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BAB  I I  

PEMAHAMAN LPMI SALATIGA TENTANG YOHANES 14:6 

 

2.1  Pendahuluan 

 Dalam Bab II ini saya akan membahas tentang pemahaman LPMI Salatiga, dalam hal 

ini para staf LPMI yang menjalankan misi penginjilan dengan berdasarkan pada Yohanes 

14:6. Saya pikir akan lebih baik jika saya memulai dengan memberi gambaran umum tentang 

sejarah munculnya lembaga ini di California hingga masuk ke Indonesia dan berkembang di 

Indonesia, termasuk di Salatiga dengan berdasar pada pemahaman-pemahaman seperti apa. 

 

2.2  Gambaran Umum tentang LPMI 

2.2.1  Sejarah Singkat LPMI 

Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) adalah sebuah Lembaga Agama 

Kristen yang bersifat interdenominasi. Lembaga ini bergerak dalam bidang penginjilan yang 

fokus pelayanannya kepada mahasiswa. Di dunia Internasional, lembaga ini dikenal dengan 

nama Campus Crusades for Christ (CCC), didirikan oleh Bill Bright dan isterinya Vonette di 

California pada tahun 1951 (setelah tiga tahun pernikahan mereka). Mereka berkomitmen 

untuk melakukan penginjilan kepada mahasiswa-mahasiswa agar mereka mengenal dan 

percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat manusia, agar mereka diselamatkan dari 

hukuman dosa, karena pada dasarnya semua manusia adalah orang berdosa.
1
 

Perguruan tinggi pertama yang menjadi basis pelayanan CCC adalah Universitas 

California Los Angeles (UCLA).
 
Setelah pelayanan penginjilan dilakukan selama satu tahun 

                                                           
1
 Sumber informasi: Bapak Yosias Numberi, (seorang Sarjana Theologi yang saat ini bekerja sebagai staf 

LPMI Salatiga) dalam diskusi penulis dengan beliau pada bulan Mei 2011 di Salatiga; Government Printing 

Office, ”Honoring The memory Of Dr. Willam Bright “ Jurnal Congressional Record Senate 149 (United States 

Of America, Juli 2003): 20379. S. Aritonang, Berbagai Aliran di dalam dan di luar Gereja, cet. 8 (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 2008), 243. 
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di California, pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1952, Bill dan Vonette merekrut beberapa 

orang yang telah mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat untuk menjadi staf CCC 

bersama-sama dengan mereka. Ukuran yang dipakai sebagai syarat dalam memilih para staf 

CCC adalah dewasa secara rohani. Dewasa secara rohani yang dimaksudkan adalah 

memperlihatkan kehidupan religius yang sesungguhnya, cerdas secara intelektual dan 

bersedia menyerahkan hidup secara penuh untuk melayani Tuhan sebagai penginjil. Dengan 

syarat itu, Bill dan Vonette berhasil merekrut para staf yang dapat diandalkan untuk bekerja 

sama. Mereka yang direkrut menjadi staf pertama kali bersama dengan Bill dan Vonette pada 

tahun 1952 adalah: Wilbur Smith, Henrietta Mears, Billy Graham, Richard Halverson, Cyrus 

Nelson, Bob Stover, Ralph Byron, Dan Fuller, dan William Savage.
2
  

Pelayanan CCC pada tahun-tahun berikutnya, setelah tahun 1952 mulai bertambah 

meluas sehingga Bill dan Vonette serta sembilan staf lainnya memikirkan perekrutan staf lagi 

dengan syarat yang sama seperti perekrutan pertama, yaitu merekrut orang yang dewasa 

secara rohani. Syarat seperti itu membuat mereka berpikir bahwa orang-orang yang lulus dari 

Seminari adalah orang-orang yang tepat untuk direkrut menjadi staf, karena lulusan dari 

Seminari adalah orang-orang yang terpanggil untuk mengabdi dalam pelayanan rohani 

kepada sesama manusia. Pemikiran itu ketika dilaksanakan ternyata tidak sesuai dengan yang 

diharapkan, banyak mahasiswa Seminari yang tertarik dengan pelayanan CCC tetapi tidak 

bersedia untuk direkrut menjadi staf CCC dengan alasan bahwa tujuan mereka berkuliah di 

Seminari untuk menjadi pendeta. Situasi ini awalnya menjadi hambatan, namun Bill dan 

Vonette bersama dengan para staf CCC yang lain, mereka mempertimbangkan ulang tentang 

syarat yang mereka putuskan tentang seorang staf CCC harus lulusan dari Seminari, ternyata 

                                                           
2
 Mereka direkrut oleh Bill dan Vonette menjadi staf dalam Lembaga CCC. Informasi dari seorang Staf. 

LPMI Salatiga, informasi dari: Bapak Yosias Numberi dalam diskusi penulis dengan beliau pada tanggal, 13 

November  2011 di Dumai – Salatiga; Michael Richardson, Amazing Faith, The Authorized Biogrphy of Bill 

Bright, Founder Of Campus Crusade For Christ (Colorado: Doubleday Religious Publishing Group, 2011), 69. 
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tidak tepat. Syarat yang ditetapkan itu kemudian mengalami revisi dan membuka kesempatan 

bagi mahasiswa yang lulusan dari perguruan tinggi lain untuk direkrut menjadi staf CCC.
3
  

Bill dan Vonette serta para staf CCC lainnya membuka peluang untuk menerima staf 

CCC dari lulusan perguruan tinggi lain selain Seminari, karena mereka berpikir bahwa semua 

orang yang pernah belajar di perguruan tinggi, pasti mengerti dunia perguruan tinggi. Oleh 

sebab itu, mereka dapat berinteraksi dengan mudah dalam melayani mahasiswa di kampus, 

karena gerakan penginjilan dari CCC berfokus pada mahasiswa. Keputusan ini membuat 

setiap tahun terjadi penambahan tenaga staf CCC dan perkembangan gerakan penginjilan 

berjalan cepat hingga pada tahun 1958 (lima tahun kemudian), CCC menjadi sebuah 

organisasi internasional yang dikembangkan juga di Korea Selatan.
4
 

Pelayanan penginjilan dari CCC sampai di Korea Selatan karena dikembangkan oleh 

mahasiswa dari Korea Selatan yang bergabung  dalam pelayanan CCC sewaktu berstudi di 

UCLA.
5
 Di Indonesia pun demikian, pelayanan penginjilan dari CCC sampai ke Indonesia 

karena dikembangkan oleh seorang mahasiswa yang berasal dari Indonesia, yang pernah 

berkuliah di UCLA. Sewaktu kuliah di UCLA, ia bergabung dalam pelayanan CCC walaupun 

ia belum menjadi staf sewaktu kuliah di sana. Pada waktu ia menamatkan studinya di UCLA 

di California, ia kembali ke Indonesia, ia tetap melakukan pemberitaan Injil kepada 

mahasiswa yang ia temui di kampus-kampus di Jakarta sama seperti yang ia lakukan di 

California. Selanjutnya ia mendirikan sebuah lembaga penginjilan yang namanya Lembaga 

Penginjilan Indonesia (LPMI), dan yang dilakukan di dalamnya adalah mengembangkan 

gerakan penginjilan dari CCC.
6
  

                                                           
3
 Richardson, Amazing Faith, 69. 

4
 Richardson, Amazing, 69.  

5
 Sumber Informasi dari Bapak Yosias Numberi dalam diskusi penulis dengan beliau pada tanggal, 13 

November  2011 di Dumai – Salatiga. 
6
 Sumber informasi Ibu Nunik, (seorang sarjana Theologia lulusan STT Babtis Solo, yang saat ini bekerja 

sebagai Staf di LPMI Salatiga) dalam diskusi penulis dengan beliau pada tanggal, 13 November  2011 di 

Salatiga; Penjelasan tentang LPMI di Indonesia dalam pembahasan berikutnya. 
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Pelayanan penginjilan dari LPMI kepada mahasiswa itu dilakukan dengan asumsi 

bahwa mahasiswa adalah calon pemimpin di hari esok, sehingga mereka harus dibimbing 

untuk mengenal Yesus Kristus dan meyakiniNya sebagai Tuhan dan Juruselamat, karena 

tanpa keyakinan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, mereka tidak akan pernah 

mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya karena mereka tidak memiliki hubungan dengan 

sumber kebahagiaan sejati yaitu Allah. Hubungan Allah dan manusia terputus karena dosa-

dosa manusia, dan yang dapat menebus manusia dari dosa adalah Allah sendiri melalui 

Yesus. Dialah satu-satunya jalan untuk mengembalikan hubungan Allah dan manusia. 

Pengertian ini didasarkan pada Injil Yohanes 14:6  bahwa di luar Yesus, seseorang tidak 

dapat bertemu dengan Allah, dan tidak akan mampu memperlihatkan kehidupan yang 

berkualitas dan juga tidak akan diselamatkan setelah kehidupan di dunia ini berakhir.
7
 LPMI 

meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian di dunia tetapi kehidupan itu hanya 

disediakan bagi mereka yang meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Itu sebabnya, 

gerakan penginjilan memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dirasa sangat 

penting untuk dilakukan kepada semua orang agar mereka tidak binasa setelah kehidupan di 

dunia berakhir.
8
 Pemikiran ini tercermin dalam ungkapan Bill Bright, yang dikutip oleh 

LPMI dalam buku pedoman anggota kelompok bimbingan LPMI, bahwa pekerjaan terbesar 

yang dilakukan oleh orang Kristen ialah memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang lain.
9
 

Pemahaman ini membuat LPMI sangat antusias melakukan penginjilan kepada mahasiswa, 

dengan asumsi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, selain itu ada harapan bahwa 

mahasiswa yang meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat bagi pribadinya, ia akan 

menjadi pemimpin yang memiliki pengaruh baik di dalam kehidupan dan di dunia kerja nanti, 

                                                           
7
  Informasi dari Bapak Yosias Numberi, pada  bulan Maret  2011, dalam diskusi penulis dengan beliau 

di tempat kediaman beliau tepatnya di Dumai, Salatiga. 
8
 Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, Kelompok Penemuan Agape: pedoman anggota kelompok, 

seri pemuridan 1, cet. 4, (Jakarta:  LPMI, 1998), 4. 
9
  Lembaga, Penemuan Agape, 4. 
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demikian tutur dari Bapak Jerry Soplanit
10

 dalam kegiatan “Leadership Training Class LPMI 

se-Jawa Tengah” di Bandungan pada tanggal, 30 September – 01 Oktober 2006, penulis 

adalah salah satu peserta di dalam kegiatan ini. 

