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BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1 Kesimpulan 

Setelah menelusuri pernyataan Yesus dalam Yohanes 14: 6 “kata Yesus kepadanya, 

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

kalau tidak melalui Aku”. Ungkapan tegas tersebut dipahami oleh LPMI Salatiga sebagai 

sebuah pengetahuan tentang syarat masuk kedalam kerajaan Allah. Tanpa Yesus maka 

setelah manusia mengalami kematian di dunia, manusia tidak dapat bertemu dengan Allah 

karena Yesus adalah jalan yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. sebab ada 

keterpisahan antara Allah dan manusia akibat kejatuhan manusia kedalam dosa (Kej.3) 

membuat Allah tidak mengenal manusia. Jadi dalam pemahaman LPMI, jika manusia 

percaya dan berdoa mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya maka manusia 

akan memperoleh kehidupan yang kekal setelah kematian, tetapi jika tidak maka manusia 

akan mengalami kebinasaan kekal saat mengalami kematian di dunia.  

Pemahaman LPMI Salatiga terhadap terks Yohanes 14: 6 itu jika disejajarkan dengan 

makna yang tersirat secara sosio historis maka terlihat adanya pergeseran makna dari teks 

tersebut, karena teks tersebut berbicara tentang pergumulan dalam kenyataan hidup yang 

dialami oleh jemaat Yohanes dan komunitas-komunitas Kristen lainnya pada masa Injil ini 

ditulis. Pergumulan mereka itulah yang  tercermin dalam pernyataan yang bernada eksklusif  

pada teks Yohanes 14: 6, yaitu : “le,gei auvtw/| Îo`Ð VIhsou/j\ evgw, eivmi h` o`do.j kai. h̀ avlh,qeia 

kai. h` zwh,\ ouvdei.j e;rcetai pro.j to.n pate,ra eiv mh. diV evmou/ (kata Yesus kepadanya, 

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

kalau tidak melalui Aku. Pernyataan ini memuat makna khusus dan tegas oleh para penulis 

Injil Yohanes karena diawali dengan sebuah ungkapan yang tegas yaitu evgw, eivmi dengan 
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menjelaskan identitasNya memakai tiga kata benda yang bersifat abstrak yaitu jalan itu (h` 

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

Penjelasan tersebut sudah bernada tegas kemudian diakhiri dengan pernyataan “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) membuat nada kalimat itu sangat tegas dan khusus berbicara 

tentang identitas Yesus, yang menjadi pokok iman umat Kristen. Pokok iman itu yang 

menjadi alasan Kekristenan dalam lingkup yang luas mengalami penganiayaan dari 

Kekaisaran Romawi akibat mereka menganggap Yesus yang adalah Tuhan dan bukan Kaisar. 

Selain itu juga, tersirat pergumulan untuk berusaha  mempertahankan identitas mereka di 

tengah-tengah kehidupan keagamaan yang serba sinkretis dalam budaya Hellenis.  

Penekanan lain yang tersirat dalam teks Yohanes 14: 6 sesuai konteks kehidupan yang 

dihadapi oleh jemaat Yohanes adalah, penekanan tentang persatuan. Hal itu tercermin dari 

kata h` zwh yang menggambarkan kehidupan Allah dan Yesus adalah satu dan bersatu dalam 

iman dengan umatNya.
1
 Dengan bersatu, mereka dapat mebangun sebuah persekutuan yang 

kuat dalam kehidupan mereka untuk melawan ketidakadilan yang terjadi. Jadi saya 

berkesimpulan bahwa pernyataan di dalam teks ini semacam sebuah refleksi iman yang 

dihadirkan oleh para penulis Injil Yohanes dalam konteks kehidupan mereka saat itu, bahwa 

walaupun mereka diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, tetapi mereka dapat menemukan 

Allah secara nyata di dalam pribadi Yesus dan tidak di luar pribadi Yesus seperti pada Kaisar 

atau para Dewa lainnya.  

Pemahaman yang serupa juga dari LPMI Salatiga bahwa Allah hanya hadir melalui 

Yesus, karena itu setiap orang harus mengenal Yesus dan menjadikanNya sebagai Tuhan dan 

Juruselamat pribadi agar manusia dapat memperoleh keselamatan setelah kematian. 

