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CATATAN REDAKSI 
   

 
 Pada waktu-waktu ini, kita hidup dalam jaman yang serba 

tidak pasti dan membingungkan. Yang benar dapat menjadi salah, 

dan yang salah dapat dibenarkan; tidak ada suatu ukuran dan 

patokan yang pasti. Manusia menjadi bingung dan tidak 

mempunyai pegangan.  

 

Puji syukur kepada Tuhan atas terbitnya kembali Jurnal 

Theologia Aletheia. Jurnal Theologia Aletheia kali ini mencoba 

untuk memberikan sumbangsih terhadap apa yang menjadi 

pergumulan dari manusia pada jaman ini. Bagaimana kita harus 

bersikap di jaman yang tidak pasti ini. Bagaimana kita menerapkan 

Firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak hanya  

menjadi pendengar Firman, tetapi juga pelaku Firman. Disamping 

itu juga ada hal-hal praktis yang menjelaskan tentang bagaimana 

peranan wanita dalam pelayanan, dan bagaimana berkhotbah dari 

Kitab Mazmur. 

 

Kami berharap dan percaya bahwa semuanya ini akan 

memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Biarlah 

segala kemulian kita kembalikan kepada Allah. 

 

 

Redaksi JTA 

 

Nomor AC Bank untuk JTA adalah:

BII, Malang AC Nomor 1052055031 

a/n Lanna Wahyuni dan Kornelius A. Setiawan 



JTA 4/7 (September  2002) 17-28 
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EVALUASI KRITIS TERHADAP  

ETIKA SITUASI 
 

 

Peterus Pamudji 

 

 

PENDAHULUAN 

 

asul Paulus di dalam suratnya kepada Jemaat di Filipi 

menyebut generasi zaman itu sebagai “Angkatan yang 

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

percaya untuk berpegang pada Firman kehidupan atau Firman 

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

sebab banyak manusia yang mengabaikan hal-hal rohani dan 

penyembahan kepada Allah. Mereka telah menjadi Self Centered, 

berpusat pada diri sendiri dengan cara memenuhi keinginan hawa 

nafsu dan kedagingannya. Maka Paulus menasehati umat percaya 

untuk berpegang pada Firman kehidupan dan hidup sesuai dengan 

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

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

ini mencoba membuang semua tradisi moral dan menuntut 

“pembebasan pribadi secara total dari semua yang disebut 

tradisional”. Norma-norma moral telah dilanggar dengan cara 

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

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

padahal mereka telah menginjak-injak hak orang lain terlebih 

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

yang dilakukan atas nama kemerdekaan atau kebebasan. 

 

Dalam dunia Kristen kondisi tersebut juga telah melanda 

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

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

ditarik molor, dibengkok atau bila perlu dilanggar. Salah satu 

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

Alkitab Indonesia, 1996), p.256. 

R 
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contohnya ialah berkembangnya sistem etika yang disebut 

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

 

Dalam artikel ini penulis ingin menguraikan secara singkat 

apa yang disebut Etika Situasi itu dan sekaligus mengadakan 

evaluasi kritis secara theologis alkitabiah. Untuk melakukan kritik 

secara bertanggung jawab, tentunya kita perlu memahami dengan 

tepat apa prinsip dasar Etika Situasi dan apa kerancuan-kerancuan 

logika theologis alkitabiahnya, serta pengaruhnya bagi kehidupan 

pribadi maupun masyarakat. Akhirnya kita juga perlu mendengar 

apa kata Firman Allah tentang kehidupan Kristen dalam meresponi 

Etika Situasi. 

 

 

APA ETIKA SITUASI ITU? 

 

Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis ingin mengajak 

pembaca untuk melihat kembali sumber asli dari ajaran Etika 

Situasi yaitu sebuah buku yang berjudul “Situation Ethics” yang 

dikarang oleh Joseph Fletcher. Dari buku tersebut kita dapat 

menemukan beberapa butir penting sebagai berikut: 

 

Thesis dan Penggagasnya 
 

 Etika Situasi adalah suatu kaidah moral yang berdasarkan 

kasih agape sebagai satu-satunya kriteria penetapan benar atau 

salahnya sesuatu hal. Menurut para penggagas Etika Situasi apapun 

yang dilakukan seseorang, asalkan memenuhi kriteria kasih, itu 

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

Baru”. 

Pembela utama Etika Situasi adalah Joseph Fletcher, seorang 

profesor Etika Medis dari Fakultas Kedokteran, Universitas 

Virginia di Amerika Serikat. Fletcher mengatakan: 

It goes part of the way with Scriptural law by accepting 

revelation as the source of the norm while rejecting all 

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

violates it according to love‟s need
2
. 

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

Robinson, uskup Anglikan dari Woolwich. Ia mengatakan bahwa 

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

karena satu-satunya kejahatan hakiki adalah kurangnya kasih
3
. 

 

Tiga Pendekatan dan Empat Prinsip Kerja 

 

Menurut Fletcher, pada dasarnya ada tiga pendekatan didalam 

pengambilan keputusan moral. Ketiga pendekatan itu adalah: 

Legalisme, Antinomianisme, dan Situasionisme
4
. Dengan 

legalisme, Fletcher bermaksud menunjuk pada sebagian besar 

orang Kristen Protestan dan Katolik. Ia melukiskan Legalisme 

sebagai suatu sistem yang memakai hukum-hukum dan aturan-

aturan yang telah dibuat baku didalam proses pengambilan 

keputusan dari orang-orang golongan ini. Lebih jauh Fletcher 

mengatakan secara sinis bahwa bagi legalisme, semua penyelesaian 

masalah proses pengambilan keputusan itu sudah ditetapkan 

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

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

satu buku – satu Alkitab atau satu pedoman pengakuan iman atau 

tata gereja”. 

 

 Antinomianisme secara harafiah berarti “melawan hukum/anti 

hukum”. Salah satu contoh sistem ini ialah gnosticisme yang 

menekankan ide-ide subyektif mereka sendiri yang dianggapnya 

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

moral karena hukum-hukum itu dianggap tak ada yang mengikat 

bagi orang Kristen. Fletcher menolak Antinomianisme sebab 

Antinomianisme tidak mempertimbangkan secara serius tuntutan 

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

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

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

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

tindakan moral
6
. 

 

Situasionisme berdiri melawan kedua sistem diatas dan 

berlaku sebagai sistem etika jalan tengah, tidak condong ke kanan 

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

dan berotoritas ialah ringkasan Sepuluh Hukum Allah. Tak ada 

hukum atau aturan-aturan lain yang absolut, bahkan Sepuluh 

Hukum dapat dikompromikan atau dikesampingkan jika situasi 

menghendakinya. Fletcher berkata: “Everything else without 

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

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

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

lakukan adalah benar selama mereka melakukannya di dalam 

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

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

semuanya itu bisa merupakan tindakan kasih. 

 

Fletcher membangun teorinya diatas dasar empat prinsip 

kerja atau Presuppositions. Empat prinsip itu adalah: Pragmatisme, 

yang baik adalah yang dapat dijalankan, yang bermanfaat, yang 

memberikan kepuasan. Pragmatisme adalah sikap praktis
9
. 

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

yang bersifat relatif selalu digunakan. Itu berarti menghindarkan 

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

“mutlak”
10

. Positifisme, didalamnya proposisi iman dinyatakan 

secara sukarela bukan secara rationalistis. Itu berarti bahwa suatu 

proposisi iman ialah suatu keputusan, bukan kesimpulan. Itu adalah 

suatu pilihan, bukan suatu hasil yang diperoleh melalui 

penyimpulan logika. Dalam kasus ini, penekanannya ialah iman 

kepada kasih Allah. Karena Allah adalah kasih, maka kebaikan 

tertinggi ialah kasih
11

. Personalisme, manusia menjadi pusat 

                                                           
6
  Fletcher, p. 23. 

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

8
  Fletcher, p. 30. 

9
  Ibid, p. 42 

10
 Ibid, pp. 43-44 

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

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

ditolong?”
12

 Dari empat prinsip kerja ini, golongan situasionis 

mengembangkan etika kasih agape. Berikut ini kita akan melihat 

lebih dalam lagi dan mengevaluasinya di bawah terang Alkitab 

agar kita dapat memperoleh hikmat untuk menerima atau menolak 

konsep etika situasi. 

 

 

EVALUASI KRITIS 

 

Ketika seseorang melihat sepintas buku Fletcher “Situation 

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

nampaknya sangat logis dan “penuh kasih”. Pada pandangan 

pertama, Etika Situasi nampaknya sangat praktis dan menarik. 

Fletcher sepertinya membuat Sepuluh Hukum menjadi sangat 

usang. Ia hampir berhasil meyakinkan banyak orang ketika ia 

menunjukkan kemunafikan dan ketidakkonsistenan umat di dalam 

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

bagian ini penulis ingin mempelajari dan mengujinya lebih cermat 

apa-apa yang ada dibalik argumentasi-argumentasi Fletcher di 

bawah terang Firman Allah. Beberapa hal yang dapat penulis 

kemukakan adalah sebagai berikut:  

 

Kemutlakan dan Otoritas Alkitab 

 

Kaum Situasionis menyangkal kemutlakan dan otoritas 

Alkitab. Fletcher menyatakan bahwa kaum situasionis 

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

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

 Di 

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

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

is universal”.
14

 Jelas disini Fletcher hanya menganggap kasih yang 

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

                                                           
12

 Ibid., p. 50 
13

 Ibid., pp.43-44. 
14

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

kerancuan dan tidak konsisten. Ia berkata:  

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

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

these phrases, however inconsistent they are with the rest of 

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

law!
15

  

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

weight? The Situationists think not.”
16

 Dari pernyataan-pernyataan 

tersebut diatas, jelaslah bahwa kaum situasionis bahkan 

menyangkal keabsolutan dan otoritas Alkitab. 

   

Orang Kristen harus mengetahui dan percaya bahwa tak ada 

keinkonsistenan dan pertentangan di dalam ajaran-ajaran Alkitab. 

Semua ajaran-ajaran Alkitab sesuai antara yang satu dengan yang 

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

“kontradiksi” dan “keinkonsistenan” sebenarnya hanya problem-

problem yang tak dapat dimengerti oleh nalar manusia dan 

kemampuan interpretasinya. Laird Harris menguraikan dengan 

jelas masalah problem-problem komunikasi wahyu Allah kepada 

manusia.
17

 Di dalam Alkitab dapat ditemukan bahwa Allah telah 

memberikan suatu standard moral kepada semua orang, khususnya 

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

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

kemutlakan Firman Allah. Contoh-contohnya adalah sebagai 

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

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

hukum Taurat tidak akan ditiadakan sebelum semuanya tergenapi. 

Yesus datang bukan untuk melenyapkan hukum Taurat, tetapi 

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

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

mengakui bahwa orang Yahudi mempunyai Firman Allah. Di 

                                                           
15

 Ibid., p.70 
16

 Ibid., p.146 
17

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

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

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

adalah perintah Allah. Oleh sebab itu, bertolak belakang dengan 

pandangan Fletcher; bagi orang Kristen, Alkitab adalah Firman 

Allah yang mutlak dan berotoritas. 

 

Hukum Alkitabiah dan Legalisme 

 

 Dalam bukunya “Situation Ethics”, Fletcher telah 

mengacaukan pengertian Hukum Alkitabiah (Sepuluh Hukum) dan 

legalisme. Ia nampaknya mengatakan bahwa semua hukum Allah 

adalah legalitas kecuali hukum kasih. Legalisme menekankan 

ketaatan kepada Taurat adalah bagian dari iman yang 

menyelamatkan. Sedangkan Alkitab mengajarkan bahwa ketaatan 

adalah buah atau bukti iman.
18

 Fletcher menyarankan agar orang 

Kristen seharusnya tidak hidup oleh hukum, karena hukum adalah 

akar dari legalisme. Di dalam melukiskan legalisme, Fletcher 

berkata: 

With this approach one enters into every decision making 

situation encumbered with a whole apparatus of prefabricated 

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

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

bible or a confessor‟s manual.
19

   

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa Fletcher bahkan 

menganggap Alkitab sebagai legalistis. 

 

 Sekarang, marilah kita lihat apa yang dikatakan Alkitab 

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

Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah 

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

oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga 

tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak 

mengatakan. “Jangan mengingini!”  

                                                           
18

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

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

Press, 1988), p. 379. 
19

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

hukum itu berguna bukan saja untuk menjaga segala sesuatu 

berjalan dengan teratur, tetapi juga untuk menunjukkan dan 

menghakimi dosa kita. Maka hukum memproklamirkan bahwa 

manusia itu tak berdaya, sebab itu manusia memerlukan Yesus 

Kristus sebagai Juru Selamat mereka untuk membebaskan mereka 

dari belenggu dosa. Dengan perkataan lain, hukum itu juga 

menghakimi kelakuan manusia apakah ia benar atau salah. Maka 

hukum menjadi norma bagi kehidupan manusia. Mentaati hukum 

dan hidup secara legalitas (menganut legalisme) adalah dua hal 

yang sangat berbeda. 

 

Kasih – Agape 

 

Untuk menggunakan dan mempraktekkan agape dengan benar di 

dalam kehidupan seseorang, makna yang benar dari agape harus 

dipelajari dan dipahami dengan baik. J. Daane menjelaskan agape 

sebagai berikut: 

In sharp contrast to this, Nygren sees the peculiar and 

distinctive character of Agape in the New Testament teaching 

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

redemptive love for sinners. Agape loves the unlovely and the 

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

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

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

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

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

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

nothing of delight in it object.
20

 

Akitab mengatakan:  

Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia 

telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap 

orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan 

beroleh hidup yang kekal (Yohanes 3:16).  

Rasul Paulus juga berkata:  

                                                           
20

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

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

mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan 

manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah 

merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai 

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

Dari dua bagian ayat Alkitab diatas dapat kita tangkap dengan jelas 

dan pasti bahwa kasih agape itu adalah kasih penyangkalan diri 

total. Kristus adalah contohnya. Ia datang bukan untuk mencapai 

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

untuk kepentingan umat manusia. Ia mengosongkan diri-Nya untuk 

menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. 

 

 Bertolak belakang dengan konsep dan praktek agape tersebut 

diatas, Flecther memaparkan kasus-kasus rumit tentang aborsi, 

“prostitusi bermotivasi kasih”, “perzinahan yang penuh 

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

agape. Ia mengatakan bahwa karena alasan kasih, semua perbuatan 

dosa di atas dapat dibenarkan dan dikatakan sebagai tindakan yang 

baik.
21

 Penulis mempertanyakan “agape” model seperti ini. 

Apakah konsep Fletcher sesuai dengan agape yang diajarkan oleh 

Alkitab? Dalam kasus aborsi karena perkosaan, Fletcher tidak 

dapat memberikan alasan agape mengapa mereka harus membunuh 

bayi yang tidak bersalah itu? Jikalau ibu tersebut sungguh 

mengasihi dengan kasih agape maka ia harus membiarkan bayi 

yang dikandung itu lahir dengan selamat. Dalam kasus yang 

dipaparkan oleh Fletcher di atas, kita dapat mengatakan bahwa ibu 

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

berkorban tetapi hanya kasih yang self centered. Ia tidak ingin 

hidupnya terganggu oleh bayi yang “malang” tersebut. Itulah 

alasan yang  dalam dari kasus-kasus aborsi pada umumnya. 

Disamping itu, dalam banyak kasus, sangat sulit membuktikan 

apakah kehamilan itu disebabkan oleh “perkosaan” atau oleh 

“sebab-sebab lain”. 

 

 Untuk mempratekkan kasih agape orang Kristen harus belajar 

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

                                                           
21

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

juga sebagai pewahyunya dan mediatornya, etika kasih kristiani 

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

perbuatan-perbuatan-Nya adalah standar untuk menilai atau 

mengukur kasih.
22

 

 

Ketaatan Kristiani dan Legalisme 

 

 Etika situasi mengaburkan dan mengacaukan pengertian 

ketaatan kristiani dan legalisme. Fletcher menganggap orang-orang 

Kristen yang hidup dengan ketaatan terhadap hukum-hukum Allah 

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

 

Untuk memperjelas persoalan ini, kita perlu mengerti dan memiliki 

definisi yang benar tentang legalisme. Gordon H. Clark 

mengatakan bahwa legalisme, di dalam sejarah theology diartikan 

sebagai theori yang mengajarkan bahwa seseorang dapat 

memperoleh keselamatannya dengan jalan melakukan perbuatan 

baik dan mematuhi hukum.
24

 Tetapi Flecther telah mengubah 

makna legalisme. Ia mengabaikan dan merendahkan aturan-aturan 

dan hukum. Siapa saja yang secara sadar mematuhi hukum Allah 

disebutnya legalistis. Itulah sebabnya Fletcher mengijinkan 

pelanggaran dari setiap hukum yang terdapat dalam Sepuluh 

Hukum Allah.  

