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BAB IV 

TINJAUAN KRITIS 

TERHADAP PEMAHAMAN LPMI SALATIGA TENTANG YOHANES 14:6 

DARI PERSPEKTIF TAFSIR SOSIO-HISTORIS INJIL YOHANES 14:6  

 

4.1 Pendahuluan 

Pada Bab IV ini, saya akan meninjau pemahaman LPMI Salatiga tentang Yohanes 

14:6 yang sudah saya paparkan di Bab II, kemudian mengkritisi pemahaman tersebut dalam 

perspektif tafsir sosio-historis Injil Yohanes 14:6 yang saya paparkan di Bab III. Sekaligus 

saya akan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya dan pada akhirnya saya menutup 

dengan sebuah refleksi teologis.  

4.2 Tinjauan Kritis Terhadap Pemahaman LPMI Salatiga dari Perspektif  Tafsir Sosio-

Historis Injil Yohanes 14: 6  

Melalui data yang saya peroleh, saya menemukan bahwa Yohanes 14:6 yang dipahami 

oleh LPMI (dalam hal ini para staf LPMI), berbicara tentang karya penyelamatan Allah 

melalui Yesus Kristus untuk manusia, khususnya bagi setiap orang yang percaya kepada 

Yesus di dunia. Karya penyelamatan Allah dirancangkan oleh Allah untuk menyelamatkan 

manusia karena manusia telah jatuh ke dalam dosa (Kej.3). Akibat dari dosa membuat 

manusia hidup di bawah hukuman Allah sehingga manusia membutuhkan pengampunan dari 

Allah, agar manusia bebas dari hukuman itu. Hukuman yang dimaksudkan disini adalah maut, 

seperti yang disinggung dalam hukum kedua pada keempat hukum rohani yang digunakan 

sebagai sarana dalam pelayanan penginjilan LPMI, yaitu pernyataan yang didasarkan pada 

beberapa ayat Alkitab, seperti Roma 6:23, Roma 3:23, tentang upah dosa ialah maut.  

Maut yang dimaksudkan itu memiliki dua pengertian, yaitu kematian secara roh dan 

kematian kekal. Kematian secara roh itu ditandai dengan terputusnya hubungan manusia 

dengan Allah. Sedangkan kematian kekal adalah kematian kedua setelah Yesus Kristus datang 
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pada kali yang kedua untuk menghakimi dunia. Dalam keadaan ini, manusia membutuhkan 

pertolongan Allah untuk memperbaiki hubungan yang terputus akibat dosa itu agar manusia 

terbebas dari hukuman yang berakibat kematian secara roh dan kematian kekal, seperti yang 

digambarkan di bawah ini: 

 

 

 

 

       

 

 

Pertolongan Allah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman karena dosa adalah 

melalui Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa manusia (Mat.27:45-56, 

Mrk.15:33-41, Luk.23:44-49, Yoh.19:28-30). Dalam pemahaman semacam itulah, LPMI 

menafsirkan teks Yohanes 14:6 “kata Yesus kepadanya: Akulah jalan dan kebenaran dan 

hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku”, teks itu 

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

Yesus. Oleh sebab itu, Ia mengatakan, pertama Ia adalah Jalan, maksudnya melalui Yesus, 

manusia mengalami perdamaian dengan Allah (hubungan yang terputus, kembali menjadi 

baik). Kedua, Ia adalah Kebenaran, maksudnya sifat Allah yang mampu membebaskan 

manusia dari dosa sehingga dapat memperoleh hubungan yang baik kembali dengan Allah. 

Ketiga, Ia adalah hidup, maksudnya kehidupan kekal. Bahwa sesungguhnya manusia 

membutuhkan ketiga hal itu, yaitu Juruselamat yang melaluiNya manusia dapat dibenarkan 

dari dosa-dosa agar tidak mengalami kematian yang kekal tetapi justru mendapat kehidupan 

yang kekal.  

