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MOTTO 

Hidup adalah pilihan. Kita dapat memilih menjadi baik atau buruk, menyusahkan atau berguna, 

maju atau mundur, menyerah atau terus berjuang. Saya memilih untuk mencoba merasakan 

semua pilihan. Mengapa? Kebijaksanaan tidak diperoleh di zona nyaman kehidupan. Hidup 

dimulai ketika ketika terpuruk, ketika dianggap menjadi beban, dan ketika harapan kita berada di 

titik nol. 
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ABSTRAK 

 

Warga jemaat GPIB Harapan Baru Bekasi berkeyakinan bahwa seseorang harus menjadi 

Kristen terlebih dahulu supaya dapat memperoleh keselamatan. Yang mereka maksudkan dengan 

memperoleh keselamatan adalah masuk sorga. Dengan kata lain, seseorang dapat masuk sorga 

jika agamanya adalah Kristen. Landasan biblis yang mereka pakai untuk mensahihkan keyakinan 

mereka adalah teks Yohanes 14:6 "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang 

pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku" (TB-LAI). Sadar atau tidak, masih ada 

orang-orang Kristen yang berkeyakinan seperti itu. Cara pandang itulah yang melahirkan 

eksklusivisme. Orang Kristen menganggap merekalah yang paling benar dan yang lain salah.  

Berdasarkan hasil pendekatan historis-kritis, saya menemukan beberapa hal. Keselamatan 

di dalam iman Kristen tidak memiliki arti yang setara dengan masuk sorga. Masuk sorga adalah 

konsep yang lahir dalam kultur yudaisme. Keselamatan di dalam kekristenan memiliki tiga 

dimensi makna. Berdimensi masa lalu ketika peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, 

berdimensi masa kini ketika umat Kristiani masih dapat merasakan kehadiran Yesus Kristus 

melalui Roh Kudus, dan berdimensi masa depan ketika tujuan-tujuan Allah telah terpenuhi. Apa 

yang dipahami warga jemaat tentang keselamatan, saya sebut sebagai keselamatan dalam arti 

sempit. Keselamatan yang dipahami seperti itu (sempit) sama sekali tidak terkandung dalam teks 

Yoh 14:6. Yang disampaikan teks tersebut adalah orang-orang Yahudi haruslah mengenal siapa 

itu Yesus Kristus untuk dapat mengenal siapa Allah, Sang Bapa. Tidak ada cara lain. 

Kesalahan pemahaman seperti itu terjadi karena warga jemaat tidak melihat teks sebagai 

suatu teks sejarah. Mereka tidak memperhatikan konteks teks Yoh 14:6. Mereka 

menginterpretasi teks tersebut berdasarkan pengalaman kehidupan mereka setiap hari. Sinode 

GPIB sudah memiliki konfesi yang jelas tentang doktrin keselamatan, tetapi warga jemaat tidak 

memahami konfesi tersebut secara penuh. Ketidaksempurnaan akan selalu ada, tetapi jika 

ketidaksempurnaan terus kita pelihara maka yang lahir berikutnya adalah kesalahan. Paradigma 

berpikir yang salah tentang pesan teks Yoh 14:6 harus dihentikan. 

Keywords: eksklusivisme, keselamatan, yohanes, injil, sorga, rumah bapa, kebenaran, jalan, 

hidup, yesus, Kristen, eksklusivitas, GPIB. 
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Eksklusivisme Keselamatan dalam Yohanes 14:6 

(Suatu tinjauan kritis-teologis tentang pemahaman warga jemaat GPIB Harapan Baru 

Bekasi terhadap konsep keselamatan dalam Yoh 14:6) 

Florensia Theograsia Pattiasina 

712010001 

 

1. Pendahuluan 

1.1.  Latar Belakang 

Orang Kristen masa kini, menghadiri ibadah setiap hari Minggu di gereja 

dengan berbagai tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk “mendapatkan makanan 

secara rohani”. Namun, sesungguhnya, ada tujuan terselubung di balik tujuan-tujuan 

tersebut, mereka ingin memperoleh keselamatan.
1
 Selamat dalam pandangan warga 

gereja, khususnya warga GPIB, adalah masuk Sorga. Selain menghadiri ibadah-ibadah 

Minggu, persekutuan-persekutuan ibadah lainnya dan berbagai jenis bidang pelayanan 

juga diikuti oleh mereka dengan harapan mereka dapat menjadi pribadi dengan kualitas 

iman yang lebih baik dan pada akhirnya selamat (masuk Sorga). Mereka memahami 

bahwa mengikuti dan mengaplikasikan segala ajaran Yesus yang telah diterjemahkan 

dalam berbagai doktrin, aturan gereja (GPIB), dan beragam khotbah adalah cara 

memperoleh selamat itu. 