 

 Perlu dipahami bahwa ketaatan kristiani sama sekali berbeda 

dengan legalisme karena orang Kristen mentaati hukum bukan 

karena untuk memperoleh keselamatan, tetapi karena kasih dan 

iman. Harold Dewolf dengan tepat mengatakan bahwa Yesus tidak 

berkenan dengan hanya mendorong orang bersandar pada Tuhan 

untuk segala sesuatu. Masih ada karya yang harus dilakukan dan 

ketaatan secara aktif yang dituntut. Ketaatan berhubungan erat 

dengan iman, karena bersandar atau percaya pada Tuhan berarti 

                                                           
22

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

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

 Fletcher, p.18. 
24

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

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

 Percaya 

dan taat adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Jika 

seseorang mengatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan, maka ia 

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

mengatakan: “Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi 

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

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

Kristen adalah hamba yang harus taat kepada-Nya. 

 

 Penulis juga berpendapat bahwa ketaatan kristiani itu erat 

hubungannya dengan kasih agape. Kasih dan ketaatan saling 

mengikat satu dengan yang lain. Jika seseorang mengatakan bahwa 

ia mengasihi Allah, maka konsekuensinya ialah ia akan mentaati 

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

berbeda dengan mentaati Allah berdasarkan sikap takut, ngeri atau 

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

mentaatinya. Carl F.H. Henry mengatakan:  

Love is even designated by Jesus the “new commandment” 

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

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

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

Jesus Himself, addressing His disciples, made obedience to 

His commandments the very evidence of their love for Him. 

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

cf.15:14).
26

  

Maka bagi orang Kristen, kasih adalah kekuatan untuk menggenapi 

atau mentaati hukum, bukan untuk meniadakannya atau 

menghapuskannya. 

 

 

KESIMPULAN 

 

                                                           
25

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

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

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

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

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

menyebutnya sebagai etika Kristen. Ia telah menyebabkan 

timbulnya banyak masalah kehidupan dan telah mendorong 

semangat pemberontakan terhadap gereja, masyarakat dan 

Tuhannya. 

 

 Etika situasi akan mengarahkan manusia pada penyesatan dan 

menimbulkan banyak efek-efek negative bagi kehidupan manusia. 

 

 Maka orang Kristen seharusnya berdiri teguh di dalam 

imannya kepada Tuhan dan firman-Nya yaitu Alkitab. Alkitab 

adalah sumber norma-norma kehidupan kita dan Firman Allah 

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

Roh Kudus memimpin kita untuk hidup sebagai orang Kristen yang 

benar, sehingga kita dapat menjadi garam dunia dan terang dunia. 
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BERKHOTBAH DARI KITAB MAZMUR1
 

 

 

Sia Kok Sin 

 

  

PENDAHULUAN 

 

itab Mazmur merupakan kitab dari Perjanjian Lama yang 

terpopuler. Kitab ini banyak dipergunakan dalam nyanyian 

ibadah, teks khotbah, bahkan untuk bimbingan konseling. 

Walaupun kitab Mazmur ini nampaknya mudah untuk dipahami 

oleh seseorang, namun kitab ini juga mempunyai beberapa 

kesulitan bagi pembaca masa kini. Tremper Longman III 

menyatakan, “Kitab Mazmur merupakan salah satu kitab yang 

paling dikenal dan juga merupakan salah satu kitab yang paling 

asing dalam Alkitab".
2
  Ia mengungkapkan adanya 3 kesenjangan 

antara kitab ini dengan pembaca masa kini, yaitu dalam sejarah, 

kebudayaan dan theologia.
3
  Dengan adanya hal ini, maka 

seseorang perlu mengetahui cara yang tepat untuk memahami 

kitab ini. 

                                                           
1
 Tulisan ini dibuat bukan untuk memberikan langkah-langkah penafsiran kitab 

Mazmur. Walaupun sebagian langkah penafsiran itu dibahas, tetapi ada 

langkah-langkah yang dihilangkan, seperti analisa teks, analisa stylistik dalam 

bahasa Ibrani, dsb. Tulisan ini juga dapat menolong seseorang berkhotbah dari 

kitab Mazmur, walaupun mungkin tidak mempunyai pengetahuan bahasa 

Ibrani. Literatur yang digunakan juga diupayakan dalam bahasa Indonesia, 

sehingga dapat dijangkau untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan literatur 

penting dalam bahasa Inggris akan diberikan dalam bagian buku-buku 

penolong dalam memahami kitab Mazmur.   
2
  Selanjutnya ia menyatakan: 

“Kitab Mazmur terkenal karena kita sering membacanya baik secara pribadi 

atau dalam kebaktian bersama. Kitab ini juga boleh dikatakan asing bagi kita 

karena pemakaian kata-kata yang bersifat puisi dan latar belakang yang tidak 

diuraikan secara langsung”. 

Tremper Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, (Malang: 

SAAT, 1994), h.1. 
3
  Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam uraian Longman, h.6-7. 

K 
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 Tulisan ini lebih bertujuan memberikan beberapa penuntun 

bagi mereka yang ingin berkhotbah dari kitab Mazmur. Dengan 

harapan melaluinya, kitab Mazmur dapat dikhotbahkan dengan 

benar dan efektif. Dalam mencapai tujuan ini, mau tidak mau harus 

juga dibahas tentang bagaimana cara memahami atau menafsirkan 

kitab Mazmur. Jika seseorang hendak berkhotbah, mau tidak mau 

ia harus melewati proses penafsiran terlebih dahulu.
4
  Untuk 

memahami kitab Mazmur, seseorang perlu memperhatikan jenis 

(“genre”) dan karakteristik umum puisi Ibrani. 

 

 

JENIS ATAU GENRE MAZMUR 

 

Memang kitab Mazmur adalah kitab puisi, tetapi kitab puisi 

ini terdiri dari pelbagai bentuk atau genre. Longman 

mendefinisikan genre sebagai “sebuah kelompok ayat-ayat yang 

sama dalam mood, isi, struktur atau susunan kata-katanya”.
5
  

Selanjutnya ia mengungkapkan: 

“Penting bagi kita untuk mengetahui genre kitab Mazmur. 

Bukan saja genre akan menolong kita dalam menafsirkan tiap 

teks, tetapi genre juga memberi kita cara yang baik untuk 

mengenal kebanyakan Mazmur tanpa mempelajari teks 

Mazmur satu persatu”.
6
 

 

Tiap ahli mempunyai pendapat yang tidak sama perihal 

jumlah dan pembagian genre yang ada dalam kitab Mazmur. 

Longman mengungkapkan adanya 7 macam genre Mazmur, yaitu 

Pujian, Keluhan, Pengucapan Syukur, Peringatan, Penyerahan, 

Hikmat dan Raja.
7
  W.S. LaSor, D.A. Hubbard dan F.W. Bush 

berpendapat bahwa ada 6 macam genre Mazmur, yaitu Nyanyian 

Pujian, Keluhan Umat, Keluhan Pribadi, Nyanyian Syukur Pribadi, 

                                                           
4
 John H. Hayes dan Carl R. Holladay mengungkapkan  bahwa salah satu 

manfaat hasil penafsiran adalah untuk pemberitaan firman (khotbah).  

John H. Hayes dan Carl R. Holladay, Pedoman Penafsiran Alkitab, (Jakarta: 

BPK, 1993), h.184-190.   
5
  Longman, h.10. 

6
  Ibid, h.14. 

7
   Ibid, h.15. 
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Kerajaan dan Hikmat.
8
  Andrew E. Hill dan John H. Walton 

mengungkapkan adanya 3 genre umum, yaitu: Pujian, Keluhan dan 

Hikmat; walaupun demikian tiap genre umum itu dapat terdiri dari 

genre-genre yang lebih  spesifik.
9
  Marie Claire Barth dan B.A. 

Pareira berpendapat adanya 4 genre besar, yaitu: Pujian, Doa, Raja 

dan Pengajaran; serta tiap genre besar itu dapat terdiri dari genre-

genre yang lebih spesifik.
10

  Melalui hal-hal di atas, dapat dilihat 

adanya persamaan dan perbedaan pendapat di antara para ahli 

tentang jumlah dan pembagian genre dalam kitab Mazmur. Hal itu 

tidak perlu dipermasalahkan, oleh karena yang penting adalah 

kesadaran tentang adanya pelbagai genre dalam kitab Mazmur. Hal 

ini sangat menentukan  dalam menafsirkan kitab Mazmur. 

 

Mengetahui genre suatu bagian Mazmur menolong untuk 

memahami mood dari Mazmur tersebut. Seseorang dapat mengenal 

perbedaan mood antara Mazmur 100 yang merupakan Mazmur 

Pujian dan Mazmur 13 yang merupakan Mazmur Keluhan. 

Pengetahuan tentang mood ini menolong seseorang untuk 

mengkhotbahkan suatu Mazmur sesuai dengan moodnya. 

 

Mengetahui genre dari bagian Mazmur yang akan ditafsirkan 

menolong seseorang untuk mengetahui struktur atau garis 

besarnya, karena tiap genre biasanya mempunyai struktur yang 

khas, walaupun tidak harus merupakan suatu struktur yang kaku. 

Mazmur pujian biasanya mempunyai struktur seperti: ajakan untuk 

menyembah Tuhan, alasan untuk menyembah Tuhan dan kadang-

kadang diakhiri dengan ajakan untuk menyembah Tuhan.
11

  

Mazmur keluhan biasanya mempunyai struktur seperti: doa, 

keluhan, pengakuan dosa, atau pernyataan tidak bersalah, kutukan 

terhadap musuh, keyakinan pada respon Tuhan, dan pujian atau 

                                                           
8
 W.S. LaSor, D.A. Hubbard dan F.W. Bush, Pengantar Perjanjian Lama 2, 

(Jakarta: BPK , 1994), h.44-60.  
9
  Andrew E. Hill dan John H. Walton, Survei Perjanjian Lama, (Malang: 

Gandum Mas, 1996), h. 449 
10

 Marie Claire Barth dan B.A. Pareira, Kitab Mazmur 1-72, (Jakarta: BPK, 

1997), h.52. 
11

 Longman, h.15. 
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berkat.
12

  Genre-genre yang lain juga mempunyai struktur yang 

khas. Hal ini tentu menolong seorang pengkhotbah untuk 

menemukan garis besar khotbah yang baik dan benar. Hal ini juga 

menghindarkan seseorang untuk berkhotbah dari ayat mas yang 

terlepas dari konteks dan struktur keseluruhan suatu Mazmur. 

 

 

KARAKTERISTIK PUISI IBRANI 

 

Mazmur tergolong dalam kitab puisi. Puisi merupakan suatu 

fenomena bahasa yang unik. Pareira mengungkapkan bahwa dalam 

puisi, bahasa bukan saja sarana pengungkapan, tetapi juga isi 

pengungkapan.
13

  Oleh karena itu dalam memahami kitab Mazmur, 

tidak hanya kata-kata saja yang perlu diperhatikan, tetapi juga cara 

pengungkapannya. 

 

Umumnya ada tiga karakteristik puisi Ibrani yang perlu 

diperhatikan, yaitu paralelisme, ungkapan figuratif atau imageri 

dan irama bunyi,
14

 namun tulisan ini hanya membahas tentang 

paralelisme dan gambaran atau imageri saja. 

 
PARALELISME 

 

Longman mendefinikan paralelisme sebagai: “… penyesuaian 

yang terdapat antara beberapa kata dari sebuah kalimat berpuisi”.
15

  

Penyesuaian itu lebih mengarah kepada kesejajaran gagasan atau 

pikiran antar baris.
16

  Kesejajaran gagasan atau pikiran antar baris 

itu dapat terdiri dari berbagai bentuk. Para ahli mempunyai 

berbagai pendapat yang tidak sama. Longman mengusulkan 7 

bentuk paralelisme, yaitu: sinonimus, antithetik, sinthetik, 

                                                           
12

 Longman, h.20. 
13

 Barth dan Pareira, Kitab Mazmur, h.41. 
14

Oleh karena tulisan ini tidak membahas tentang penafsiran Mazmur 

berdasarkan teks Ibrani, maka irama bunyi dianggap tidak relevan untuk 

dibahas. 
15

 Longman, h.104. 
16

 Barth dan Pareira, h. 43. 
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emblematik, repetitive, pola poros dan chiasme.
17

  Sedangkan 

Pareira mengusulkan 4 bentuk saja, yaitu: sinonim, antitesis, 

sintetis dan perbandingan.
18

  Demi penyederhanaan penafsiran 

kitab Mazmur dan tujuan homelitis, penulis menganggap usulan 

Pareira cukup dalam pemahaman paralelisme dalam kitab Mazmur. 

 

Adapun keempat paralelisme itu adalah:
19

 

 

Paralelisme Sinonim 

 

Dalam paralelisme sinonim, gagasan dalam baris pertama 

diulang atau diperdalam dalam baris kedua dengan kata-kata atau 

istilah yang hampir sama atau sinonim. Paralelisme ini dapat dilihat 

dalam Mazmur 2:1-3. 

mengapa rusuh bangsa-bangsa, 

mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? 

 

Raja-raja dunia bersiap-siap dan 

para pembesar bermufakat bersama-sama 

 

  melawan Tuhan dan 

    yang diurapiNya: 

 

“Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan 

 membuang tali-tali mereka dari pada kita!  

 

Dalam Mazmur 2:1-3 ini, gagasan dalam baris pertama diulang 

atau diperdalam dalam baris kedua untuk menonjolkan atau 

memperkuat gagasan yang disampaikan. 

 

 

Paralelisme Antitesis 

 

                                                           
17

 Uraiannya dapat dilihat dalam Longman, h. 109-114. 
18

 Barth dan Pareira, h.43. 
19

 Dalam bagian ini, penulis mendasarkan uraiannya pada karya Pareira, h.43 dan 

Longman, h. 109-112. 
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Dalam paralelisme antitesis, gagasan dalam baris pertama 

diulang atau diperdalam dalam baris kedua dengan kata-kata atau 

istilah yang antonim atau lawan kata. Adapun contoh paralelisme 

antitesis adalah: 

  

Mereka rebah dan jatuh, 

Tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak (Mazmur 20:9) 

 

Sesungguhnya, orang-orang yang diberkatiNya akan mewarisi 

negeri, tetapi orang-orang yang dikutukNya akan dilenyapkan 

(Mazmur 37:22) 

 

Dalam contoh-contoh di atas gagasan dalam baris pertama diulang 

atau diperdalam dalam baris kedua dengan kata-kata yang antonim 

untuk memperkuat gagasan yang disampaikan melalui perbedaan 

yang kontras. 

 

Paralelisme Sintetis 

 

Dalam paralelisme sintesis, gagasan dalam baris pertama 

dilanjutkan atau diperlengkapi dalam baris kedua. Longman 

mengungkapkan bahwa sebenarnya kalimat yang sinthetik tidak 

paralel sama sekali.
20

  Paralelisme ini menampung kalimat-kalimat 

yang tidak dapat dikategorikan dalam paralelisme sinonim dan 

antitetik.
21

  Adapun contoh paralelisme sintesis adalah: 

 

Aku yang telah melantik rajaKu 

di Sion, gunungKu yang kudus (Mazmur 2:6) 

 

Ketika TUHAN memulihkan keadaan Sion, 

Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi (Mazmur 126:1) 

Dalam contoh-contoh di atas gagasan dalam baris pertama 

dilanjutkan atau diperlengkapi dalam baris kedua, sehingga 

melahirkan suatu gagasan yang utuh. 

 

                                                           
20

 Longman, h.111. 
21

 Ibid. 
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Paralelisme Perbandingan atau Emblematik 

 

Dalam paralelisme perbandingan atau emblematik, gagasan 

baris yang satu memperjelas gagasan dalam baris yang lain melalui 

suatu perbandingan dan biasanya ditandai dengan kata 

perbandingan, yaitu seperti atau serupa. Adapun contoh 

paralelisme ini adalah: 

 

Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, 

demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah (Mazmur 42:2)  

 

Dalam contoh di atas kerinduan jiwa Pemazmur akan Allah 

dibandingkan dengan kerinduan rusa akan sungai yang berair. 