 

2.2.2 Perkembangan LPMI Di Indonesia 

Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia atau disingkat LPMI, merupakan suatu 

perkembangan pelayanan dari Campus Crusade for Christ di California, yang ketika dibawa 

masuk ke Indonesia pada tahun 1968 oleh Dr. Ais Formas, diberi nama dengan Bahasa 

Indonesia yaitu “Lembaga Penginjilan Mahasiswa Indonesia (LPMI)”. Nama itu kemudian 

mengalami perubahan karena berkaitan dengan konteks Indonesia yang multi agama sehingga 

nama penginjilan diganti pada tahun 1977 dengan nama “pelayanan” yang sampai saat ini 

dikenal dengan nama “Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI)”, dengan visi: 

“Penginjilan untuk seluruh wilayah Indonesia”.
11

 

Pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh LPMI untuk mencapai visi yang telah 

dirumuskan tentu bukan hal yang mudah, karena itu menurut Bapak Yosias Numberi, LPMI 

membutuhkan orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam memahami dan menerapkan 

Firman Allah di dalam kehidupannya supaya dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai 

visi yang diperjuangkan oleh LPMI. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa untuk menjadi 

pemimpin semacam itu tentu membutuhkan pengembangan teologis yang disengaja bukan 

terbentuk secara alami. Hal ini dimengerti sebagai perjuangan untuk memahami maksud 

Tuhan di dalam Alkitab serta menerapkannya dalam setiap segi kehidupan. Ia menambahkan 

                                                           
10

 Saat menjabat sebagai Kepala Perwakilan LPMI Salatiga pada tahun 2006-2007, kini sebagai Staf 

LPMI di Jakarta. 
11

 Agustinus Budiono, “Tinjauan Sosio-Historis Terhadap Peranan LPMI Bagi Perkembangan Pepanthan 

Kemiri menjadi GKJ  Susukan Tahun 1980 – 2001” (S. Si. Skrip., Satya Wacana Christian University, 2010), 

15. Dr. Ais Formas adalah seorang Alumnus dari UCLA. 
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lagi bahwa, usaha di dalam gerakan penginjilan ini perlu keterlibatan banyak orang agar visi 

yang dirumuskan dapat terealisasi.
12

 

Senada dengan pemikiran Numberi, Budiono memberi informasi bahwa usaha untuk 

merekrut banyak orang yang mengerti visi LPMI dan mau bersama-sama memperjuangkan 

visi yang dimaksud maka pada bulan Januari 1972 staf LPMI melakukan seminar pekabaran 

Injil di kota Malang dengan sasaran peserta adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi 

di kota Malang. Jumlah peserta yang hadir diperkirakan ada 1000 orang dari berbagai 

kalangan, gereja, kampus, masyarakat lainnya. Selanjutnya pada tahun 1977, staf LPMI 

menyelenggarakan kegiatan untuk memperkenalkan gagasan-gagasan dan metode penginjilan 

di LPMI. Kegiatan ini sasarannya kepada para pemimpin gereja dan organisasi Kristen.
13

  

Pada tahun 1980, LPMI telah menjangkau sebagian besar wilayah Indonesia dengan 

pelayanan penginjilan, terbukti dari berdirinya tiga belas kantor LPMI di tiga belas kota di 

Indonesia yang terdapat banyak perguruan tinggi. Hingga tahun 2006 jumlahnya bertambah 

menjadi 40 kantor perwakilan LPMI yang tersebar di wilayah Indonesia dari Medan sampai 

Jayapura (Papua). Kemudian pada tahun 1998, LPMI membagi wilayah pelayanannya 

menjadi 5 wilayah: Wilayah Indonesia Barat (Wilayah I), Jawa Barat dan DKI Jakarta 

(Wilayah II), Jawa tengah (Wilayah III), Jawa Timur (Wilayah IV) dan Indonesia Timur 

(Wilayah V).
14

 

                                                           
12

 Sumber Informasi: Bapak Yosias Numberi, dalam diskusi penulis dengan beliau pada  bulan Maret, 

2011 di Dumai, Salatiga.  
13

 Budiono, “Tinjauan Sosio-Historis, 16. Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, Buku Kenangan 15 

tahun Pelayanan  LPMI (Jakarta: LPMI, 1983), 3. 
14

 Tiga belas kota di Indonesia yang terdapat kantor LPMI adalah: Jakarta, Metro Jaya, Salatiga, 

Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Palangka Raya, Jayapura, Manado, Kupang, Solo, Ponorogo. 

Wilayah pelayanan LPMI yang dibagi menjadi lima wilayah. Wilayah I meliputi: Metrojaya, Tangerang, 

Cirebon, Bandung, Bogor dan Bekasi. Kantor pusatnya di Jakarta, dengan direkturnya: Pdt. Nus Reimas. 

Wilayah II meliputi: Medan, Batam, Lampung, Palembang, Bengkulu, Pekan Baru dan Pontianak. Kantor 

pusatnya di Medan dengan direkturnya: Ir. Fekkie Sondah, M. Div. Wilayah III meliputi: Semarang, Salatiga, 

Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Pati, Tegal, Magelang, Palangka raya, dan Banjarmasin. Kantor pusatnya di 

Semarang, dengan Direkturnya: Pdt. Hus Sonaru, S.H. Wilayah IV meliputi: Surabaya, Bali, NTB, NTT, kantor 

pusatnya di Surabaya, dengan direkturnya: David Naryono, BTH. Wilayah V meliputi: Manado, Balik papan, 

Samarinda, Makasar, Ambon, Palu, Kendari, Jayapura, Sorong, Manokwari. Kantor pusatnya di Manado, 

dengan direkturnya: Drs. Edi Prabowo. Lihat Budiono, “Tinjauan Sosio, 18. 
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Wilayah pelayanan LPMI terbagi dalam lima wilayah namun pada dasarnya LPMI di 

Indonesia masih ada dalam satu koordinasi, maksudnya setiap kali keputusan yang diambil 

untuk kepentingan LPMI secara nasional selalu diputuskan dalam pertemuan bersama para 

direktur untuk mempertimbangkan dan memutuskan keputusan-keputusan penting berkaitan 

dengan tujuan pelayanan LPMI agar lebih efektif dan efesien. Pertemuan ini juga dihadiri 

oleh semua staf LPMI dan dilakukan setiap dua tahun sekali.
15

 

 

2.2.3 Struktur Organisasi 

2.2.3.1 Struktur Organisasi LPMI tahun 1968 -1998 
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 Budiono, “Tinjauan, 18. 

Director Of Affairs  CCC Southeast ASIA 
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Kepala Perwakilan 
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2.2.3.2 Struktur Organisasi LPMI tahun 1998 – Sekarang 

 

 

 

 

 

 

2.3     LPMI Salatiga 

LPMI memulai pelayanannya di Salatiga pada tahun 1973 hingga saat ini. Pelayanan 

LPMI di Salatiga (penulisan selanjutnya ditulis LPMI Salatiga) saat ini dipimpin oleh seorang 

kepala perwakilan, dibantu oleh tujuh staf full time dan dua staf part time. Setiap staf 

mempunyai kewajiban untuk melakukan penginjilan kepada para mahasiswa maupun kepada 

semua orang yang belum mengenal dan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.
16

 

Menurut para staf LPMI Salatiga, mereka merasa bersukacita dan sangat bersyukur ketika 

melakukan pelayanan dan orang yang dilayani bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan 

Juruselamat. Hal yang mendasar dari sukacita mereka disebabkan karena pemahaman mereka 

bahwa ketika mereka membuat seseorang meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat 

maka Tuhan telah menyelamatkan orang tersebut masuk ke dalam kerajaan Allah melalui 

mereka, meskipun orang tersebut masih berada di dunia namun sesungguhnya ia telah 

memiliki hubungan dengan Allah sumber kebahagiaan dan pada saat kehidupannya berakhir 

                                                           
16

 LPMI Perwakilan Salatiga dipimpin oleh 1 Kepala Perwakilan LPMI Salatiga: Bapak Cornelius Jimin, 

seorang Sarjana Teologi, lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Nusantara Kopeng Salatiga. Dibantu oleh Staf 

Full Time: Ibu Wismaningati, Ibu Win Sumardi, Bapak Sumardi, Ibu Debora Margono, Bapak Bambang 

Margono, Ibu Sinaryati dan Bapak Agustinus Budiono. Staf Part Time: Bapak Yosias Numberi & Ibu Nunik 

Numberi. 

Director Of Affairs  CCC Southeast ASIA 

 

Direktur 

LPMI 

Wilayah I 

Direktur 

LPMI 

Wilayah II 

Direktur 

LPMI 

Wilayah III 

Direktur 

LPMI 

Wilayah IV 

Direktur 

LPMI 

Wilayah IV 

Kepala 

Perwa-

kilan 

Kepala 

Perwa-

kilan 

Kepala 

Perwa-

kilan 

Kepala 

Perwa-

kilan 

Kepala 

Perwa-

kilan 



19 

 

di dunia maka ia akan bertemu dengan Allah di dalam kerajaanNya dan hidup dengan 

kehidupan kekal yang diberikan oleh Allah.
17

  

Penulis mengalami kesulitan dalam mencari data tentang hasil penginjilan secara 

kuantitatif dari para staf LPMI Salatiga, karena tidak semua staf lembaga tersebut bersedia 

memberikan data tersebut. Alasan yang disampaikan oleh para staf LPMI Salatiga yaitu, 

mereka tidak bersedia memberikan data tentang sejumlah orang yang diinjili karena mereka 

tidak mempunyai data secara tertulis. Menurut informasi dari mereka, walaupun mereka tidak 

mendata secara mendetail jumlah orang-orang yang dilayani, tetapi yang jelas bahwa 

pelayanan ini selalu dilakukan setiap hari. Pelayanan ini didoakan setiap minggu dalam 

pertemuan rutin staf LPMI Salatiga. Demikian tutur empat orang staf LPMI Salatiga saat 

diwawancarai.
18

 Berbeda dengan alasan dari salah satu staf, ia mengatakan bahwa ia tidak 

dapat memberikan data tentang orang-orang yang diinjilinya kerena alasannya tidak mau 

menyombongkan diri bahwa ia telah memperkenalkan Yesus dan membuat sejumlah orang 

meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.
19

 Sedangkan staf LPMI Salatiga yang lain 

mengatakan bahwa, data tentang sejumlah orang yang mereka layani merupakan rahasia 

dalam pelayanan, sebab sering kali dalam pelayanan penginjilan yang dilakukan, mereka 

diperhadapkan dengan orang yang bukan beragama Kristen, dicurigai melakukan kristenisasi 

                                                           
17

 Menurut pengalaman mereka, setiap hari jika ada kesempatan untuk mereka memperkenalkan Yesus 

kepada orang lain, mereka lakukan pelayanan itu dan mereka sangat bersukacita jika orang yang dilayani dapat 

menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Sumber Informasi: Ibu Wismaningati, dalam 

wawancara penulis dengan beliau pada tanggal, 13 Juni jam 16.00 dan pada tanggal, 19 Juni 2012 jam 12.00 