Manusia Penuh Dosa 

Tuhan Allah Maha Suci 
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Pernyataan terakhir yang terkesan eksklusif bahwa tidak ada seorangpun yang datang 

kepada Bapa, kalau tidak melalui Yesus. Pernyataan itu dipahami oleh LPMI sebagai sebuah 

pernyataan yang mengharuskan semua orang di dunia memiliki pengetahuan tentang Yesus 

dan percaya kepadaNya agar dapat sampai ke rumah Bapa saat ajal menjemput, karena Dia 

adalah Jalan itu.
1
  Hal itu dapat digambarkan seperti berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

Melalui gambar tersebut, dapat terlihat bahwa manusia tidak dapat menjangkau Allah 

karena keberadaan Allah sangat jauh, Yesus hadir untuk mengatasi masalah itu. Ia berperan 

sebagai jembatan, yang dapat menjembatani Allah dan manusia. Nampak dalam gambar 

tersebut bahwa hanya melalui Yesus manusia dapat merasakan kehadiran Allah secara nyata, 

baik sewaktu hidup di dunia maupun hidup yang akan dihidupi kelak di rumah Bapa, yakni 

setelah kehidupan di dunia berakhir. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanpa Yesus, 

manusia tidak akan pernah sampai kepada Allah.
2
  

                                                           
1
 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 ). 
2
 Sumber informasi, dari para staf LPMI Salatiga: Ibu Wismaningati, dalam wawancara penulis dengan 

beliau tanggal 13 Juni jam 16.00 dan tanggal 19 Juni 2012,  Jam 12.00 WIB di Salatiga, Ibu Win Sumardi, 

dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal 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 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 

Tuhan Allah 

               Manusia  

Y 

E 

S 

U 

S 
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Artinya keselamatan yang dari Allah tersedia untuk semua orang, tetapi yang dapat 

memperolehnya hanya mereka yang percaya, dan meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan 

Juruselamat yang telah mati menebus dosa-dosa manusia. Tidak hanya sebatas itu saja, dalam 

pemahaman LPMI, seseorang hanya dapat memperoleh keselamatan melalui tindakan iman 

mengundang Yesus Kristus untuk masuk berkarya sebagai raja (dalam arti spiritual) di dalam 

kehidupannya melalui doa. Tanpa tindakan iman mengundang Yesus Kristus untuk masuk 

berkarya di dalam kehidupan, maka orang tersebut tidak mengalami keselamatan, karena 

Yesus Kristus berada di luar kehidupannya (Wahyu 3:20), sekalipun orang tersebut telah 

mengetahui, percaya dan yakin bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat dunia. Seperti 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

Jadi orang yang percaya dan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat itu perlu 

berdoa mengundangNya untuk masuk ke dalam kehidupannya sebagai raja agar dapat 

mengalami keselamatan dari Allah. Karena sekalipun Yesus Kristus telah mati menebus dosa-

dosa manusia namun kematian dan kebangkitanNya tidak secara otomatis membangun 

hubungan yang terpulihkan antara manusia dan Allah. Oleh sebab itu manusia harus 

menanggapi anugerah keselamatan dari Allah itu secara pribadi dan mengekspresikan 

keyakinannya melalui doa karena hanya Kristus yang dapat menyelamatkannya dari dosa, 

oleh karena itu Ia mau mengundang Yesus Kristus masuk kedalam hidupnya menjadi 

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

Juni jam 18.50 WIB dan tanggal 19 Juni jam 20.00 WIB di Salatiga 

     A.  .  

 . 

 . 

h = Takhta 

† = Kristus di luar hidup manusia. 

= segala keinginan yang terlihat kacau karena orang 

tersebut mengatur hidupnya sendiri 
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Juruselamat pribadinya. Dengan demikian maka Yesus Kristus akan masuk ke dalam 

kehidupannya, berkuasa sebagai raja dan menyelamatkannya. Seperti gambar berikut :  

 

 

 

 

Jika seseorang telah menerima keselamatan dari Allah, keselamatan itu tidak akan 

pernah hilang dari dirinya karena keselamatan itu bersifat kekal. Sekalipun ia menjalani 

kehidupan dan jatuh ke dalam dosa lagi, hal itu tidak akan mempengaruhi keselamatan untuk 

menghilang dari dirinya. Ia akan hidup berinteraksi dengan Allah selama hidupnya di dunia 

dan kelak setelah kehidupannya di dunia berakhir, ia akan bertemu dengan Allah di dalam 

kerajaan Allah karena ia telah menerima kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal di sini 

berkaitan dengan kuantitas waktu sebuah kehidupan yang akan dinikmati setelah kehidupan di 

dunia berakhir. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kualitas kehidupan itu di masa kini? 

