Calvin menjelaskan 
posisinya dalam suatu surat yang ditulisnya pada tanggal 21 Februari 
1556 kepada Nicholas Zerkinden, sebagaimana dikutip Wallace, demikian    

 
You will ask why I should mix myself up with those affairs which do 
not become my profession, and engender great animosity against me 
among many—Though I rarely meddle with these political matters, 
and am dragged on to them against my inclination, yet I sometimes 
allow myself to take part in them when necessity requires it... I wish I 
had been at liberty to demand my exemption. But since I returned 
here fourteen years ago, When God held out his hand to me, men 
importunately solicited me, and I myself had no decent pretext for 
refusal. I have preferred to bestow my pains in pacifying troubles to 
remaining and idle spectator of them.31 
 
Calvin menyatakan bahwa keterlibatan dirinya karena tuntutan 

keharusan yang harus dia lakukan. Hal ini disebabkan karena salah satu 
karakteristik personalitas Calvin adalah seseorang yang tidak tahan 
melihat apabila terjadi ketidakdisiplinan dan kekacauan dalam kehidupan 
publik.32  Keadaan inilah yang menyebabkan dia berjuang habis-habisan 
untuk mewujudkan ketertiban dalam hidup masyarakat.  

 
Dalam upaya pembangunan ekonomi masyarakat Jenewa, Calvin 

hidup dalam kondisi masyarakat dimana peminjaman uang dengan bunga 
dilarang dan sudah berlangsung selama 750 tahun sejak Konsili Nicea 
775.  Dalam masyarakat seperti ini, Calvin membawa suatu revolusi baru 
berkaitan dengan pemahaman mengenai bunga uang. Pada waktu itu di 

                                                 
30 Wallace, Calvin, Genewa and the Reformation, 29.  
31 Ibid., 31. 
32 Ibid.  



66 JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

kota Jenewa prior Reformasi bunga uang ditetapkan bagi para peminjam 
sebesar 5% / tiga bulan.  

Calvin adalah orang pertama yang mempertanyakan metode 
interpretasi lama dari Kitab Suci mengenai persoalan menjalankan uang. 
Menurut Calvin, menjalankan uang (usury) merupakan kata lain dari 
mendapatkan laba/keuntungan/interest: 

For since no one could bear the name of usury, they used ―interest: 
but what does this mean but something which interests us, and thus it 
signifies all kinds of repayment for loans, for there was no kind of 
interest aong the ancients which is not now comprehended in this 
word.33 
 
Calvin bersihkukuh bahwa menjalankan uang dalam konteks dunia 

Kitab Suci tidaklah sepenuhnya sama sebagaimana pada abad ke 16. 
Dalam dunia Kitab Suci, perusahaan menuntut modal yang tidak terlalu 
banyak, sehingga hutang yang ada hanya bagi mereka yang dalam 
kondisi mendesak. Namun soal hutang pada abad ke 16 berbeda dengan 
dunia Kitab Suci. Menjalankan uang ini diberikan untuk produksi, sehingga 
para peminjam dapat memperoleh untung dengan metode ini dalam 
usaha atau perdagangan mereka.  

 
Calvin menolak ajaran Aristoteles yang mengatakan bahwa uang itu 

adalah steril dan tidak dapat dikembangkan. Calvin justru mengijinkan 
peminjaman uang dengan bunga. Namun harus diperhatikan dengan 
seksama disini bahwa jikalau orang miskin meminjam uang, maka 
kepadanya tidak boleh dikenakan bunga uang. Berdasarkan tafsirannya 
dalam Kitab Keluaran 22:35, Calvin menafsirkan bahwa larangan ini 
merupakan suatu pernyataan cinta kasih kepada orang miskin dan bukan 
soal larangan total mengenai penarikan bunga.34  Calvin menegaskan 
bahwa menjalankan uang dilarang dalam Kitab Suci hanya kepada orang 
miskin, ‖and consequently if we have to do with the rich…usury is freely 
permitted.‖35 Dalam hal ini Calvin memegang prinsip kasih dan keadilan 
yang proporsional. Kepada yang miskin ditunjukkan kasih dan kepada 

                                                 
33 John Calvin, Commentaries on Ezekiel 18:5-9, p. 227.  
34 John Calvin, Commentaryon the  Last Four Book of Moses , vol. 3, p. 126. 
35 Ibid; Commentary on Ezekiel 18:1-9, p. 228. 
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yang kaya dapat dinyatakan keadilan yang proporsional. Dan ini selaras 
dengan hukum Allah.  

Lebih lanjut dalam Tafsiran Mazmur 15:5, Calvin mengajukan 
pertanyaan, ‖ Whether all kinds of usury are to be put into this 
denunciation, and regarded as alike unlawful"?36 Calvin menegaskan 
mengenai peran dari orang kaya dan keharusan menunjukkan kemurahan 
kepada orang miskin serta menegaskan bahwa larangan total mengenai 
bunga uang justru akan membuat yang meminjam terjebak terus dalam 
meminjam dan akhirnya membuat dia berdosa. 

 
Calvin memang memberikan alternatif yang berani dalam melakukan 

revisi pemahaman sebelum Reformasi dalam hal kasus-kasus khusus 
diatas. Selanjutnya dia memberikan aturan sederhana,  

There is no worse species of usury than an unjust way of making 
bargains, where equity is disregarded on both sides. Let us then 
remember that all bargains in which the one party unrighteously 
strives to make gain by the loss of the other party, whatever name 
may be given to them, are here condemned….If we condemn all 
without distinction, there is a danger lest many, seeing themselves 
brought into such a strait, as to find that sin must be incurred, in 
whatever way they can turn themselves, may be rendered bolder by 
despair, and may rush headlong into all kinds of usury, without choice 
or discrimination. On the other hand, whenever we concede that 
something maybe lawfully done this way, many will give themselves 
loose reins, thinking that a liberty to exercise usury, without control or 
moderation, has been granted them. In the first place, therefore, I 
would, above all things, counsel my readers to beware of ingeniously 
contriving deceitful pretexts, by which to take advantage of their 
fellow-men, and let them not imagine that any thing can be lawful to 
them which is grievous and hurtful to others. 37 
 
Calvin juga menjelaskan soal menjalankan uang dalam batas yang 

ditoleransi dalam bagian yang lain, demikian, 

                                                 
36 John Calvin , Commentary on Psalm 15:5, in Calvin’s Commentary, Vol. IV: Joshua 

Psalms 1-35, ed. by Henry Beveridge, (Grand Rapids: Baker Book House, 1979), p. 212.  
37 Calvin, Commentary on Psalm 15:5, p. 212.  
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It is abudantly clear that the ancient people were prohibited from 
usury, but we must needs confess that this was a part of their political 
constitution. Hence, it follows, that usury is not now unlawfully, except 
in so far as it contravenes equity and brotherly union…. To exercise 
the trade of usury, since heathen writers accounted it amongst 
disgraceful and base modes of gain, is much less tolerable among 
the children of God; but in what cases, and how far it may be lawful to 
receive usury upon loans, the law of equity wil better prescribe than 
any lengthened discussions.38 
 
Meskipun Cavin menerima bahwa peminjaman uang dengan bunga 

dapat dilakukan namun dia juga menunjukkan ketidaksukaan pribadi 
terhadap praktek ini.  Dia rindu agar tidak ada seorangpun mengambil 
profesi menjadi penjalan bunga uang. Bagi dia profesi ini adalah 
memalukan, karena sementara orang lain bekerja keras untuk 
mempertahankan kehidupan mereka, justru para ―money-mongers‖ hanya 
duduk-duduk saja menjalankan kerja mereka demikian tanpa melakukan 
sesuatu serta malah menerima upah dari usaha orang lain.39  Karena itu 
dia percaya bahwa tidak seorangpun yang menjalankan profesi ini dapat 
ditoleransi dalam suatu struktur komunitas yang sehat.40 

 
Calvin memang tidak dapat menyangkali bahwa para penjalan bunga 

uang adalah orang yang mengerikan. Dan para penjalan bunga uang ini 
disebutnya sebagai ―bloodsuckers,‖41 karena mereka yang meminjamkan 
uang cenderung berbalik menjadi jahat dan kehilangan cinta kasih bagi 
saudara-saudara mereka dimana sebenarnya Allah dalam hal ini 
melarang  menjalankan uang. Calvin dalam hal ini membedakan soal 
meminjam demi penanaman modal dan meminjam kepada orang miskin. 
Karena itu Calvin memang mengijinkan peminjaman dalam skala terbatas 