Untuk memahami betapa dalam kerinduan Pemazmur, seseorang 

haruslah memahami kerinduan rusa akan sungai yang berair, 

sehingga gagasan yang disampaikan oleh Pemazmur dapat 

terpahami. 

 

 Jika seseorang memahami dan memperhatikan keempat 

bentuk paralelisme ini, ia akan dapat mulai masuk dalam 

pemahaman puisi Ibrani, sehingga dapat menangkap gagasan-

gagasan yang diungkapkan dan diutarakan oleh Pemazmur, yang 

mana hal itu sangat penting dalam kaitan dengan mengkhotbahkan 

suatu Mazmur. 

 
GAMBARAN ATAU IMAGERI 

 

Kitab Mazmur sangat kaya dengan gambaran-gambaran atau 

imageri.
22

  Tuhan dilukiskan dengan  pelbagai gambaran, seperti 

perisai (Maz. 28:7), kota benteng (Maz. 62:3,7), gembala (Maz. 

23:1), dsb.
23

  Orang benar digambarkan sebagai pohon (Maz. 1:3), 

pohon korma dan aras (Maz. 92:13), dll. Orang fasik digambarkan 

sebagai sekam (Maz. 1:4). Banyak gambaran lain yang dapat 

ditemukan dalam kitab Mazmur ini. 

 

                                                           
22

 Longman, h.126. 
23

 Longman, h.126. 
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Bagi pembaca masa kini, tidak jarang gambaran-gambaran 

dalam kitab Mazmur ini sangatlah asing. Sebagai contoh: 

keindahan dan kerukunan di antara umat Tuhan digambarkan 

dengan minyak yang meleleh dari kepala sampai kepada leher 

jubah Harun (Maz. 133:1-2). Tentu hal ini sangat sulit dipahami 

oleh pembaca masa kini. Adanya kesulitan ini dapat dimengerti, 

oleh karena perbedaan budaya dan waktu di antara kitab Mazmur 

ini ditulis dengan para pembaca saat ini. Walaupun adanya 

kesulitan-kesulitan ini, seseorang tidak dapat menghindari 

kesulitan ini, kalau ia ingin sungguh memahami kitab Mazmur. 

Kesulitan ini dapat diatasi dengan membaca buku-buku penolong, 

seperti: latar belakang Perjanjian Lama, Ensiklopedia Alkitab atau 

buku-buku tafsiran. 

 

Mengetahui langkah-langkah persiapan untuk berkhotbah dari 

Mazmur memanglah penting, namun pengetahuan ini perlu 

digunakan dan dilatih berulang-ulang, sehingga pengetahuan itu 

akhirnya  menjadi suatu ketrampilan. Hal ini akan membawa 

seseorang untuk dapat mengkomunikasikan berita dalam kitab 

Mazmur dengan benar dan efektif. Pengetahuan tentang jenis atau 

genre dan karakteristik puisi Ibrani mutlak diperlukan untuk dapat 

menafsirkan  dan mengkhotbahkan kitab Mazmur. Dibawah ini 

akan diberikan contoh persiapan khotbah dari Maz. 1. 

 

 

 

 

 

 

CONTOH PERSIAPAN KHOTBAH DARI MAZMUR 1 

 
JENIS ATAU GENRE 

 

Mazmur 1 ini termasuk Mazmur Hikmat, oleh karena 

Mazmur ini menunjukkan bagaimana umat Tuhan harus 

berperilaku. Juga di dalamnya diungkapkan tentang Taurat. Juga 

adanya kekontrasan antara orang benar dan orang fasik. Ciri-ciri itu 

merupakan ciri suatu Mazmur Hikmat. Jadi Mazmur 1 bukan 
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merupakan Mazmur Pujian atau Ucapan Syukur, apalagi Keluhan. 

Tetapi Mazmur ini mengajarkan bagaimana umat Tuhan menjalani 

kehidupan dalam prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Taurat Tuhan, 

sehingga mereka dapat hidup dalam berkat dan kebahagiaan. 

 
PARALELISME 

1. Berbahagialah orang 

yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik 

yang tidak berdiri dalam kumpulan orang berdosa dan 

yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh 

 

2.  tetapi kesukaannya ialah Taurat TUHAN dan 

 merenungkan Taurat itu siang dan malam 

 

3. Ia Seperti Pohon 

 yang ditanam di tepi aliran air 

 yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan 

 yang tidak layu daunnya 

 apa saja yang diperbuatnya berhasil 

 

4. Bukan demikian orang fasik 

  mereka seperti sekam yang ditiupkan angin 

 

5. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman 

 begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar 

 

6. Sebab TUHAN mengenal jalan orang benar 

 Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan 

Seseorang dapat melihat adanya paralelisme sinonim dalam ayat 1, 

2 dan 5. Paralelisme sinonim dalam ayat 1 menekankan suatu pola 

hidup orang benar, yaitu tidak hidup dalam dosa. Hal ini 

diungkapkan dalam beberapa ungkapan, seperti tidak berjalan 

menurut nasihat orang fasik, dst. Paralelisme sinonim dalam ayat 2 

juga menunjukkan suatu pola hidup orang benar, yaitu menyukai 

dan merenungkan Taurat atau dengan kata lain hidup dalam 

ketaatan pada Taurat Tuhan. Sedangkan paralelisme sinonim dalam 

ayat 5 mengungkapkan ketidaktahanan dan ketidakberdayaan orang 

fasik dalam mempertahankan kehidupan dan tindakannya di tengah 
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pengadilan dan perkumpulan orang benar. Paralelisme antitesis 

dapat dilihat dalam ayat 6 yang mengungkapkan kekontrasan 

antara orang benar dan orang fasik. Paralelisme emblematik atau 

perbandingan dapat dilihat dalam ayat 4 dimana orang fasik 

dibandingkan dengan sekam. Begitu juga secara partial dapat 

ditemukan dalam ayat 3, yang mana orang benar dibandingkan 

seperti pohon. 

 
IMAGERI ATAU GAMBARAN 

 

Dua gambaran yang digunakan dalam Mazmur 1 adalah 

pohon yang menggambarkan orang benar dan sekam yang 

menggambarkan orang fasik. Pohon dalam Perjanjian Lama 

menggambarkan sesuatu yang kokoh dan berguna, sedangkan 

sekam menggambarkan sesuatu yang ringan tidak berarti. 

 
GARIS BESAR KHOTBAH 

 

1. Orang Benar (ayat 1-3) 

a. Pola Hidup: 

1). Tidak Hidup Dalam Dosa (ayat 1) 

2). Hidup Dalam Taurat Tuhan (ayat 2) 

b. Keadaan: seperti pohon yang subur, terpelihara dan berbuah 

(ayat 3) 

2. Orang Fasik (ayat 4-5) 

 seperti sekam: tidak ada artinya 

 tidak kokoh 

3. Kesimpulan (ayat 6) 

 Kontras antara jalan hidup orang benar dan orang fasik 

 

 

BUKU-BUKU PENOLONG
24

 

 
A. METODE PENAFSIRAN MAZMUR DAN PUISI IBRANI 

 

                                                           
24

 Untuk buku-buku penolong dalam bahasa Indonesia dapat dilihat dalam 

catatan kaki tulisan ini. 
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BAGAIMANA KITA MENJADI  

PELAKU FIRMAN? 
 

Kimiko Goto 

 

PENDAHULUAN 
 

 

eringkali dikatakan bahwa orang Kristen harus menjadi bukan 

hanya pendengar, tetapi juga pelaku Firman-Nya.  Kita sebagai 

hamba Tuhan mengkhotbahkan hal semacam itu, namun 

melalui pengalaman hidup kita sendiri dan melalui kenyataan hidup 

dari orang-orang Kristen yang ada di lingkungan kita, kita tahu 

bahwa hal itu tidak mudah.  Sering kali hal itu tidak terwujud baik 

di dalam kehidupan jemaat, maupun di dalam kehidupan kita 

sendiri.  Kita gagal untuk menaati apa yang dikatakan di dalam 

Firman-Nya.  Dalam hal ini kita tidak begitu berbeda dengan 

orang-orang non-Kristen, sehingga mereka yang belum mengenal 

Tuhan tidak tertarik untuk mencari Dia.  Kita datang ke gereja 

untuk beribadah dan mendengar Firman-Nya secara rutin, tetapi 

kita gagal menjadi pelaku Firman Tuhan. 

 

Mengapa hal yang demikian terjadi?  Apakah Firman-Nya 

menunjukkan kepada kita suatu ideal yang tidak mungkin untuk 

dilakukan oleh kita?  Tentu tidak mungkin bagi kita untuk 

melakukan secara sempurna apa yang diharapkan Tuhan, selama 

kita hidup di dalam dunia ini.  Tetapi jika tidak mungkin bagi kita 

untuk melakukannya; mengapa di dalam Alkitab ada banyak 

perintah, tuntutan, dsb. dengan bentuk imperatif, dimana hal ini   

bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk ditaati oleh kita?   

 

Fee mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang percaya 

akan keselamatan kekal, yaitu jika orang Kristen satu kali selamat, 

dia selamat selama-lamanya, mendorong “easy-believism” dan 

“cheap grace”.  Mereka percaya kepada Kristus akan keselamatan, 

S 
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tetapi gagal untuk mewujudkan hal tsb di dalam kehidupan 

mereka.
1
  Alasan lain ialah bahwa di gereja manapun ada orang-

orang Kristen nominal (KTP). Orang-orang Kristen yang demikian 

tidak menjadi pelaku Firman-Nya, karena di dalam diri mereka 

tidak ada hidup baru, dan tentu saja mereka tidak rindu untuk 

menaati FirmanNya.  Selain dari pada dua alasan di atas, ada alasan 

lain yang menyebabkan orang-orang Kristen gagal untuk menjadi 

pelaku FirmanNya.  Mereka rindu untuk melakukan FirmanNya, 

namun gagal untuk   menghasilkan apa yang dikehendakiNya, 

karena mereka kurang mengerti tentang keselamatan yang di 

dalamnya ada persediaan Allah yang sempurna bagi mereka untuk 

dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ketidakmengertian 

tersebut menyebabkan mereka melakukan Firman-Nya dengan cara 

yang sama sebelum mereka menjadi Kristen.  

 

Misalnya, “Bersukacitalah senantiasa” (1 Tes 5:16), adalah 

suatu tuntutan bagi kita yang sudah menjadi Kristen.  Kita 

diharapkan bersukacita senantiasa, bukan hanya dalam keadaan 

baik, tetapi juga dalam keadaan apapun termasuk keadaan yang 

sangat buruk.  Tetapi bagaimanakah hal itu mungkin untuk terjadi?  

Itu adalah suatu pergumulan yang dialami oleh kita yang sungguh-

sungguh rindu untuk melakukan apa yang dikehendaki-Nya.  

Orang Kristen yang sungguh-sungguh rindu untuk menaati Firman-

Nya, cenderung jatuh ke dalam suatu keadaan yang tidak benar, 

yaitu dia berusaha untuk melakukan dengan kekuatan sendiri 

secara legalistik, sehingga akhirnya dia merasa lelah dan 

kehilangan sukacita. Atau dia menjadi munafik, pura-pura menaati, 

tetapi sebenarnya tidak; sebagaimana orang-orang Farisi pada masa 

Yesus jatuh ke dalam keadaan tersebut, dan dikecam oleh Yesus.     

 

Hal ini menyangkut karya pengudusan yang sudah dimulai 

oleh Roh Kudus sejak kita lahir baru; dan sebenarnya secara sadar 

atau tidak sadar, setiap kita yang sudah percaya sedang berada di 

dalam proses pengudusan tsb.  Karya pengudusan adalah 100 % 

karya Roh Kudus. Namun karya itu tidak menjadi efektif jika kita 

                                                           
1
 Gordon D. Fee,  Paul, the Spirit, and the People of God,  (Peabody: 

Hendrickson, 1996), p. 97. 
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kurang mengerti, dan tidak mau untuk berpartisipasi. Walaupun 

kita sudah selamat, kita tidak secara otomatis terjamin untuk 

menjadi kudus.  Setiap kita yang sudah percaya perlu mengerti dan 

berpartisipasi di dalam karya pengudusan-Nya, supaya karya 

tersebut menjadi efektif. Kita dapat menjadi pelaku Firman-Nya, 

bukan secara legalistik, tetapi dengan jalan yang ditentukan Allah.  

Rencana keselamatan Allah adalah sempurna.  Dari semula Dia 

menentukan supaya setiap orang Kristen menjadi serupa dengan 

gambaran Anak-Nya (Rom 8:29).   

 

Penulis diberi tanggung jawab di ITA untuk mengajar 

beberapa mata kuliah, di antaranya Surat Roma dan Surat Galatia.  

Dalam persiapan mata kuliah tersebut, penulis takjub akan karya 

penyelamatan-Nya yang sempurna buat kita yang berdosa.  Dia 

sudah melakukan karya penyelamatan yang ajaib, dan 

menyediakan segala sesuatu untuk kita dapat mewujudkan 

kehidupan Kristen sesuai dengan Firman-Nya. Melalui kesempatan 

ini penulis ingin membahas hal-hal yang menyangkut soal di atas 

berdasarkan beberapa perikop dari Surat Roma dan Surat Galatia, 

supaya paper ini menjadi suatu petunjuk bagi setiap kita yang ingin 

menjadi pelaku Firman-Nya.   

   

 

BAGAIMANA ORANG KRISTEN MENJADI  

PELAKU FIRMAN? 

 

Untuk menjawab pertanyaan diatas, kita perlu tahu dan 

melakukan beberapa hal yang penting. Beberapa hal tsb adalah: 

 

Ketidakberdayaan Orang Kristen:   

 

Kesadaran tentang ketidakberdayaan diri adalah sangat 

penting bagi kita untuk bertumbuh secara rohani. Di dalam Galatia 

5:16-24, Paulus menjelaskan bahwa peranan Roh Kudus di dalam 

kehidupan Kristen adalah mutlak dan penting.  Roh Kudus bekerja 

di dalam diri orang Kristen dan memberikan bimbingan tentang 

patokan etis yang memadai, juga memberi kuasa untuk 
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melakukannya.  Rohlah yang menghasilkan buah di dalam 

kehidupan Kristen (Gal 5:22).
2
   

 

Ayat 16 terdiri dari dua bagian. Yang pertama, nasihat, 

“hiduplah oleh Roh”; dan yang kedua, janji, “maka kamu tidak 

akan menuruti keinginan daging”.
3
  Kedua hal tersebut adalah dua 

sisi dari satu uang logam.  Kata “tidak akan” adalah “double, thus 

strengthened negative”, artinya, “pasti tidak”.
4
  Kata “hidup” 

dalam bahasa aslinya berarti “berjalan”; dan menurut bentuk 

imperatif present tense, kata tersebut menunjukkan suatu aksi yang 

berulang-ulang atau berlangsung, yaitu “berjalan terus menerus”.  

Orang Kristen dinasihati supaya dia terus menerus berjalan oleh 

Roh.  Jika demikian, barulah dia tidak akan menuruti keinginan 

daging.   

 

Ayat 17 dimulai dengan kata “sebab”, yang menjelaskan 

mengapa orang Kristen perlu untuk terus menerus berjalan oleh 

Roh.  

Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh 

dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging 

karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali 

tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 

Longneckher menafsirkan ayat 17 sebagai berikut: 

Here in v17 Paul gives a précis of his basic soteriological 

anthropology, which underlines not only what he has said in 

v 16 but also his whole understanding of humanity before 

God since “sin entered the world” (cf. Rom 5:12): “the 

flesh” and “the Spirit” are diametrically opposed to one 

another, with the result that one cannot do what he or she 

knows to be right when in “the flesh” (i.e., when living only 

humanly according to one‟s own guidance and the direction 

                                                           
2
  Donald Guthrie, Teologi Perjanjian Baru 3,  Terj. Lisda Tirtapraja Gamadhi, 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1981), p. 275. 
3
  R.N. Longnecker,  “Galatians”,  Word Biblical Commentary Vol. 41,  gen. 

eds.  David A. Hubbard,  Glenn W. Barker (Dallas: Word Book, 1990), p. 244. 
4
  James D.G. Dunn,  “The Epistle to the Galatians”,  Black‟s New Testament 

Commentaries,  gen. ed.,  Henry Chadwick,  (Peabody:  Hendrickson,  1993), 

p. 297. 
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of whatever is simply human) but only when in the Spirit 

(i.e., when living in the new reality of being “in Christ” and 

directed by God‟s Spirit). 
5
  

 

Konflik antara Roh dan daging dalam ayat ini membuat 

jelas akan peranan Roh yang sangat vital dalam hal memimpin 

orang Kristen ke dalam jalan atau pola tingkah laku, yang sama 

sekali berbeda dari kemauan daging yang normal.
6
  Penting bagi 

kita untuk mengerti bahwa konflik yang ada di antara daging dan 

Roh adalah suatu kondisi orang Kristen, bukan non-Kristen.  