Saya pikir itu yang kurang mendapat penekanan oleh LPMI Salatiga. Artinya bahwa jika 

seseorang telah memperoleh keselamatan dari Allah, harus juga diberi penekanan untuk 

menghayati keselamatan dari Allah itu dalam tindakan yang nyata pada kehidupan masa kini. 

Sebab jika menelusuri makna keselamatan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus, dalam 

tafsir Yohanes 14: 6 memperlihatkan makna pengajaran tentang keselamatan yang aktif bukan 

pasif. 

Melihat identitas Yesus sebagai jalan itu (h` o`do.j), kebenaran itu (h` avlh,qeia) dan hidup 

itu (h̀ zwh), artinya melalui Yesus, Allah menyatakan diriNya berbagi hidup dengan manusia, 

membuka mata manusia untuk melihat realitas hidup yang nyata, merasakan penderitaan yang 

dialami oleh manusia. Teks ini dihadirkan sesuai pergumulan jemaat Yohanes dan 

pergumulan umat Kristen baik dalam budaya Hellenis yang menciptakan kehidupan 

 

A 

 

h = Takhta 

† = Kristus bertakhta di dalam hidup. 

= Segala keinginan dikuasai oleh Kristus, sehingga 

terlihat rapi dan berjalan dalam kasih dan rencana 

Allah. 
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keagamaan menjadi serba Sinkretis dan membingungkan. Justru teks Yohanes 14:6 

menyiratkan makna kehadiran Allah melalui Yesus yang melepaskan sidang pembaca dari 

kebingungan.  

Sementara itu, teks itu juga menjadi penting bagi sidang pembaca dalam menghadapi 

dua hal yang berpengaruh besar  pada orang-orang Kristiani pada masa itu di bawah 

pemerintahan Romawi. Dua hal itu adalah pembayaran pajak guna pemeliharaan Kuil Yupiter 

dan Pemujaan terhadap kaisar-kaisar Romawi. Sejak Bait Allah Yahudi runtuh karena 

kekutan politik Romawi (th. 70 ZB), semua orang Yahudi yang sudah terbiasa dengan 

kewajiban membayar pajak Bait Allah, kini dituntut untuk membayar pajak guna memelihara 

Kuil Yupiter di Roma. Tentunya orang Kristen yang berakar dari Keyahudian pun tidak 

terlepas dari hal ini. Yang menjadi persoalan adalah mereka yang sudah memiliki kebiasaan 

membayar pajak Bait Allah di Yerusalem karena menghormati Allah, kini mereka harus 

melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan iman mereka. Jadi persoalan itu bukan 

hanya menyangkut beban ekonomis pajak itu, melainkan menyangkut iman mereka kepada 

Allah yang Monotheis.  

Pergumulan umat Kristen dalam situasi itu, terasa berat untuk melakukan pemujaan 

terhadap Kaisar sehingga pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus (th. 81-96 ZB) banyak 

orang Yahudi dan Kristen yang dibunuh karena menolak untuk menyembah Kaisar sebagai 

Tuhan. Selain itu umat Kristen juga menghadapi persoalan lain karena di satu pihak mereka 

dianggap sebagai salah satu sekte agama Yahudi namun dalam Kekristenan sendiri sudah ada 

banyak orang  Kristen yang bukan Yahudi. Di pihak lain sebenarnya sudah terjadi pemisahan 

antara Yudaisme dan Kekristenan menyebabkan adanya Krisis identitas yang mendalam 

dirasakan oleh kaum Kristen Yahudi.
3
  

                                                           
3
 Jagersma H, Dari Aleksander Agung Sampai Bark Kokhbah: Sejarah Israel dari ± 330 SZB –135 ZB, 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia), 211; Cletus Groenen OFM, Pengantar ke dalam Perjanjian Baru (Yogyakarta: 

Kanisius, 1993), 146 ; Yoh. 9: 22; 34; 16: 2; 22:42 (TB LAI). 
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Jadi teks Yohanes 14: 6 hadir karena pergumulan yang dihadapi oleh Jemaat Yohanes 

dalam kenyataan hidup mereka pada masa itu. Karena itu teks tersebut mengandung kritikan 

terhadap pemujaan Kaisar dan juga mengandung harapan akan kebebasan untuk menyembah 

Yesus sebagai Allah. Hal lain lagi adalah adanya penekanan tentang persatuan agar tetap 

mempertahankan identitas mereka di tengah-tengah kehidupan keagamaan yang serba 

sinkretis dalam budaya Hellenis. Dalam kenyataan hidup mereka semacam itu, mereka 

menemukan Allah hadir melalui Yesus menyelamatkan mereka dalam kebingungan di tengah-

tengah krisis identitas yang mereka alami. 