                                                 
38 Calvin, Commentary on the Four Last  Books of Moses, vol. 3, ed. by Henry 

Beveridge, p. 132. 
39 Calvin, Commentary on Psalm  15:5, p. 213. 
40 Calvin, Commentary on Ezekiel 18:5-9, in Commentaries on the Prophet Ezekiel, 

vol. II, ed. by Henry Beveridge, (Grand Rapids: Baker Book House, 1979), p. 227. 
41 John Calvin, Commentary on Jeremiah 22:13,in Commentaries on the Book of the 

Prophet Jeremiah and The Lamentations, vol. III,  ed. & trans. by Henry Beveridge, 
(Grand Rapids: Baker Book House, 1979),  p. 96. 
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atas dasar pengembangangan modal usaha.42 Meskipun demikian bunga 
uang haruslah bersifat moderat. Janganlah seseorang terus meminjam. 
Bahkan dalam komunitas gereja, seharusnya tidak ada hal demikian; 
janganlah seorangpun menarik bunga dari orang miskin. Nilai bunga 
seharusnya tidak lebih dari 5% sebagaimana yang diijinkan oleh hukum 
Allah.43 

 
Calvin dalam ajarannya sangat waspada dan memberikan nasehat 

seksama mengenai menjalankan uang mengingat keberdosaan manusia. 
Dia mengingatkan bahaya dari meminjamkan uang karena para pemberi 
pinjaman dapat berbalik menjadi orang yang tamak dan tidak perduli 
karena hanya mau meminjamkan uangnya hanya kepada orang kaya 
saja, karena mereka tahu mereka akan menerima upah dari investasi 
mereka. Ketika meminjamkan kepada orang miskin, para pemberi 
pinjaman ini dapat terjebak menjadi perampas dan pemakan bagi mereka 
yang miskin.44 Kepada orang kaya, Calvin juga mengingatkan bahwa 
orang miskin merupakan bagian dari hidup mereka juga karena mereka 
adalah manusia yang sama seperti mereka.45 Calvin dalam hal ini 
bermaksud menyatakan bahwa jikalau seseorang menjadi kaya itu bukan 
karena keterampilannya semata namun merupakan buah dari berkat 
Allah. Manusia tidak dapat memperoleh sesuatu dengan ketekunan dan 
kerajinan mereka kacuali sejauh Allah memberkati mereka dari atas.46 
Karena itu orang kaya janganlah sombong, karena kekayaannya adalah 
berkat Allah. Wallace, dengan mengutip Calvin, mengomentari demikian, 
―But if a man has his own property given to him by God, he equally, has 
his own poor whom he must also see as placed stategically around him by 
God. Such poor people belonged to the rich as did their own families.‖47 

                                                 
42 Andre Bieler, The Social Humanism of Calvin, trans. P. T. Fuhrmann, (Richmond: 

John Knox, 1964), p. 56.  
43 John Calvin, Sermon on Deuteronomy 23:8-20, cited in Wallace, Calvin, Geneva 

and the Reformation, p. 89.  
44 John Calvin, Commentary on Psalm 15:5, p. 213.  
45 John Calvin, Commentary on Isaiah 58:7, in Commentaries on the Book of the 

Prophet Isaiah, vol. III,  trans.by William Pringle, (Grand Rapids: Baker Book House, 
1979), p.  234. 

46 Calvin, Commentary on Deuteronomy  8:17 in Commentaries on The Four Last 
Books of Moses, vol. 1, (Grand Rapids: Baker Book House, 1979), p. 401. 

47 Wallace, Calvin, Geneva and the Reformation, p. 90.  
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Pada eranya Calvin sangat mendorong dibukanya lapangan kerja 

baru, seperti pabrik pakaian dan batik cetak serta apotik hidup. Industri 
sutera diperluas dimana orang muda diajar keterampilan menenun sutera 
oleh seorang ahli dari Lyons, dan pohon-pohon mulberry ditanam untuk 
membudidayakan ulat sutera.  Catatan menunjukkan bahwa pemerintah 
terlibat dalam keputusan mengenai perdebatan perdagangan, 
membekukan upah pada tahun 1559 dengan melarang para tuan dan 
pekerja dalam industri percetakan untuk membentuk kelompok penekan 
yang diperhitungkan untuk mendorong upah buruh naik atau turun, 
memberikan jaminan keamanan kerja bagi para buruh, dan jaminan hari 
kerja efektif bagi para tuan.  

 
Calvin dan para pelayan Tuhan di Jenewa seringkali turun tangan 

jikalau ada persoalan yang timbul. Calvin banyak belajar ketika dia ada di 
Strasbourg bahwa kesejahteraan kehidupan komunitas dapat ditunjang 
dengan berdirinya pabrik dan perdagangan yang baik. Dalam hal ini, 
Calvin tidak dapat memungkiri peran besar dari pemerintah dalam hal 
menstimulasi perdagangan dan dalam hal yang sama menjadi mediator 
untuk mendistribusikan aliran kekayaan ke bawah sehingga dapat 
menjangkau orang miskin dan juga orang kaya.48  

 
Calvin mengingatkan juga bahwa upaya pendistribusian kekayaan 

dapat berjalan dengan lebih baik apabila ada dalam era perdagangan 
yang diatur dengan baik. Dalam hal ini tugas gereja secara khusus para 
diaken menjadi mediator dari kedua kelompok ini, khususnya dalam 
gereja. Melalui visitasi, mereka dapat menjadi mediator membawa 
bantuan agar dapat tercipta kesejahteraan dalam  gereja. Dalam tata 
Gereja Jenewa 1541, Calvin berusaha mempertahankan suatu komunitas 
yang ramah-tamah dan bukan semangat individualisme sehingga dalam 
komunitas apabila terdapat orang tua yang tidak dapat lagi bekerja, orang 
sakit, para janda, yatim piatu dan orang miskin lainnya, mereka masih 
dapat tetap terpelihara dengan baik. Dalam kategori mereka yang 
melayani dalam kesejahteraan komunitas gereja, Calvin menyarankan 

                                                 
48 Wallace, Calvin, Geneva and the Reformation, p. 90. 
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agar mereka yang melakukan hal ini adalah seorang yang fulltimer, 
seorang administrator yang baik dan dibayar dengan pantas.49 

 
Calvin dan Semangat Kapitalisme? 

Secara pasti memang Weber mengkritik Calvinisme daripada Calvin. 
Namun efek dari pemikiran Weber memberikan akibat kepada suatu 
gambaran dari seorang Calvin yang hanya berusaha menimbun 
kekayaan. Efek ini pun juga bukan merupakan suatu kesimpulan, 
melainkan suatu tarikan jelas dari pemikiran Weber yang mengaitkan 
Calvin dengan kapitalisme. Artinya Weber bukan hanya secara 
terselubung berpendapat mengenai relasi Kapitalisme dan Calvin, tetapi 
dia pun juga sendiri memberikan kesimpulan mengenai pemahaman 
Calvin tentang predestinasi dengan kapitalisme. Dan tentu saja hal ini 
merupakan suatu kekeliruan dalam mengakses pemikiran Calvin. Calvin 
justru mewaspadai kekayaan tersebut sebagaimana dijelaskan diatas 
karena kekayaan dapat menjauhkan seseorang dari Allah, dan justru 
terkadang orang fasik lebih kaya daripada orang benar dalam dunia ini.  

Memang pendapat Calvin mengenai laba/keuntungan berbeda 
dengan Luther dan Thomas Aquinas, karena Calvin percaya pada laba 
yang moderat tidak lebih dari lima persen dan bersikukuh pada kondisi 
tertentu. Keuntungan justru jangan ditarik dari orang miskin; transaksi 
harus dilakukan atas dasar persamaan, dan melayani kebaikan bersama 
serta baik bagi kreditor dan debitor harus mendapat untung.   Bagi Calvin 
pada masanya adalah tidak mungkin melakukan bisnis tanpa menarik 
keuntungan. Dia menolak bahwa Kitab Suci berisi suatu larangan absolut 
mengenai keuntungan. Dia juga menolak teori umum Abad Pertengahan 
bahwa uang adalah mandul. Mungkin dapat dikatakan bahwa Calvin 
melangkah sedikit lebih jauh dalam membenarkan suatu teori dengan 
melihat perbandingan pelaksanaan secara praktis dimana praktek ini 
secara praktis justru sudah dilakukan secara meluas. 