WIB di Salatiga, Ibu Win Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau pada tanggal, 19 Juni 2012 jam 

11.00  WIB di Salatiga, Bapak Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 

11.15 WIB di Salatiga & Ibu Sinaryati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 

11.31 WIB di Salatiga. 
18

 Sumber Informasi: Ibu Wismaningati, dalam wawancara penulis dengan beliau pada tanggal, 13 Juni 

jam 16.00 dan pada tanggal, 19 Juni 2012 jam 12.00 WIB di Salatiga, Bapak Sumardi, dalam wawancara 

penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.15 WIB di Salatiga, Ibu Debora Margono & Ibu Sinaryati, 

dalam wawancara penulis dengan mereka tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.31 WIB di Salatiga. 
19

 Sumber data: Ibu Win Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau pada tanggal, 19 Juni 2012 

jam 11.00 WIB 
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dan tidak menghargai agama lain, walaupun maksudnya bukan mengajak orang untuk 

berpindah agama.
20

 

Alasan lain juga yang dikemukakan oleh Bapak Yosias Numberi, bahwa staf LPMI 

Salatiga memiliki niat untuk memberitakan Injil kepada orang lain, tetapi ada kecenderungan 

menutup diri untuk tidak memberikan data tentang identitas orang-orang yang dilayani 

kepada orang lain yang bukan staf LPMI, karena mereka belajar dari pengalaman para staf 

LPMI di Malang pada tahun 2006. Dalam sebuah konser doa, mereka mendoakan kitab suci 

agama Islam, yakni Alquran yang menurut mereka merupakan penghalang dalam 

pemberitaan Injil. Aktivitas mereka diliput dalam sebuah rekaman video dan kemudian 

rekaman itu tanpa sengaja dicopi oleh seorang teman dari salah satu staf LPMI di Malang 

yang beragama Islam. Ketika melihat rekaman itu ia merasa kitab sucinya tidak dihargai lalu 

ia membawa rekaman itu dan melaporkan ke Pengadilan Negeri (PN) Malang, Jawa Timur 

pada bulan Oktober tahun 2007. Kasus itu membuat LPMI yang adalah sebuah Lembaga 

Agama Kristen dinilai oleh Pengadilan Negeri (PN) Malang, telah melakukan penistaan 

terhadap agama lain. Dari pihak LPMI saat kasus ini diproses di pengadilan, mereka 

mengaku khilaf dengan perbuatan mereka karena mereka tidak bermaksud menista agama, 

tetapi mereka bermaksud berdoa mohon hikmat dari Tuhan agar supaya dapat 

memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang beragama Islam dan yang beragama apa 

saja, mereka berpikir bahwa yang terpenting adalah mengenal Yesus dan meyakiniNya 

sebagai Tuhan dan Juruselamat, itu merupakan point penting yang mereka perjuangkan agar 

                                                           
20

 Sumber data: Bapak Bambang Margono, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 

2012 jam 11.31 WIB di Salatiga & Bapak Yosias Numberi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 

Juni 2012 jam 20.00 WIB. Bapak Cornelius Jimin, terbuka menjelaskan bahwa orang yang diinjili berjumlah 

kira-kira 50 orang, dan yang saat ini dibina dalam sebuah kelompok pembinaan, berjumlah 6 orang. Data dari 

hasil wawancara penulis dengan beliau pada tanggal, 19 Juni 2012 jam 12.31 WIB di Salatiga. Keterbukaan 

yang sama juga dari Bapak Yosias Numberi, Ia menjelaskan bahwa orang yang diinjili berjumlah sekitar 100 

orang, yang dibina berjumlah 20 orang namun yang serius mengikuti pembinaan berjumlah 6 orang. Data dari 

hasil wawancara penulis dengan beliau pada tanggal, 19 Juni 2012 jam 14.00 WIB di Salatiga. Ibu Nunik 

Numberi juga tidak menutup diri dengan informasinya, bahwa orang yang diinjili berjumlah sekitar 55 orang, 

dan yang dibina berjumlah 4 orang, data dari hasil wawancara penulis dengan beliau pada tanggal, 19 Juni 2012 

jam 20.00 WIB di Salatiga. Staf yang lain, merahasiakan hasil pelayanan mereka. 
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banyak orang mengalami keselamatan setelah kematian karena diberikan kehidupan kekal 

oleh Allah.
21

 

Pelayanan yang dilakukan oleh staf LPMI bukan untuk mengajak orang berpindah 

agama, seperti yang dijelaskan oleh kepala LPMI Salatiga, bahwa dalam memberitakan Injil 

kepada para mahasiswa atau setiap orang yang mendapat kesempatan dari Tuhan untuk 

dilayani, sesungguhnya tidak diajak untuk berpindah agama karena LPMI pada umumnya 

tidak ada maksud untuk mengajak orang yang sudah beragama agar berpindah agama, tetapi 

mereka hanya bermaksud menyampaikan kepada setiap orang bahwa Yesus adalah Tuhan 

dan Juruselamat manusia, bahwa hanya melaluiNya Allah dapat mengampuni dosa-dosa 

manusia. Pesan itu yang mau disampaikan agar orang yang dilayani dapat memiliki hubungan 

dengan Allah yang adalah sumber kehidupan yang sesungguhnya, dan orang tersebut tidak 

binasa setelah kematian, karena akan diberi kehidupan oleh Allah kepadanya setelah 

kehidupannya di dunia berakhir. Selanjutnya tambahan penjelasan dari para staf lainnya, 

bahwa kehidupan yang diberikan oleh Allah itulah yang dinamakan kehidupan kekal. 

Kehidupan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang meyakini Yesus sebagai Tuhan dan 

Juruselamat secara pribadi. Pemahaman ini bertolak dari teks Yohanes 14:6 “Kata Yesus 

kepadanya: Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang 

kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku”. Para staf tersebut menjelaskan bahwa dari ayat itu 

terlihat Firman yang tegas dari Allah bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk setiap 

orang dapat memiliki hubungan dengan Allah dan memperoleh kehidupan kekal.
22

 

                                                           
21

 Sumber informasi: Bapak Yosias Numberi, dalam wawancara penulis dengan beliau pada tanggal, 13 

Juni 2012 jam 20.00; http://www.youtube.com/watch?v=Izc2yoeE-hQ. (Data diambil tanggal: 18 Juni 2012, jam 

06.00 WIB di Salatiga, Jawa Tengah). 
22

 Ibu Wismaningati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012 jam 16.00 dan 

tanggal, 19 Juni 2012 jam 12.00 WIB di Salatiga, Ibu Win Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau 

tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.00  WIB di Salatiga, Bapak Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau 

tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.15 WIB di Salatiga, Ibu Debora Margono, dalam wawancara penulis dengan 

beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.20 WIB di Salatiga, Bapak Bambang Margono, dalam wawancara penulis 

dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.27 WIB di Salatiga Ibu Sinaryati, dalam wawancara penulis dengan 

beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.31 WIB di Salatiga, Bapak Cornelius Jimin, dalam wawancara penulis 

http://www.youtube.com/watch?v=Izc2yoeE-hQ
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2.4    Pelayanan LPMI Salatiga 

Adapun bidang pelayanan yang dikembangkan oleh LPMI Salatiga adalah pelayanan 

liputan, pelayanan mahasiswa, pelayanan bersama gereja dan pelayanan doa amanat agung. 

 

2.4.1 Pelayanan Liputan 

Bidang pelayanan liputan meliputi pemutaran film tentang pelayanan Yesus sewaktu 

Yesus hidup di dunia. Pemutaran film dilakukan pada semua kecamatan di wilayah 

kabupaten Semarang, juga menyampaikan siaran tentang Yesus tokoh terbesar sepanjang 

masa melalui radio-radio Kristen di Salatiga. Pelayanan ini dilakukan dengan harapan orang-

orang yang menyaksikan film tentang pelayanan Yesus sewaktu Ia hidup di dunia dapat 

mengerti ajaran Yesus dan meyakiniNya sebagai Tuhan dan Juruselamat.
23

 

 

2.4.2 Pelayanan Mahasiswa 

Fokus pelayanan ini kepada mahasiswa-mahasiswa di sekitar sejumlah perguruan tinggi 

yang ada di Salatiga. Sekalipun beberapa perguruan tinggi di Salatiga adalah perguruan tinggi 

Kristen (Contoh: UKSW, STT Berea, STT Nasaret, dll), namun LPMI Salatiga memahami 

bahwa jika seseorang tidak meyakini Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juruselamat 

maka sebenarnya Allah tidak ada hubungan dengan kehidupannya,
24

 seperti gambar di bawah 

ini: Gambar 1. Orang yang hidup di luar Kristus 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012 jam 18.00 dan tanggal, 19 Juni 2012 jam 12.31 WIB di Salatiga & Ibu 

Nunik Numberi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012 jam 18.50 WIB dan tanggal, 19 

Juni 2012 jam 20.00 WIB di Salatiga; Yohanes 14: 6. 
23

 Sumber informasi: Bapak Yosias Numberi, dalam diskusi penulis dengan beliau pada  bulan Maret, 

2011 di Dumai, Salatiga. Budiono, “Tinjauan, 32. 
24

 LPMI Wilayah Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Buku Panduan Pusat Latihan 

Hidup Baru Tingkat Dasar (Semarang: LPMI, 1998), 4. 
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Keterangan Gambar 1 : 

1. Lingkaran = Manusia 

2. Kursi = Tahta hati manusia 

3. Salib = Tuhan Yesus Kristus Juruselamat Manusia. 

Gambar tersebut menunjukkan kehidupan seseorang yang tidak memiliki hubungan 

dengan Allah. Salib yang berada di luar lingkaran itu menggambarkan hubungan Allah dan 

manusia yang terpisah, sehingga ia perlu mendengarkan Injil tentang Yesus dan meyakini 

Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat bagi pribadinya agar ia dapat diselamatkan karena 

ditebus dari dosa-dosanya dan memperoleh hubungan dengan Allah sumber kehidupan.
25

 

Hubungan Allah dan manusia yang rusak karena dosa itu menjadi perhatian dalam 

pelayanan penginjilan dari LPMI secara umum. Sejak tahun 2011 hingga saat ini, LPMI 

Salatiga mulai mengarahkan fokusnya tidak hanya kepada mahasiswa saja tetapi kepada 

semua orang, seperti yang dijelaskan oleh Kepala LPMI Salatiga bahwa fokus pelayanan 

penginjilan dari LPMI Salatiga pada tahun 2011 hingga kini, sudah tidak hanya dilakukan 

kepada mahasiswa saja tetapi kepada masyarakat secara umum di Salatiga. Namun tidak 

menutup kemungkinan bagi mereka untuk melayani mahasiswa-mahasiswa karena mereka 

menyadari akan pentingnya pemberitaan Injil kepada sesama manusia.
 26

 

 

2.4.3 Pelayanan Bersama Gereja 

Gereja mengakui bahwa Yesus adalah Juruselamat dan kepala gereja di dunia ini, itu 

juga merupakan isi dari pemberitaan yang dilakukan oleh LPMI sehingga tidak menutup 

kemungkinan untuk terjalin kerjasama demi tujuan yang mulia di tengah-tengah dunia. 