Ketika saya berada di tengah-tengah GPIB jemaat Harapan Baru Bekasi 

sebagai seorang mahasiswa praktek, saya diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan besar 

yang cukup mendasar dalam iman Kristiani. “Apakah mereka yang tidak melakukan hal-

hal seperti yang kita lakukan pun akan masuk Sorga? Apakah mereka yang tidak Kristen 

                                                           
1
 Hasil aktifitas Penelahaan Alkitab, Sektor I GPIB Harapan Baru, 17 November 2013. 
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dapat memperoleh keselamatan yang Yesus bicarakan itu?” Atau yang pernah dinyatakan 

oleh Cyprianus (tahun 251), “Extra ecclesiam nulla salus”, “di luar gereja tidak ada 

keselamatan”.
2
 Ada yang serius mempertanyakan hal itu, ada yang bertanya hanya untuk 

sekedar tahu, dan ada yang langsung menjawab pertanyaan itu dengan jawaban “Tidak 

ada!”. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul sebagai respon dari teks injil Yohanes 14:6, 

“Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang 

datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.” 

Warga jemaat dengan latar belakang kehidupan pekerjaan yang jauh 

keterkaitannya dengan hal-hal teologis menyebabkan pengetahuan Alkitab dab iman 

mereka tidak begitu luas. Sebagian besar dari mereka akan menjawab pertanyaan-

pertanyaan menyangkut Alkitab, iman dan ajaran, berdasarkan pengalaman hidup 

mereka sebagai orang Kristen. Ada yang merasa sudah cukup “menjadi” dan 

“mengalami” tanpa perlu “mengetahui” Kristen itu sendiri secara benar. Kegiatan 

pembinaan iman warga gereja melalui katekisasi pun tidak menyiapkan jawaban yang 

memadai untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada pokok pembahasan tentang 

Anugerah, Pengampunan dan Pertobatan, tetapi tidak secara eksplisit menjelaskan 

pergumulan iman yang satu ini. 

Saya melihat hal ini sebagai suatu kebutuhan dengan tingkat urgensi tinggi. 

Saya merasa perlu untuk mengafirmasi lagi konsep keselamatan di dalam Kristen, yang 

akan saya fokuskan pada teks Yohanes 14:6. Pertanyaan tentang “keselamatan” dari 

warga jemaat harus dijawab secara tegas dan benar (menurut iman Kristen; pemahaman 

iman sinode GPIB) karena ketidaktahuan dapat membimbing warga jemaat kepada 

pemahaman-pemahaman yang salah, kesesatan, dan pada akhirnya akan membuat 

                                                           
2
 Kenneth Curtis, Stephen Lang, dan Randy Petersen, Peristiwa Penting dalam Sejarah Kekristenan, (Jakarta: 

BPK Gunung Mulia, 2007), 15. 
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kehidupan mereka jauh dari esensi kehidupan Kristen yang sebenarnya karena mereka 

menjadi orang-orang eksklusif. 

Untuk menjawab pertanyaan seperti “Apakah menjadi orang Kristen yang 

eksklusif itu salah?”, “Bukankah teks Yohanes 14:6 bermuatan eksklusivisme?”, saya 

menulis tulisan ini. Saya sudah membaca tulisan Elisa Surbakti yang memandang bahwa 

keselamatan dalam Kristen itu bersifat universal, namun yang saya temukan adalah 

universalistis konsep keselamatan itu bahkan masih mengandung nilai eksklusivitas.
3
 

Yesus datang untuk semua orang, oleh sebab itu semua orang harus mengikuti Dia. Saya 

mulai mencari berbagai pandangan lain yang menjelaskan makna sesungguhnya dari teks 

Yohanes 14:6. John Hick dan William Connoley memandang sisi pluralistik diri Yesus 

sehingga menyimpulkan bahwa sudah pasti ajarannya pun bersifat pluralis.
4
 Ada Simon 

Schon yang berupaya menjelaskannya dengan menekankan nilai-nilai yudaisme teks 

tersebut, ada juga Roy Clements yang menjelaskan ayat tersebut sesuai konteks teks 

tersebut.
5
 Saya akan membahas masalah ini dengan mulai meneliti sisi biblis 

(hermeneutis) konsep keselamatan dalam teks Yohanes 14:6, dan meninjau pemahaman 

warga jemaat GPIB Harapan Baru tentang konsep tersebut secara kritis-teologis. 

Eksklusivisme yang dipakai dalam tulisan ini dipakai dalam arti teologis yang oleh Chris 

Wright didefenisikan sebagai pandangan yang menyatakan bahwa jika Yesus Kristus 

secara unik adalah kebenaran, dan satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia, itu 

berarti bahwa agama-agama lain itu tidak benar dan bahwa agama-agama lain itu tidak 

merupakan jalan keselamatan. Saya perlu menggali lebih dalam dan mencari lebih 

banyak sehingga dapat mengetahui dengan jelas konsep keselamatan yang sesungguhnya 

(benar) menurut Yesus Kristus atau paling tidak, konsep keselamatan yang membuat 

Kristen tidak memandang diri sebagai “yang paling benar dan yang lain salah”. 

                                                           
3
 Elisa Surbakti, Benarkah Yesus Juruselamat Universal? (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia), 1-20. 