Bahkan adalah tidak benar bahwa Calvin menentang semua 
kesenangan. Diatas sudah dicatat bahwa diapun menikmati apa yang 
namanya kesenangan (pleasure). Pandangan bahwa dia mendukung 
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pelaksanaan asketisme mutlak adalah suatu kesalahan. Calvin memang 
bekerja keras meskipun dia tidak menghasilkan banyak uang. Sebaliknya 
banyak pengikutnya bekerja keras dan beberapa dari mereka 
menghasilkan banyak uang. Tetapi justru hal ini bukan menjadi tujuan 
Calvin. Signifikansi Calvin dalam sejarah bukanlah soal ekonomi. 
Melainkan penekanan dia dalam hidup adalah hidup manusia ada 
dibawah penghakiman Allah.  

Meskipun  Calvin meyakini bahwa orang kaya harus dapat berbagi 
dengan orang miskin, hal ini tidak berarti bahwa Calvin menghapus 
perbedaan antara orang kaya dan miskin berkaitan dengan transaksi 
perdagangan. Disisi lain dia juga menyadari bahwa perbedaan yang 
ekstrim antara kedua kelompok ini merupakan suatu kejahatan yang tidak 
dapat ditolerir. Calvin menafsir II Kor 8:14 berkaitan dengan membangun 
keseimbangan sebagai suatu ―fair proportioning of our resources that we 
may, so far as funds allow, help those in difficulties that there may not be 
some in affluence and others in want.‖50   

Calvin percaya bahwa perintah Kristus mengenai ―juallah seluruh 
milikmu dan bagikan itu kepada orang miskin‖ dalam situasi tertentu 
menuntut memberikan modal dan juga pendapatan. Calvin sangat 
berharap agar meskipun orang menjadi kaya, dia tidak seharusnya 
membangun jurang pemisah yang dalam antara dia dan orang miskin 
disekitarnya.  Orang kaya harus mengerti bahwa mereka adalah 
penatalayan dari apa yang dia miliki dan berbagi dengan sesama yang 
membutuhkannya, ―It is indeed thine, but on the condition, that thou share 
it with the hungry and thirsty, not that thou eat it thyself alone.‖51 

 
Semangat Calvin dalam hal ini sebenarnya jauh dari semangat 

Kapitalisme dan bahkan dia sangat menolak masyarakat yang bersifat 
kompetitif yang hanya mengejar keuntungan semata dengan cara 
penindasan terhadap sesamanya, sekalipun dilakukan secara 

                                                 
50 Calvin, Commentary on 2 Corinthians 8:13 in Commentary on the Epistles of paul 

the Apostle to the Corinthians, trans. John Pringle, (Grand Rapids: Baker Book House, 
1979), p. 295. 

51 Calvin, Commentary on Isaiah 58:7, p. 234   
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terselubung.52  Calvin selalu mengingatkan mengenai akibat yang 
mematikan dari ketamakan. Ketamakan, menurut Calvin, adalah api yang 
tidak terpadamkan dan tidak dapat ditolak dalam jiwa serta bersifat 
merusak kebaikan individu dan masyarakat.53 Dia mengkritik mereka yang 
menggunakan kekuasaan finansial mereka untuk menarik uang dari orang 
lain kepada diri mereka sendiri.54 Dia mengekspresikan 
ketidaksetujuannya dengan mengatakan bahwa ketika harga-harga naik, 
para pedagang kaya menimbun dagangan mereka agar supaya harga 
dapat dikuasai dan bahkan lebih tinggi lagi harga diharapkan. Akibatnya 
hal ini mencekik orang miskin.55  

 
Calvin percaya bahwa tidak satupun dalam dunia perdagangan 

adalah legal jikalau itu justru melukai orang lain. Semua tawaran dimana 
salah satu kelompok berjuang untuk meraup keuntungan dengan kerugian 
dari pihak lain merupakan suatu tindakan yang dikutuk.56 Ide mengenai 
bentuk persaingan dalam perdagangan yang dapat menolong masyarakat 
justru tidak ada dalam pikirannya. Dia malah berharap menahan 
semangat kompetitif daripada menjadikannya semangat inti dalam 
masyarakat.57  Calvin memang sangat setuju untuk mengembangkan 
perdagangan, dan dia menjernihkan persoalan mengenai menjalankan 
uang—karena masyarakat Abad Pertengahan tahu secara teori bahwa 
hukum melarang mereka melakukan demikian, namun secara praktis 
mereka tetap melakukannya—sehingga tidak menimbulkan suatu 

                                                 
52 Kropotkin, seorang anarkis pun, mengakui bahwa hukum alam adalah hukum 

kooperasi, saling membantu daripada bertarung. Dalam setiap spesies dukungan timbal 
balik adalah aturan mainnya. Sebaliknya Thomas Hobbes mengakui bahwa manusia 
dalam masyarakat melakukan suatu pertarungan yang berkelanjutan. Lihat Wallace, 
Calvin, Geneva and the Reformation, p. 94-94. 

53 John Calvin, Commentary on Amos 8:5 in Commentaries on the Twelve Minor 
Prophets, vol. II, (Trnas & ed. John Owen, (Grand Rapids: Baker Book House, 1979), p. 
305 ; Commentary on I Corinthians 11:3, pp. 353-354.  

54 John Calvin, Commentary on Jeremiah 5:28, in Commentaries on  the Book of the 
Prophet Jeremiah and the Lamentations, trans. & ed. John Owen, (Grand Rapids: Baker 
Book House, 1979), pp. 305-307 

55 Wallace, Calvin, Geneva and the Reformation, p. 95.  
56  Calvin, Commentary on Psalm 15:5. p. 212-213. 
57 Dalam hal ini Troeltsch menyatakan bahwa etika Calvin membuka pintu masuknya 

semangat Kapitalisme, lihat E. Troeltsch, The Social Teaching of the Christian Churches, 
vol. II, (London, 1931), p. 912. 
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kontradiksi antara teori dan praktek. Karena itu tidak mungkin  untuk 
mengatakan disini bahwa Calvin membuka jalan mula-mula bagi 
pembenaran religius terhadap era individu yang bersifat kompetitif dalam 
perdagangan.  

 
Weber memang memberikan tantangan sosiologis terhadap efek 

pemikiran religius. Yang menjadi suatu persoalan dalam akses Weber 
adalah mengaitkan doktrin predestinasi dan silogisma praktis abad ke 
tujuh belas dalam keterkaitan dengan terbentuknya sistem ekonomi 
kapitalisme. Motif argumentasi dari dua sisi disiplin memang berbeda. Di 
satu sisi Weber memberikan tuduhan besar terhadap Calvin dan 
Calvinisme dalam kepeduliannya  terhadap sistem ekonomi. Sementara 
Calvin dan Calvinisme dengan doktrin predestinasi ini berusaha untuk 
menelanjangi kepicikan manusia karena dosa yang telah merusak 
manusia. Calvin menjelaskan tujuannya dengan membahas doktrin ini 
dalam khotbahnya demikian, 

Moreover, we gather from this passage that the doctrine of 
predestination does not serve to carry us away into extravagant 
speculations, but to beat down all pride in us and the foolish opinion 
we always conceive of our worthiness and deserts, and to show that 
God has such free power, privilege and sovereing dominion over us 
that he may reprobate whom he pleases and elect whom he pleases; 
and thus, by this means, we are led to glorify him and further to 
acknowledge that it is in Jesus Christ he has elected us, in order that 
we should be held fast under the faith of his gospel.58  
 
Lagipula dengan menyebut predestinasi dan silogisma praktis abad 

ke -17 sebagai pintu terbukanya suatu sistem ekonomi kapitalisme, 
dengan standar asketisime marupakan suatu kesimpulan yang bias. 
Calvin dan para pemegang Calvinisme kemudian melihat sisi doktrinal ini 
dalam perspektif standar kehidupan yang bergerak dari Kitab Suci tentang 
bagaimana melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu secara benar 
berkaitan dengan panggilan hidup setiap hari. Sepertinya ada perbedaan 
standar yang dilihat oleh Weber dalam kasus ini. Bagi para Calvinist 
menikmati kesenangan (pleasure) berbeda secara definitif seperti apa 

                                                 
58 John Calvin, Sermons on the Epistle to the Ephesians, (Carlisle, PA: The Banner of 

Truth Trust, reprinted 1975), p. 48.  
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yang didefinisikan oleh Weber, yaitu menghindari asketisme duniawi. 
Apalagi seperti tuduhan Weber bahwa asketisme ini untuk melakukan 
reinvestasi modal untuk mencapai produktivitas dan efisiensi tinggi. Justru 
Calvin dan para pengikut Calvin kemudian menetapkan standar 
kesenangan itu dalam perspektif Injil, seperti yang sudah dijelaskan diatas 
berkaitan dengan pemikiran Calvin mengenai modal, ekonomi dan 
keseimbangan.  Sebaliknya berdasarkan prinsip ―an equality of 
proportional right,‖59 Calvin justru tidak membuka peningkatan modal 
dalam tujuan untuk modal itu sendiri, melainkan untuk tujuan melayani 
kebaikan bersama dan membangun kesejahteraan publik termasuk tanpa 
mengabaikan diri secara pribadi.  