Dengan demikian maka, dapat ditemukan bahwa teks tersebut memberi pesan 

pengajaran kepada manusia tentang keselamatan yang aktif, yang sebenarnya harus dihayati 

dalam kehidupan masa kini oleh setiap orang yang meyakini telah diselamatkan oleh Yesus 

Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Thomas H. Groome bahwa setiap orang Kristen yang 

meyakini ditebus oleh Kristus dan oleh anugerah dimungkinkan untuk memperoleh 

keselamatan maka keselamatan itu harus dihayati secara aktif dalam kehidupannya pada masa 

kini, karena pemberian keselamatan itu mengandung perintah untuk terlibat dalam sejarah 

memperjuangkan kehidupan yang baik.
4
 

  Keselamatan yang bersifat aktif tersebut dari tafsir Yohanes 14: 6 juga sebenarnya 

bermakna holistik, tidak semata-mata hanya bersifat spiritual, vertikal dan future seperti yang 

dipahami oleh LPMI, karena Yesus sebagai jalan itu (h` o`do.j), kebenaran itu (h` avlh,qeia) dan 

hidup itu (h` zwh) berbicara tentang sejarah tersingkapnya misteri Allah dalam Yesus yang 

menunjukkan solidaritas Allah kepada manusia dalam kehidupan yang nyata di dunia. Oleh 

sebab itu manusia harus tetap solider menunjukkan kepedulian kepada sesama dengan 

melakukan perbuatan baik sebagai bukti penghayatan terhadap keselamatan yang diterima. Di 

sisi lain, setiap orang yang meyakini memperoleh keselamatan karena penebusan dari Kristus 

                                                           

4
 Thomas H. Groome, Christian Religious Education, cet.1 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 139. 
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juga tidak berhak untuk menghakimi perbuatan baik dari sesama manusia yang tidak seiman, 

dengan alasan bahwa manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik tetapi karena iman, 

sehingga terkesan akan memaksakan iman percaya yang diyakini sebagai kebenaran untuk 

harus dimiliki oleh orang yang tidak seiman.
5
 Hal itu tercermin dalam pemahaman LPMI 

bahwa, bagaimana pun baiknya hidup seseorang, dan keyakinan agama apapun yang ia anut, 

jika ia tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, maka ia tetap hidup dalam 

keterpisahan dengan Allah, Allah tidak mengenalnya sehingga  doa-doanya tidak didengar 

oleh Allah dan dosa-dosanya pun tidak diampuni oleh Allah. Itu sebabnya, tindakan berdoa 

untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat setiap pribadi, merupakan sebuah 

keputusan yang sangat radikal karena berkaitan dengan kehidupan di masa yang akan datang 

dalam kerajaan Allah.
6
 

Menurut saya, realitas Allah terlalu luas, sehingga saya pikir pemahaman dari LPMI 

bahwa Allah tidak mendengar doa-doa dari setiap orang yang belum pernah secara pribadi, 

mengundang Yesus untuk memerintah sebagai Tuhan di dalam kehidupannya tidak cocok 

dengan makna dari teks Yohanes 14: 6 dari kaca mata Sosio-Historis. Saya berpikir bahwa, 

Allah berkenan menyapa siapa saja menurut kehendak dan kedaulatanNya, sehingga menurut 

saya, tidak tepat jika saya mengatakan kepada orang lain bahwa di dalam dirinya tidak ada 

Roh Allah, itu sebabnya doa-doanya tidak didengar oleh Allah karena Allah dan Allah tidak 

                                                           
5
 Band.  E. Gerit Singgih, “Hidup Kristiani dalam Masyarakat keagamaan yang bersifat Majemuk”, 

dalam Tim Balitbang PGI, Meretas Jalan Teologi Agama-agama (Jakarta: BPK Gunung Mulia), 118-119. 
6
 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 

jam 16.00 WIB di Salatiga, Ibu Win Sumardi, dalam wawancara penulis dengan beliau tanggal 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 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; Wahyu 3: 20. 
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mengenalnya.
7
 Menurut saya, pemahaman semacam itu, secara tidak langsung dapat 

menjebak orang mendiskriminasi orang lain yang tidak sepaham.  