4
 Chris Wright, Tuhan Yesus Memang Khas-Unik (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih), 33-47. 

5
 Roy Clements, Introducing Jesus (Eastbourne: Kingsway Publication Ltd), 122-124. 
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1.2.  Batasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dibatasi pada aspek 

biblis (sosio-historis). Aspek biblis yang dimaksud adalah proses hermeneutis teks 

Yohanes 14:6 dari berbagai pendekatan yang dilakukan oleh penulis dan juga hasil 

dialog dengan pendekatan-pendekatan para ahli. Setelah itu, dilakukan penelahaan 

terhadap pemahaman warga GPIB jemaat Harapan Baru Bekasi dibahas dari sudut 

pandang injil Yohanes tentang konsep keselamatan dalam Yohanes 14:6. 

Adapun masalah yang akan diteliti adalah apa konsep keselamatan dalam 

Yohanes 14:6 dilihat dari konteks sosio-historisnya. Setelah itu, apa pemahaman warga 

GPIB Harapan Baru Bekasi tentang konsep keselamatan dalam Yohanes 14:6. Yang 

terakhir adalah bagaimana mendialogkan konsep keselamatan dalam Yohanes 14:6 dari 

konteks sosio-historisnya dengan pemahaman warga GPIB Harapan Baru Bekasi. 

 

1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan konsep keselamatan dalam 

yohanes 14:6 berdasarkan studi biblis, melakukan analisa terhadap pemahaman warga 

GPIB jemaat Harapan Baru Bekasi tentang keselamatan dalam Yohanes 14:6, dan 

mendialogkan konsep keselamatan dalam Yohanes 14:6 berdasarkan hasil studi 

hermeneutis dengan pemahaman warga GPIB Harapan Baru Bekasi. 

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan 

pemikiran kepada orang Kristen pada umumnya, dan warga GPIB Harapan Baru Bekasi 

pada khususnya, tentang konsep keselamatan yang sesungguhnya dalam Yohanes 14:6. 

Selain itu, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan 
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akademis-teologis pada umumnya, dan Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya 

Wacana pada khususnya tentang konsep keselamatan dalam Yohanes 14:6. 

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pegangan bagi orang Kristen 

(khususnya sinode GPIB) agar bebas dari konsep-konsep keselamatan yang salah, yang 

nantinya berujung pada sifat eksklusif yang merugikan. 

 

1.4.  Metode Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif-

hermeneutis yakni penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan 

adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan 

studi lapangan, dengan cara memperhatikan dan menggunakan teori-teori serta hasil 

penelitian dari para ahli yang sudah ada, yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, 

serta menyesuaikannya dengan hasil studi biblis dan studi lapangan yang penulis lakukan 

terkait topik penulisan. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Tulisan ini terdiri dari bagian pertama yakni pendahuluan yang berisi tentang 

uraian latar belakang dari penulisan proposal ini, batasan masalah dan rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematikan penulisan. 

Setelah itu, bagian ke-dua yakni landasan teoritis dimana penulis akan 

mendeskripsikan teori-teori para ahli yang akan digunakan oleh penulis dalam meninjau 

pemahaman warga GPIB Harapan Baru Bekasi tentang konsep keselamatan dalam 

Yohanes 14:6 beserta pembahasan hasil studi biblisnya. 
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Bagian ke-tiga berisi pemahaman pemaparan warg GPIB Harapan Baru 

Bekasi tentang konsep keselamatan dalam Yohanes 14:6. 

Bagian ke-empat akan membahas tentang hasil pendialogan antara hasil studi 

biblis teks Yohanes 14:6 dan pemahaman warga GPIB Harapan Baru Bekasi tentang 

konsep keselamatan. 

Bagian terakhir adalah bagian ke-lima yakni penutup yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran-saran. 

 

2. Pandangan Yesus tentang Konsep Keselamatan dalam Yohanes 14:6 

Berhubungan dengan penelitian saya tentang konsep keselamatan dalam Yohanes 

14:6, maka menjadi sangat penting bagi saya untuk melakukan kajian sosio historis terhadap 

teks tersebut. Pertama-tama, saya akan mengemukakan latar belakang injil Yohanes, yang 

diikuti dengan bagian tentang pemaknaan keselamatan. Setelah itu saya akan masuk ke dalam 

pembahasan ide hermeneutis yang pertama yakni mengenal diri Yesus sebagai cara mengenal 

Sang Bapa. Kemudian, saya akan menunjukkan adanya pemisahan makna masuk Sorga dan 

makna memperoleh keselamatan itu sendiri. Sebelum ditutup dengan kesimpulan, saya akan 

membahas isu utama penelitian saya yaitu eksklusivitas klaim Yesus di dalam teks Yohanes 

14:6. 