 
Kesimpulan 

 
Dari penjelasan diatas jelas ditemukan bahwa tidak mungkin seorang 

yang sangat peduli terhadap kemanusiaan dan menyusun 
pemahamannya berdasarkan terang Kitab Suci tentang Allah yang sangat 
mengasihi manusia dan peduli kepada orang miskin serta menderita dapat 
berpikir untuk membuka peluang justifikasi religius mengenai timbulnya 
suatu semangat Kapitalisme. Isu berbeda yang dimunculkan oleh Weber 
merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bahwa orang bebas 
membawa asumsi, metodologi, nilai-nilai dan bahkan agenda terhadap 
tugas-tugas historiografi.  

 
Banyak yang melakukan pembacaan sejarah dalam terang masa 

depan atau bahkan mengisolasikan tema-tema tertentu dari kerangka 
teologi dan intelektual dimana seseorang hidup dan berkarya. Studi-studi 
mengenai Calvin membawa revolusi besar hari ini, bukan karena Calvin 
berubah dalam dirinya melainkan karena para sarjana berubah. Persoalan 
yang timbul dengan mengajukan tuduhan-tuduhan kepada John Calvin 
adalah karena kurangnya penelitian yang lebih detail untuk memahami 
Calvin dalam konteksnya.  

 
Banyak sarjana justru terjebak dalam pemahaman untuk memahami 

Calvin dalam konteks sebelum dirinya atau era sesudah dirinya, bahkan 

                                                 
59 Calvin, Commentary on II Corinthians 8:13 in Calvin Commentary on the First and 

Second Corinthians, p. 294.  
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terjebak dalam ide-ide Humanisme, Skolastik Abad Pertengahan, faktor 
budaya, paradigma berteologia, perhatian kepada ekonomi dll. 
Sebenarnya pendekatan yang lebih baik jikalau penelitian terhadap diri 
dan tulisan-tulisannya dapat dilakukan secara lebih komprehensif lagi, 
agar kesan yang selama ini dibawa tidak membentuk opini umum yang 
seharusnya tidak terjadi karena melakukan penelitian sepihak terhadap 
dirinya. Generalisasi penilaian akan semakin diperkecil jikalau 
pemahaman Calvin dalam konteks dipahami secara berimbang.  Muller 
menyatakan, 

Even so, the specifies of Calvin‘s thought ought to be read not 
against a generalized background of the ―Reformation‖ and 
―Renaissance movements‖ or of the ―Middle Ages‖ but rather against 
a background of specific ideas, documents, and individuals that 
impinged on or influenced Calvin‘s thought. On the one hand, 
generalized conceptions of the Middle Ages, Rennaisance, and the 
Reformation fail to do justice to the complexity of history—and, on the 
other hand, they fail to illuminate the very specific trajectories of 
thought that bear directly on the specific of Calvin‘s own work. 
Calvin‘s humanistic foundations and method must be examined with 
specific  reference to the humanism of his readers and partners in 
theological conversation. For example, it is of little use to campare 
Calvin‘s rhetoric to Cicero‘s without also examining in some detail the 
ways in which classical rhetorical forms were understood in Calvin‘s 
own time and the context in or through which he appropriated those 
forms.60  
 
Sangat disayangkan bahwa Weber dalam tuduhannya kepada Calvin 

banyak meneliti dari satu tulisan Calvin, yaitu dari magnus opus Calvin 
Institutes of Christian Religion61, tanpa melihat secara komprehensif 
semua tulisan-tulisan Calvin. Apalagi dalam melemparkan kemungkinan 
syak wasangka itu perlu juga dilihat dalam konteks percakapan teologis 
Calvin dengan zaman dimana dia hidup dan berkarya. Satu bahaya besar 
dalam studi hari ini adalah membaca disiplin yang lain tanpa 
mempertimbangkan sense of interdisciplinary dari locus teologia yang 

                                                 
60 Richard A. Muller, The Unaccomodated Calvin: Studies in the Foundation of a 

Theological Tradition, (Oxford: University Press, 2000), p. 185.  
61 Weber, Etika Protestan, hal. 108.   
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menjadi fondasi dasar beretika dalam hidup. Pendekatan terhadap disiplin 
ilmu yang lain secara khusus bergerak dalam simpul-simpul tesis 
beragama harus didasari dengan pemahaman yang komprehensif 
mengenai teologia dan keyakinan yang dibangun diatasnya agar tidak 
menimbulkan kontroversial dari sisi ilmu yang lain. Meskipun sah-sah saja 
orang dapat berpendapat dalam penelitian terhadap sesuatu topik atau 
isu.    

 
Fenomena sosiologis tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai 

formulasi teologia dan sebaliknya formulasi teologis juga bukan sekedar 
suatu teori internal belaka, melainkan seharusnya dapat memberikan 
suatu formulasi praxis yang nyata dalam suatu kehidupan baik dalam 
komunitas maupun dalam hidup pribadi.  Perbedaan metodologi 
pembahasan dapat memberikan kesimpulan yang beragam apalagi 
didukung oleh bias ilmu dan agenda keprihatinan. Meskipun demikian, 
pendekatan terhadap suatu disiplin sebaiknya dibawa dalam metodologi 
disiplin ilmu itu sendiri tanpa memaksakan suatu metodologi lain masuk ke 
dalam metodologi yang lain, yang akhirnya dapat menimbulkan 
kesimpulan yang kontroversial dan mungkin absurd dalam disiplin ilmu 
tertentu tersebut. 

 
Keyakinan teologia yang bergerak dari Kitab Suci dimanifestasikan 

secara konkrit dalam prinsip etis kehidupan yang terintegrasi dengan baik 
dalam hidup sehari-hari dan bukan hanya sekedar demi hidup di masa 
depan. Calvin justru sangat menekankan aplikasi praktis dari doktrin 
predestinasi untuk menjiwai semangat kehidupan berkarya dan hidup 
dalam dukungan satu dengan yang lain secara kooperatif dengan 
mewaspadai semangat kompetitif yang dapat menjerumus seseorang 
kepada kejahatan.  Bahkan jikalau dibaca secara dekat pemikiran Calvin 
maka dia lebih cenderung membangun semangat kooperatif dengan 
sistem ekonomi koperasi daripada sistem kompetitif dengan semangat 
kapitalisme. Jadi dalam hal ini, Calvin sama sekali tidak membuka pintu 
Kapitalisme. Hanya para sarjana modern yang membaca demikian dalam 
bias pembacaan disiplin ilmu yang berbeda.  

 
Totus Tuus, Dominus 
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Berbuat Salah Itu Manusiawi, 
Mengampuni Itu…(Manusiawi Ataukah Ilahi?)”: 

Menyelami Pengampunan Kristiani 
 

Amos Oei 
 

erita Injil berkaitan erat dengan pengampunan.  Melalui Injil, kita 
mendengar kabar baik tentang pengampunan yang kita terima dari 

TUHAN dAN perintah yang kita terima untuk mengampuni satu sama lain. 
Kita diampuni dari dosa, kita diampuni dalam pertobatan, dan kita 
diampuni untuk hidup baru. Pengampunan mungkin bukan hanya 
karakteristik paling unik dari iman Kristen, melainkan juga tanggung jawab 
paling penting dalam hidup kristiani.   
 