Keadaan “dalam daging” adalah suatu aspek dari kondisi manusia, 

sehingga orang percaya pun tidak dapat luput dari padanya selama 

dia hidup di dunia ini.  Tidak ada kesempurnaan bagi orang Kristen 

dalam hidup ini.  Konflik di antara keinginan daging dan keinginan 

Roh adalah suatu ciri khas daripada proses keselamatan yang 

sedang berlangsung.
7
   

 

Karena adanya fakta tentang konflik yang ada di antara 

daging dan Roh di dalam diri orang Kristen, dia perlu hidup untuk 

bersandar kepada Roh sepenuhnya.   

 

Perikop tersebut perlu ditafsirkan di dalam konteks di mana 

Paulus menasihati jemaat-jemaat Galatia yang sedang terpengaruh 

oleh orang-orang Yahudi yang mengajarkan bahwa iman kepada 

Kristus tidak cukup bagi seseorang untuk diselamatkan, tetapi perlu 

ketaatan kepada hukum Musa.  Pada waktu orang-orang Kristen 

Galatia mendengar ajaran tersebut, mereka menjadi bingung. 

Paulus bertanya bagaimana mereka diselamatkan, “Adakah kamu 

telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena 

percaya kepada pemberitaan Injil?” (3:2b) dan dia terus bertanya, 

“Kamu telah mulai dengan Roh, maukah sekarang mengakhirinya 

di dalam daging?”(3:3b).  Sebenarnya manusia tidak mampu untuk 

memenuhi tuntutan Allah dengan kekuatan sendiri.  Kristus diutus 

                                                           
5
  Dunn, p. 245. 

6
  Donald Guthrie,  Teologi Perjanjian Baru 2,  Terj. Jan S. Aritonang, (Jakarta: 

BPK Gunung Mulia, 1981 ), p. 195. 
7
  Dunn, p. 298. 
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untuk menyelamatkan manusia yang tidak berdaya.  Orang-orang 

Galatia sudah selamat oleh iman, tetapi sekarang mereka mau 

memenuhi tuntutan hukum Taurat menurut daging.  Melalui 

Galatia 5:16-24, Paulus mengingatkan bahwa akibat dari hidup 

menurut daging adalah seperti yang terdaftar di dalam ayat-ayat 

19-21.        

 

Perikop ini menegaskan tentang ketidakberdayaan diri kita 

untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah.  Justru karena itulah 

Allah menyediakan Roh Kudus, Oknum ketiga dari Allah 

Tritunggal, supaya kita menyerahkan diri kepada-Nya untuk 

dipimpin.  Allah sudah menyediakan Roh untuk kita hidup sesuai 

dengan kehendak-Nya.  Yang penting ialah kita menyadari bahwa 

kita tidak berdaya, dan menyerahkan diri kepada-Nya dan berjalan 

oleh-Nya.  

 

Yesus berkata kepada murid-Nya, “Akulah pokok anggur 

dan kamulah ranting-rantingnya.  Barangsiapa tinggal di dalam 

Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku 

kamu tidak dapat berbuat apa-apa” (Yoh 15:5). Melalui perkataan 

tersebut, Yesus menekankan tentang ketidakberdayaan orang 

Kristen untuk menghasilkan buah.  Ranting sendiri tidak mampu 

untuk berbuah satupun, kecuali ia tinggal dalam pohonnya.  

Kesadaran tentang ketidakberdayaan diri adalah dasar yang mutlak 

penting untuk kita maju di dalam proses pengudusan-Nya.      

 

Status Baru Orang Kristen 
 

Tidak jarang orang-orang Kristen mengatakan demikian, 

“orang Kristen pun manusia yang berdosa, wajarlah berdosa”.  

Apakah pandangan demikian benar?  Melalui pembicaraan di atas, 

kita tahu bahwa orang percaya pun tidak ada kekuatan di dalam 

dirinya untuk melakukan Firman-Nya.  Kesadaran tersebut adalah 

penting, karena kesadaran tersebut membuat kita bersandar 

sepenuhnya kepada Roh.  Yang   penting ialah kita tidak berakhir 

dengan keputusasaan, tetapi kita perlu tahu bahwa keadaan kita 

sudah berubah secara total.  Status kita sama sekali menjadi baru.    
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Dalam Roma 6, Paulus menekankan bahwa orang Kristen 

telah dibebaskan dari kuasa dosa.  Istilah “dosa” dipakai 16 kali 

hanya dengan bentuk singular di dalam pasal 6 ini.  Dosa 

digambarkan sebagai kuasa atau tuan yang menguasai semua yang 

ada “di dalam Adam”.  Namun kelaliman dosa diputuskan bagi 

orang yang ada “di dalam Kristus”.  Oleh karena itu, dosa tidak lagi 

berkuasa atas orang percaya.
8
   

 

Mari kita melihat satu bagian dari Surat Roma, yaitu 6:1-11.  

Paulus menjelaskan panjang lebar di dalam pasal 1 sampai 5, 

bahwa manusia tidak diselamatkan oleh perbuatan, tetapi hanya 

oleh iman kepada Kristus.  Pada masa Paulus, ada orang-orang 

yang berpendapat bahwa manusia diselamatkan oleh iman, 

sehingga perbuatannya tidak penting.
9
  Mungkin di dalam jemaat-

jemaat Paulus,   ada yang menarik kesimpulan bahwa dosa dapat 

dilakukan sepenuhnya,
10

 supaya kasih karunia semakin bertambah 

(5:20b).  Paulus menjawab bahwa anggapan tersebut  adalah salah, 

“Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah 

kasih karunia itu?  Sekali-kali tidak” (6:1b-2a).  Dia menegaskan 

bahwa doktrin pembenaran oleh iman tidak mendorong orang 

Kristen makin berdosa.  Orang Kristen telah diberi status baru 

melalui karya penebusan Kristus.  Sesungguhnya setiap orang 

Kristen telah mati bersama dengan Kristus, dan dia dibangkitkan 

dengan Kristus.  Pengalaman persatuan dengan Kristus membuat 

status orang Kristen sama sekali baru.  Dia telah dipindahkan dari 

dunia lama ke dunia baru.   

                                                           
8
  Dunn, p. 367. 

9
 Pandangan ini disebut antinominianisme.  Menurut “Antinominianisme” di 

dalam Kamus Teologi (Collins, G. O‟ & Farrugia E. G., tran. I. Suharyo, 

Yogyakarta: Kanisius, 1996), “Sikap tidak menghargai atau bahkan menghina 

hukum.  Sejak zaman PB berbagai macam sekte mengajarkan bahwa orang 

Kristiani tidak lagi terikat pada hukum.  Mereka membenarkan sikap ini 

dengan menafsirkan secara keliru ajaran St. Paulus (bdk. Rm 3:8, 21) atau 

karena merasa memperoleh bimbingan Roh Kudus secara khusus yang 

membebaskan mereka dari kewajiban-kewajiban moral yang biasa”.   
10

 C.K. Barrett, “The Epistle to the Romans”, revised ed., Black‟s New 

Testament Commentary, gen.ed.  Henry Chadwick (London: Hendrickson, 

1991), p. 113. 
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Ayat 4 menjelaskan dari segi positif apakah maksud Allah 

untuk orang Kristen diberi status baru.   

Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama 

dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama 

seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh 

kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup 

yang baru.  

 

 Maksudnya ialah, supaya orang Kristen hidup dalam hidup 

yang baru.  Ayat 6 menjelaskan dari segi negatif maksud tersebut.   

Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut 

disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar 

jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.   

 

Keselamatan yang kita alami mencakup bukan hanya 

pembebasan dari hukuman dosa, tetapi juga dari kuasa dosa.  Apa 

maksud dari “manusia lama” di dalam ayat 6?  “Manusia lama” 

adalah apa yang orang Kristen miliki di dalam Adam, yaitu 

manusia masa lama, yang hidup dibawah kuasa dosa dan kematian.  

Menurut John Stott, “apa yang disalibkan dengan Kristus bukanlah 

sebagian dari diri yang dinamai natur aku yang lama, tetapi seluruh 

aku yang sebelum bertobat”
11

 Karena ketidakberdayaan manusia, 

Allah menyelamatkan manusia bukan hanya dari hukuman dosa 

tetapi juga dari kuasa dosa dengan mengubah keadaan orang 

Kristen menjadi sama sekali baru.  Paulus berkata: “Jadi siapa yang 

ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah 

berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang” (2 Kor 5:17).    

 

Moo menafsirkan hal itu sebagai berikut: Melalui karya 

Allah, kita orang Kristen ditempatkan di dalam posisi baru.  Posisi 

ini riil, apa yang berada dalam pandangan Allah adalah betul-betul 

(pada akhirnya) riil, dan hal itu membawa konsekwensi yang nyata 

untuk kehidupan sehari-hari.
12

   

                                                           
11

 Barrett,  pp. 390-391. 
12

 Douglas Moo,  “Romans 1-8”,  The Wycliffe Exegetical Commentary, gen. 

ed. Kenneth Barker (Chicago: Moody, 1991), p. 390. 
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Sebagaimana dikatakan Moo, kita sebagai orang Kristen 

sudah ditempatkan di dalam posisi baru, sebagai anak Allah yang 

sudah ditebus oleh karya penebusan Yesus Kristus Tuhan kita.  

Perubahan yang kita alami dan status baru yang kita miliki pada 

saat ini, tentu membawa konsekwensi untuk kehidupan sehari-hari.  

Allah melakukan hal tersebut dengan maksud supaya kita sekarang 

hidup dalam hidup baru, dan tidak lagi menghambakan diri kepada 

kuasa dosa. 

     

Penyerahan Diri Kepada Allah 

 

Kesadaran tentang ketidakberdayaan diri dan pengetahuan 

tentang status baru, tidak cukup bagi kita untuk bertumbuh secara 

rohani. Ada tindakan yang mutlak penting untuk kita lakukan, yaitu 

penyerahan diri kepada Allah. Sadar atau tidak sadar, orang Kristen 

sedang berada dalam proses pengudusan. Tetapi dalam proses 

tersebut, perlu sekali bagi kita untuk berpartisipasi secara aktif.  

Karya pengudusan adalah 100% karya Roh Kudus.  Tetapi dalam 

100% tersebut, orang Kristen diberi tanggung jawab untuk 

berpartisipasi.  Tindakan partisipasi pertama ialah bahwa orang 

Kristen perlu untuk menyerahkan dirinya kepada Allah.  Ini adalah 

kewajiban orang Kristen yang hidup dalam hidup baru. 

 

Mari kita melihat Roma 6:12-14.  Sudah dilihat di dalam 

bagian II, bahwa dosa bukan lagi tuan yang berkuasa atas setiap 

orang yang ada di dalam Kristus.  Dalam perikop ini juga dikatakan 

bahwa orang Kristen tidak akan dikuasai lagi oleh dosa (14a).  Jika 

demikian bagaimana kita mengerti perintah Paulus di dalam ayat 

12 dan 13, yang sepintas lalu bertentangan dengan apa yang sudah 

dikatakan dalam bagian sebelumnya?  “Hendaklah dosa jangan 

berkuasa lagi” (ayat 12).  “Janganlah kamu menyerahkan anggota-

anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata 

kelaliman” (ayat 13).  Bagaimanakah kita mengerti soal “indikatif” 

dan “imperatif” yang sepintas lalu saling bertentangan?  Moo 

berpendapat sebagai berikut:   
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Verse 12-14, while introducing a new focus on the 

imperative, belong with vv. 1-11 as the specific and 

practical conclusion to the „indicative‟ of God‟s work for us 

in and with Christ.  The freedom from sin‟s lordship (cf. v. 

14a), freedom that is ours „in Christ Jesus‟ is to be realized 

in daily experience.  „State‟ is to become reality; we are „to 

become what we are‟ – or, with the recognition of the 

continuing work of God in our lives, we might say “become 

what we are becoming”.  Balance on this point is essential.  

“Indicative” (what God made us in Christ) and “imperative” 

(what we are to become in the world) should be neither 

divided nor confused.  If divided, with “justification” and 

“sanctification” put into separate compartments, we can 

forget that true holiness of life comes only as the 

outworking and realization of the life of Christ in us.  This 

leads to a moralism or legalism in which the believer „goes 

it on his own,‟ thinking that holiness will be attained 

through sheer effort or ever more elaborate programs or 

ever-increasing numbers of rules.   

But if indicative and imperative are confused, with 

“justification” and “sanctification” collapsed together into 

one, we can neglect the fact that the outworking of the life 

of Christ in us is made our responsibility.  This neglect 

leads to an unconcern with holiness of life or to a “God does 

it all” attitude in which the believer thinks to become holy 

through a kind of spiritual osmosis.
13

 

 

Sebagaimana dikatakan Moo, pembebasan yang dimiliki 

orang Kristen harus disadari dalam pengalaman sehari-hari.  Status 

baru yang kita miliki harus menjadi realita;  kita harus “become 

what we are”.  “Indikatif” (apa yang Allah membuat kita di dalam 

Kristus) dan “imperatif” (apa yang kita harus menjadi di dunia) 

tidak boleh dipisahkan ataupun dikaburkan.  Kalau dipisahkan, kita 

lupa bahwa kekudusan yang sejati datang hanya sebagai karya dan 

realisasi hidup Kristus di dalam kita; ini menuju kepada legalisme.  

Sebagaimana dikatakan bahwa kita sering jatuh ke dalam 
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 Moo, pp. 398-399. 



BAGAIMANA KITA MENJADI PELAKU FIRMAN? 39 

kesalahan, di mana kita berusaha untuk melakukan Firman-Nya 

dengan kekuatan sendiri.  Tetapi jika indikatif dan imperatif 

dikaburkan, kita mengabaikan tanggung jawab yang harus kita 

lakukan.  Keseimbangan diantara kedua hal tersebut sangat 

penting.  Jika tidak, apa yang diharapkan Allah tidak tercapai di 

dalam kehidupan kita.   

 

Kata “sebab itu” (ayat 12) menunjukkan bahwa perintah ini 

terkait dengan apa yang dikatakan sebelumnya.  Paulus sedang 

berbicara kepada orang-orang percaya yang mengenal kuasa 

penebusan Kristus.  Kehidupan saleh adalah keperluan, bukan 

pilihan.  Orang Kristen bukan lagi hamba dosa.
14

  Dalam perikop 

ini terlihat perintah negatif dan perintah positif.  Perintah negatif 

ialah:  

Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam 

tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti 

keinginannya.  Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-

anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata 

kelaliman, . . . (6:12-13a). 

Tentu perintah tersebut mengasumsikan bahwa dosa masih 

ada; orang percaya belum terlepas dari pada dosa.  Dia berada 

“dalam daging”, tetapi juga “dalam Kristus”.  Dosa masih berlaku, 

tetapi poin Paulus ialah bahwa dosa tidak lagi berkuasa.
15

  Orang 

Kristen telah dibebaskan daripada kuasa dosa.  Tetapi hal itu tidak 

berarti bahwa orang Kristen dapat mencapai suatu keadaan 

sempurna, di mana dosa secara total dikalahkan.  Guthrie 

menafsirkan sebagai berikut:   

Untuk memahami pernyataan-pernyataan ini kita harus 

mengingat bahwa dosa tidak lagi berkuasa, tetapi telah 

menemukan tandingannya.  Paulus dapat menasihati para 

pembacanya “Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam 

tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti 

keinginannya (Roma 6:12).  Orang percaya bukan lagi 
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 Leon Morris,  The Epistle to the Romans (Grand Rapids:  Eerdmans, 1988), p. 