 

2.1.  Latar Belakang Injil Yohanes 

Dalam Ensiklopedi Alkitab Masa Kini, ada tiga kemungkinan terkait masalah 

identitas penulis injil Yohanes. Kemungkinan pertama, mungkin Yohanes sendirilah yang 

melisankan injil itu dan dituliskan oleh seorang penulis pribadi. Kedua, salah seorang murid 

Yohanes mungkin menggunakan catatan-catatan Yohanes atau bahan-bahan Yohanes sebagai 

dasar bagi penulisan injil itu. Ketiga, adanya aliran Yohanes (yang mungkin dapat 
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dihubungan dengan Palestina Selatan, dimana teologi khas Yohanes dikembangkan dan 

anggota-anggotanyalah yang menghasilkan sastra Yohanes).
6
 Sulit menentukan siapa penulis 

sebenarnya injil Yohanes. 

Tradisi kuno menghubungkan rasul Yohanes (salah satu dari dua belas murid Yesus; 

murid yang dikasihi) dengan Asia Kecil, khususnya Efesus. Hal ini dikarenakan 1-3 Yohanes 

terkesan sangat cocok dengan situasi Asia Kecil. Ada anggapan bahwa isi teologi injil 

Yohanes bersifat sesudah Paulus dan bergantung pada Injil-injil Sinoptik, sehingga 

disimpulkan bahwa injil Yohanes rampung pada sekitar tahun 90 ZB.
7
 C. K. Barret 

menambahkan bahwa kemungkinan rasul Yohanes yang menulis 20 pasal pertama, 

sedangkan pasal 21 merupakan epilog injil Yohanes ditambahkan oleh komunitas Yohanin 

ketika injil ini sedang dalam proses perampungan untuk nantinya dipublikasikan.
8
 

Tujuan penulisan injil ini sangat jelas terlihat ketika membaca keseluruhan isi injil 

ini. Penulis bertujuan untuk memberitahu, membina, dan memperteguh iman pembaca, 

khususnya orang-orang yahudi yang berdiaspora, bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, 

Yesus adalah Allah. Tujuan penulisan injil Yohanes secara eksplisit terdapat pada pasal 

20:30-31. 

Menurut tradisi, injil Yohanes disusun pada saat perkembangan jemaat generasi 

kedua dan ketiga (20:29). Jemaat dimana injil ini berkembang yakni Asia Kecil (Efesus), 

berbahasa Yunani. Pada saat itu, jemaat sedang bertikai dengan pengikut Yohanes Pembaptis. 

Jemaat berbahasa Yunani ini pun terlibat pertikaian dengan orang-orang Yahudi asli tentang 

                                                           
6
 Ensiklopedi Alkitab Masa Kini – Jilid M-Z (2010), s.v. “Yohanes, Kitab Injil.” 

7
 Ensiklopedi, 613. 

8
 F. F. Bruce dan lainnya, The Gospel of John – Introduction, Exposition and Notes (Grand Rapids, Michigan: 

William B. Eerdmands Publishing Company, 1983), 5. 
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kemesiasan Yesus (10:24). Tahun 90 ZB adalah masa-masa ketika komunitas orang Yahudi 

mengucilkan orang-orang Kristen keturunan Yahudi.
9
 

 

2.2.  Pemaknaan Keselamatan Sebagai Kondisi Terbebas dari Hukuman Akibat 

Dosa 

Teks injil Yohanes 14:6 secara implisit memuat kata selamat, atau diselamatkan, 

atau penyelamatan, atau keselamatan. Dalam salah satu artikelnya yang berjudul Good New 

of Freedom, George Carey memberikan beberapa defenisi dari kata selamat atau 

menyelamatkan (to save) dalam bahasa Ibrani. Pertama, kata to save diartikan sebagai 

„menyiapkan tempat untuk‟. Maksudnya adalah untuk menyelamatkan dari hal-hal 

mengekang dan membawa kepada kebebasan. Saat seseorang „diselamatkan‟ maka ia beralih 

dari situasi yang mengekang ke dalam situasi penuh kebebasan, beralih dari kegelapan ke 

dalam terang, dan dari kesakitan ke dalam kesembuhan. „Keselamatan‟ sebagai kata benda 

diartikan sebagai situasi being saved atau di/terselamatkan.
10

 Di dalam kekristenan, kata ini 

memiliki tiga dimensi waktu yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan. „Keselamatan‟ 

adalah redaksi kata benda berdimensi masa lalu, sudah terjadi. Keselamatan yang dimaksud 

adalah keselamatan yang diperoleh ketika Yesus mati dan bangkit. „Keselamatan berdimensi 

masa kini ketika umat Kristiani masih dapat merasakan kehadiran Yesus melalui Roh Kudus. 