Setiap orang sedikitnya tahu tentang pengampunan. Paling tidak, 
orang pada umumnya akan menghargai cerita Tuhan Yesus tentang anak 
yang hilang. Cerita yang menyaksikan pengalaman saling mengampuni 
atau diampuni akan memberikan inspirasi. Walaupun demikian, hal ini 
tidak berarti bahwa mengampuni atau diampuni gampang untuk dilakukan 
atau mudah untuk dipahami. Pengampunan sangat kompleks, termasuk 
pengampunan dalam konteks kekristenan. Mengingat kekompleksan yang 
ada, melalui artikel ini saya akan menyelami definisi pengampunan yang 
dibuat oleh Henry Nouwen. Menurut Nouwen, yang juga dikutip oleh Philip 
Yancey dalam bukunya, What’s so Amazing about Grace?, 1  
pengampunan adalah ―kasih yang dipraktekkan di antara orang-orang 
yang tidak mengasihi dengan sepatutnya‖ (love practiced among people 
who love poorly).  

 
Masalah Pengampunan: Suatu Sketsa Singkat 

 
Apa yang membuat pengampunan sebuah masalah yang kompleks? 

Sementara konsep pengampunan itu sendiri mungkin sederhana atau 
bahkan menjadi pengalaman kita sehari-hari, dalam kenyataannya 
pengampunan selalu memperhadapkan kekristenan dengan sejumlah 

                                                 
1 Philip Yancey, What’s so Amazing about Grace? (Grand Rapids: Zondervan 

Publishing House, 1997), 92. 
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kesulitan eksistensial dan pastoral. Pertanyaan-pertanyaan sering muncul. 
Misalnya, apakah dalam situasi tertentu dibenarkan untuk mengampuni? 
Apa syarat-syarat yang mungkin diperlukan untuk mencegah 
pengampunan menjadi anugerah murahan, pelarian dari tanggung jawab 
dan kegagalan, atau cara pengecut untuk menghindari konfrontasi dengan 
kebenaran tentang suatu kenyataan yang menyakitkan? Kapan saat yang 
tepat untuk mengampuni? Ketika orang lain berbuat salah kepada kita, 
bagaimana kita bisa mengampuni dengan tulus tanpa ada rasa ingin balas 
dendam? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering memusingkan banyak 
orang. Tidak heran banyak buku sudah ditulis untuk mendiskusikan topik 
pengampunan.2 

 
Kita hidup di jaman yang menyaksikan kekejaman dan tindak 

kekerasan, termasuk kamp konsentrasi dan pembunuhan massal. Kita 
bisa merasakan sentimen dan kebencian dari mereka yang secara pribadi 
mengalami penderitaan, tragedi, dan viktimisasi. Elie Wiesel membuat 
petisi kepada TUHAN di tahun 1995 dalam peringatan 50 tahun 
berakhirnya Perang Dunia II dan pembebasan Autschwitz. Begini bunyi 
petisinya: ―TUHAN yang mengampuni, jangan ampuni mereka yang 
menciptakan tempat seperti ini [Autschwitz]. TUHAN yang murah hati, 
jangan bermurah hati terhadap mereka yang membunuh anak-anak orang 
Yahudi di sini.‖3 Doa sedemikian membuat orang tidak nyaman. Namun, 
doa itu membuat jelas betapa sulit bagi banyak orang dalam hidup ini 
untuk mengampuni dan diampuni. Bahkan, sang puitis Heine pernah 
berkusar: ―Tidak begitu susah untuk mengampuni musuh-musuh kita – 
tapi hanya setelah mereka semua sudah digantung mati!‖ Nietzsche 
bahkan menganggap diskusi tentang pengampunan terhadap musuh 

                                                 
2 Diantaranya: E.L. Worthington, Jr. (Ed.), Dimensions of Forgiveness: Psychological 

Research and Theological Perspectives (Philadelphia: Templeton Foundation Press, 
1998); Geiko Muller-Fahrenholz, The Art of Forgiveness: Theological Reflection on 
Healing and Reconciliation (Geneva: World Council of Churches Publication, 1997); 
Lewis B. Smedes, The Art of Forgiving: When You Need to Forgive and Don’t Know How 
(New York: Ballantine Books, 1996); Martha Alken, The Healing Power of Forgiving (New 
York: Crossroad Publishing Company, 1997); Michael E. McCullough, Kenneth I. 
Pargament, and Carl E. Thoresen (Eds.), Forgiveness: Theory, Research, and Practice 
(New York: The Guilford Press, 2000); Robert J. Schreiter, Reconciliation: Mission and 
Ministry in a Changing Social Order (Maryknoll: Orbis Press, 1997). 

3 Daniel P. Moloney, ―Taming the Vindictive Passions,‖ First Things no.140 (February 
2004): 45. 
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menunjukkan kelemahan, tipu daya, dan ketidakjujuran dalam diri 
manusia.4 Berhadapan dengan masalah pengampunan yang kompleks, 
kekristenan sudah sepatutnya memberikan kontribusi. 

 
Pengampunan Kristiani 

 
Pengampunan kristiani berbeda dengan pemaafan (―pardon‖). 

Pemaafan adalah sebuah tindakan yang mentoleransi suatu perbuatan 
salah tanpa menuntut sebuah penalti atau hukuman. Ketika kita 
memaafkan orang lain, kita mengijinkan tindakan keliru mereka untuk 
berlalu begitu saja tanpa adanya suatu tindakan disiplin.  Pengampunan 
kristiani bukanlah pemaafan karena jika kita mengampuni dengan begitu 
mudah, kita akan mengabaikan kerusakan, kerugian, atau rasa sakit hati 
yang sebenarnya telah terjadi. Orang sering berpendapat bahwa kita tidak 
seharusnya memupuk kebencian dan bahwa kita seharusnya membiarkan 
kebencian kita berlalu melalui ―mengampuni‖ (= memaafkan) orang yang 
berbuat salah. Komentar seperti itu hanya sebagian benarnya. Kita 
memang tidak boleh membiarkan kebencian menghanguskan kita, namun 
di sisi lain, komentar demikian berbahaya kalau itu mendorong kita supaya 
menjadi lengah dan membiarkan diri kita menjadi korban berulang-ulang. 

 
Di samping itu, ketika seseorang dengan seenaknya menyerang kita, 

kita seharusnya menjadi tidak suka dan tidak gampang untuk memaafkan. 
Sesungguhnya, terlalu gampang memaafkan menunjukkan suatu 
pemikiran tentang keadilan yang keliru. Sebagai manusia, kita seharusnya 
menjadi sadar, bahkan marah, ketika ketidakadilan terjadi di depan mata 
kita. Aristotle berpendapat bahwa ada sejenis kemarahan yang perlu kita 
punyai terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sejauh itu 
ditujukan pada hal-hal yang tepat, dengan orang yang tepat, demikian 
juga dengan cara yang benar, waktu yang tepat, dan untuk jangka waktu 
yang sesuai.5 Karena itu, memaafkan berbeda dari pengampunan kristiani 
karena memaafkan bisa menjadi alasan untuk ―membiarkan‖ tindakan 
ketidakadilan berlalu begitu saja. 

                                                 
4 Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morals (Oxford: Oxford University Press, 

1998), 31. 
5 Aristotle, Nicomachean Ethics, trans. Roger Crisp (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000), IV.5. 
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―Membiarkan‖ (―Condoning‖) menunjuk pada tindakan yang 
memperlakukan sesuatu yang salah, keliru, dan jahat sebagai sesuatu 
yang bisa diterima. Sementara memaafkan bisa menunjukkan bahwa kita 
kurang rasa mencintai keadilan, membiarkan menunjukkan tindakan 
toleransi kita yang berlebihan karena kita hanya duduk diam ketika 
kekerasan dan tindak ketidakadilan terjadi. Hal demikian cenderung untuk 
mengabaikan belas kasihan sejati terhadap rasa sakit emosional dan 
spiritual yang terjadi akibat perlakuan tidak adil. TUHAN sudah 
memberikan manusia rasa belas kasihan terhadap sesama.Rasa belas 
kasihan sedemikianlah yang menjadi pemicu tindakan keadilan melawan 
ketidakadilan. Tindakan manusia yang menindih rasa belas kasihan demi 
membiarkan kejahatan terjadi bukanlah pengampunan kristiani. Kalau kita 
begitu mudah membiarkan ketidakadilan yang terjadi di depan mata kita 
berlalu begitu saja, kita beresiko menyetujui bahwa ketidakadilan dan 
ketidakbermoralan itu sesuatu yang tidak perlu dilawan atau bahkan 
sesuatu yang baik. 