                                                           
25

 I Yoh. 5: 11-13; Yohanes 14: 6; Wahyu 3: 2 (TB LAI). 
26

 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Perwakilan LPMI Salatiga, Bapak Cornelius Jimin pada 

tanggal, 13 Juni 2012 jam 18.00 WIB di Salatiga. 
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Demikian tutur beberapa staf LPMI Salatiga saat diwawancarai. LPMI Salatiga bekerja sama 

dengan gereja dalam program PLHB (Pusat Latihan Hidup Baru).
27

 Melalui program ini 

LPMI Salatiga memberikan pelatihan kepada anggota jemaat di gereja-gereja untuk bisa 

memberitakan Injil kepada sesama manusia bahwa Yesus adalah Juruselamat karena di luar 

Yesus tidak ada keselamatan. Menurut Budiono, tujuan dari PLHB adalah membantu gereja 

dalam pertumbuhan gereja. Menurutnya, yang dimaksud dengan pertumbuhan gereja adalah 

peningkatan jumlah jemaat dalam gereja.
28

 Perkembangan Jemaat secara kuantitas memang 

baik namun perlu ada pertumbuhan secara kualitas, artinya sampai pada pemahaman bahwa 

gereja bukan hanya gedung tetapi manusia sebagai gereja yang hidup, harus menyadari 

panggilannya untuk memberitakan Injil karena itu merupakan berita kesukaan dari Allah. 

 

2.4.4 Pelayanan Doa Amanat Agung 

Program ini bertujuan untuk mengembangkan motivasi seseorang agar selalu 

mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dengan cara berdoa. Pesan yang mau disampaikan 

melalui pelayanan ini yaitu doa adalah cara manusia membangun hubungan dengan Tuhan, 

karena itu orang Kristen diajak untuk berdoa membantu penggenapan Amanat Agung, artinya 

mendoakan pekerjaan pemberitaan Injil setiap hari.
29

 Sasaran dari program pelayanan ini 

adalah ibu-ibu rumah tangga, yang pekerjaan sehari-hari mereka di rumah, sehingga selesai 

mengerjakan pekerjaan di rumah, mereka dapat menyediakan waktu-waktu khusus untuk 

berdoa bagi pemberitaan Injil di mana-mana dan tentunya untuk hal-hal yang menjadi 

pergumulan keluarganya. Pelayanan doa di tingkat Nasional dikoordinir oleh isteri direktur 

                                                           
27

 Sumber informasi: Ibu Nunik Numberi, dalam wawancara penulis dengan beliau pada tanggal, 13 Juni 

2012 jam 18.50 WIB di Salatiga, Ibu Wismaningati, dalam wawancara penulis dengan beliau pada tanggal, 13 

Juni 2012 jam 16.00 WIB di Salatiga dan Bapak Cornelius Jimin pada tanggal, 13 Juni 2012 jam 18.00 WIB di 

Salatiga.  
28

 Budiono, “Tinjauan, 34. 
29

 Sumber informasi: Ibu Nunik Numberi, dalam wawancara penulis dengan beliau pada tanggal, 13 Juni 

2012 jam 18.50 WIB di Salatiga, Ibu Wismaningati, dalam wawancara penulis dengan beliau pada tanggal, 13 

Juni 2012 jam 16.00 WIB di Salatiga. 
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LPMI sedangkan di tingkat kota-kota perwakilan dikoordinir oleh isteri kepala-kepala 

perwakilan LPMI.
30

 

 

2.5 Pemahaman LPMI Salatiga terhadap Yohanes 14:6  

Berbicara tentang pemahaman LPMI Salatiga terhadap Yohanes 14:6, bapak Cornelius 

Jimin
31

 menjelaskan bahwa makna dari Yohanes 14:6 berkaitan juga dengan “rumah Bapa” 

yang menjadi judul besar memayungi teks yang menjadi fokus penelitian ini. Judul tersebut 

diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia (TB LAI) untuk menerangkan tentang isi dari 

percakapan Yesus tentang identitasNya sebagai anak di dalam rumah Bapa. Ungkapan Yesus 

tentang identitasNya tercatat pada ayat yang ke-6 yang berbunyi “kata Yesus kepadanya: 

Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, 

kalau tidak melalui Aku”. Isi dari ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu 

pertanyaan tentang jalan ke rumah Bapa.
32

 Jadi berbicara tentang Yohanes 14:6, berarti 

berbicara tentang cara bagaimana seseorang dapat sampai ke rumah Bapa, yaitu melalui 

Yesus, Dia adalah satu-satunya jalan menuju Bapa (Allah).
33
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 Sumber informasi: Bapak Cornelius Jimin pada tanggal, 13 Juni 2012 jam 18.00 WIB di Salatiga. Ibu 

Nunik Numberi, dalam wawancara penulis dengan beliau pada tanggal, 13 Juni 2012, jam 18.50 WIB di 

Salatiga & Bapak Yosias Numberi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012 jam 20.00 

WIB. 
31

 Seorang Sarjana Teologi yang kini menjabat sebagai kepala Perwakilan LPMI wilayah Salatiga. 
32

 Cornelius Jimin menjelaskan bahwa rumah Bapa yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam 

percakapanNya dengan murid-muridNya yang tercatat pada Yohanes 14: 1-14 memiliki dua makna: pertama, 

berbicara tentang tempat Allah memerintah (dalam bahasa Yunani βασιλεια) yaitu kerajaan Allah atau kerajaan 

Sorga. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dan meyakiniNya sebagai Tuhan dan Juruselamat, ia akan 

masuk kedalam kerajaan ini setelah kehidupannya di dunia berakhir. Makna yang ke-dua adalah kedaulatan 

Allah: Pemerintahan Allah yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Itu sebabnya, pemerintahan Allah dapat 

dirasakan dalam kehidupan manusia di dunia (berlaku untuk semua orang), maupun di dalam kerajaan Allah 

kelak setelah, setelah kematian atau kehidupan di dunia berakhir (berlaku bagi setiap orang yang telah berdoa 

dan menerima Yesus dengan iman di dalam kehidupannya). Sumber informasi: Bapak Cornelius Jimin dalam 

wawancara penulis dengan beliau tanggal 13 Juni 2012, Pukul 17.00 WIB di Salatiga. 
33

 Sumber informasi: Para Staf LPMI Salatiga, (Bapak Yosias Numberi, dalam wawan cara penulis 

dengan beliau pada bulan November 2011 dan pada tanggal 13 Juni 2012 jam 20.00 WIB di Salatiga, Ibu Nunik, 

dalam wawancara penulis dengan beliau pada bulan Desember 2011 dan pada tanggal 12 Juni 2012  Jam 13.00 

WIB di Salatiga, Bapak Jimin dan Ibu Wismaningati, yang penulis wawancarai tanggal 13 Juni Jam 17.00 di 

Salatiga); Bill Bright, Empat Hukum Rohani, trans. LPMI (Jakarta: LPMI, 1993), 8-13; Yohanes 14: 6 (TB 

LAI).   
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Pemahaman yang diutarakan oleh kepala LPMI Salatiga itu tentunya tidak terlepas dari 

pemahaman yang telah dirumuskan oleh Bill Bright (Pendiri CCC) di dalam sebuah buku 

yang dipakai sebagai sarana menyampaikan Injil dalam pelayanan LPMI, yaitu Empat 

Hukum Rohani. Isi buku Empat Hukum Rohani mengandung pemahaman dasar dari 

pergerakan penginjilan yang dikembangkan oleh Bill Bright karena ia memahami Yohanes 

14:6 berkaitan dengan cerita penciptaan manusia dan kejatuhan manusia ke dalam dosa di 

dalam teks Perjanjian Lama ( Kej. 1: 26 – Kej. 2), bahwa Allah menciptakan manusia dengan 

tujuan yang mulia namun karena ketidaktaatan manusia membuat manusia jatuh dalam dosa 

dan dosa itu menjadi warisan bagi semua umat manusia. Akibat dosa itu membuat hubungan 

manusia dengan Allah terputus. Hubungan yang terputus itu hanya dapat diperbaiki oleh 

Allah sendiri dengan caraNya dari zaman ke zaman, sampai pada kehadiran Yesus ke dunia 

itu merupakan cara terakhir dan merupakan satu-satunya jalan untuk manusia dapat terlepas 

dari belenggu dosa dan diselamatkan, yaitu melalui percaya dan meyakini Yesus sebagai 

Tuhan dan Juruselamat, karena Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa manusia serta 

bangkit mengalahkan maut yang seharusnya adalah hukuman manusia. Dengan demikian 

maka manusia dapat memperoleh pembaharuan hubungan dengan Allah. Itu sebabnya 

penginjilan kepada sesama manusia yang belum mengenal Yesus dan meyakiniNya sebagai 

Tuhan dan Juruselamat justru menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, demikian 

tutur dari para staf LPMI Salatiga yang saya wawancarai.
34

 

                                                           
34

 Sumber informasi: Ibu Wismaningati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012, 

jam 16.00 dan tanggal, 19 Juni 2012, jam 12.00 WIB di Salatiga. Ibu Win Sumardi, dalam wawancara penulis 

dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012, jam 11.00  WIB di Salatiga. Bapak Sumardi, dalam wawancara penulis 

dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012, jam 11.15 WIB di Salatiga. Ibu Debora Margono, dalam wawancara 

penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012, jam 11.20 WIB di Salatiga. Bapak Bambang Margono, dalam 

wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012, jam 11.27 WIB di Salatiga. Ibu Sinaryati, dalam 

wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012, jam 11.31 WIB di Salatiga. Bapak Cornelius Jimin, 

dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012,  jam 18.00 dan tanggal, 19 Juni 2012, jam 12.31 

WIB di Salatiga. Bapak Yosias Numberi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012, jam 

20.00 WIB dan tanggal, 19 Juni 2012, jam 14.00 WIB di Salatiga. Ibu Nunik Numberi, dalam wawancara 

penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012,  jam 18.50 WIB dan tanggal, 19 Juni 2012 jam 20.00 WIB di 

Salatiga.  
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Para staf LPMI Salatiga juga mengatakan bahwa, sebagaimana ada hukum-hukum 

alam yang mengatur alam ini menjadi teratur dan baik, demikian juga ada hukum-hukum 

rohani yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Hukum-hukum rohani itu 

ditemukan di dalam Alkitab dan disederhanakan oleh Bill Bright menjadi empat hukum yang 

dikenal di LPMI dengan nama Empat Hukum Rohani.
35

 Hukum yang menjelaskan tentang 

Yohanes 14:6 yang merupakan fokus penelitian dalam karya ini, terdapat pada hukum yang 

ke-3, namun hukum pertama, kedua dan keempat juga mendukung hukum ketiga sehingga 

saya akan menjelaskan empat  hukum tersebut sekaligus. 