Berdimensi masa depan ketika tujuan-tujuan Tuhan (Allah) telah terpenuhi. Keselamatan 

merupakan kata yang berarti kepenuhan diri dan spiritual.
11

 

Werner Pfen Dsack, H. J. Visch dan C. Wright mengemukakan hal yang senada 

tentang keselamatan yang sesungguhnya dalam kekristenan, keselamatan yang biblis. 
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Hubungan manusia dengan Sang Pencipta telah rusak karena dosa. Akibat rusaknya relasi 

manusia dengan Penciptanya adalah kematian atau maut. Kematian akibat dosa diartikan 

sebagai suatu keterasingan asasi manusia dari Allah. Karena Kematian yang memisahkan 

manusia dari Allah pada akhirnya, maka hanya kekuasaan yang melampaui kematianlah yang 

dapat membebaskan manusia untuk kembali menjalin hubungan penuh dengan Allah, untuk 

memperoleh hidup kekal bersama Allah. Kekuasaan yang melampaui kematian adalah 

kebangkitan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah Korban Pendamaian antara Allah dengan 

manusia.
12

 Jadi, manusia dikatakan selamat jika dia tidak mati karena dosa, jika dia memiliki 

relasi yang tidak rusak dengan Allah lagi. Inilah arti penyelamatan atau keselamatan yang 

sesungguhnya dalam kekristenan. 

 

2.3.  Pengenalan akan Diri Yesus Sebagai Cara Mengenal Sang Bapa 

Teks yang menjadi isu utama dalam tulisan ini berbunyi “Kata Yesus kepadanya: 

“Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa 

kalau tidak melalui Aku.” 

Konteks teks ini merupakan isi percakapan antara Yesus dengan para murid, kecuali 

Yudas Iskariot. Percakapan ini terjadi kemungkinan ketika hari sudah gelap. Khusus teks ini 

(teks tugas) Yesus sedang berbicara kepada salah satu muridnya yaitu Tomas. 

Jika memperhatikan konteks, maka secara garis besar Yesus sedang berusaha 

meyakinkan para murid bahwa mereka sudah seharusnya mengenal Sang Bapa, sehingga 

mereka tidak perlu mengkhawatirkan kepergianNya, karena Ia pergi ke Rumah bapa, sosok 

yang sudah seharusnya dikenali oleh para murid. Mungkin Filipus (14:8) dan para murid 

yang lain tidak „mengenal‟ Bapa yang Yesus maksudkan saat itu karena selama perjalanan 

pelayanan bersama Yesus, para murid tidak pernah terlibat langsung dalam percakapan 
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dengan Yesus dimana Yesus menggunakan kata ganti Bapa. Dalam pasal-pasal sebelumnya, 

Yesus menggunakan kata ganti Bapa hanya dalam percakapan antara Ia dengan orang 

banyak, bukan dengan para murid secara intensif. 

Jika mempertimbangkan latar belakang budaya pemikiran orang yahudi (termasuk 

para murid) yang telah dipengaruhi budaya helenis dimana bagi mereka iman adalah 

pengetahuan, sesuatu yang empirik, maka mungkin mereka tidak terlalu berfokus pada 

ucapan Yesus di pasal sebelumnya (12:49), “Bapa yang mengutus Aku”. Mereka lebih 

berfokus pada sosok Yesus, yang diutus, yang ada bersama-sama di antara mereka. Hal ini 

menyebabkan munculnya percakapan panjang pada pasal 14 ketika Yesus mengatakan bahwa 

Ia akan pergi ke Rumah Bapa. 

Para murid tentu khawatir akan ditinggalkan oleh guru, pemimpin, dan panutan 

mereka mengingat situasi politik yang tidak begitu kondusif saat itu karena Yesus adalah 

sosok yang kontroversial bagi para penguasa Romawi. Mereka mengkhawatirkan nasib 

mereka tanpa kehadiran Yesus. Oleh karena itu, mereka berani mengajukan pertanyaan 

kepada Yesus tentang kepergianNya. 

Jika memperhatikan konteks, para murid sedang dalam tekanan batin yang cukup kuat 

karena mereka baru saja mengalami beberapa persitiwa emosional saat perjamuan malam itu, 

yakni rasa malu akibat pembasuhan kaki oleh Yesus sebagai guru mereka dan pengkhianatan 

oleh Yudas Iskariot. Tekanan batin bertambah dengan adanya penegasan tentang kepergian 

Yesus ke Rumah Bapa. Kekhawatiran atau disebut kegelisahan pada ayat 1, tidak dapat 

dibendung lagi sehingga ketika Yesus mengatakan akan pergi ke Rumah Bapa tanpa mereka, 

mereka langsung mempertanyakan hal tersebut. 

Teks 14:6 merupakan respon pertama Yesus atas pertanyaan para murid, khususnya 

Tomas. Pertanyaan Tomas pada ayat 5 merupakan reaksi spontan dan normal atas suatu 

ketidaktahuan. Tomas dan para murid yang lain tidak tahu dimana Rumah Bapa yang Yesus 
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maksudkan karena Yesus tidak pernah secara langsung menggunakan metafor Rumah Bapa 

dalam percakapan dengan para murid, khususnya Tomas. Pertanyaan Tomas pada ayat 5 

merupakan reaksi spontan dan noral atas suatu ketidaktahuan. Tomas dan para murid yang 

lain tidak tahu dimana Rumah Bapa yang Yesus maksudkan karena Yesus tidak pernah 

secara langsung menggunakan kata Rumah Bapa baik secara metaforis ataupun hurufiah 

dalam percakapan dengan para murid. 