Dari penelusuran yang saya lakukan terhadap teks Yohanes 14: 6 dalam penelitian ini, 

saya menemukan ada sedikit pergeseran makna Sosio-Historis teks ini jika dibandingkan 

dengan pemahaman LPMI. Pergeseran makna yang saya maksudkan adalah, teks tersebut 

tersirat pesan tentang kenyataan hidup Jemaat Yohanes dan pergumulan komunitas-

komunitas Kristen yang dialami pada masa kini dalam masa penulisan teks itu, Sedangkan 

pemahaman LPMI terhadap teks tersebut justru berbicara tentang syarat untuk memperoleh 

kehidupan kekal setelah kematian, yaitu dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan 

Juruselamat karena Dia adalah satu-satunya jalan kepada Allah. 

4.3 Kelebihan dan Kelemahan Makna Yohanes 14: 6 dalam pemahaman LPMI 

4.3.1   Kelebihan 

  Kelebihan dari makna Yohanes 14:6 menurut pemahaman LPMI adalah: pertama, 

penekanan akan pentingnya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan.
8
Kedua, penekanan 

tentang teladan kehidupan Yesus Kristus sebagai tolak ukur dari kehidupan yang baik, yang 

berkualitas dan juga berkenan kepada Allah. Itu sebabnya teladan kehidupan Yesus dapat 

dicontohi karena Allah dapat dijumpai melalui cara hidup Yesus.
9
 Ketiga, pelayanan 

penginjilan yang dilakukan bersifat Kristosentris, pelayanan yang dilakukan berpusat pada 

Kristus bukan pada denominasi gereja tertentu. 

 

 

 

                                                           
7
 Band. Yeremia 1: 5; Galatia 1:15 (TB LAI). 

8
 Eka Darmaputera, “Kebangkitan Agama dan keruntuhan Etika” dalam  Tim Balitbang PGI, Meretas 

Jalan Teologi Agama-agama di Indonesia, cet.4 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 62; Ferdinand Suleeman, 

Adji Ageng Sutama, A. Rajendra, Bergumul dalam Pengharapan: Buku Penghargaan untuk Pdt. Dr. Eka 

Darmaputera (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 327. 
9
 Band. Yoh 14: 9-12 ( TB LAI). 
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4.3.2 Kelemahan 

Setelah membahas tentang makna dari Yohanes 14:6 menurut pemahaman LPMI, 

menurut saya ada hal yang menjadi kelemahan dalam pemahaman LPMI akan makna dari 

Yohanes 14:6, yakni pemahaman bahwa Allah tidak mengenal setiap orang yang belum 

berdoa  mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juruselamat dalam kehidupannya. Saya 

berpendapat bahwa realitas Allah terlalu luas dan seluruh dunia ada dalam jangkauanNya 

seperti yang dikatakan oleh Bernart T. Adeney bahwa, Allah bekerja juga melalui agama-

agam lain yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dengan kata-kata atau 

pun pengenalan secara pribadi. Bahwa agama-agama lain bisa menjadi wahana anugerah, 

baik untuk individu-individu maupun masyarakat. Di mana pun orang-orang Budhis berhasil 

melawan kejahatan melalui peningkatan pelepasan diri dari dorongan-dorongan pementingan 

diri sendiri, dan hasilnya berupa suatu masyarakat yang tentram dan sejahtera, di situlah 