2.5.1 Kasih dan Rencana Allah 

Allah memiliki kasih dan rencana yang indah bagi manusia. Pernyataan ini 

merupakan hukum pertama yang menjelaskan bahwa Allah adalah Kasih,
36

 artinya semua 

orang mempunyai kesempatan untuk datang kepada Allah karena Allah mengasihi semua 

orang.  Ayat Alkitab yang menjadi dasar dari pernyataan pada hukum pertama tentang kasih 

adalah Yohanes 3:16 “karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah 

mengaruniakan anakNya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak 

binasa melainkan beroleh hidup yang kekal”.
37

 Ayat ini dipakai untuk menegaskan bahwa ini 

merupakan bukti dari cinta Allah yang tidak bersyarat kepada manusia. Karena cintaNya,  

sehingga ia mau merelakan anakNya (Yesus Kristus) yang tunggal untuk mati menggantikan 

manusia karena dosa-dosa manusia, sebab Allah yang suci tidak bisa bersatu dengan dosa 

sehingga perlu dibersihkan dengan cara mengakui segala dosa kepada Allah, mohon 

                                                           
35

 Sumber Informasi: Bapak Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012, 

jam 11.15 WIB di Salatiga. Bapak Yosias Numberi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 

2012, jam 20.00 WIB dan tanggal, 19 Juni 2012, jam 14.00 WIB di Salatiga. Ibu Nunik Numberi, dalam 

wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012 jam 18.50 WIB dan tanggal, 19 Juni 2012, jam 20.00 

WIB di Salatiga. 
36

 Bill Bright, Empat Hukum Rohani, Diterjemahkan oleh Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia 

(Jakarta: LPMI, 1993), 2. 
37

 Bright, Empat Hukum, 3.  
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pengampunan dariNya, dengan demikian manusia bisa menjadi bersih dari dosa agar Allah 

dapat berdiam dalam diri manusia dan melakukan rencanaNya.
38

 

 Ayat Alkitab yang mendasari pernyataan di dalam hukum pertama bahwa Allah 

memiliki rencana yang indah bagi umat manusia adalah Yohanes 10:10b (Kristus berkata), 

“Aku datang, supaya kamu mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala 

kelimpahan”. Artinya bahwa ketika Allah berkarya di dalam kehidupan seseorang maka 

hidupnya akan berlimpah-limpah dengan sukacita tidak hanya di dunia tetapi sampai nanti 

kehidupan dunia berakhir ia dapat merasakan sukacita itu di dalam Surga.
39

 

 

2.5.2   Penuh Dosa dan Terpisah dari Allah 

Hukum kedua mengandung jawaban tentang pertanyaan mengapa manusia tidak bisa 

mengalami kasih dan rencana Allah di dalam kehidupan seperti yang dijelaskan pada hukum 

pertama. Hukum kedua menjelaskan bahwa hal itu karena manusia penuh dengan dosa dan 

terpisah dari Allah sehingga manusia tidak dapat mengalami kasih dan rencana Allah, itu 

sebabnya manusia perlu mengetahui syarat utama bagaimana manusia dapat sampai kepada 

Allah, yaitu hanya dengan percaya dan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, 

manusia dapat mengalami kasih dan mengerti rencana Allah di dalam kehidupannya.
40
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 Sumber informasi: Kepala Staf LPMI Salatiga, Bapak Cornelius Jimin dalam wawancara penulis 

dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012, jam 18.00 di Salatiga &  Isterinya Ny. Wismaningati dalam wawancara 

penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012, jam 16.00 di Salatiga. 
39

 Sumber informasi: para staf LPMI Salatiga, Bapak Cornelius Jimin dalam wawancara penulis dengan 

beliau tanggal, 13 Juni 2012, jam 18.00 di Salatiga. Ibu Wismaningati, dalam wawancara penulis dengan beliau 

tanggal, 13 Juni 2012 jam 16.00 di Salatiga. Bapak Yosias Numberi, dalam wawancara penulis dengan beliau 

tanggal, 13 Juni 2012, jam 20.00 dan tanggal, 19 Juni 2012, jam 14.00 WIB di Salatiga. Ibu Nunik Numberi, 

dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012, jam 18.50 WIB dan tanggal 19 Juni 2012, jam 

20.00 WIB di Salatiga. 
40

 Sumber Informasi: para staf LPMI, Bapak Cornelius Jimin dalam wawancara penulis dengan beliau 

tanggal, 13 Juni 2012, jam 18.00 di Salatiga. Ibu Wismaningati, dalam wawancara penulis dengan beliau 

tanggal, 13 Juni 2012, jam 16.00, Bapak Yosias Numberi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 

Juni 2012, jam 20.00 WIB dan tanggal, 19 Juni 2012, jam 14.00 WIB di Salatiga. Ibu Nunik Numberi, dalam 

wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012,  jam 18.50 WIB dan tanggal, 19 Juni 2012, jam 20.00 

WIB di Salatiga. Ibu Win Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012, jam 11.00  

WIB di Salatiga. Bapak Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012, jam 11.15 

WIB di Salatiga, Ibu Debora Margono, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012, jam 
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Para staf LPMI Salatiga menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk bersekutu 

dengan Tuhan Allah namun karena kekerasan hatinya, ia memilih jalan sendiri sehingga 

persekutuannya dengan Tuhan Allah terputus. Penjelasan dari para staf LPMI berdasarkan 

pemahaman Bright yang dikembangkan di LPMI bahwa, kekerasan hati untuk memilih jalan 

sendiri dan ingin bebas dari Tuhan Allah itulah yang disebut dosa dan diwujudkan baik 

dengan sikap melawan maupun dengan sikap masa bodoh. Ayat yang mendasari pemahaman 

tentang dosa adalah Roma 6:23 “sebab upah dosa ialah maut”.
41

Akibat dari dosa 

diterjemahkan mengalami keterpisahan kekal dengan Allah. Selanjutnya para staf LPMI 

Salatiga menjelaskan bahwa manusia yang berdosa tidak akan mampu membangun hubungan 

baik dengan Tuhan Allah yang maha suci, sekalipun manusia berusaha mencari Tuhan 

dengan mempraktekkan etika atau filsafat yang baik namun pasti akan gagal sampai kepada 

Allah karena dihalangi oleh dosa.
42

 Pemahaman itu dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2. Jurang Pemisah Antara Allah dan Manusia 

 

 

Keterangan Gambar 2 

Bagian atas       =  Posisi Allah 

Bagian Bawah  =  Posisi Manusia 

Anak Panah      =  berbagai usaha manusia 

                              untuk datang kepada Allah  

      namun tetap gagal 

 

                                                                                                                                                                                     
11.20 WIB di Salatiga. Bapak Bambang Margono, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 

2012, jam 11.27 WIB di Salatiga. Ibu Sinaryati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012, 

jam 11.31 WIB di Salatiga; Bright, Empat Hukum, 4;  Yohanes 14: 6 (TB LAI). 
41

 Bright, Empat, 5. 
42

 Hasil wawancara dengan para staf LPMI Salatiga: Ibu Wismaningati pada tanggal, 13 Juni 2012, jam 

16.00 dan tanggal, 19 Juni 2012, jam 12.00 WIB di Salatiga. Ibu Win Sumardi pada tanggal, 19 Juni 2012, jam 

11.00  WIB di Salatiga. Bapak Sumardi pada tanggal, 19 Juni 2012, jam 11.15 WIB di Salatiga. Ibu Debora 

Margono, pada tanggal, 19 Juni 2012, jam11.20 WIB di Salatiga. Bapak Bambang Margono, pada tanggal, 19 

Juni 2012, jam 11.27 WIB di Salatiga. Ibu Sinaryati, pada tanggal, 19 Juni 2012, jam 11.31 WIB di Salatiga. 

Bapak Cornelius Jimin, pada tanggal, 13 Juni 2012, jam 18.00 di Salatiga. Bapak Yosias Numberi pada tanggal, 

13 Juni 2012, jam 20.00 WIB dan tanggal, 19 Juni 2012, jam 14.00 WIB di Salatiga. Ibu Nunik Numberi pada 

tanggal, 13 Juni 2012, jam 18.50 WIB dan tanggal, 19 Juni 2012, jam 20.00 WIB di Salatiga; Bright, Empat, 5. 

Manusia Penuh Dosa 

Tuhan Allah Maha Suci 
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2.5.3 Jalan Keselamatan 

Dosa memerlukan penebusan, tanpa penebusan, manusia tetap terpisah dari Allah, 

demikian penjelasan para staf LPMI Salatiga  saat diwawancarai.
43

 Persoalan ini dijawab di 

dalam hukum yang ketiga tentang jalan keselamatan, yaitu: Yesus Kristus yang adalah satu-

satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa 

manusia. Ayat Alkitab yang mendasari pernyataan ini adalah Roma 5:8 “Akan tetapi Allah 

menunjukkan kasihNya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita 

masih berdosa”.  Ayat ini menegaskan bahwa hanya melalui Yesus setiap manusia dapat 

mengetahui dan sekaligus mengalami Kasih dan rencana Allah.
 