 
Pengampunan kristiani juga tidak berarti melupakan kesalahan yang 

sudah terjadi. Jika kita mendefinisikan pengampunan sebagai tindakan 
yang berlalu biarlah berlalu, kita belum menyelesaikan masalah di masa 
lalu kita. Kalau itu dibiarkan, kita akan terjebak dalam lingkaran setan. 
Mereka yang melupakan masa lalu akan cenderung untuk mengulanginya, 
kata filsuf George Santanya. 

 
Mengampuni secara Kristen tidak berarti melupakan ketakutan dan 

kengerian di masa lalu. Ataupun, itu tidak berarti kita mengubah ingatan-
ingatan kengerian dan ketakutan menjadi dendam-dendam yang harus 
dibalas. Melainkan, pengampunan kristiani mencakup ―peninjauan 
kerusakan yang terjadi melalui tindakan orang lain yang menyakitkan dan 
yang pada akhirnya mengingat hal tersebut secara berbeda ketimbang 
berusaha untuk menghapus dari ingatan.‖6 Kita tidak seharusnya 
melupakan kengerian dan ketakutan masa lalu karena hal-hal tersebut 
memberikan kontribusi kepada identitas diri kita di masa sekarang. 
Penting juga untuk diingat bahwa kita tidak seharusnya membiarkan 
tindakan ketidakadilan itu terjadi lagi. Hal demikian berarti bahwa kita 

                                                 
6 F. LeRon Shults and Steven J. Sandage, The Faces of Forgiveness: Searching for 

Wholeness and Salvation (Grand Rapids: Baker Academic, 2003), 22. 
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―menerima secara serius apa yang telah terjadi dan tidak 
meminimalisasikannya.‖7 Dengan kata lain, pengampunan kristiani 
berusaha memanusiakan manusia karena berusaha bukan hanya untuk 
tidak melupakan ketidakadilan yang terjadi namun juga berusaha supaya 
ketidakadilan yang sudah terjadi tidak terjadi lagi. 

 
Sejauh ini kita sudah membedakan pengampunan kristiani dari 

pemaafan, pembiaran, dan pelupaan. Pada permulaan, kita 
mendefinisikan pengampunan kristiani sebagai kasih yang dipraktekkan di 
antara orang-orang yang tidak mengasihi dengan sepatutnya. Henry 
Nouwen menggambarkan pengampunan kristiani sebagai kasih yang 
dipraktekkan demikian:  

I have often said, ―I forgive you,‖ but even as I said these words my 
heart remained angry or resentful. I still wanted to hear the story that 
tells me that I was right after all; I still wanted to hear apologies and 
excuses; I still wanted the satisfaction of receiving some praises in 
return – if only the praise for being so forgiving. 
But God‘s forgiveness is unconditional; it comes from a heart that 
does not demand anything for itself, a heart that is completely empty 
of self-seeking. It is this divine forgiveness that I have to practice in 
my daily life. It calls me to keep stepping over all my arguments that 
say forgiveness is unwise, unhealthy, and impractical. It challenges 
me to step over all my needs for gratitude and compliments. Finally, it 
demands of me that I step over that wounded part of my heart that 
feels hurt and wronged and that wants to stay in control and put a few 
conditions between me and the one whom I am asked to forgive.8 
 
Deskripsi yang diberikan Nouwen menunjukkan suatu fakta jelas 

tentang pengampunan kristiani, yaitu natur ilahi dari pengampunan 
tersebut. Sumber pengampunan kristiani adalah TUHAN sendiri. Karena 
itu, pengampunan kristiani bukanlah sekedar usaha demi kepentingan diri 
sendiri. Pengampunan kristiani tidak mendasarkan nilai pengampunan 
pada premis bahwa ―keuntungan terbesar dari pengampunan berada 

                                                 
7 Desmond Tutu, No Future Without Forgiveness (New York: Image Doubleday, 

1999), 271. 
8 Dikutip oleh Philip Yancey, What’s So Amazing about Grace?, 92. 
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bukan pada yang diampuni, tetapi pada yang mengampuni,‖ 9 seperti 
memberikan pikiran yang tenang atau badan yang lebih sehat. Kita 
mempraktekkan kasih kita kepada sesama dalam pengampunan karena 
TUHAN mengasihi kita terlebih dahulu. 

 
Doa Bapa Kami menolong kita untuk memahami natur ilahi 

pengampunan kristiani: ―ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni 
orang yang berdosa terhadap kami‖ (Mat.6:12). Bukanlah karena 
pengampunan kita kepada sesama yang memberikan kita hak untuk 
diampuni, melainkan karena TUHAN begitu mengasihi kita sehingga Dia 
memberikan diri-Nya untuk mengampuni kita, dan sebagai umat yang 
diampuni oleh TUHAN kita sudah sepatutnya meniru Dia melalui 
mempraktekkan kasih dalam pengampunan. Jika kita bertanya kepada 
Bonhoeffer alasan dia berusaha untuk mempraktekkan kasih dalam 
mengampuni musuh-musuhnya dan berdoa bagi mereka yang menyiksa 
dia, dia hanya punya satu jawaban: ―TUHAN mengasihi musuh-musuhnya 
– itulah kemuliaan kasih-Nya, yang mana setiap pengikut Yesus tahu.‖10 

 
Selanjutnya, pengampunan kristiani sebagai kasih yang dipraktekkan 

di antara orang-orang menunjukkan suatu pengakuan bahwa manusia 
adalah gambar dan rupa TUHAN. Pengampunan berusaha, seperti 
Desmond Tutu gambarkan, ―untuk merehabilitasi dan menegaskan nilai 
dan kepribadian dari seseorang sebagai gambar dan rupa TUHAN, 
bahkan untuk penjahat yang paling jahat.‖11 Dua bab pertama dan bab 
kesimpulan dari buku No Future Without Forgiveness menggambarkan inti 
dari teologi pribadi dan filsafat sosial Tutu. Ini bisa disarikan melalui istilah 
ubuntu, yang aslinya menunjuk pada ekspresi di benua Afrika bahwa 
―seseorang adalah seseorang melalui orang-orang lain.‖12 Filsafat relasi ini 
mengindikasikan kesatuan teologis yang terjadi melalui manusia baru, 
Yesus Kristus. Pengampunan adalah sarana untuk mengalahkan 
pemisahan – dalam konteks Tutu, apartheid – di antara orang-orang dan 
ras-ras. Pengampunan merestorasi gambar dan rupa TUHAN melalui 
kemanusiaan baru dalam Yesus Kristus ketika ―musuh-musuh bisa 

                                                 
9 Debbie Robinson, ―Forgiving the Unrepentant,‖ Christianity Today (March 2005): 78. 
10 Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship (New York: Macmillan, 1959), 135. 
11 Desmond Tutu, No Future Without Forgiveness, 30. 
12 Ibid., 35. 
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menjadi teman-teman lagi, ketika penjahat yang tidak berperikemanusiaan 
bisa ditolong untuk memperoleh kembali kemanusiaannya.‖13  

 
Pengalaman orang-orang Afrika Selatan menunjukkan bahwa 

reparasi itu penting. Reparasi bahkan menjadi kritis karena tanpa 
kebijakan reparasi, pengampunan dan amnesti tidak akan berkembang 
lebih lanjut, dan bahkan rekonsiliasi tidak akan berlangsung lama.14 
Walaupun demikian, rekonsiliasi bagi Tutu sesungguhnya mulai pada level 
pribadi, dengan pengampunan, karena pengampunanlah yang 
merestorasi ubuntu dan yang membuat sebuah masa depan 
memungkinkan. Tutu berkata, ―sudah selalu menjadi maksud TUHAN 
bahwa kita seharusnya hidup dalam persahabatan dan harmoni.‖15 Tutu 
menunjukkan bahwa pengampunan yang sedemikian adalah cara ketiga 
di antara teriakan untuk mendapat keadilan absolute yang disimbolkan 
oleh Nuremberg dan pilihan amnesti (―Amnesty Option‖) yang sudah 
disalahgunakan oleh negara-negara Amerika Latin yang mencari 
rekonsiliasi. Dengan kata lain, pengampunan kristiani seharusnya 
mempertimbangkan keadilan dengan cara yang sangat berbeda dari 
pikiran lazim kita. 