Allah bekerja. Di mana pun orang-orang Hindu mengembangkan suatu perayaan atas 

kebaikan dari semua kehidupan yang diciptakan dan hasilnya adalah suatu masyarakat yang 

menghormati semua ciptaan, maka di situ Allah dimuliakan. Dimana pun hukum Islam 

menghasilkan suatu masyarakat yang ditatah susun oleh Ibadah dan disiplin moral, maka kita 

dapat melihat tanda-tanda kehadiran Allah.
10

 Dengan demikian saya berpendapat bahwa 

adalah sebuah kelemahan jika LPMI menganggap setiap orang yang belum berdoa secara 

pribadi mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat itu tidak dikenal oleh Allah, 

karena Yesus adalah Jalan dan kebenaran dan Hidup untuk sampai kepada Allah. Itu 

sebabnya Allah hanya mengenal mereka yang telah berdoa mengundang Yesus masuk 

kedalam hiidup mereka menjadi Tuhan dan Juruselamat. Sedangkan realitas Allah sangat luas 

untuk dipahami. Saya pikir kehadiran Allah tidak sebatas berdoa mengundangNya masuk 

kedalam hidup seseorang dalam keputusan pribadinya tetapi juga perlu pekah untuk 
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melakukan kehendak Allah dalam tindakan-tindakan kongkrit di tengah-tengah kehidupan 

pada masa kini. 

Berdasarkan data-data tentang pemahan tersebut, saya menemukan LPMI kurang 

memberi perhatian pada penghayatan keselamatan di masa kini karena dipahami bahwa 

keselamatan atau kehidupan yang kekal itu baru akan diperoleh setelah kematian sehingga 

sekalipun seseorang yang telah menerima keselamatan dari Yesus Kristus, kemudian jatuh 

kedalam dosa dan terus hidup di dalam dosa, ia tetap akan masuk ke dalam kerajaan Allah 

akibat keputusan yang telah dibuatnya sewaktu masih hidup di dunia, yaitu keputusan 

mengundang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat karena yesus adalah satu-satunya 

jalan kepda Allah. Saya pikir pemahaman semacam ini bisa saja membuat orang kurang 

bertanggungjawab dengan imannya dalam kenyataan hidup yang dihadapi setiap hari. 

 

4.4 Refleksi Teologis 

Kehidupan manusia penuh dengan segala macam usaha untuk memperoleh kebahagiaan 

karena memang kebahagiaan adalah kebutuhan utama dari setiap manusia seperti yang 

disampaikan oleh Frans Magnis Suseno, seorang tokoh rohaniawan Katolik dalam 

menjelaskan tentang Etika Aristoteles. Ia mengatakan bahwa kebahagiaan yang dicari oleh 

setiap manusia merupakan sesuatu yang tidak dapat diukur dengan materi sehingga kekayaan 

pun tidak dapat mewakili rasa bahagia sepenuhnya yang dicari oleh manusia di dalam hidup, 

itu merupakan nilai baik yang menjadi tujuan hidup manusia.
 11

 

Dalam dunia tempat Injil Yohanes ditulis, yaitu di dunia Yunani-Romawi, yang mana 

pada masa itu dilanda semangat religius menyebarluaskan pelbagai agama-agama rahasia 

yang melaluinya, orang mendapat pengetahuan baru tentang kebenaran dari Dewa/Dewi 

tertentu yang membuat mereka menemukan makna hidup dan bisa membuat mereka merasa 
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bahagia di dalam hidup.
12

 Situasi Kekristenan di tengah-tengah kehidupan semacam itu bisa 

saja membuat mereka tidak mampu menemukan kebahagiaan dan gampang terpengaruh. 

Kekristenan juga mengalami keterpisahan dari akarnya yaitu Yudaisme mengakibatkan 

adanya Krisis identitas. Kerena itu refleksi tentang pernyataan Yesus akan identitasNya 

sebagai Jalan itu (h̀ òdo.j), Kebenaran itu (h` avlh,qeia) dan Hidup itu (h̀ zwh) memungkinkan 

mereka dapat merasa tenang, akibat pengetahuan akan kehadiran Allah yang mampu 

membuat mereka mengalami kebahagiaan walaupun dalam keadaan yang sulit, mengalami 

krisis identitas namun mereka tetap bersatu memperkuat identitas mereka sebagai pengikut 

Kristus yang adalah anak-anak Allah.  

Konsep kebahagiaan yang tersirat di dalam teks Yohanes 14:6 dalam tiga kata benda 

yang abstrak, yaitu Jalan Itu (h` o`do.j), Kebenaran Itu (h` avlh,qeia) dan Hidup Itu (h` zwh), 

sesungguhnya kaya dengan makna yang bisa dipahami tidak hanya oleh orang Yahudi saja 

tetapi semua orang di dunia Hellenis juga dapat memahaminya karena Kekristenan pada masa 

itu sudah tidak dianut hanya oleh orang Yahudi saja melainkan orang-orang yang bukan 

Yahudi di dunia Hellenis. Ketiga konsep itu mengandung makna yang kait mengkait tentang 

pengajaran akan cara bagaimana seseorang harus hidup serta tujuan yang mesti 

diperjuangkan bersama dengan sesama manusia lainnya. 