Selanjutnya dikatakan bahwa 

Kristus tidak hanya mati tetapi Ia telah bangkit seperti yang tertulis di dalam I Korintus 15:3-

6 “... Kristus telah mati karena dosa kita... Ia telah dikuburkan... Ia telah dibangkitkan pada 

hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci,... Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan 

kemudian kepada kedua belas muridNya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 

500 saudara sekaligus”.
44

  

Menurut pemahaman para staf LPMI Salatiga, I Korintus 15:3-6 dipakai untuk 

menegaskan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit karena Ia tidak menampakkan diri 

kepada satu orang saja tetapi Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang, itu berarti 

kesaksian tentang kebangkitan Yesus dapat dipercaya. Bagi mereka, berita ini harus 

                                                           
43

 Hasil wawancara dengan para staf LPMI Salatiga: Ibu Nunik Numberi, pada tanggal, 13 Juni 2012, 

jam 20.00 WIB di Salatiga. Ibu Wismaningati, pada tanggal, 13 Juni 2012, jam 16.00 WIB di Salatiga. Ibu Win 

Sumardi, pada tanggal, 19 Juni 2012, jam 11.00  WIB di Salatiga. Bapak Sumardi, pada tanggal, 19 Juni 2012, 

jam 11.15 WIB di Salatiga. Ibu Debora Margono, pada tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.20 WIB di Salatiga. Bapak 

Bambang Margono, pada tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.27 WIB di Salatiga. Ibu Sinaryati, pada tanggal, 19 Juni 

2012 jam 11.31 WIB di Salatiga. Bapak Cornelius Jimin, pada tanggal, 13 Juni 2012 jam 18.00 WIB dan 

tanggal, 19 Juni 2012 jam 12.31 WIB di Salatiga. 
44

 Hasil wawancara dengan para staf LPMI Salatiga: Ibu Nunik Numberi, pada tanggal, 13 Juni 2012 jam 

20.00 WIB di Salatiga, Ibu Wismaningati, pada tanggal, 13 Juni 2012 jam 16.00 WIB di Salatiga, Ibu Win 

Sumardi, pada tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.00 WIB di Salatiga, Bapak Sumardi, pada tanggal, 19 Juni 2012 

jam 11.15 WIB di Salatiga, Ibu Debora Margono, pada tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.20 WIB di Salatiga, Bapak 

Bambang Margono, pada tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.27 WIB di Salatiga, Ibu Sinaryati, pada tanggal, 19 Juni 

2012 jam 11.31 WIB di Salatiga, Bapak Cornelius Jimin, pada tanggal, 13 Juni 2012 jam 18.00 dan tanggal, 19 

Juni 2012 jam 12.31 WIB di Salatiga; Bright, Empat, 6. 
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dipercaya karena tertulis di dalam kitab suci bahwa Yesuslah yang ditentukan oleh Allah 

untuk menghapuskan dosa manusia, hanya Dia dan tidak ada yang lain, sehingga penginjilan 

untuk memperkenalkan Yesus kepada semua orang yang belum percaya dan meyakini Yesus 

sebagai Tuhan dan Juruselamat yang ditentukan Allah untuk menghapus dosa manusia itu 

sangat penting untuk dilakukan.
45

 Ayat Alkitab yang digunakan untuk menegaskan 

pernyataan di atas adalah Yohanes 14:6 (“...kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan 

kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui 

Aku”s) dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Yesus Menjembatani Hubungan Allah & Manusia 

 

Keterangan Gambar 3 : 

Bagian atas = Posisi Allah yang Maha suci 

Bagian Bawah = posisi manusia yang berdosa 

Anak Panah = Usaha Allah untuk menjangkau manusia 

Salib = Allah menjangkau manusia Melalui Yesus 

Dengan menggunakan gambar di atas, para staf LPMI Salatiga menjelaskan tentang 

tiga hal yang terdapat di dalam Yohanes 14:6, yaitu Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup 

                                                           
45

 Sumber Informasi: Ibu Wismaningati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012 

jam 16.00 WIB dan tanggal, 19 Juni 2012 jam 12.00 WIB di Salatiga. Ibu Win Sumardi, dalam wawancara 

penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.00  WIB di Salatiga, Bapak Sumardi, dalam wawancara 

penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.15 WIB di Salatiga, Ibu Debora Margono, dalam 

wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.20 WIB di Salatiga, Bapak Bambang Margono, 

dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.27 WIB di Salatiga Ibu Sinaryati, dalam 

wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.31 WIB di Salatiga, Bapak Cornelius Jimin, 

dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012 jam 18.00 WIB dan tanggal, 19 Juni 2012 jam 

12.31 WIB di Salatiga & Ibu Nunik Numberi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012 

jam 18.50 WIB dan tanggal, 19 Juni 2012 jam 20.00 WIB di Salatiga; Yohanes 14: 6. 

 

Tuhan Allah 

Manusia  
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lalu diakhiri dengan pernyataan bahwa tidak ada yang dapat sampai kepada Allah jika tidak 

melalui Yesus.  

1) Yesus adalah Jalan 

Menurut kepala LPMI Salatiga, Bapak Cornelius Jimin, jalan adalah penghubung 

antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain sehingga jika Yesus mengatakan bahwa Ia 

adalah satu-satunya jalan kepada Allah maka jelaslah bahwa hanya ada satu penghubung 

antara manusia dan Allah yaitu melalui Yesus, seperti yang dijelaskan oleh Pendiri LPMI, 

Bright, bahwa Allah telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan diriNya yaitu 

dengan cara mengirim anakNya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan 

manusia. Itu sebabnya jika manusia tidak melalui penghubung ini maka manusia akan 

mengalami kebinasaan kekal setelah kehidupan di dunia berakhir.
46

  

Para staf LPMI Salatiga yang lain menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Yesus 

sebagai jalan adalah Ia berperan sebagai perantara yang dapat menghubungkan manusia dan 

Allah seperti yang terlihat pada gambar 3. Jika seseorang tidak mengakui Yesus sebagai 

Tuhan dan Juruselamat maka ia sedang berada dalam kerpisahan dengan Allah sehingga doa-

doanya kepada Allah tidak akan sampai kepada Allah, karena Allah tidak mengenalnya 

akibat dosa yang ada didalam dirinya. Allah tidak mengenalnya karena Allah tidak bisa 

bersatu dengan dosa karena Allah maha suci.
47

 

 

                                                           
46

 Hasil wawancara dengan Bapak Cornelius Jimin pada tanggal, 13 Juni 2012 jam 18.00 WIB dan 

tanggal, 19 Juni 2012 jam 12.31 WIB di Salatiga; Bright, Empat, 7. 
47

 Sumber Informasi: Ibu Wismaningati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012 

jam 16.00 WIB dan tanggal, 19 Juni 2012 jam 12.00 WIB di Salatiga, Ibu Win Sumardi, dalam wawancara 

penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.00  WIB di Salatiga, Bapak Sumardi, dalam wawancara 

penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.15 WIB di Salatiga, Ibu Debora Margono, dalam 

wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.20 WIB di Salatiga, Bapak Bambang Margono, 

dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.27 WIB di Salatiga Ibu Sinaryati, dalam 

wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.31 WIB di Salatiga, Bapak Yosias Numberi, 

dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012 jam 20.00 WIB dan tanggal, 19 Juni 2012 jam 

14.00 WIB di Salatiga & Ibu Nunik Numberi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012 

jam 18.50 WIB dan tanggal, 19 Juni 2012 jam 20.00 WIB di Salatiga; Yohanes 14: 6. 
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2) Yesus adalah Kebenaran 

Menurut Bapak Bambang Margono, maksud dari Yesus adalah kebenaran yaitu sebagai 

tolak ukur kehidupan yang baik, Bapak Yosias Numberi dan Bapak Sumardi menjelaskan 

bahwa Yesus adalah kebenaran artinya berbicara tentang teladanNya yang patut dicontohi, 

sedangkan Bapak Jimin dan para staf yang lain menjelaskan bahwa Yesus adalah kebenaran 

artinya Ia adalah pribadi yang tidak pernah salah. Hal ini merupakan sifat Allah yang bertolak 

belakang dengan sifat manusia yang cenderung melakukan kesalahan, itu menjadi dosa bagi 

manusia, dan kebenaran Allah yang mampu membenarkan manusia. Jika Yesus telah 

menyatakan bahwa Ia adalah kebenaran, hal itu dapat dimengerti bahwa Ia sedang 

memperkenalkan diriNya sebagai Allah yang mampu mengampuni dosa manusia.
48

 

3) Yesus adalah Hidup 

Bapak Yosias Numberi menjelaskan bahwa hidup yang Yesus maksudkan adalah hidup 

yang berkualitas di dunia dan hidup kekal setelah kematian di dunia, kehidupan itu adalah 

oleh Yesus. Selanjutnya Bapak Cornelius Jimin dan para staf LPMI Salatiga yang lain 

menjelaskan bahwa Yesus adalah hidup artinya Ia sedang berbicara tentang hidup yang kekal 

yaitu kehidupan yang tidak terbatas, kehidupan itu dimiliki oleh Yesus dan akan diberikan 

kepada setiap orang yang percaya dan meyakiniNya sebagai Tuhan dan Juruselamat, dengan 

cara berdoa mengundang Dia masuk untuk berkarya di dalam kehidupan setiap orang tanpa 

memandang derajat manusia, Ia menghargai semua manusia yang membutuhkanNya.
49

  

                                                           
48

 Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Margono pada tanggal, 14 Juni 2012 jam 18.00 WIB di 

Salatiga. Bapak Sumardi pada tanggal, 13 Juni 2012 di Salatiga. Bapak Yosias Numberi pada tanggal, 13 Juni 

2012 jam 20.00 WIB di Salatiga. Bapak Cornelius Jimin pada tanggal, 13 Juni 2012 jam 18.00 WIB di Salatiga. 

Ibu Wismaningati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012 jam 16.00 di Salatiga, Ibu 

Win Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012 jam 19.00 WIB di Salatiga, Ibu 

Debora Margono, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 14 Juni 2012 jam 10.00 WIB di Salatiga, 

Ibu Sinaryati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012 jam 18.32 WIB di Salatiga & Ibu 

Nunik Numberi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012 jam 18.50 WIB dan tanggal, 19 

Juni 2012 jam 20.00 WIB di Salatiga. 
49

 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Yosias Numberi pada tanggal, 13 Juni 2012 jam 20.00 WIB di 

Salatiga; Wahyu  3: 20 (TB LAI). 
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Menurut para staf LPMI Salatiga, ketika Yesus mengatakan bahwa Ia adalah Hidup, 

maka sebenarnya ada kaitan dengan dua point sebelumnya, yakni jalan dan kebenaran. 

Artinya Yesus menegaskan bahwa Ia adalah jalan kepada Allah sehingga jika seseorang 

menerima Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat maka ia akan memperlihatkan kebenaran-

kebenaran Allah di dalam kehidupannya setiap hari seperti yang diteladankan oleh Yesus 

semasa hidupNya di dunia.
50

 Kebenaran-kebenaran Allah yang diperlihatkan di dalam setiap 

tindakan orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, itu 

merupakan buah-buah karya dari Roh Allah karena Yesus sendiri adalah Allah yang hidup 

dan berkarya di dalam diri setiap orang yang meyakiniNya sebagai Tuhan dan Juruselamat.
51

 

Pengakuan seseorang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat serta bertindak untuk 

berdoa mengudang Yesus masuk kedalam hidupnya, itulah yang akan menghantar orang 

tersebut menerima hidup yang kekal sebagaimana yang dimaksudkan oleh Yesus dalam 

Yohanes  14: 6 yang sedang dibahas.
52

 

4) Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui 

Yesus 

Arti dari pernyataan bahwa tidak ada seorang pun dapat datang kepada Allah jika tidak 

melalui Yesus, tercermin dari penjelasan para staf LPMI Salatiga bahwa pernyataan itu 

sangat khusus bagi setiap orang yang meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat 

manusia. Bahwa merekalah yang telah ditebus oleh Allah dan memiliki kehidupan yang 

kekal, seperti yang ditegaskan oleh  Bapak Sumardi bahwa jika ada cara lain untuk 

memperoleh kehidupan kekal itu maka Yesus tidak layak dipercaya karena Ia adalah 

                                                           
50

 Band. Lukas 7: 36-50; Matius 21: 31-32; Mat 14: 13-21; Markus 10: 13-16; Matius 9: 9-13; Markus 2: 

13-17; Lukas 5: 27-32; Mat 22: 15-21 (TB LAI) 
51

 Band. Galatia 5: 22-23 (TB LAI) 
52

 Band. I Yohanes 5: 11-13 (TB LAI)“Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang 

kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; 

barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu 

yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal”. 
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pembohong. Bapak Sumardi yang awalnya bukan beragama Kristen, ia mengakui bahwa 

selama ± 20an tahun ia belajar pada agama yang ia anut sebelum ia menganut agama Kristen. 