257. 
15

 Ibid., p. 257. 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 40 

budak dosa, melainkan hamba Allah.  Tetapi ia masih perlu 

dihimbau agar menghindarkan ketaatan kepada dosa.
16

   

 

Murray memakai ilustrasi tentang seorang budak untuk 

menjelaskan orang Kristen yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa, 

dan masih perlu dihimbau.  Dia mengatakan bahwa jika dikatakan 

kepada seorang budak yang tidak bebas, “Jangan berkelakuan 

sebagai budak”, perkataan tersebut menjadi ejekan terhadap 

perbudakannya; tetapi seorang budak yang telah dibebaskan perlu 

dihimbau akan hal tersebut, supaya keistimewaan dan hak 

pembebasan berlaku secara efektif.
17

   

 

Perintah negatif yang terdapat ayat 12 dan 13a berhubungan 

erat dengan perintah positif yang terdapat ayat 13b.   

Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-

orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup.  Dan 

serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk 

menjadi senjata-senjata kebenaran.   

 

Dalam perikop ini dosa digambarkan sebagai tuan.  Orang 

Kristen adalah hamba dosa sebelum dia bertobat, tetapi sekarang 

dia mempunyai tuan lain, yaitu Tuhan.  Dia perlu menyerahkan diri 

kepada Tuhan sebagai tuan baru untuk  melakukan kehendak-Nya.  

Kata “tetapi” yang pertama di dalam ayat 13b menunjukkan 

kontras yang tajam, dan kata “serahkanlah” (aorist imperatif) 

menunjukkan komitmen yang sepenuh hati dan total.  Oleh karena 

tubuh orang percaya menjadi milik Allah, maka tubuhnya harus 

dipakai untuk maksud Allah yang benar.
18

   

 

Penyerahan diri kepada Allah untuk dipakai sebagai alat-

Nya mutlak perlu bagi setiap orang Kristen.  Tindakan ini termasuk 

tanggung jawab kita sebagai orang percaya dalam proses 
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  Donald Guthrie, Teologi Perjanjian Baru 2, pp. 328-329.   
17

 John Murray,  “The Epistle to the Romans”,  The New International 

Commentary on the New Testament,  gen. ed. Ned B. Stonehouse  (Grand 

Rapids:  Eerdmans,  1959), p. 227. 
18

 Morris, p. 258. 
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pengudusan-Nya. Karya pengudusan-Nya sedang berlangsung di 

dalam diri setiap orang percaya, namun karya tersebut tidak efektif 

tanpa penyerahan diri kita kepada-Nya.    

 

Berjalan (hidup ) Oleh Roh:   

 

Penyerahan diri kepada Allah untuk dipakai sebagai hamba 

yang melakukan kehendak-Nya mutlak penting di dalam karya 

pengudusan-Nya, namun itu tidak cukup. Setelah kita menyerahkan 

diri kepada-Nya, kita perlu hidup oleh Roh secara terus-menerus.  

Dalam bagian I. kita sudah melihat bahwa orang Kristen tidak 

berdaya sama sekali untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh 

Allah.  Selanjutnya kita perlu untuk hidup oleh Roh setiap waktu, 

dengan bersandar kepada pimpinan-Nya.    

 

Mari kita melihat Roma 8:3-4:   

Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat 

karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah.  

Dengan jalan mengutus Anak-Nya sendiri dalam daging, 

yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, 

Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, 

supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang 

tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh.   

 

Hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia, karena 

manusia tidak berdaya oleh daging untuk memenuhi tuntutan 

Allah.  Allah sendiri mengambil inisiatif untuk menyelamatkan 

manusia yang tidak berdaya dengan mengutus Anak-Nya.  Karya 

penyelamatan Kristus mengubah keadaan manusia sama sekali 

baru.  Orang Kristen didiami oleh Roh dan tuntutan hukum Taurat 

digenapi oleh orang percaya yang hidup menurut Roh.   

 

Bruce menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:  

Christian holiness is not a matter of painstaking conformity 

to the specific precepts of an external law-code;  It is rather 

a question of the Holy Spirit‟s producing His fruit in one‟s 

life, reproducing those graces which were seen in perfection 
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in the life of Christ.  . . .  All that the law required by way of 

conformity to the will of God is now realized in the lives of 

those who are controlled by the Holy Spirit and are released 

from their servitude to the old order.  God‟s commands 

have now become God‟s enablings.
19

 

 

Sebagaimana dikatakan Bruce, kekudusan orang Kristen 

bukanlah soal ketaatan kepada peraturan hukum secara legalistik, 

tetapi soal Roh Kudus yang menghasilkan buah-Nya di dalam 

hidup orang Kristen.  Apa yang dituntut oleh hukum Taurat, 

sekarang dapat tercapai dalam kehidupan orang Kristen yang 

dikontrol dan dipimpin oleh Roh.   

 

Sebagaimana terlihat di atas bahwa peranan Roh adalah 

mutlak penting bagi setiap orang Kristen untuk hidup sesuai 

dengan apa yang dituntut oleh Allah.  Kita perlu berpartisipasi di 

dalam karya Roh dengan menyerahkan diri untuk dikontrol dan 

dipimpin oleh Roh.  Dengan demikian, sebagaimana dikatakan oleh 

Bruce “Gods‟s commands have now become God‟s enablings”
20

 

 

Hal ini terlihat lebih jelas di dalam Gal. 5:16-24.  Kita sudah 

melihat dalam bagian I, bahwa ada konflik di antara Roh dan 

daging di dalam diri orang percaya.  Paulus menasihati jemaat-

jemaat Galatia, “Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan 

menuruti daging” (ayat 16).  Paulus menyadari fakta bahwa selalu 

ada pencobaan bagi orang Kristen untuk melakukan apa yang tidak 

boleh dilakukan, dan apa yang seharusnya dilakukan tidak 
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 F.F. Bruce, “Romans”,  revised.  Tyndale New Testament Commentary,  

gen.ed., Leon Morris (Grand Rapids:  Eerdmans,  1985), p. 153.  Hal yang 

sama dikatakan oleh Cranfield sebagai berikut:  “The law‟s requirement will 

be fulfilled by the determination of the direction, the set, of our lives by the 

Spirit, by our being enabled again and again to decide for the Spirit and 

against the flesh, to turn our backs more and more upon our own sensatiable 

egotism and to turn our faces more and more toward the freedom which the 

Spirit of God has given us.”  C.E.B. Cranfield,  “The Epistle to the Romans”, 

vol. 1,  A Critical and Exegetical Commentary, gen. ed.,  Emerton, Cranfield, 

Stanton (Edinburgh:  T. & T. Clark: 1975), p. 385.  
20

 Bruce, p. 153. 
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dilakukan.  Paulus mengingatkan tentang kehadiran Roh di dalam 

diri orang Kristen.  Dia memimpin dan menguatkan kita.  Kekuatan 

selalu tersedia bagi kita.  Apabila kita menuruti pimpinan Roh, 

buah Roh akan tampak di dalam kehidupan kita.  Kehidupan 

Kristen harus terwujud, dan dapat terwujud.  Kehidupan Kristen 

dapat terwujud hanya apabila Roh mengarahkan dan menguasai 

kehidupan kita.
21

   

 

Ayat-ayat 22-23 mengambarkan sembilan aspek dari buah 

Roh (bentuk singular).  Paulus tidak berbicara tentang suatu 

rangkaian dari buah-buah Roh yang terbagi di antara orang-orang 

percaya; sehingga ada yang memiliki suatu sifat, misalnya: kasih, 

yang lain memiliki sukacita, dsb.  Tetapi dia menunjukkan suatu 

kelompok dari sifat-sifat yang terwujud di dalam diri setiap orang 

percaya.
22

 Sembilan aspek dari buah Roh bersifat mewakili, bukan 

daftar lengkap, seperti dalam daftar perbuatan daging (5:19-21), 

karena Paulus menyimpulkan kedua daftar tersebut dengan kata 

“dan sebagainya”(21a), atau “hal-hal itu”(23b; terjemahan LAI).
23

     

 

Buah Roh dikontraskan dengan perbuatan-perbuatan daging 

(5:19-21).  Istilah “perbuatan” diganti dengan “buah”.  Perbuatan 

berasal dari manusia, tetapi buah berasal dari Roh yang berdiam di 

dalam diri orang Kristen.  Fung menafsirkan sebagai berikut:   

The phrase directly ascribes the power of fructification not to 

the believer himself but to the Spirit, and effectively hints that 

the qualities enumerated are not the result of strenuous 

observance of an external legal code, but the natural product 

of a life controlled and guided by the Spirit.  Thus the two 

different expressions point to a contrast between the natural 

acts of the self-centered life and the ethical characteristics 
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 Leon Morris,  Galatians,  (Downers Grove: InterVarsity, 1996),  p. 167. 
22

 Ibid., p. 173. 
23

 Fee,  p.114,  Kata tersebut yang diterjemahkan di dalam Terjemahan LAI “hal-

hal itu” mempunyai arti di dalam bahasa aslinya “such these”. 
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produced by the Spirit as the believer‟s life-transforming 

power.
24

 

 

Sebagaimana dikatakan oleh Fung,  bahwa ada kontras 

tajam di antara kedua daftar tersebut. Perbuatan-perbuatan daging 

berasal dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri (self-

centered life); sedangkan buah Roh dihasilkan oleh Roh yang 

berkarya di dalam kehidupan orang percaya.  Sembilan aspek dari 

buah Roh yang indah adalah bukan hasil usaha manusia, tetapi 

hasil dari karya Roh yang bekerja di dalam diri orang percaya yang 

menyerahkan dirinya kepada-Nya.   

 

 

KESIMPULAN 

   

Bagaimanakah kita dapat bersukacita senantiasa?  

Bagaimanakah kita dapat mengasihi sesama manusia seperti diri 

kita sendiri?  Bagaimanakah kita dapat berdoa untuk orang-orang 

yang menganiaya kita?  Ini adalah tuntutan Allah bagi kita yang 

sudah menjadi anak-anak-Nya.  Di dalam Alkitab terdapat banyak 

perintah Allah dengan bentuk imperatif untuk ditaati oleh kita.   

 

Menjadi pelaku Firman, ialah suatu cita-cita dari setiap kita 

yang percaya, namun kita tahu bahwa hal itu tidak mudah.  

Sebagaimana dilihat di atas, Allah telah menyediakan dan 

menentukan suatu jalan untuk kita menjadi pelaku kehendak-Nya.  

Allah mengetahui bahwa manusia tidak berdaya untuk memenuhi 

tuntutan-Nya karena daging.  Dia menetapkan jalan yang sama 

sekali berbeda, yaitu dengan mengutus Anak-Nya untuk 

menyelamatkan kita yang terbelenggu dalam kuasa dosa, dan 

membuat status kita menjadi baru secara total.  Dia menyediakan 

Roh untuk berdiam di dalam diri kita, supaya Roh berkarya di 

dalam setiap kita yang sudah ditebus untuk menjadi serupa dengan 

gambar Anak-Nya.  Tentu kesempurnaan yang tanpa dosa tidak 
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 Ronald Y.K. Fung,  “The Epistle to the Galatians”,  The New International 

Commentary of the New Testament, gen. ed.  F. F. Bruce (Grand Rapids: 

Eerdmans, 1988), p. 262. 
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dapat tercapai di dunia ini, namun  sedikit demi sedikit Roh 

mengubah kita yang menyerahkan diri kepada pimpinan-Nya dan 

bersandar kepada pertolongan-Nya, supaya kita dapat hidup sesuai 

dengan status baru yang  kita miliki.  Jalan yang ditentukan oleh 

Allah adalah bukan suatu cara yang bersifat legalistik, otomatis 

atau pasif.  “Segala sesuatu dikerjakan oleh Allah”, tetapi dengan 

cara dimana kita bekerja sama dengan Allah dalam proses 

pengudusan-Nya.  Menjadi pelaku Firman adalah bukan sesuatu 

yang berasal dari usaha manusia, tetapi berasal semata-mata dari 

kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh dan 

berpartisipasi secara aktif di dalam karya-Nya.



JTA 4/7 (September  2002) 

 

 46 



JTA 4/7 (September  2002) 47 - 61 

 

 47 

PEREMPUAN DALAM LINTASAN 

SEJARAH KRISTEN: “INI AKU TUHAN, 

UTUSLAH AKU.” 
 

 

Mariani Febriana 

 

 

PENDAHULUAN 

 

etika membaca buku “Women and Religion in England 1500-

1720,” penulis tergelitik dengan tulisan tentang harkat 

perempuan yang terabaikan dalam kultur manusia. 

Kebanggaan menjadi seorang perempuan menandai beribu-ribu 

perempuan di mancanegara. Bahkan dalam segala abad, mereka 

dapat memberikan inspirasi dan sumbangsih dalam perkembangan 

keberadaban budaya dan manusia. Tulisan yang memberikan 

penulis stimulasi untuk menulis ini adalah saat membaca seorang 

Pastor yang baru saja tiba di Inggris berkata kepada Mary Ward
1
  

bahwa dia tidak akan pernah ingin menjadi seorang perempuan 

kapanpun dunia dapat bertahan, karena perempuan tidak dapat 

menghormati dan taat pada Allah secara benar. Mary Ward 

mendengar hal itu hanya tersenyum dan tidak memberikan jawaban 

apapun untuk membangkitkan perdebatan, meskipun dia dapat 

memberikan jawaban dengan pengalaman hidupnya yang luar biasa 

bagi Inggris.
2
  Asumsi yang mengatakan bahwa perempuan tidak 

dapat menghargai Allah bukanlah karakteristik asumsi umum di 

                                                           
1
  Mary Ward (1585-1645) berasal dari Inggris dan pendiri ordo para suster, 

“The Institute of the Blessed Virgin Mary, dengan mengambil pola dari ordo 

Jesuits. Lokasi di London, Inggris. Tujuan mendirikan ordo ini adalah 

didasarkan pada keyakinannya bahwa perempuan memiliki kemampuan yang 

sama seperti laki-laki dalam mencapai pendidikan dan spiritualitas hidup. 

Ward yakin bahwa banyak perempuan mengalami banyak kesulitan karena 

terbatasnya pendidikan yang mereka dapat. Karena itu Ward berupaya melalui 

ordo ini semaksimal mungkin, bekerja untuk peningkatan pendidikan 

perempuan dan kehidupan rohani mereka.   
2
 Patricia Crawford, Women and Religion in England 1500-1720 (London and 

New York: Routledge, 1993), p. 1.  

K 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 48 

Inggris saat itu, namun pernyataan itu sangat bersifat provokatif 

untuk para perempuan dan bahkan seperti Mary Ward, kita dapat 

dibuat tersenyum membaca hal ini. Karena itu, melalui tulisan ini 

penulis hendak mengajak kaum perempuan untuk belajar dari 

sejarah tentang peran besar yang telah mereka kerjakan dalam 

membentuk peradaban modern, dan sekaligus menjadi sumber 

inspirasi bagi para perempuan untuk berkarya bagi Kerajaan Allah. 

Tulisan ini bukanlah upaya untuk membangun gerakan Feminist 

secara ekslusif, melainkan suatu seruan kepada kaum perempuan 

yang nota bene saat ini dalam jumlah besar menjadi aktivis dalam 

gereja. 

 

Meskipun penulis katakan bahwa perempuan telah 

memberikan sumbangsih besar dalam sejarah, namun seringkali 

dalam tulisan-tulisan sejarah, peran perempuan ada dibawah 

bayangan peran laki-laki dan akhirnya peran mereka menjadi sirna 

dan terabaikan. Pada tahun 1922,  Arthur Schlesinger, Sr. 

menyerukan sejarahwan untuk membuang segala sikap apriori 

tentang perbedaan gender dan mengambil peran perempuan dalam 

sejarah secara serius.
3
  Tulisan ini lebih khusus berfokus pada 

perempuan dalam aktivitas mereka yang bersifat penghargaan dan 

terarah pada Allah dalam kondisi apapun. Penulis akan membagi 

tulisan ini dalam 4 era yang berbeda. 

 

Perempuan Dalam Era Perjanjian Baru dan Era Perluasan 

Kekristenan Pada Abad Mula-mula 

 

 Pada era para rasul, ada banyak perempuan yang dicatat 

dalam pelayanan menemani para rasul, khususnya Rasul Paulus. 