Usaha menemukan kebahagiaan tercermin dalam pemahaman LPMI tentang 

keselamatan yang termuat dalam Empat Hukum Rohani, bahwa kebahagiaan sejati berasal 

dari Allah, yaitu berkaitan dengan karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Melalui 

Dia manusia ditebus dari dosa dan memperoleh keselamatan yaitu hidup kekal. Ungkapan itu 

lebih dalam maknanya yang tersirat dalam tafsiran sosio-Historis Injil Yohanes 14:6, bahwa 

melalui Yesus, Allah sepenuhnya hadir dan menjadi kelihatan di tengah dunia, serta terlibat 

dalam sejarah hidup manusia. Ia berkenan memilih untuk menyapa dan merangkul semua 
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manusia dalam Kasih. Itulah tanda solidaritas Allah bagi manusia yang diperlihatkan melalui 

Yesus.  

Kasih dan solidaritas Allah tersebut mestinya mendorong umat manusia untuk 

melakukan hal yang sama terhadap sesama dan segenap ciptaan. Atau dengan kata lain, 

mengasihi Tuhan, sesama, dan segenap ciptaan secara tulus dan jujur kiranya menjadi pilihan 

sikap yang paling tepat untuk membalas kasih dan kebaikan Allah,  dalam situasi dunia pada 

saat ini yang diwarnai dengan penindasan, kehancuran alam, kehancuran moral, kemiskinan, 

dan lain sebagainya. Setiap orang yang menerima keselamatan pun dituntut untuk 

menampilkan semangat kasih dan solidaritas Allah, seperti yang dikatakan oleh Groome 

bahwa itu adalah perintah.
13

 Semangat kasih dan solidaritas Allah itu hendaknya mulai 

diwujudkan kini dan di sini.  Saya pikir, hal ini menantang tindak-tanduk setiap orang, baik 

pada tingkat personal maupun sosial untuk menerapkannya di dalam kehidupan. Dalam 

terang inilah saya pikir seharusnya Injil diberitakan agar setiap orang memahami bahwa 

Allah mengasihi semua orang dalam berbagai konteks kehidupan. 

 

4.5 Penutup 

Usaha menelusuri makna dibalik teks Yohanes 14:6, saya temui bahwa ungkapan jalan 

itu (h` o`do.j), kebenaran itu (h` avlh,qeia) dan hidup itu (h` zwh) yang ditegaskan sebagai 

identitas Yesus memang hal yang sudah dikenal oleh umat Kristen mula-mula sehingga tidak 

membutuhkan penjelasan secara eksplisit. Hal itu menjadi mudah untuk dipahami oleh para 

pembaca pada masa teks ini ditulis, yaitu pada tahun 100 ZB namun justru menjadi persoalan 

di masa kini dikarenakan konsep jalan itu (h` o`do.j), kebenaran itu (h` avlh,qeia) dan hidup itu 

(h` zwh) memiliki makna yang abstrak. Konsep yang abstrak itu ditambah dengan pernyataan 
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akhir yang terkesan eksklusif,  yakni “tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa kalau 

tidak melalui Aku (ouvdei.j e;rcetai pro.j to.n pate,ra eiv mh. diV evmou/) terkadang dalam 

penerapannya bisa saja membawa perpecahan sedangkan isi berita yang mau disampaikan 

adalah tentang kedamaian. Karena itu, perlu disadari bahwa penulis Injil Yohanes tidak dapat 

disalahkan karena apa yang ditulis pada masanya itu adalah untuk kebutuhan sesuai konteks 

mereka pada masa itu. Pada saat ini pun sebenarnya pengajaran tentang Yesus di dalam teks 

ini masih tetap relevan dalam konteks kehidupan yang majemuk seperti di Salatiga maupun 

di mana saja, saya pikir hanya tergantung setiap orang yang memberi makna terhadap teks 

tersebut sesuai konteksnya. 