Tetapi menurutnya, ia tidak pernah mendapat pernyataan dari seseorang dengan tegas 

mengatakan bahwa ”Akulah Jalan dan Kebenaran dan Hidup, hanya melalui Aku kamu dapat 

sampai kepada Bapa (Allah)”, tetapi yang ditemui dalam ajaran-ajaran agamanya adalah kata 

mudah-mudahan kamu dapat masuk kedalam kerajaan Surga jika kamu beramal baik di 

dunia. Bertolak dari pengetahuan itu, ketika Yesus diperkenalkan kepadanya melalui seorang 

staf LPMI sejak kuliah, ia sangat kagum dengan pribadi Yesus yang berani berkata bahwa 

tidak ada jalan lain untuk sampai ke rumah Bapa, hanya melalui Yesus. Ia sangat percaya 

dengan pernyataan ini karena pernyataan ini dikatakan oleh Yesus sendiri, bukan orang lain 

yang mengatakannya. Ia begitu yakin karena menurutnya tidak mungkin ada kesalahan di 

dalam kitab suci, sehingga Ia menganut agama Kristen. Ia menjadi percaya kepada Yesus 

Kristus dan menjadi pengikut Kristus, sudah ± 20-an tahun ia berjuang setiap hari untuk 

memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus 

karena menurutnya mengenal Yesus Kristus dan percaya kepadaNya adalah anugerah 

terbesar dalam hidupnya.
53

  

Pandangan dari para staf LPMI yang lain memperkuat apa yang disampaikan oleh 

Bapak Sumardi bahwa apa yang dikatakan oleh kitab suci adalah kebenaran, bahwa memang 

tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Allah, hanya dengan percaya kepada Yesus sebagai 

Tuhan dan Juruselamat yang telah menebus dosa manusia. Kepercayaan kepada Yesus itu 

akan membuat Allah melalui RohNya masuk kedalam kehidupan orang yang telah percaya, 

dan membimbingnya hidup menurut kehendak Allah. Seseorang dapat menikmati kehidupan 

yang baik jika ia dipimpin oleh Roh Allah karena Roh Allah yang dapat membuat seseorang 
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 Bapak Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.15 WIB di 

Salatiga. 
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memiliki prinsip-prinsip hidup seperti yang diajarkan oleh Yesus dan yang tertulis dalam 

Alkitab, sekalipun isi dari Alkitab ditulis oleh manusia namun itu merupakan ilham dari 

Allah.
54

 Bapak Yosias Numberi dan Ibu Nunik menegaskan khusus untuk Yohanes 14:6 

bahwa yang menulis pernyataan itu adalah saksi mata yaitu Rasul Yohanes yang juga 

merupakan murid yang dikasihi oleh Yesus sehingga harus dipercaya bahwa itu adalah 

kebenaran.
55

 

2.5.4 Menerima Yesus Kristus Menjadi Juruselamat 

Setelah seseorang dibimbing hingga mengetahui bahwa Allah mengasihinya dan 

mempunyai rencana yang indah bagi hidupnya, baik di dunia maupun kelak setelah 

kehidupan di dunia berakhir dan ia percaya dengan pengajaran itu maka ia perlu berdoa untuk 

mengundang Yesus masuk ke dalam hidupnya. Setelah berdoa maka Roh Allah akan 

menolongnya di dalam kehidupan setiap hari, menghayati  kasih dan rencana Allah selama 

hidup di dunia dan kelak setelah kehidupan di dunia berakhir, ia akan memperoleh kehidupan 

kekal dari Allah. Hal itu bisa terjadi karena dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah akibat 

kepercayaan dan keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat manusia. Oleh sebab 

itu, menurut pemahaman LPMI Salatiga, setiap orang di dunia harus percaya dan meyakini 

Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat yang telah menebus dosa-dosa manusia, sebab jika 

tidak maka manusia itu dianggap hidup terpisah dari Allah dan sudah tentu dosanya tidak bisa 
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 Sumber Informasi: Bapak Cornelius Jimin, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 

2012 jam 18.00 WIB di Salatiga, Ibu Wismaningati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 

2012 jam 16.00 WIB di Salatiga, Ibu Win Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 

2012 jam 11.00 WIB di Salatiga, Bapak Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 

2012 jam 11.15 WIB di Salatiga, Ibu Debora Margono, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 

Juni 2012 jam 11.20 WIB di Salatiga, Bapak Bambang Margono, dalam wawancara penulis dengan beliau 

tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.27 WIB di Salatiga Ibu Sinaryati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 

19 Juni 2012 jam 11.31 WIB di Salatiga. 
55

 Bapak Yosias Numberi, dalam wawancara penulis dengan beliau pada tanggal, 19 Juni 2012 jam 14.00 

WIB di Salatiga & Ibu Nunik Numberi, dalam wawancara penulis dengan beliau pada tanggal, 19 Juni 2012 jam 

20.00 WIB di Salatiga; Yohanes 14: 6. 
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diampuni. Karena ketika manusia pertama yang diciptakan oleh Allah jatuh kedalam dosa, 

semua manusia menjadi berdosa.
56

  

Pada dasarnya semua manusia telah berdosa dan manusia membutuhkan pengampunan 

dari Allah. Penjelasan tentang pengampunan dosa dalam pemahaman LPMI, termuat di 

dalam hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga memberi pemahaman bahwa hanya Allah 

yang dapat menebus manusia dari dosa dengan caraNya. Oleh sebab itu dari zaman ke zaman 

Allah sendiri yang menyatakan caraNya untuk menolong manusia hingga Allah hadir melalui 

Yesus dan membersihkan dosa manusia. Jadi pada zaman sekarang, pengampunan dari Allah 

hanya berlaku bagi mereka yang meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat yang telah 

menebus dosa-dosa manusia. Itu sebabnya setiap manusia perlu berdoa menerima Yesus di 

dalam hidup secara pribadi, agar supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan Allah dapat 

berkarya di dalam dirinya. Pemahaman ini didasarkan atas ayat-ayat Alkitab yang diyakini 

merupakan Firman Tuhan yang harus dilakukan. Ayat–ayat yang dimaksudkan adalah 

Yohanes 1:12, yang menjelaskan bahwa setiap orang dapat disebut sebagai anak-anak Allah 

jika ia menerima Yesus Kristus di dalam kehidupannya.
57

 Menerima Yesus Kristus yang 

dimaksudkan di sini dapat terjadi hanya dengan iman, seperti yang tertulis di Efesus 2:8-9 

“Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 

pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri”. 

Menurut pendapat para staf LPMI Salatiga, ayat-ayat ini jelas bahwa manusia tidak bisa 

memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan cara dan usaha manusia sendiri, itu 

sebabnya manusia perlu menerima Yesus Kristus di dalam kehidupannya karena hanya 
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 Sumber Informasi: Bapak Cornelius Jimin, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 

2012 jam 18.00 WIB di Salatiga, Ibu Wismaningati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 

2012 jam 16.00 WIB di Salatiga, Ibu Win Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 

2012 jam 11.00 WIB di Salatiga, Bapak Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 

2012 jam 11.15 WIB di Salatiga, Ibu Debora Margono, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 

Juni 2012 jam 11.20 WIB di Salatiga, Bapak Bambang Margono, dalam wawancara penulis dengan beliau 

tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.27 WIB di Salatiga Ibu Sinaryati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 

19 Juni 2012 jam 11.31 WIB di Salatiga. 
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  Bright, Empat, 8; Markus 2: 5; Lukas 7: 47; Lukas 5: 20 (TB LAI) 
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melalui Dia manusia memperoleh pengampunan dosa dan memiliki hubungan yang baik 

dengan Allah.
58

 Menerima Yesus Kristus dengan iman yang dipahami di sini adalah ketika 

setiap orang mulai percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat maka selanjutnya 

setiap orang yang percaya itu perlu mengundang Yesus Kristus melalui doa agar masuk 

menguasai kehidupannya. Menurut pemahaman yang dikembangkan di LPMI, jika seseorang 

tidak mengundang Yesus Kristus masuk ke dalam hidupnya secara pribadi maka Yesus tetap 

akan berada di luar kehidupan orang itu, seperti yang tertulis di dalam Wahyu 3: 20 (Kristus 

berkata), “lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar 

suaraKu dan membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya”.
59

 

Berdasarkan Wahyu 3:20, sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap orang untuk 

mengundang Yesus Kristus melalui doa untuk masuk berkarya di dalam kehidupan setiap 

orang yang percaya kepadaNya. Tentang hal itu, para staf LPMI Salatiga menjelaskan bahwa 

manusia tidak cukup mengerti ajaran Yesus Kristus dengan akal saja atau menanggapinya 

berdasarkan perasaan semata-mata tetapi harus mengambil tindakan berdasarkan kemauan 

masing-masing orang untuk menerima Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Menerima 

Yesus Kristus berarti berpaling dari diri sendiri kepada Tuhan Allah, serta menyerahkan 

seluruh aspek pribadi yang dimiliki, yaitu akal budi, perasaan dan kemauan sebagai manusia 
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 Sumber Informasi: Bapak Cornelius Jimin, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 

2012 jam 18.00 WIB di Salatiga, Ibu Wismaningati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 

2012 jam 16.00 WIB di Salatiga, Ibu Win Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 

2012 jam 11.00 WIB di Salatiga, Bapak Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 

2012 jam 11.15 WIB di Salatiga, Ibu Debora Margono, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 

Juni 2012 jam 11.20 WIB di Salatiga, Bapak Bambang Margono, dalam wawancara penulis dengan beliau 

tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.27 WIB di Salatiga Ibu Sinaryati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 

19 Juni 2012 jam 11.31 WIB di Salatiga. 
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 Sumber Informasi: Ibu Debora Margono, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 

2012 jam 11.20 WIB di Salatiga, Ibu Wismaningati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 

2012 jam 16.00 WIB di Salatiga, Ibu Win Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 

2012 jam 11.00  WIB di Salatiga, Bapak Cornelius Jimin, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 

Juni 2012 jam 18.00 WIB di Salatiga, Bapak Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 

2012 jam 11.15 WIB di Salatiga, Bapak Bambang Margono, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 

19 Juni 2012 jam 11.27 WIB di Salatiga Ibu Sinaryati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 

2012 jam 11.31 WIB di Salatiga. 
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untuk dikuasai oleh Allah.
60

 Orang yang sudah menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan 

secara pribadi dan yang belum menerima Yesus Kristus secara pribadi di dalam kehidupan, 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar A:                               Gambar C :                           Gambar B : 
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 Sumber informasi: Ibu Wismaningati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012 

jam 16.00 dan tanggal, 19 Juni 2012 jam 12.00 WIB di Salatiga, Ibu Win Sumardi, dalam wawancara penulis 

dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.00 WIB di Salatiga, Bapak Sumardi, dalam wawancara penulis 

dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.15 WIB di Salatiga, Ibu Debora Margono, dalam wawancara 

penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.20 WIB di Salatiga, Bapak Bambang Margono, dalam 

wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.27 WIB di Salatiga Ibu Sinaryati, dalam 

wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.31 WIB di Salatiga, Bapak Cornelius Jimin, 

dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012 jam 18.00 dan tanggal, 19 Juni 2012 jam 12.31 

WIB di Salatiga & Ibu Nunik Numberi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 2012 jam 

18.50 WIB dan tanggal, 19 Juni 2012 jam 20.00 WIB di Salatiga. 

 

     A.  .  
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 . 

     

    A 

 

 

 

A 

 

Keterangan Gambar 

Gambar A :  

h = Takhta 

A = Aku (diri sendiri) bertakhta di dalam hidup. 