Persoalannya adalah konteks yang dihadapi oleh komunitas-komunitas Kristen pada masa 

                                                           
1
 Band. Yoh. 17: 11. 21-23 (TB LAI) 



98 

 

Injil Yohanes ditulis itu berbeda dengan konteks di Salatiga yang ada dalam lingkup 

kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam kekaisaran Romawi, umat 

Kristen dituntut untuk menyembah Kaisar sedangkan di Salatiga dalam wilayah NKRI diberi 

kebebasan kepada setiap warga negara untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya 

masing-masing. Hal itu terumus dalam UU No. 29 dan ketetapan MPR- RI No. II/MPR-

RI/1978 tentang Ekaprasetia Pancasila, yakni kebebasan beragama merupakan salah satu hak 

yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia. Karena kebebasan beragama itu langsung 

bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak Kebebasan 

beragama juga bukan pemberian negara.
2
  

Tentunya pelayanan yang dilakukan oleh LPMI Salatiga memang baik karena bebas 

melakukan ajaran agamanya menurut keyakinannya untuk memperoleh keselamatan pada 

masa yang akan datang. Tetapi perlu diingat bahwa agama-agama lain dalam bingkai 

kehidupan Indonesia ini juga mempunyai pemahaman terhadap keselamatan menurut ajaran 

agama mereka karena itu, saya pikir tidak tepat jika LPMI memandang orang-orang yang 

beragama lain yang tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, belum 

memperoleh keselamatan dari Allah sehingga mereka harus perlu diInjili agar mereka dapat 

memperoleh keselamatan yaitu hidup yang kekal pada masa yang akan datang, bersama-sama 

dengan Allah.  

Di sisi lain, saya berpikir berdasarkan tafsir Sosio-Historis Injil Yohanes 14:6, bahwa 

pesan didalam teks itu tidak hanya sebatas tentang keselamatan yang akan datang tetapi juga 

tentang bagaimana terlibat dalam sejarah kehidupan masa kini, karena itu sebenarnya 

pengajaran tentang Yesus di dalam teks Yohanes 14:6 masih relevan hingga saat ini dalam 
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 P. J. Suwarno, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila dengan Pendekatan 

Historis, Filosofis & Sosio-Yuridis Kenegaraan (Yogyakarta: Kanisius, 1993),166. Winata Sairin & J.M 

Pattiasina, Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 
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konteks kehidupan di Salatiga dalam bingkai Indonesia tergantung setiap orang yang 

memberi makna terhadap teks tersebut. 

  

5.2  Saran 

Setelah melakukan penelitian terhadap teks Yohanes 14:6 menurut pemahan LPMI dan 

Sosio-historis injil Yohanes 14:6, saya memiliki beberapa saran atau usulan: 

 

1. Bagi para penafsir Alkitab, sebelum menafsir bagian dari Alkitab, harus terlebih 

dahulu memiliki konsep berpikir bahwa Alkitab memang adalah Kitab Suci karena 

mengandung firman Allah, namun bukan merupakan buku yang diberikan langsung 

oleh Allah sehingga selalu harus ditafsir secara harfiah. 

 

2. Bagi LPMI Salatiga, saya menghargai apa yang dilakukan berdasarkan pemahaman 

yang dimiliki, namun pada kesempatan ini, ijinkan saya memberikan saran dari 

kaca mata tafsir Sosio-Historis Injil Yohanes 14: 6 yang sudah saya lakukan dalam 

penelitian ini. Saran yang saya hendak sampaikan ini, tidak hanya kepada LPMI 

Salatiga tetapi juga kepada Gereja dan Komunitas Pemberita Injil bahwa 

penginjilan merupakan sesuatu yang secara moral harus dilaksanakan. Perlawanan 

terhadap perbudakan, kemelaratan, penyelewengan hak-hak asasi manusia dan 

rasisme merupakan suatu hakikat dari nilai-nilai Kristiani yang dibutuhkan secara 

universal bagi semua orang. Itulah yang tercermin di dalam teks Yohanes 14: 6 

tentang solidaritas Allah bagi manusia, karena itu perlu diteladani untuk 

mengangkat harkat dan martabat hidup manusia, menjadi manusia yang benar-benar 

menyumbangkan hidup yang berkualitas dalam realitas kehidupan yang dihadapi di 

dunia. Jadi pemberitaan Injil tentang Yesus tidak terlalu tepat jika hanya dilakukan 
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dengan tujuan untuk keselamatan akhir secara pribadi, bagi setiap orang yang 

meyakini menerima Yesus. Tetapi perlu memberi penekanan juga tentang 

penghayatan terhadap karya Yesus secara utuh dalam praktek kehidupan sosial, 

membangun jejaring relasi yang benar-benar semakin manusiawi. 

 

 

 