Diantara mereka adalah Lydia, Damaris, Priskila, Febe, Claudia 

dan masih banyak lagi. Salah seorang yang terkenal dan dicatat 

oleh sejarah, khususnya oleh bapak-bapak gereja seperti 

Ambrosius, Agustinus, Tertulianus, Crysostom dan Gregorius 

                                                           
3
  Ruth A. Tucker & Walter L. Liefield, Daughters of the Church: Women and 

Ministry from New Testament Times to the Present (Grand Rapids: Zondervan 

Pub. Ho.,1987), p. 13.  
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adalah Thekla.
4
  Lebih lanjut diperkirakan bahwa istri-istri dari 

para rasul adalah rekan dari pelayanan para rasul tersebut.  Clement 

of Alexandria menyebut mereka “rekan pelayanan” dan dia juga 

mencatat bahwa istri dari rasul Peterus menderita sebagai martir 

sebelum Peterus.
5
  

  

Dalam perluasan kekristenan pada abad mula-mula, peran 

perempuan sangat luar biasa. Perempuan dikenal sebagai nabi dan 

guru dalam peran mereka memberitakan Injil dan berkhotbah. 

Pelayanan para perempuan adalah sangat efektif dalam tahun-tahun 

awal perluasan gereja.  Pada saat gereja mengalami penganiayaan 

yang luar biasa, khususnya dibawah pemerintahan Kaisar Markus 

Aurelius, Blandina dari Lyons memberikan pengaruh yang luar 

biasa untuk para martir.
6
 Lebih dari pada itu, 2 pahlawan 

perempuan yang melukis era abad ke 4 dan menjadi kisah 

legendaris tentang martir Kristen sepanjang era adalah kisah dari 

Perpetua dan Felicitas.  Pada jaman Agustinus, gereja memberikan 

penghormatan yang sama terhadap kisah ini dengan Kitab Suci.
7
  

Sebaliknya adalah menarik untuk disimak bahwa dalam tahun-

tahun awal ini, kepemimpinan kaum perempuan khususnya mereka 

yang menikah dan para janda dalam peran mereka sebagai diaken 

dan nabi semakin dibatasi. Keterbatasan ini berkaitan dengan latar 

belakang sejarah berkembangnya aliran-aliran sesat pada abad-

                                                           
4
  Menurut catatan sejarah, Thekla adalah seorang wanita bangsawan dan kaya 

pada abad pertama dan menjadi wanita pertama yang dibaptiskan oleh Paulus 

dalam pelayanan misi pertama di Ikonium (band. Kis. 13: 51-14:6) dan terlibat 

dalam pekabaran Injil. Dia juga sebagai martir pertama dalam sejarah Kristen. 

Lihat A. Roberts & J. Donaldson, ed.. Ante-Nicene Fathers, Vol. VIII (Grand 

Rapids: Eerdmans, 1950-1), pp. 375- 428; Louise Harris, Woman in the 

Christian Church, (Brighton, MI: Green Oak Press, 1988), pp.2-3.  
5
  Lihat Philip Carrington, The Early Christian Church, 2 Vols. (Cambridge: 

University Press, 1957), Vol. I, pp. 274-275; Vol. II,pp. 299-301.  
6
  Blandina, seorang gadis budak kecil, memberikan inspirasi kekuatan hidup 

dengan tetap teguh dan tanpa takut bersaksi tentang iman Kristen, meskipun 

dia disiksa dengan keji   
7
  Patricia Ranft, Women and Spiritual Equality in Christian Tradition (New 

York: St. Martin‟s Press, 1998), pp. 31-35.  
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abad itu, seperti ajaran Gnostik dan montanistik.
8
  Namun 

menariknya, perempuan yang tidak menikah menjadi sumber 

utama yang penting dalam pelayanan, dan hal ini sangat dihargai 

oleh kaum laki-laki.  Alasan yang tepat mengenai penghargaan ini 

tidak jelas, namun penulis berasumsi sesuai dengan ide yang 

sedang berkembang saat itu adalah bahwa alasan ini berkaitan 

dengan kedatangan Kristus yang kedua kali dan perluasan kerajaan 

Allah. Ide yang unik ini berkembang terus pada abad pertengahan 

dalam manifestasi baru dimana perempuan yang memiliki citra 

baik adalah perempuan yang berselibat sementara perempuan di 

luar ini dihubungkan dengan kekuatan kegelapan.
9
 

 

Perempuan Dalam Era Abad Pertengahan 

 

Kondisi perempuan pada abad pertengahan adalah hampir 

sangat menyedihkan. Perempuan dalam jumlah besar adalah buta 

huruf dan dan dalam posisi inferior dari kaum laki-laki. Bahkan 

perempuan kebanyakan diasosiasikan sebagai tukang sihir. 

  

 Theolog abad pertengahan kebanyakan berpandangan sama 

dengan bapak-bapak gereja tentang perempuan. Thomas Aquinas 

sebagai contoh berpendapat bahwa perempuan diciptakan dalam 

subordinasi dengan laki-laki dan inferior dari laki-laki.
10

  Karena 

itu, perempuan dalam ordo ciptaan dikaruniai kemampuan intelek 

yang rendah dari pada laki-laki. Akibatnya perempuan tidak dapat 

membuat keputusan-keputusan moral dengan benar. Bahkan 

Aquinas menambahkan bahwa perempuan adalah manusia yang 

                                                           
8
  Sikap gereja saat itu melarang kepemimpinan perempuan mengingat peran 

perempuan yang sangat menyolok dalam dua aliran sesat ini. (Lihat Barbara J. 

MacHaffie, Her Story: Women in Christian Tradition (Philadelphia: Fortress 

Press, 1986), pp. 23-41.  
9
  MacHaffie, p. 41.  

10
 Summa Theologica I. p. 93. Sebaliknya membandingkan pandangan Thomas 

Aquinas dengan bapak-bapak Kapadokia ( Basil Yang Agung, Gregorius 

Nissa dan Gregorius Nazianzus) pada abad ke 4 adalah sedikit berbeda karena 

bapak-bapak Kapadokia ini sangat memberikan pandangan yang positif 

tentang perempuan. Lihat diskusi ini dalam Patricia Ranft, Women and 

Spiritual Equality in Christian Tradition (New York: St. Martin‟s Press, 1998), 

pp. 37-51.   
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“cacat.”
11

 Namun di sisi lain, sikap positif ditujukan pada 

perempuan seperti pemujaan pada Maria, ibu Yesus. Aquinas 

dalam hal ini bersikap positif tentang perempuan, bahwa walaupun 

posisinya inferior, namun diberikan tugas khusus untuk prokreasi 

oleh Allah. Disini karakter pernikahan cenderung dilihat lebih 

positif dan secara perlahan-lahan dikategorikan sebagai sakramen. 

Sebaliknya adalah suatu ironi bahwa pada saat yang sama, selibat 

dilihat sebagai yang terbaik untuk para perempuan; karena itu 

memutuskan mereka dari seksualitas, dan menurut ajaran gereja 

saat itu seksualitas adalah jahat.
12

 

 

 Dalam realitas situasi dimana perempuan dipuji karena 

kehidupan selibatnya, namun perempuan sekaligus dikutuk karena 

dihubungkan dengan dosa dan kedagingan. Meskipun demikian, 

untuk pertama kalinya dalam sejarah suara-suara perempuan 

berkumandang dalam hal memperjuangkan harkat mereka, baik 

melalui tulisan maupun upaya-upaya yang nyata. Sebagai akibat 

bahwa hidup berselibat adalah suatu cara hidup yang ideal, maka 

sejak abad ke- 4 berlanjut sampai pada abad pertengahan biara-

biara bertumbuh secara luar biasa. Kehidupan selibat dipandang 

sebagai simbol khusus kesatuan Kristus dengan gereja. Mereka 

yang mengingkari kehidupan selibat dianggap bersalah dalam 

kasus perzinahan, baik terhadap gereja dan hukum sipil. Akibatnya 

mereka harus dihukum mati. Dalam hidup membiara, para 

perempuan mengkonsentrasikan diri pada doa, pembacaan Firman 

dan penyembahan. Cara lain yang mereka lakukan adalah apa yang 

disebut dengan “spiritual marriage”,  dimana laki-laki dan 

perempuan hidup bersama secara intim, namun tidak melakukan 

hubungan seksual. Kebiasaan ini dikutuk pada pertengahan abad 

pertengahan, karena tetap dianggap melanggar sumpah selibasi. 

Bagi perempuan dalam era ini, hidup berselibat adalah cara untuk 

mempertahankan harkat dan martabat hidup sebagai perempuan. 

Dengan cara ini, mereka melatih diri dalam kesucian dan untuk 

                                                           
11

 Summa Theologica I, p. 92.  
12

 Machaffie, Her Story, pp. 43-60; Ruth A. Tucker & Walter L.Liefeld, 

Daughters of the Church,  pp. 164-168.  
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menunjukkan pilihan bebas mereka bahwa menikah bukanlah 

karena untuk prokreasi dan alasan patrilineal.  

 

 Pada abad ke 11 dan 12 adalah era pembaharuan dalam hidup 

membiara.
13

  Meskipun perempuan berjuang dalam situasi ini 

dengan hidup dalam kemiskinan, melayani orang sakit dan aktif 

dalam misi, namun ruang gerak mereka tetap terbatas. Adalah 

sangat ironis bahwa meskipun kehidupan membiara memberikan 

perempuan kesempatan untuk mempertahankan posisi sosial 

mereka, namun disisi lain menyimpan arti konotatif dalam peran 

perempuan. Mereka tidak dibukakan kesempatan untuk menjadi 

Imam ataupun Bishop. Jika laki-laki harus mempertahankan sifat 

alamiah dari seorang laki-laki yang mengekspresikan simbol 

keunggulan dan kemampuan rohani, sebaliknya perempuan harus 

melepaskan natur perempuan dan menjadi seperti laki-laki dalam 

antisipasi mereka akan kerajaan Allah dengan mengembangkan 

rasionalitas, loyalitas, dan keberanian sebagai karakteristik laki-laki 

saat itu. Jika ruang gerak pelayanan perempuan dalam biara dan 

gereja secara resmi terbatas, maka kebanyakan perempuan 

bergabung dengan sekte-sekte religius, dimana mereka menemukan 

kebebasan untuk melayani. Mereka terlibat dalam “crusade” 

sebagai cara untuk menunjukkan patriotisme mereka terhadap 

agama dan bahkan negara. Mereka aktif juga dalam seni dan 

menulis.    

  

Pada abad ke 13 sampai dengan akhir abad ke 15, 

berkembang suatu kepercayaan tentang kekuatan magis dan sihir. 

Bahkan ini berkembang pula dalam era abad ke 16 atau era 

Reformasi. Jikalau perempuan menunjukkan kemampuan mereka 

untuk menyembuhkan penyakit dengan cara-cara alamiah, maka 

mereka diasosiasikan sebagai tukang sihir dan harus dihukum mati 

dengan dibakar. Dalam era ini, kebanyakan para perempuan yang 

dianiaya. Hal ini disebabkan sikap sentimen. terhadap kaum 

perempuan, karena perempuan dianggap sebagai alat dari setan. 

                                                           
13

 Ordo Cistercian, Fransiscan, dan Dominican yang sebelumnya menerima 

perempuan dalam hidup membiara, selanjutnya mengurangi perempuan dalam 

biara karena dianggap perempuan tidak dapat serius dalam hidup membiara.   
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Dalam situasi demikian, bangkitlah pahlawan-pahlawan perempuan 

yang terdidik pada jaman itu untuk berjuang melalui tulisan-tulisan 

mereka.
14

  Meskipun era ini sangat menyedihkan, namun justru 

dalam era ini setelah perjuangan yang hebat dari kaum perempuan 

pada akhir abad ke 13 hingga abad 15, bermunculan perempuan-

perempuan yang disebut santa dalam sejarah gereja dan mencapai 

rekor dalam pencapaian akan pendidikan yang baik dan intelek 

yang berkembang. Selanjutnya sejarah membuktikan bahwa 

banyak perempuan yang terlibat dalam mistik pada abad 

pertengahan, karena aliran mistik pada saat itu berkembang dengan 

pesat. Dua mistik perempuan terkenal pada abad itu dan diakui 

oleh gereja Roma Katolik sebagai doktor dari gereja adalah 

Katherina dari Siena (1347-1380) dan Teresa dari Avila (1515- 

1582).
15

 

 

 Dunia abad pertengahan adalah dunia yang sangat penuh 

kontradiksi dalam penempatan posisi dan peran perempuan dalam 

aktivitas mereka di masyarakat. Sebagai kelas dua dalam 

masyarakat dan mendapat banyak penganiayaan karena dituduh 

sebagai tukang sihir dan alat dari setan. Mereka juga mendapat 

pelecehan secara seksual. Menariknya perempuan juga dihargai 

karena abad tersebut pemujaan terhadap Maria begitu mendominasi 

pemikiran abad pertengahan. Meskipun pemujaan terhadap Maria 

begitu mendominasi, namun hal ini tidaklah menolong penempatan 

posisi perempuan dalam proporsi yang lebih besar. Lebih lanjut, 

jikalau pelayanan perempuan pada awal permulaan gereja sangat 

efektif dan berpengaruh luas; sebaliknya pada abad pertengahan, 

meskipun kebesaran suatu era dalam menghasilkan perempuan-

perempuan yang besar dalam sejarah gereja, namun sayang sekali 

jaman ini ditandai dengan kurangnya pelayanan marturia dari 

gereja terhadap dunia secara luas. Meskipun bermunculan 

perempuan yang profesional dalam pelayanan, namun bila 

dibandingkan dengan perempuan-perempuan pada era permulaan 

gereja yang mengkomitkan diri mereka pada pekabaran Injil, 
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 Diantaranya adalah Christine de Pizan dari Perancis, Isotta Nogarola dari Italia 

dan Margery Kempe dari Inggris.    
15

 Louise Harris, pp. 71-73.  
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perempuan pada abad pertengahan juga memiliki kecenderungan 

menghabiskan diri dalam hidup dan perjuangan mereka akan 

kehidupan membiara dan sedikit bersentuhan dengan dunia yang 

lebih luas dan riil. Hal ini memang beralasan mengingat situasi 

yang sangat tidak bersahabat dengan perempuan dalam berbagai 

strata masyarakat, dan di sisi lain hidup membiara dianggap lebih 

baik dan masih dapat dihargai dari pada cara hidup yang lain.
16

  

Era Reformasi membawa angin yang sedikit berubah bila 

dibandingkan dengan situasi abad pertengahan, dimana penekanan 

diletakkan pada peran perempuan sebagai ibu rumah tangga yang 

taat dan berdedikasi kepada suami dan anak. 

 

Perempuan Dalam Era Reformasi 

 

 Abad ke 16 adalah era kebangkitan dalam gereja. Banyak 

inovator bermunculan untuk menantang tradisi dan dogma gereja. 

Salah satu tantangan yang diberikan adalah dalam hal institusi 

pernikahan dan peran perempuan dalam gereja. Jikalau peran 

perempuan dalam gereja telah diperdebatkan sebelum Reformasi, 

gerakan humanisme Renaissance mengambil sikap yang berbeda 

dengan theolog-theolog abad pertengahan. Erasmus sebagai contoh 

memberikan opini bahwa ketidak seriusan gereja dalam upaya 

memahami doktrin menyebabkan sikap yang salah terhadap peran 

perempuan.
17

 Terlepas dari segala upaya memperjuangkan harkat 

perempuan, abad ke 16 juga menyimpan sikap-sikap yang 

ambivalen terhadap peran perempuan. Abad ini juga masih segar 

                                                           
16

 Ruth A. Tucker & Walter L. Liefeld, Daughters of the Church, p. 170. 
17

 Sebagai perbandingan dari Erasmus adalah salah seorang juru bicara gerakan 

humanisme Renaissance dari Jenewa Aggrippa of Nettesheim pada tahun 1509 

an lebih lanjut memberikan opini tentang perempuan yang justru baginya 

perempuan lebih superior dari laki-laki. Sekalipun pandangannya agak 

berlebihan dan cenderung keluar dari metode tafsir Alkitab yang benar, namun 

pada dasarnya dia berupaya agar peran perempuan dipulihkan dalam gereja. 