 
Kita semua terlalu sering berputar-putar dalam lingkaran setan balas 

dendam atau menurut Yancey ―a tit-for-tat struggle,‖ yang menutup pintu 
pengampunan.16 Kita lazim berpikir untuk tidak mengampuni. Setidaknya, 
sangat susah bagi kita untuk membiarkan perbuatan salah yang dilakukan 
terhadap kita tanpa ada keadilan diberikan kepada mereka yang berbuat 
salah. Bahkan sebagai manusia, Yancey menjelaskan, kita ―memupuk 
rasa sakit hati, berusaha menjelaskan dengan panjang lebar rationalisasi 
tindakan kita, memperpanjang pertikaian keluarga, menghukum diri kita 
sendiri, dan menghukum orang lain‖ supaya menghindari satu praktek 
kasih ini: pengampunan.17 Dalam dunia yang berjalan dengan hukum 
sebab-akibat, retribusi dan fair-play, pengampunan kristiani memenuhi 
tuntutan keadilan dengan cara yang unik. 

                                                 
13 Desmond Tutu, No Future Without Forgiveness, 158. 
14 Ibid., khususnya bab 4: ―What about Justice?‖ 
15 Ibid., 263. 
16 Philip Yancey, What’s So Amazing about Grace?, 92. 
17 Ibid., 86. 
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Sebagai kasih yang dipraktekkan di antara orang-orang, 
pengampunan kristiani berasumsi bahwa TUHAN adalah pemberi 
keadilan yang lebih baik ketimbang manusia. Dengan mengampuni, kita 
menyerahkan hak kita untuk balas dendam kepada TUHAN. Kita serahkan 
ke dalam tangan TUHAN skala yang harus menimbang keadilan dan 
belas kasihan. Meskipun kejahatan dan ketidakadilan tidak lenyap ketika 
kita mengampuni, mereka tidak lagi mengikat kita karena mereka sudah 
berada dalam genggaman tangan TUHAN. Dia tahu apa yang harus 
dilakukan dan itu juga berarti bahwa TUHAN mungkin tidak menangani 
orang yang berbuat tidak adil kepada kita menurut keinginan kita. Inilah 
karakteristik unik dari pengampunan kristiani bahwa dalam dimensi pribadi 
kita mengijinkan TUHAN menjadi Hakim ketimbang diri kita sendiri. 
Pengampunan kristiani juga secara unik menangani keadilan karena 
terkait dengan tindakan iman. Dengan mengampuni, kita mendeklarasikan 
iman kita bahwa orang yang berbuat salah bisa berubah.18 Pengampunan 
kristiani memenuhi tuntutan keadilan di dunia ini dengan cara restorasi, 
bukan retribusi. 

 
Pengampunan kristiani sebagai kasih yang dipraktekkan di antara 

orang-orang yang tidak mengasihi dengan sepatutnya mengakui bahwa 
manusia sudah jatuh dalam dosa yang menyebabkan segala maksud hati 
dan pikiran mereka adalah jahat (Kej.6:5). Kapasitas dan kemampuan 
untuk mengasihi dalam diri manusia yang sudah jatuh dalam dosa telah 
mengalami kerusakan yang sangat serius. Pengakuan kejatuhan total 
dalam kasih manusia mempunyai satu konsekuensi. Manusia 
membutuhkan bantuan ilahi untuk bisa mengasihi. Dan pengampunan 
kristiani bukanlah utopia karena mendapat karakter dan modelnya dari 
Roh yang memerdekakan yang sudah dan sedang terus bekerja dalam 
hidup orang-orang percaya. Karena itu, alasan bagi orang percaya untuk 
mengampuni bukanlah karena mereka mungkin memperoleh semacam 
keuntungan dari tindakan mereka mengampuni, seperti kesehatan, bebas 
stress, dan pikiran tenang. Semua efek itu hanyalah sekunder dibanding 
dengan motivasi bahwa orang percaya seharusnya hidup oleh Roh di 
dalam Kristus. Jika kita mengampuni karena kita menginginkan hidup 
sehat, bebas stress, dan pikiran tenang, maka kita perlu 
mempertimbangkan pertanyaan  yang Yesus ajukan, ―apakah 

                                                 
18 Desmond Tutu, No Future Without Forgiveness, 273. 
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istimewanya? Orang-orang yang tidak mengenal TUHAN pun berbuat 
begitu!‖ (Mat.5:47). Jadi, motivasi yang sesuai untuk orang percaya dalam 
mempraktekkan kasih dalam pengampunan adalah karena kita ini murid-
murid Kristus dan anak-anak TUHAN yang ―tidak berjalan menurut 
kedagingan, namun menurut Roh‖ (Rom. 8:5). Hal-hal lain yang mungkin 
mendatangkan manfaat dari pengampunan kristiani adalah efek dari 
ketaatan kita dalam praktek kasih ini dan seharusnya tidak pernah 
menjadi motivasi kita. 

 
Sebagai kasih yang dipraktekkan di antara orang-orang yang tidak 

mengasihi dengan sepatutnya, pengampunan kristiani mengakui kedua 
belah pihak, yang memberi pengampunan dan yang menerima 
pengampunan. Karena itu, pengampunan kristiani menyadari bahwa 
―pengakuan, pengampunan, dan reparasi, dimanapun berada, merupakan 
bagian dari sebuah kontinuum.‖19 Situasi yang ideal adalah bahwa kedua 
belah pihak memiliki secara simultan segala pengalaman pengakuan, 
pengampunan dan reparasi dalam hidup ini. Namun, ada kemungkinan-
kemungkinan lain dalam kontinuum ini karena kita masih hidup dalam 
dunia yang penuh dosa. Misalnya, masih mungkin bahwa pihak yang 
mengampuni, mengampuni tanpa memperoleh pengakuan dan reparasi 
dari pihak yang lain. Atau, pihak yang mencari pengampunan tidak 
mendapatkan pengampunan sama sekali dari pihak lain meskipun dia 
sudah mengaku salah dan berusaha untuk membuat reparasi yang 
dibutuhkan. Dengan kata lain, mempertimbangkan dunia yang penuh dosa 
dan kejatuhan total manusia dalam dosa, pengampunan mungkin bisa 
atau mungkin tidak bisa membawa rekonsiliasi dan reparasi. Walaupun 
demikian, ini tidak berarti bahwa pengampunan kristiani adalah sebuah 
kasih yang tidak mungkin yang dipraktekkan di antara orang-orang yang 
tidak mengasihi dengan sepatutnya. Natur ilahi dari pengampunan 
kristiani membuat orang percaya, dikuatkan oleh Roh Kudus, untuk 
mengampuni dan mencari pengampunan karena selalu ada harapan 
untuk rekonsiliasi dan restorasi, kalaupun tidak berada dalam hidup ini, 
akan berada dalam hidup yang mendatang.  

 
 
 

                                                 
19 Desmond Tutu, No Future Without Forgiveness, 273. 
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Kesimpulan 
 
Kekristenan merevolusi hampir semua kalkulasi tentang 

pengampunan. Kekristenan mengajar bahwa manusia sudah jatuh dalam 
dosa dan karenanya mungkin lebih punya rasa tanggung jawab terhadap 
kerusakan atau kerugian yang dialaminya sendiri ketimbang yang mau 
diakui. Kekristenan juga menyadari bahwa bahkan para penjahat pun 
adalah manusia-manusia ciptaan TUHAN yang berharga. Kekristenan 
mengingatkan kita bahwa alam semesta berada dalam providensia 
TUHAN dan bahwa Dia adalah Hakim Tertinggi yang akan memberikan 
keadilan terhadap setiap tindak kejahatan dan kekerasan di dunia ini. Jika 
kita berpikir bahwa kita sendiri yang mampu untuk membuat segala 
sesuatu benar, maka kita beresiko untuk meninggikan diri kita sendiri dan 
mengganggap diri kita hebat. Akibatnya, pengampunan akan menjadi 
sulit, kalau tidak mustahil. Bersandar pada providensia TUHAN, sebagai 
kontras, akan menjaga kita dari menganggap berlebih-lebihan rasa 
tanggung jawab kita. 