Dalam ayat 5, Tomas sedang berusaha mengatakan bahwa mereka tidak tahu jalan ke 

Rumah Bapa karena mereka tidak tahu dimana letaknya. Kata kunci yang harus disoroti 

pertama-tama adalah „jalan‟. Saya menemukan bahwa tampaknya kata jalan memiliki makna 

ganda. Kata jalan pertama-tama dapat dimaknai secara hurufiah, dan juga secara spiritual. 

Secara hurufiah, kata „jalan‟ dapat mengandung arti yang sebenar-benarnya. Kata jalan yang 

ada dalam teks tugas disebutὁ δὸ ν(hodos)dalam bahasa Yunani yang artinya jalan (bukan 

jalan-jalan kecil tetapi jalan besar) atau perjalanan. Jalan berarti jalan yang harus ditempuh 

ketika seseorang hendak menuju tempat yang Yesus tuju, Rumah Bapa. Pemaknaan ini dapat 

melahirkan pemahaman bahwa jalan dapat pula dimaknai sebagai „cara‟ (spiritual). Cara 

untuk pergi ke Rumah Bapa, untuk bertemu denganNya, adalah melalui Yesus Kristus. Yesus 

adalah cara itu sendiri. 

Ada perbedaan makna kata „jalan‟ pada ayat 4 dan pada teks tugas. Menurut D. A. 

Carson, jalan yang Yesus bicarakan pada ayat 4 adalah tentang jalan yang akan Ia tempuh 

sebentar lagi yakni jalan dipermalukan dan disalibkan, dan jalan kemuliaan dan kebangkitan. 

Yesus akan dipermalukan di depan banyak orang sebagai raja orang Yahudi yang tersalib. 

Tetapi pada akhirnya Ia akan mengalami kemuliaan Tuhan melalui peristiwa 

kebangkitanNya. Sedangkan jalan yang Yesus maksudkan dalam ayat 6 adalah jalan yang 

akan atau harus ditempuh oleh para murid jika hendak ke Rumah Bapa. Itulah jalan yang 

dipertanyakan oleh Tomas dan dijawab Yesus. Artinya jalan Yesus kembali ke Bapa adalah 
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melalui salib, sedangkan diriNya sendiri adalah jalan bagi orang lain, dalam hal ini para 

murid.
13

 

William Barclay mengusulkan ide lain namun masih berkaitan yakni Yesus sebagai 

prodromos,  yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pelopor (“forerunner” dalam AV 

dan RSV). Yesus berjalan di depan para murid untuk diikuti. Dia membuka jalan, berjalan 

lebih dahulu supaya yang mengikutinya aman.
14

 Mengacu pada Yesaya 35:8, jalan itu disebut 

Jalan Kudus, jalan yang seorang pun tak akan tersesat.
15

 Yesus tidak sedang memberitahu 

atau menggambarkan atau menjelaskan lika-liku jalan itu. Yesus sedang mengatakan bahwa 

Dialah jalan itu. Orang tidak akan tersesat karena Yesus berada di depan, menuntun hingga 

tiba dengan selamat di tempat tujuan (Rumah Bapa). Dengan kata lain, jalan yang 

dimaksudkan Barclay adalah jalan yang dimaknai secara spiritual. Secara tidak langsung ide 

ini didukung oleh Herman Ridderbos dalam bukunya The Gospel According to John.
16

 

Namun, Ridderbos mengartikan kata „jalan‟ secara terlalu visioner. Dia mengartikan kata 

tersebut sebagai jalan hidup para murid yang akan mereka tempuh setelah kepergian Yesus, 

yakni mereka akan terus hidup sebagai muridNya, dan akan berakhir di perhentian terakhir 

yaitu Rumah Bapa, sama seperti yang Yesus jalani. Penekanannya terletak pada akhir hidup 

para murid, pergi ke Rumah Bapa. Ide ini tentu melenceng dari pesan utama. Jalan secara 

spiritual memberi penekanan pada ide diri Yesus sebagai jalan atau cara menuju Bapa 

(Rumah Bapa). 

Namun, dalam bahasa asli injil Yohanes sekaligus bahasa yang dipakai oleh Yesus, 

bahasa Semit, teks ini berbunyi “Akulah jalan kebenaran dan hidup”. Hal ini dapat dilihat 

dengan kerangka ide pemikiran Ibrani 10:20, “karena Ia telah membuka jalan yang baru dan 
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yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diriNya sendiri”. Seperti paparan F. F. Bruce dalam 

buku hasil interpretasinya atas injil Yohanes, penulis injil ini menangkap ungkapan Yesus 

secara lain yakni dengan memisahkan tiga kata benda itu.
17

 Jadi, jalan yang dimaksudkan 

dalam teks tugas adalah jalan menuju Bapa, jalan kepada Allah, jalan untuk mendatangi 