Dia menunjukan superioritas perempuan  dalam hal seperti contoh nama, 

Adam berarti tanah sedangkan Hawa berarti hidup; dosa asal di tarik dari 

Adam dan inkarnasi Kristus dari seorang perempuan. (Lihat Jane D. Douglass, 

Women Freedom & Calvin: The 1983 Annie Kinkead Warfield Lectures 

(Philadelphia: The Westminster Press, 1985), p. 68; Tucker & Liefeld, 

Daughters of the Church, pp. 171-172. 
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dalam pengaruh ide-ide abad pertengahan dan humanisme. Abad 

ini juga diliputi dengan wabah perburuan terhadap para tukang 

sihir yang mencapai puncaknya pada abad 15-17. Di tengah situasi 

yang masih ambivalen, beberapa perempuan menunjukkan peran 

mereka yang luar biasa dalam masyarakat. Sebagai contoh di 

Inggris, sekalipun asumsi kontemporer bersikap apriori terhadap 

kepemimpinan perempuan, namun Mary Tudor dan penerusnya 

Elizabeth I menaklukkan monarki Inggris dan bahkan sebagai 

pemimpin religius. Meskipun Thomas Becon dalam serangannya 

terhadap Mary Tudor menyatakan bahwa perempuan seharusnya 

takluk pada laki-laki dan mengeluh kepada Allah karena mengutuk 

laki-laki Inggris sehingga perempuan yang memimpin saat itu, 

namun pengaruh mereka sangat kuat khususnya Elizabeth I, tokoh 

penting dalam Reformasi Protestan di Inggris. Bahkan sejarahwan 

melukiskan Elizabeth I sebagai “the most masculine of all the 

female sovereigns of history.”
18

  Selain itu, tokoh lain yang sangat 

berpengaruh adalah Marguerite of Austria, di Perancis Louise of 

Savoy (ibu dari Raja Francis I), Marguerite of Angouleme (saudara 

perempuan dari Francis I) dan anaknya Jeanne d‟Albret, dimana 

keduanya adalah Ratu dari Navarre, Michelle de Saubonne 

(Madame de Soubise), Renee de France (Duchess of Ferrara), 

Comtesse de Roye, and Marquise de Rothelin. Gerakan 

Renaissance yang sangat energetis menyebut perempuan-

perempuan ini sebagai “century of illustrious women.”
19

  Dilihat 

dari daftar ini, ternyata kebanyakan mereka yang berpengaruh 

adalah perempuan dari kalangan bangsawan dan yang telah terdidik 

dalam pendidikan yang cukup. Pencapaian prestasi perempuan 

pada era ini meliputi aktivitas mereka dalam karya menulis dan 

menjadi pelopor juga dalam gerakan Protestan dengan 

menyembunyikan kaum Protestan yang dianiaya di daerah- daerah 

yang didominasi oleh Katolik Roma. Marguerite of Navarre 

menggunakan pengaruhnya yang besar bagi Raja Perancis untuk 

melindungi para Reformer gereja saat itu, diantaranya John Calvin 

dan Jacques LeFevre d‟Etaples. 

 

                                                           
18

 Patricia Crawford, Women and Religion in England, pp. 8, 33-37.  
19

 Jane D. Douglass, p. 67.   
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 Sikap ganda dalam era ini nyata juga bahwa tempat 

perempuan adalah di rumah, dibawah pengawasan ayah atau suami 

mereka. Alternatif lain adalah dalam hidup membiara, namun ini 

khusus untuk perempuan-perempuan Katolik Roma. Dalam era 

abad ini, banyak orang yang terlambat menikah. Bahkan kehidupan 

single naik menjadi 5-20 persen. Jaman ini dikenal sebagai jaman 

perubahan sosial demografi yang luar biasa. Fenomena ambivalensi 

terhadap perempuan saat itu diasumsikan sebagai di satu sisi reaksi 

terhadap pengajaran tradisional, dan di sisi lain terjadi perubahan 

sosial dalam masyarakat. Pemahaman tradisional tentang natur dan 

peran perempuan di barat saat itu didominasi oleh pandangan dari 

Augustinus dan Thomas Aquinas.
20

  Yang jelas dalam era ini, 

peran perempuan dipulihkan paling tidak dalam rumah tangga dan 

masyarakat. Reformasi memulihkan perempuan paling tidak dalam 

posisi mereka sebagai manusia yang sama, dan bagi para Reformer 

posisi mereka yang tepat adalah dalam tugas-tugas domestik, 

dimana pelayanan itu adalah dalam pernikahan dan menjadi ibu 

rumah tangga. Penulis yakin sikap para reformer adalah sikap yang 

terbuka dalam pengertian tidak memperkosa prinsip dasar apa yang 

Alkitab katakan tentang laki-laki dan perempuan. Jikalau 

pandangan ini diambil, hal itu ada dalam konteks perubahan pada 

abad tersebut. Jadi hal ini beralasan. 

  

Era pasca Reformasi pada abad ke 17 dan 18 adalah era yang 

banyak mengalami perubahan lebih lanjut dalam kehidupan 
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 Jikalau dibandingkan dengan pandangan Calvin dalam konteks ini, maka 

Calvin lebih cenderung dalam tradisi Okhamist dan Scotist, meskipun dalam 

beberapa hal yang mendasar dia ada dalam persetujuan dengan Agustinus dan 

Aquinas.  Dalam hal ini Calvin pada prinsipnya sangat terbuka dalam melihat 

peran perempuan dan menjunjung tinggi martabat perempuan, namun di sisi 

lain Calvin sepertinya secara eksplisit mengingatkan agar peran ini dilihat 

dalam konteks dan situasi yang benar. Dalam hal ini ide yang sedang 

berkembang saat itu antara literature klasik, Querelle de femmes (Perdebatan 

tentang Perempuan), pandangan-pandangan teologis yang tradisional dan 

gerakan Renaissance. Dalam hal ini sebenarnya perdebatan ini seperti yang 

disarankan oleh J.D. Douglass bahwa ini adalah dikondisikan secara historis 

dan dapat menjadi subjek untuk berubah sesuai dengan perkembangan 

masyarakat.    Lihat lebih lanjut untuk diskusi ini, Jane. D. Douglass, pp. 66-

82. 
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religius. Era ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada 

perempuan dalam pelayanan dibandingkan dengan era sebelumnya. 

Ketidak terbatasan ladang berkarya ini dalam pengertian bahwa 

perempuan juga harus menghargai sesama rekan mereka dalam 

pencapaian prestasi, dan menjadi penatalayan yang baik akan 

talenta-talenta mereka. Jika tidak, mereka akan diasingkan atau 

dicerca dalam masyarakat. Penulis yakin dalam perkembangan ini, 

ruang yang dibuka adalah ruang untuk berkarya dengan baik dalam 

kebebasan dan ketaatan yang benar kepada Allah. Prinsip ini harus 

menjadi yang utama dalam berkarya.  

 

Perempuan Dalam Era Modern. 

 

 Perempuan membuat usaha-usaha yang sangat progresif 

dalam era abad ke 19. Victor Hugo menyebut era ini sebagai abad 

dari perempuan. Perempuan membuat kemajuan dalam ladang 

misi, organisasi dan kepemimpinan. Ketika terjadi kebangunan 

rohani yang besar pada akhir abad ke 18 dan permulaan abad ke 

19, perempuan mengembangkan sayap dan peran mereka di luar 

rumah dan keluarga. Pengaruh religius dari perempuan 

berkembang dalam masyarakat, dan mereka berupaya membuat 

suatu yang berbeda dalam masyarakat dalam alasan agama dan 

alasan kemanusiaan. Para perempuan memulai pelayanan mereka 

kembali kepada yang sakit, yang lemah, kaum papa, para yatim 

piatu, para perempuan malam, dan mereka yang di penjara. Bahkan 

dalam kelompok persekutuan, mereka mengumpulkan dana untuk 

pelayanan para misionaris; pelayanan memasak untuk diberikan 

kepada mereka yang tinggal dalam barak-barak militer, menulis 

karya-karya religius, diantaranya bahan untuk pemahaman Alkitab 

dan buku-buku untuk meditasi serta menjadi inisiator dalam 

pelayanan sekolah minggu yang dimulai bersama- sama dengan 

Robert Raikes sejak tahun 1780an. Jadi disini pelayanan 

perempuan tidak hanya terbatas pada kaumnya saja, tetapi juga 

kepada  kaum laki-laki, khususnya para buruh.
21

  Pelayanan begitu 
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 Salah satu contoh adalah Catherine Marsh. Dia mendirikan pelayanan 

penginjilan dan jangkauan tugas-tugas kemanusiaan untuk golongan buruh ini 

pada tahun 1840an. Dia menulis pelayanannya secara detail dalam bukunya 
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luas terbuka, namun pelayanan mimbar dianggap sebagai ajaran 

sekte pada saat itu. Meskipun demikian, bermunculan 

pengkhotbah-pengkhotbah perempuan yang luar biasa pada era itu, 

khususnya di Amerika, di antaranya Clarissa Danforth, Jerena Lee, 

Mary Cole, dan perempuan pertama yang ditahbiskan sebagai 

pendeta adalah Antoinette L. Brown. Sungguh era ini adalah era 

kebangunan bagi para perempuan dalam sejarah Kristen, 

khususnya di Barat.  

  

Pada abad ke –20, keterlibatan perempuan dalam misi antar 

negara semakin jelas. Bahkan dalam semua bidang, mereka telah 

menunjukkan kemampuan mereka dalam berkarya. Ada banyak 

tokoh-tokoh perempuan bermunculan dalam era ini. Yang jelas 

keterlibatan mereka menunjukkan bukan hanya sekedar untuk 

memperjuangkan posisi dan harkat mereka, tetapi juga kesadaran 

religius yang dalam akan panggilan Allah dan apresiasi mereka 

akan keselamatan dan pekerjaan Allah mendasari perjuangan ini. 

Mereka terpanggil sebagai alat Tuhan dalam memulihkan dunia 

ciptaan dan peningkatan peradaban hidup manusia. 

 

 

BEBERAPA ACUAN UNTUK DIRENUNGKAN 

 

 Dalam lintasan sejarah Kristen, perdebatan tentang peran 

perempuan memang menjadi topik yang menarik. Sejarah 

menunjukkan apresiasi yang kompleks dari pikiran sederhana yang 

kita pikirkan. Meskipun demikian, apakah apresiasi ini hendak 

dimainkan terus dalam kesinambungan sejarah? Apakah 

pernyataan seorang pastor di Inggris sebagaimana tertulis diatas 

memiliki legitimasi sejarah? Menarik untuk disimak doa dari 

seorang remaja putri tentang situasi diatas. Dia berkata, “Dear God, 

are boys better than girls? I know you are one, but try to be fair.”
22

  

                                                                                                                                   

yang berjudul, “English Hearts and English Hands.” Dan yang lainnya adalah 

Louisa Daniell pada tahun 1860an mendirikan badan misi kepada para tentara 

di barak-barak militer.  
22

 Ruth A. Tucker, Women in the Maze: Questions and Answers on Biblical 

Equality (Downers Grove, Il.: IVP, 1992), p. 7.  
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Doa ini cukup memberikan ringkasan dalam isu kita bahwa apakah 

fakta laki-laki diciptakan terlebih dahulu memberikan dia hak 

superioritas dan lebih mencintai Tuhan dari pada perempuan?  

Tentu saja jawabannya adalah tidak, karena ada beribu-ribu 

perempuan yang menunjukkan rasa cinta dan ketaatannya kepada 

Tuhan, bahkan lebih dari pada yang bisa dilukiskan dengan kata. 

Apakah menjadi seorang laki-laki lebih berharga daripada menjadi 

seorang perempuan?  Tentu saja tidak, karena kwalitas rohani 

adalah sama dihadapan Tuhan, sebagaimana Alkitab juga 

memberikan penekanan dalam konteks ini (Gal. 3:28). Jadi 

sekarang yang menjadi masalah adalah apakah perempuan telah 

belajar dari sejarah tentang peran dari kaumnya yang sangat 

bersifat inspiratif? Penulis sadar bahwa ada banyak perempuan saat 

ini sangat aktif dalam pelayanan perluasan kerajaan Allah. 

Hendaknya kekuatan yang besar dalam gereja saat ini 

dipergunakan secara proporsional oleh para perempuan untuk 

menjadi sumber inspirasi bagi gereja. Masalah klasik selalu terjadi 

seperti yang terjadi di Filipi (Fil. 4:1-3), namun klasiknya suatu isu 

bukanlah suatu alasan yang berkesinambungan dalam gereja dan 

masyarakat. Perempuan berjuang dalam garis depan adalah semata 

suatu panggilan ketaatan kepada Allah secara jujur. Mari kita 

perhatikan dan waspada secara jujur, karena seringkali perempuan 

juga menjadi penyebab mundurnya suatu peradaban atau misi 

gereja. Menyadari peran besar yang telah dilakukan, maka biarlah 

itu mendorong kaum perempuan Kristen untuk mencapai 

pencapaian-pencapaian yang benar dalam hidup bagi kemuliaan 

Allah.  

 

 Jikalau terjadi berbagai macam respons terhadap perempuan 

dalam sejarah, itu lahir dalam situasi sejarah dan peradaban pada 

era tersebut dan menjadi subyek yang dapat berubah di kemudian 

hari. Jikalaupun perubahan itu terjadi, tetaplah itu dilaksanakan 

dalam terang rencana Allah berdasarkan Firman Allah dan jaman 

dimana kita berada, sehingga pemberitaan Injil itu tidak menjadi 

batu sandungan melainkan kemuliaan Allah diberitakan. Dalam 

kaitan ini adalah penting untuk meningkatkan pendidikan kaum 

perempuan dalam gereja dan masyarakat, sehingga peran utamanya 
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dapat ditingkatkan secara maksimal. Sebaliknya untuk mencapai 

hal ini diperlukan kerjasama yang baik diantara para perempuan, 

baik yang mendidik ataupun yang dididik. Semangat untuk belajar 

biarlah tidak mati dalam diri perempuan, sekalipun dia harus 

bergumul dalam masalah rumah tangga. Biarlah kita terdidik secara 

baik, sehingga kita dapat terus menunjukkan apresiasi kita akan 

Allah secara benar dan lebih maju.  

 

 

KESIMPULAN 

 

 Keberanian, apresiasi, ketaatan dan kasih mereka akan Allah 

secara benar memberikan inspirasi berabad-abad tentang 

perempuan dalam sejarah Kristen. Sungguh ironis melihat reaksi 

yang diberikan kepada kaum perempuan sepanjang sejarah. Namun 

meskipun situasi sedemikian tidak menghalangi mereka untuk 

berkarya bagi peningkatan peradaban manusia dan perluasan 

kerajaan Allah. Ketahanan diri mereka menunjukkan bahwa tidak 

ada satupun yang dapat menahan hati kasih dan cinta mereka akan 

Allah untuk melukiskan sejarah dengan kebenaran Allah. 

Sekalipun arus perlawanan begitu keras, namun keberanian 

mendorong mereka untuk berkarya dan tahu dimana posisi mereka 

berada. Perjuangan itu bukanlah perjuangan yang lepas kontrol dan 

menolak otoritas apapun, namun perjuangan mereka adalah 

perjuangan yang berdasar dimana hanya satu yang ingin mereka 

nyatakan, yaitu  hati kasih dan cinta mereka akan Allah yang 

diekspresikan dalam norma-norma yang berdasar pada Kitab suci. 

Belajar dari semua itu mendorong kita dalam era ini untuk menjadi 

perempuan yang memberikan inspirasi bagi gereja dan masyarakat 

untuk bertumbuh dalam peran apapun yang dipercayakan oleh 

Allah kepada kita saat ini. Segala sikap apriori terhadap perempuan 

dalam kondisi apapun biarlah dihindari karena tidak ada yang lebih 

berdasar, selain persamaan yang telah diberikan Allah kepada kita 

sebagai gambar dan rupa Dia dan yang telah dipilih secara sama di 

dalam Kristus untuk diselamatkan. Hal inilah yang menjadi sumber 

inspirasi bagi perempuan sepanjang jaman. Deus Summum Bonum. 
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Tinjauan Buku 
 

 

Judul Buku :  Membina Pemimpin Pendidikan Kristen 

Penulis :  Kenneth O. Gangel 

Penerbit :  Yayasan Penerbit Gandum Mas, Malang 

Tahun Terbit :  1998 

 

 

Tinjauan: 

 

Satu buku mengenai kepemimpinan yang dari permulaan 

sampai akhir penulisan sarat dengan nuansa kristen, di mana dalam 

pengulasan dari bab ke bab, alkitab menjadi tumpuan dasarnya. 