 
Pengampunan kristiani, apakah diberikan atau diterima, 

mentransformasi kita untuk menjadi diri kita yang sejati. Kita dibebaskan 
dari dominasi hubungan yang terputus dan dikuatkan untuk sebuah hidup 
baru yang penuh cinta kasih dan hubungan yang sepatutnya. 
Pengampunan kristiani adalah sebuah bentuk mendalam dari transformasi 
manusia yang menjangkau kedalaman jiwa kita yang hanya dimungkinkan 
oleh karya Roh Kudus.  Dasar pengampunan kristiani adalah kasih 
TUHAN. Motivasi pengampunan kristiani adalah hidup menurut Roh. 
Sebagai konsekuensi, pengampunan kristiani mencakup sebuah 
transformasi dalam hubungan-hubungan kasih. Menahan pengampunan 
dimana seharusnya diberikan, misalnya, atau tuntutan berlebihan kepada 
orang lain untuk mengampuni atau untuk diampuni, adalah sebenarnya 
penyalahgunaan kasih, yang mengeksploitasi yang lemah dan yang 
memperluas kekuasaan yang kuat. Sebagai ringkasan, pengampunan 
kristiani adalah kasih yang dipraktekkan di antara orang-orang yang tidak 
mengasihi dengan sepatutnya. 
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Ditengah-tengah pergumulan gereja modern hari ini untuk 
menemukan jati dirinya, Stott menawarkan ―obat‖ solutif terhadap 
persoalan gereja. Artinya bagaimana gereja ditengah proses perubahan 
budaya yang terus berkembang tetap mempertahankan nilai-nilai hakiki 
dari dirinya yang bersumber dari Kitab Suci. Dalam kondisi kehidupan 
manusia hari ini memang dibutuhkan suatu ―Gereja yang konservatif 
radikal‖, demikian Stott menyitir pendapat Uskup Agung Rowan Williams. 
Gereja yang konservatif radikal ini merupakan suatu gereja yang otentik 
hari ini untuk digumulkan dan dikejar terus. Artinya Gereja yang 
konservatif adalah gereja  yang memelihara apa yang Kitab Suci tuntut 
dalam dirinya dan gereja yang radikal adalah gereja yang berusaha 
mengkombinasikan  tradisi dan budaya. Kitab Suci bersifat tetap 
sedangkan budaya itu bersifat berubah.  Atau dapat dikatakan gereja yang 
tetap setia terus pada teks dan selalu relevan dalam perkembangan 
budaya. 

 
Dalam hal ini memang gereja yang hidup menurut Stott adalah gereja 

yang dapat tetap konsisten mempertahankan ajaran Kitab Suci dan tetap 
bijaksana menghadirkan dirinya dalam kondisi budaya yang berubah. 
Sebagaimana dia bersaksi mengapa dia tetap sebagai anggota dalam 
Church of England dan sangat mencintai gereja ini, serta bahkan orang 
mudapun banyak menjadi anggota dari gereja ini, Stott menyatakan 
bahwa gereja ini memang memang berusaha mengawinkan dua unsur 
diatas, konservatif dan radikal. 

 
Suatu kebanggaan Stott terhadap gereja dimana dia menjadi 

anggotanya adalah karena gereja ini adalah gereja historis. Artinya akar 
historis dari gereja ini tidak dilupakan. Bagi Stott dimensi historis dari 
gereja pada hari ini sangat penting karena justru dunia pada hari ini 
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berusaha  memotong akar historis dirinya, seperti yang dilakukan oleh 
gereja-gereja rumah. Gereja-gereja ini memiliki perasaan sejarah yang 
sedikit. Kedua Church of England, adalah gereja pengakuan iman. Artinya 
gereja harus memiliki standar pengajaran dan pengakuan iman. Jikalau 
ada pemimpin gereja yang menyangkali hal ini maka menurut Stott, itu 
adalah suatu tragedi dan skandal. Ketiga, Church of England adalah 
gereja ―nasional.‖ Nasional disini bukan berarti gereja negara, melainkan 
gereja yang memiliki misi nasional, yaitu bertanggung jawab untuk 
melayani bangsa Inggris. Keempat Church of England adalah gereja 
Liturgis dimana liturgi merupakan suatu sarana yang Alkitabiah untuk 
menolong jemaat berpartisipasi dalam ibadah (halaman158-161).  

 
Suatu kebanggaan menjadi bagian dari anggota gereja yang besar ini 

dapat menolong gereja hari ini untuk berefleksi, khususnya gereja-gereja 
di Indonesia, sejauh mana ukuran kebanggaan menjadi anggota gereja itu 
memang menyuarakan sesuatu yang kokoh dengan bersumber dari Kitab 
Suci. Harus disadari sangat sulit untuk membangun rasa kebanggaan ini 
terhadap gereja dimana seseorang menjadi anggota didalamnya, apalagi 
bagi kaum muda. Namun hal ini berbeda dengan gereja dimana Stott 
menjadi bagiannya. Itulah sebabnya dalam buku ini Stott menolong kita 
bagaimana membagun gereja yang otentik ini. Tulisan ini merupakan 
suatu sharing mimpi Stott bersama para pembaca untuk membangun 
gereja yang hidup itu.  

 
Tujuan dari penulisan buku ini adalah  mengumpulkan sejumlah ciri 

dari yang akan disebut sebagai gereja yang autentik, atau gereja yang 
hidup. Dalam hal ini Stott sangat mendorong agar ciri-ciri gereja yang 
hidup yang jelas-jelas berasal dari Kitab Suci harus dipertahankan dengan 
berbagai macam cara dan tidak melakukan tindakan kompromi 
didalamnya. (Bandingkan halaman xx). 

 
Buku ini dibagi menjadi delapan topik dan dua bagian terakhir 

merupakan suatu tantangan bagi gereja abad 21 ini, sejauh mana 
Timotius-Timotius muda dapat dtemukan hari ini. Selanjutnya Stott 
memberikan tiga lampiran historis yang berisi sketsa autobiografis Stott 
tentang keanggotaannya dalam Church of England, mimpinya tentang 
gereja yang hidup dan refleksi perjalanan dirinya yang telah memasuki 
usia delapan puluh tahun. 
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Mengawali tulisannya, Stott menawarkan Pokok visi Allah bagi 
gereja. Bagian ini menolong kita melihat apa yang seharusnya dituju oleh 
gereja dalam visinya agar disebut sebagai gereja yang hidup. Selanjutnya 
dia membahas soal ibadah yang merupakan satu tanggung jawab Kristen 
yang utama dan yang harus mendapat perhatian serius dari gereja dalam 
mempersiapkannya, khususnya ibadah dalam komunitas. Misi merupakan 
tanggung jawab gereja terhadap sesamanya sedangkan ibadah adalah 
tanggun jawab manusia dihadapan Allah dan bernilai kekal. Dalam 
membangun gereja yang hidup ini dibutuhkan keterlibatan yang 
menyeluruh dari semua anggota gereja dalam pelayanan dan 
pemahaman yang jelas dari tugas penggembalaan dalam jemaat. 
Pengembangan wilayah persekutuan dapat mempererat anggota gereja 
satu dengan yang lain dalam upaya lanjutan bersaksi kepada dunia. Stott 
juga menyinggung soal khotbah yang relevan dalam kondisi kehidupan 
pada hari ini dengan menawarkan resep khotbah lima paradoks. 
Selanjutnya penekanan pada persembahan dalam ibadah yang mendapat 
penjelasan khusus dan sangat segar serta bersifat praktis. Kehidupan 
ibadah yang terinci dalam membangun gereja yang hidup sedemikian 
menarik diulas oleh Stott dan dia menututp bagian penjelasan 
membangun gereja yang hidup itu dengan membaca kembali dampak 
garam dan terang itu dalam dunia kita hari ini.  

 
Tulisan Stott memang sangat menarik untuk dipakai oleh gereja 

dalam memikirkan dan menilai sejauh mana gereja sudah 
mempertahankan nilai-nilai hakiki dirinya yang bersumber dari Kitab Suci 
ditengah arus perubahan budaya yang cukup signifikan. Disamping itu 
tulisan ini dapat menolong gereja hari untuk membangun kerangka 
program pelayanan jemaat yang dapat menjawab kebutuhan zaman 
namun tetap setia pada teks. Selamat membaca 
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