Allah. Oleh Thomas a Kempis, dikatakan bahwa jalan itu adalah jalan yang tanpanya tak 

akan ada tujuan, jalan yang seharusnya ditempuh, tidak dapat ditawar-tawar, dan jalan yang 

paling lurus.
18

 Senada dengan pendapat ini, Spong secara berani mengatakan bahwa Yesus 

bukanlah tujuan dalam diriNya sendiri, sebagaimana telah dengan sangat keliru dianggap 

orang Kristen. Kristus adalah suatu jalan menuju kepenuhan dan keutuhan kehidupan, suatu 

perjalanan masuk ke dalam apa yang pada hakikatnya riil. Semua agama akhirnya haruslah 

mengalir masuk ke dalam realitas mistikal yang sama. Yesus bukanlah tujuan perjalanan itu, 

tetapi suatu sarana menuju tujuan itu.
19

 

Mengingat Injil ini dialamatkan kepada orang-orang Yahudi diaspora, yang 

kemungkinan besar telah terkontaminasi budaya helenis, maka konsep kebenaran dalam 

cakrawala kultur Yahudi dan Yunani perlu diperhatikan (walaupun Yesus sendiri tidak 

terpengaruh oleh budaya helenistik). Hal yang benar menurut orang Yahudi adalah apa yang 

sesuai dengan perintah Allah (Taurat). Sedangkan dalam helenisme, kebenaran adalah 

pengetahuan, sesuatu yang terjadi secara riil, sesuatu yang dapat disaksikan.
20

 Yesus 

mengatakan bahwa Ia adalah kebenaran. Kebenaran bukan hanya sekedar teori atau doktrin 

agama. Kebenaran itu ada dan nyata. Dengan mengatakan bahwa diriNya sendiri adalah 

kebenaran maka penulis injil Yohanes sedang menempatkan Yesus pada dua konsep 

kebenaran, Yahudi dan Yunani. Yesus Kristus adalah kebenaran, baik dalam cakrawala 
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berpikir orang Yahudi maupun Yunani. Yesus adalah manifestasi Allah. Ia adalah Allah. 

Namun Ia hidup, Ia ada di tengah-tengah dunia, Ia dapat disaksikan. Dengan kata lain, Yesus 

adalah kebenaran, baik secara Yahudi maupun Yunani. Menurut D. A. Carson, Yesus sedang 

memberitahu Tomas dan para murid lainnya bahwa Ia adalah kebenaran yang telah 

berinkarnasi (menjadi daging; manusia).
21

 Dalam Yudaisme, Taurat adalah inti dari 

penyataan Allah. Allah hadir melalui Taurat. Taurat Tuhan diberikan melalui Musa, namun 

implementasi nilai-nilai dari Taurat itu termanifestasikan melalui eksistensi Yesus Kristus, 

diantaranya nilai tentang anugerah dan kebenaran. 

Barclay menambahkan aspek lain yakni kebenaran moral. Kebenaran yang dimaksud 

teks tugas adalah kebenaran moral. Kalau seseorang ingin mengajarkan kebenaran moral, 

bagaimana watak orang itu akan menjadi sangat penting.
22

 Kebenaran-kebenaran moral tidak 

dapat disampaikan hanya dengan kata-kata, tetapi harus ikut menyertakan contoh. Yesus 

adalah guru yang sangat menghayati dan mendarah-dagingi kebenaran sepenuhnya yang telah 

diajarkannya. Dia menjadi contoh dari apa yang Dia ajarkan. 

Dia adalah kebenaran yang paling dapat dipercaya, yang melakukan apa yang 

dikatakanNya, dan menjadi sosok seperti apa yang Dia sendiri gambarkan.
23

 Kultur 

kehidupan masa itu yang sedang meramaikan masalah kemesiasan Yesus mungkin menjadi 

salah satu alasan kuat bagi penulis untuk menghadirkan Yesus sebagai „Sang Kebenaran‟. 

ἀ λή θεια(aletheia)adalah kebenaran di dalam bahasa Yunani. ἀ λή θειαadalah kata benda 

tunggal yang berarti kebenaran, kebenaran yang bersifat nyata (dapat disaksikan). Yesus 

Sang Kebenaran itu. Di dalam Yesuslah terkandung kebenaran. Teks ini seolah-olah ingin 

mengatakan bahwa Dialah Mesias, Dialah Anak Allah, Dialah Kebenaran. Dia adalah sosok 
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yang kepadaNya orang-orang harus menaruh kepercayaan dan keyakinan. Yesus bukanlah 

sebuah keragu-raguan. Yesus adalah Anak Allah dan Dia hidup di tengah-tengah manusia 

dengan menghadirkan identitas diriNya sebagai Anak Allah. Yesus adalah Allah secara nyata 

disaksikan oleh orang-orang masa itu. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Yesus adalah 

kebenaran. 

Klaim berikutnya dalam teks tugas adalah bahwa Yesus adalah hidup/kehidupan. 