Bahkan dalam menunjukkan contoh-contoh kepemimpinan yang 

baik juga diambil dari para tokoh alkitab, seperti Musa, Yosua, 

Paulus, dan yang lain-lain 

 

Buku ini ditulis karena penulis melihat kurangnya perhatian 

dari banyak gereja lokal kepada bidang pendidikan kristen, di mana 

tugas pendidikan bagi warga jemaat sering hanya diselipkan ala 

kadarnya dari pelayanan mimbar dalam ibadah jemaat. Kenyataan 

inilah yang membuat ketidak seimbangan pertumbuhan kehidupan 

anggota jemaat untuk bertumbuh secara utuh. Oleh karena itu, 

buku ini memberikan dorongan  pada pemimpin kristen atau calon 

pemimpin kristen untuk menyadari betapa pentingnya pendidikan 

kristen  di gereja lokal. Sekaligus buku ini juga memberikan 

wawasan dan ide-ide yang segar serta relevan mengenai 

kepemimpinan kristen, sehingga mereka dapat memahami hal-hal 

apa saja yang seharusnya dilakukan dan bagaimana caranya 

mempengaruhi orang lain untuk mau terlibat dalam kegiatan 

gerejawi, khususnya di bidang pendidikan atau pembinaan.    

 

Untuk menunjang pencapaian tujuan tersebut, buku ini 

menyentuh banyak bidang aktivitas kristen yang berhubungan 

dengan pembinaan dan kepemimpinan di dalam gereja,  seperti 

musik, administrasi, konseling , keluarga, sekolah dan sebagainya, 
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sehingga apa yang dibicarakan dalam buku ini  kadang-kadang 

terasa sangat melebar kepada banyak hal. Hal ini tentunya 

mempunyai segi kelemahan yaitu penyajian yang tidak mendalam, 

sehingga dalam beberapa bagian, tulisannya lebih menyerupai 

sebagai  buku introduksi. Akibatnya, untuk pendalaman dari 

beberapa hal tertentu dibutuhkan rujukan dari  buku lain yang 

pembahasannya memang lebih spesifik Tetapi terlepas dari 

kelemahan tersebut, buku ini sangat dibutuhkan dan sangat 

membantu untuk mengetahui dan mengenal banyak hal yang 

memang  selalu dijumpai dalam dunia kekristenan yang harus 

mendapatkan perhatian yang cukup serta dikelola dengan baik, 

khususnya oleh para pemimpin gereja.    

 

Gembala sidang diletakkan dalam posisi yang sentral,  tetapi 

diingatkan bahwa  gembala sidang bukan orang super yang mampu 

melakukan segala sesuatu dan trampil dalam segala sesuatu. 

Posisinya yang begitu strategis bukan berarti bahwa segala sesuatu 

harus dilakukan dan dibebankan kepada gembala sidang. Tetapi 

memang semua bagian aktivitas gereja, seperti Departemen 

/Komisi musik,  Sekolah Minggu, Komisi Pemuda/Remaja dan 

semua bagian atau unsur lain di dalam gereja harus selalu menjalin  

kerjasama dengan gembala sidang;  sehingga mereka tidak berjalan 

sendiri-sendiri, melainkan dapat terkoodinir dengan baik serta ada 

langkah kesatuan, bahkan akan saling menunjang  untuk menuju 

pada sasaran gereja yang satu. 

 

Perekrutan personalia dalam jemaat untuk menjadi 

pemimpin-pemimpin kristen  menjadi salah satu bagian penting 

dari penulisan buku ini, sehingga dibahas dengan cukup panjang 

lebar.  Sasarannya bukan saja tersedia cukup pekerja atau 

pemimpin di dalam gereja, sehingga keluhan klasik tidak terdengar 

lagi yaitu „kami kekurangan orang yang mau bekerja dan 

bertanggung jawab‟; tetapi gereja membutuhkan pemimpin-

pemimpin yang mau bekerja, dan mempunyai kecakapan melayani.  

Hal ini bisa tercapai hanya melalui penempatan orang di tempat 

yang tepat. Maka ada beberapa upaya yang perlu dilakukan, antara 

lain penemuan kemampuan atau bakat dan pengadaan serta 
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pelaksanaan pelatihan yang baik, sehingga mereka dapat menjadi 

pemimpin yang cakap dan punya komitmen tinggi. Dengan 

demikian dapat menjawab kebutuhan–kebutuhan yang ada.   

 

Sesuai dengan judul buku, maka pendidikan kristen mendapat 

porsi yang cukup besar. Penulis mencoba melihat korelasinya 

antara  gereja dengan pendidikan kristen, bahkan mencoba 

memberi gambaran secara struktural letak bidang pendidikan di 

dalam gereja dan fungsinya, termasuk posisi Dewan Pengurus 

Pendidikan Kristen. Salah satu dasar korelasi yang kuat antara 

gereja dengan pendidikan kristen  adalah seperti yang diusulkan 

oleh Gangel, yaitu personal kepengurusan  Dewan Pengurus 

Pendidikan kristen yang baik adalah  mereka yang memang telah 

menjadi pemimpin dari bagian-bagian atau komisi-komisi yang ada 

dalam gereja.  

 

Buku ini sangat bermanfaat bagi para gembala sidang,  guru-

guru sekolah minggu, pekerja gereja dan mereka yang menjalankan 

fungsi kepemimpinan  Kristen, serta mereka yang ingin 

mempunyai pengenalan yang menyeluruh mengenai seluk beluk 

struktur maupun kegiatan di dalam gereja, secara khusus di bidang 

pembinaan. 

 

 

Iskandar Santoso 
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Tinjauan Buku 
 

 

Judul buku : Isu-Isu dan Alternatif Dalam Filosofi 

Pendidikan 
Pengarang : George R. Knight 

Penerbit : Yayasan Kasih Abadi, Cipanas  

Tahun Terbit : 2000 

Halaman : 155 

 

Tinjauan: 

 

Segala bentuk kegiatan dalam gereja adalah merupakan 

pelayanan pendidikan. Mengapa demikian? karena pelayanan 

gereja itu sendiri adalah pelayanan pendidikan.  Berbicara tentang 

pendidikan, sebenarnya kita berbicara tentang bidang studi yang 

memiliki cakupan yang sangat luas. Ketika kita berbicara tentang 

suatu bidang studi, sudah barang tentu kita akan menyortirnya dari 

berbagai unsur yang terkandung di dalamnya. Salah satu unsur 

yang penting dalam pendidikan ialah dasar filosofinya. Karena 

kalau kita memiliki pengertian yang jelas tentang dasar filosofis  

dari pendidikan yang kita selenggarakan, apakah itu pendidikan 

dalam gereja maupun pendidikan diluar gereja, akan menolong kita 

untuk melihat dampak, implikasi dan aplikasi dari filosofi 

pelayanan pendidikan kita.   

 

Berbicara tentang relevan atau tidaknya buku ini, George 

knight, penulis buku ini berkata: “isu-isu alternatif dalam filosofi 

pendidikan adalah suatu survey filosofis dan isu-isu filosofis yang 

relevan untuk profesi pendidikan.” Karena apa ? karena buku ini 

menyoroti relasi antara titik awal filosofi dan hasil pendidikan, 

yaitu antara teori dan praktek. 

 

Dalam buku ini penulis membagi pembahasannya dalam tiga 

bagian besar yaitu: Bagian pertama membicarakan tentang isu-isu 

dasar dalam filosofi dan kaitannya dengan pendidikan. Pada bagian 

ini penulis mengulas tentang hakekat dan praktek pendidikan yang 
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selama ini berjalan dengan trade mark sebagai “ kekurangan akal”,  

khususnya yang berhubungan dengan tujuan, target aktivitas, dan 

proses belajar mengajarnya. Bagian kedua, adalah survey tentang 

dampak dari isu-isu filosofi dalam praktek pendidikan  Di 

dalamnya ada tiga kandungan dasar filosofi yakni: metafisik, 

epistemologi dan aksiologi. Disana penulis menunjukkan dampak 

dari filosofi tersebut terhadap pendidikan, yaitu pelaksanaan 

pendidikan, kurikulum, tujuan pendidikan dan metodologi 

pendidikan. Bagian ketiga, membahas tentang pentingnya 

mengembangkan suatu filosofi pendidikan, yang di sertai dengan 

metode-metode dalam membangun / mengembangkan filosofi 

pendidikan, tentunya berdasarkan teori filosofi yang terbaik dan 

paling bermanfaat bagi sasaran-sasaran dan konteks pendidikan 

yang kita miliki.   

 

Secara umum buku ini memberikan kontribusi yang sangat 

penting dan berharga bagi dunia pendidikan di Indonesia. 

khususnya pendidikan Kristen. Mengapa demikian? karena selama 

ini buku-buku yang membahas tentang filosofi pendidikan kristen 

sangat jarang atau ini mungkin satu-satunya buku yang ada dalam 

bahasa Indonesia.  

 

Keistimewaan buku ini ialah bahwa penulis tidak mendikte 

pembacanya untuk membuat filosofi pendidikan pribadi. Penulis 

justru memberikan petunjuk bagaimana mengembangkan filosofi 

pendidikan yang sesuai dengan apa yang kita percayai relevan 

dengan konteks kita masing-masing. 

 

Akhirnya sebagai peresensi, saya merekomendasikan para 

pendidik kristen, para guru sekolah minggu, hamba Tuhan, dan 

mereka yang melayani dalam lembaga pendidikan umum dan para 

guru untuk membaca buku ini. Karena isinya sangat bermanfaat 

bagi kita sebagai alat koreksi terhadap pelayanan pendidikan kita 

selama ini. Apa yang kita perlu tambahkan, perbaiki, sempurnakan 

atau membuang sama sekali filosofi yang selama ini kita miliki, 

serta membangun filosofi baru yang lebih kontekstual. 
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Alfius Areng Mutak 
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Tinjauan Buku 
 

 

Judul Buku : Make the Old Testament Live 

Editors : Richard S. Hess dan Gordon J. Wenham 

Penerbit : Wm. B. Eerdmans Publishing Company, Grand 

Rapids 

Tahun Terbit : 1998 

Halaman : x + 218 

 

 

Tinjauan:   

 

Make The Old Testament Live merupakan suatu buku yang 

sangat penting bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang 

pengajaran Perjanjian Lama. Buku ini merupakan kumpulan artikel 

tentang seluk beluk mengajar Perjanjian Lama dalam konteks 

Universitas (Sekuler dan Kristen) dan Seminari, juga berkaitan 

dengan mahasiswa tingkat awal sampai mahasiswa tingkat 

doktoral. Para penulis artikel ini berasal dari pelbagai tempat, 

seperti: Eropa, Amerika Serikat, Amerika Latin, Australia dan 

Afrika Selatan (ix). Buku ini terdiri dari 3 bagian, yaitu “content” 

(isi), “context” (konteks) dan “communication” (komunikasi). 

 

Dalam bagian “content” diungkapkan bagaimana menyusun 

kurikulum pengajaran Perjanjian Lama. Richard S. Hess membahas 

apa yang merupakan tujuan pendidikan Teologia, posisi Perjanjian 

Lama dalam pendidikan Teologia dan prinsip-prinsip dalam 

penyusunan  kurikulum Perjanjian Lama (pp. 3-11). Ia juga 

memberikan contoh design kurikulum, yang tersusun dalam 3 

tingkatan, yaitu: “Introductory”, “Skill Development and 

Integrative”, dan “Creative” (pp. 9-16). Hess juga menekankan 

pentingnya bahasa Ibrani dalam keseluruhan studi Perjanjian Lama 

(pp. 16-18). 

 

Dalam bagian “content” yang lain, Craig G. Bartholomew 

mengusulkan beberapa hal penting bagi studi Perjanjian Lama, 
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khususnya pada era paska-Liberal. Adapun usulan-usulannya 

adalah: 

a. Post-liberal Old Testament study would have far more of a 

kerygmatic focus. 

b. Post-liberal Old Testament scholarship would have more of a 

communal nature. 

c. Post-liberal Old Testament studies would be more 

interdisciplinary (pp. 34-35). 

Sedangkan James McKeown membahas lebih spesifik pada design 

mata kuliah Teologia Perjanjian Lama (pp. 48-60). 

  

Dalam bagian “context” dapat diketemukan  bagaimana 

usaha-usaha menghadirkan dan mengajarkan Perjanjian Lama 

dalam pelbagai konteks, seperti: Seminari, Universitas dan 

masyarakat. Dua topik yang menarik bagi kita yang hidup di 

Indonesia adalah: 

a. “Teaching the Old Testament in the Context of  Islam” oleh Ida 

Gasler (pp. 131-143). 

b. “Perspectives on Teaching the Old Testament from the Two-

Thirds World” oleh M. Daniel Carrol R. (pp. 144-157). 

Dalam bagian ini juga ada yang menarik, khususnya berkaitan 

dengan studi program Doktoral. Tulisan pertama berasal dari 

perspektif mahasiswa, yaitu: “From Student to Scholar: Surviving 

as an Old Testament Ph.D. Student” oleh Rebecca Doyle (pp. 111-

121). Tulisan kedua berasal dari perspektif dosen atau 

pembimbing: “From Student Scholar to Student Supervising Old 

Testament Ph.D. Student” oleh H.G.M. Williamson (pp. 122-143).        

  

Dalam bagian “communication” dapat diketemukan tulisan 

tentang metode pengajaran dan pembelajaran David W. Baker 

dalam tulisan yang berjudul “Studying the Original Texts: 

Effective Learning and Teaching of Biblical  Hebrew” memberikan 

beberapa usulan dalam kaitan mengajar dan belajar bahasa Ibrani 

(pp. 161-172). Tulisan ini yang berjudul “Let the Wise Listen and 

Add to Their Learning: Modern Education and an Ancient  book” 

oleh Clive Lawless (pp. 173-190) memang tidak berkaitan 

langsung dengan studi Perjanjian Lama. Tulisan ini diikutsertakan  
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dengan harapan bahwa metode pengajaran dan pembelajaran 

Perjanjian Lama. 

  

Bagian terakhir dari buku ini memberikan daftar kepustakaan 

yang penting dalam studi Perjanjian Lama. Daftar kepustakaan ini 

dapat dikategorikan dalam Introduksi, Teologia, Sejarah Israel, 

Arkeologi, Atlas, Naskah Timur Tengah Kuno, Sejarah Timur 

Tengah Kuno, Lexicon Bahasa Ibrani, Kamus Teologia Alkitabiah, 

dll. 

  

Terlepas dari luas skopus pembahasan dan singkatnya 

pembahasan tiap topik, buku ini memberikan banyak “insight” dan 

dorongan bagi mereka yang berkecimpung dalam pengajaran 

Perjanjian Lama. Dengan harapan bahwa Perjanjian Lama dapat 

hadir lebih hidup dan menarik dalam pelbagai konteks kehidupan 

masa kini. 

 

 

Sia Kok Sin 
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INFORMASI BUKU-BUKU BARU 

 

 

JUDUL BUKU : SELAMAT SEJAHTERA 

Nama Pengarang : Andar Ismail 

Harga Buku  : Rp. 14.100,- 

Jumlah Halaman : 134 halaman 

Tahun Terbit  : 2002 

Tekanan Buku : Buku ini berisi 33 renungan yang 

memberikan suatu pengertian tentang arti 

dari damai yang sesungguhnya, baik dari 

segi pengalaman, maupun dari ulasan 

terhadap bagian-bagian Alkitab tertentu. 

Melaluinya, kita akan mempunyai 

pengertian yang luas, kaya, dan baik tentang 

arti dari damai itu sendiri di dalam 

kehidupan kita. 

Penerbit  : PT BPK Gunung Mulia, Jakarta 

 

 

JUDUL BUKU : PROEKSISTENSI 

Nama Pengarang : S. Wismoady Wahono, Ph. D. 

Harga Buku : Rp. 20.800,- 

Jumlah Halaman  : 241 halaman 

Tahun Terbit : 2001 

Tekanan Buku :  Buku ini merupakan kumpulan tulisan 

berbagai alternatif dialog yang dilakukan 

oleh Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) 

dalam upayanya untuk menjaga kelestarian 

hidup bersama di antara masyarakat 

majemuk Indonesia. Kita tidak menghendaki 

kehancuran kehidupan, melainkan keles-

tarian, dinamika, dan harmoni kehidupan. 

Penerbit : PT BPK Gunung Mulia, Jakarta 
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