 † = Kristus di luar kehidupan.     

    = segala keinginan yang dikuasai oleh diri sendiri, sehingga terlihat 

kacau. 

 

Gambar B : 

h = Takhta 

† = Kristus bertakhta di dalam hidup. 

 = segala keinginan dikuasai oleh Kristus, sehingga terlihat rapi dan 

berjalan dalam kasih dan rencana Allah. 

 

Gambar C : 

h = Takhta 

A = Aku (diri sendiri) bertahkta di dalam hidup. 

 † = Kristus di dalam kehidupan manusia namun manusia sendiri yang 

bertakhta menguasai kehidupannya. 

    = segala keinginan yang dikuasai oleh diri sendiri, sehingga 

terlihat kacau. 
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Gambar yang diperlihatkan itu menunjukkan bahwa ketika manusia mengatur hidupnya 

sendiri tanpa mengundang Yesus masuk ke dalam hidupnya maka kehidupannya akan kacau 

seperti yang digambarkan pada gambar A. Manusia perlu menyerahkan seluruh aspek 

kehidupannya untuk diatur oleh Allah agar supaya kehidupannya memperlihatkan hal-hal 

yang baik seperti gambar B, bahkan sampai kehidupannya di dunia berakhir pun ia akan 

menikmati kehidupan yang kedua yaitu kehidupan kekal bersama dengan Allah. Pemahaman 

inilah yang dikembangkan oleh LPMI Salatiga dan para staf LPMI merasa terpanggil oleh 

Tuhan untuk memberitakan kabar tentang Yesus Kristus, bahwa Ia adalah Tuhan dan 

Juruselamat yang telah menebus dosa manusia karena itu hubungan Allah dan manusia telah 

dipulihkan. Oleh sebab itu dalam pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh para staf LPMI, 

mereka mengajak setiap orang yang menerima pemberitaan yang mereka beritakan agar 

orang itu perlu berdoa mengundang Yesus Kristus masuk berkarya didalam kehidupannya. 

Doa yang diusulkan oleh Bill Bright, pendiri LPMI adalah sebagai berikut ini: 

 “Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau, saya membuka pintu hatiku, dan 

menerima Dikau sebagai Juruselamat dan Tuhanku. Terima kasih, karena 

Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah tahta hatiku. Bentuklah saya 

menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin”
61

 

 

Doa di atas bisa diucapkan oleh siapa saja yang memiliki kerinduan untuk mengundang 

Yesus Kristus masuk berkarya di dalam kehidupannya. Menurut para staf LPMI, setiap orang 

yang telah berdoa mengundang Yesus Kristus masuk ke dalam kehidupannya, pasti Yesus 

Kristus akan masuk menguasai kehidupannya. Pemahaman itu didasarkan pada ayat Alkitab 

yang diyakini sebagai janji Tuhan, yaitu di dalam wahyu 3:20 “Lihat Aku berdiri di muka 

pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suaraKu dan membukakan pintu, Aku 

akan masuk mendapatkannya...”. Para staf LPMI Salatiga menambahkan penjelasan lagi 

bahwa setiap orang yang telah mengundang Yesus Kristus masuk berkarya di dalam 
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kehidupannya, maka secara langsung ia juga telah memiliki hidup yang kekal karena hidup 

yang kekal ada di dalam Yesus Kristus, saat itu juga orang tersebut menjadi anak Allah dan 

dosa-dosanya diampuni. Selanjutnya, Roh Allah akan mulai menolongnya untuk menjaga 

hubungannya dengan Allah secara pribadi maupun komunal dengan sesama manusia yang 

seiman.
62

  

Setelah Yesus Kristus masuk ke dalam kehidupan seseorang, Ia tidak akan pernah 

meninggalkan orang tersebut. Itu adalah pemahaman dasar yang dikembangkan di LPMI 

dalam memberitakan Injil kepada sesama manusia bahwa Yesus Kristus tidak akan pernah 

meninggalkan setiap orang yang sudah mengundang Dia masuk kedalam kehidupannya, 

sampai kehidupannya berakhir di dunia dan Ia akan menikmati kehidupan yang kekal bersama 

dengan Yesus Kristus (Allah).
63

 Pemahaman itu yang diperlihatkan pada gambar C, bahwa 

manusia pada dasarnya terbatas sehingga sekalipun Yesus Kristus telah masuk berkarya 

dalam kehidupan seseorang namun seringkali manusia akan salah dalam melakukan 

kehendakNya, hal itu tentu menjadi dosa bagi manusia. Dosa itu menyebabkan persekutuan 

manusia dengan Yesus Kristus (Allah) menjadi rusak. Keadaan itu membuat Yesus Kristus 
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 Sumber Informasi: Bapak Cornelius Jimin, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 

2012 jam 18.00 WIB di Salatiga, Ibu Wismaningati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 13 Juni 

2012 jam 16.00 WIB di Salatiga, Ibu Win Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 

2012 jam 11.00 WIB di Salatiga, Bapak Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 

2012 jam 11.15 WIB di Salatiga, Ibu Debora Margono, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 

Juni 2012 jam 11.20 WIB di Salatiga, Bapak Bambang Margono, dalam wawancara penulis dengan beliau 

tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.27 WIB di Salatiga, Ibu Sinaryati, dalam wawancara penulis dengan beliau 

tanggal, 19 Juni 2012 jam 11.31 WIB di Salatiga; I Yohanes 5: 11 – 13 “dan inilah kesaksian itu: Allah telah 

mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anakNya. Barang siapa memiliki anak, 

ia memiliki hidup; barang siapa tidak memiliki anak, Ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada 

kamu supaya kamu yang percaya dalam nama Anak Allah, tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal.” 

Bright, Empat, 11. 
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 Sumber Informasi: Bapak Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 2012 jam 

11.15 WIB di Salatiga, Bapak Bambang Margono, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 

2012 jam 11.27 WIB di Salatiga, Bapak Cornelius Jimin, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 

Juni 2012 jam 12.31 WIB di Salatiga, Ibu Wismaningati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 

Juni 2012 jam 12.00 WIB di Salatiga, Ibu Win Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 

Juni 2012 jam 11.00  WIB di Salatiga, Ibu Debora Margono, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 

19 Juni 2012 jam 11.20 WIB di Salatiga, Ibu Sinaryati, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal, 19 Juni 

2012 jam 11.31 WIB di Salatiga; Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, Memulai Hidup Baru dalam 

Persekutuan dengan Kristus: Bimbingan Lanjutan Dasar 2 (Semarang: LPMI, 1980), 5; Wahyu 3: 20;  Efesus 

1: 13-14; Roma 8: 14-17; Kolose 1: 13-14; I Yohanes 1: 9; Yohanes 1: 12; Roma 8: 15-16; Galatia 3: 11; Ibrani 

10: 25. 
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(Allah) yang disimbolkan dengan Salib pada gambar B, berada di atas takhta yang artinya 

mengatur kehidupan manusia menurut caraNya tetapi akibat manusia berbuat dosa sehingga 

Allah turun dari takhta dan manusia tersebut sendiri mengatur kehidupannya dengan cara 

pandangnya sendiri. Walaupun Yesus Kristus (Allah) digambarkan turun dari takhta hidup 

manusia, namun Ia tidak keluar dari kehidupan manusia dan hal itu disimbolkan dengan salib 

yang tetap berada di dalam lingkaran.
64

 

2.6 Penutup 

Dari penelusuran saya terhadap pemahaman LPMI Salatiga (dalam hal ini para staf 

LPMI) akan Yohanes 14:6, saya menemukan bahwa yang dipahami adalah tentang 

keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus. Allah melakukan itu karena Allah 

mengasihi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan tidak mampu menyelamatkan dirinya 

sendiri sehingga terbelenggu oleh hukuman karena dosa. Dosa itu membuat relasi manusia 

dan Allah menjadi rusak dan Allah tidak mengenal manusia akibat dosa-dosanya karena Allah 

maha suci. Namun karena kasihNya Ia berkarya dari zaman ke zaman untuk menyelamatkan  

manusia hingga pada waktu Allah hadir melalui Yesus Kristus, itu merupakan cara terakhir 

dari Allah untuk menyelamatkan umatNya pada masa kini. Karena itu setiap orang perlu 

mengetahui rahasia keselamatan ini, yaitu hanya melalui keyakinan percaya kepada Yesus 

Kristus yang adalah Tuhan dan Juruselamat, seseorang dapat mengalami keselamatan dengan 

memperoleh kehidupan yang kekal. 

Dalam pemahaman ini-lah LPMI Salatiga menafsirkan teks Yohanes 14:6. Teks ini 

mengadung pengertian bahwa keselamatan dari Allah bagi manusia itu hanya tersedia di 

dalam Yesus. Oleh sebab itu, Ia mengatakan Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak 

ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melaluiNya, maksudnya melalui 

Yesus, manusia mengalami perdamaian dengan Allah dan memperoleh kehidupan yang kekal. 
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Kehidupan kekal di sini berkaitan dengan kuantitas sebuah kehidupan yang tak terhingga 

batasan waktunya, yang akan diperoleh setelah kematian. Pertanyaannya adalah, bagaimana 

dengan kualitas kehidupan itu di masa kini? hal ini kurang mendapat penekanan. Saya pikir 

sebaiknya kehidupan kekal itu perlu dihayati juga dalam kehidupan nyata pada masa kini. 