Orang Yahudi, Tomas, dan para murid lainnya memahami hidup sebagai kehidupan yang 

penuh kepatuhan kepada Allah, patuh terhadap segala perintah maupun laranganNya. Yesus 

mengatakan bahwa Dialah kehidupan itu. Selama masa hidupNya, Yesus menghadirkan apa 

yang Allah kehendaki dan menunjukkan apa yang tidak dikehendakiNya. Yesus juga 

melakukan klarifiskasi pada pemahaman nilai-nilai kehidupan yang sesuai kehendak Allah, 

yang dipahami dan dipraktekkan secara salah oleh orang-orang Yahudi. Hal ini berarti bahwa 

Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Merujuk kepada salah satu bagian injil ini, pasal 11:25-

26 yang menunjukkan bahwa Yesus berkuasa di atas maut, maka dapat disimpulkan bahwa 

hidup berasal dariNya dan Dialah kehidupan itu. Pada akhirnya, seperti yang dikatakan 

Barclay, apa yang selalu dicari oleh manusia ialah kehidupan. Kehidupan bersama dengan 

Yesus adalah kehidupan yang sesungguhnya.
24

 

Hidup dalam bahasa Yunani disebut ζωή (zoe). Secara hurufiah, ζωή diartikan sebagai 

kehidupan. ζωή dapat juga menjadi kata sifat yang berfungsi untuk menerangkan bahwa 

sesuati itu hidup. Yesus menyebut diriNya sebagaiἡ  ζωή (he zoe). Hal ini dapat berarti bahwa 

Yesus adalah kehidupan atau Yesus itu hidup. ζωή juga berarti suatu kepenuhan hidup kepada 

Allah baik secara esensial maupun etis. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus sedang berusaha 

menerangkan bagaimana diriNya. Selama masa hidupNya, Yesus sudah menunjukkan 

hidupNya yang secara penuh ada di dalam kedaulatan Allah. Dalam Yohanes 14, Yesus 
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kembali mempercakapkan hal tersebut dengan para murid atau dapat dikatakan bahwa Yesus 

sedang melakukan penegasan tentang jati diriNya kepada para murid. Klaim bahwa Yesus 

adalah kehidupan mengisyaratkan dibutuhkannya suatu keyakinan penuh atas diriNya bahwa 

Dialah kehidupan itu. Artinya adalah Yesus Kristuslah yang menguasai kehidupan di dunia 

ini. Dialah yang mengatur segala sesuatu di dalam dunia. Jika ἡ  ζωή diartikan oleh TB-LAI 

sebagai „hidup‟, maka hidup yang dimaksud adalah hidup sebagai kata benda, bukan kata 

sifat. Yesus adalah kehidupan. Jalan dan kebenaran dan hidup adalah tiga konsepsi yang 

besar dari agama Yahudi, dan melalui Yesus, ketiga konsep tersebut direalisasikan.
25

 

Dalam mengartikan redaksi berikutnya, “datang kepada Bapa”, maka redaksi-redaksi 

kata sebelumnya harus diperhatikan. Yesus adalah jalan menuju Rumah Bapa. Yesus adalah 

Kebenaran. Yesus adalah kehidupan. Yesus adalah segalanya yang dibutuhkan seseorang 

untuk “datang kepada Bapa”. Pada ayat sebelumnya, Tomas menyatakan ketidaktahuan 

mereka dimana letak Rumah Bapa yang akan dituju Yesus itu, sehingga mereka pun tidak 

mengetahui jalannya. Yohanes 14:6 merupakan kalimat informatif. Yesus sedang 

memberitahu para murid bahwa Yesuslah yang dapat membawa mereka kepada Bapa. 

Kata “datang” (TB-LAI) berbahasa yunaniἔ ρχεται(erchetai)yang berasal dari dasar 

kataerchomai. Kata erchomai diartikan ke dalam bahasa Inggris sebagai „datang‟ (come) dan 

„pergi‟ (go), sehingga frasa “datang kepada Bapa” dapat juga menjadi “pergi kepada Bapa”. 

Namun, di sisi lain, kata “datang” tidak hanya bermakna sehurufiah itu. Ketika masa 

kekristenan awal, selain ada isu teologis tentang kedatangan Yesus dan kerajaanNya, ada juga 

pembahasan tentang orang-orang yang nantinya akan datang kepada Yesus. Dalam 

Exegetical Dictionary of the NT, orang-orang yang dimaksud adalah kerumunan orang-orang 

(mis. dalam cerita Markus 2:13), atau dapat juga berarti orang-orang Farisi, atau para juru 
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tulis.
26

 Kemungkinan besar, kalimat “tidak ada seorang pun yang datang  kepada Bapa” 

menunjuk pada kerumunan orang, orang Farisi atau para juru tulis yang semuanya berada 

dalam lingkaran kultur Yudaisme. Oleh sebab itu, boleh dikatakan bahwa klaim yang 

dikatakan Yesus dalam Yohanes 14:6 ditujukkan kepada orang Yahudi. Hal ini dapat 

dibenarkan mengingat konteks jemaat masa itu dimana penulis injil Yohanes menginginkan 

jemaat untuk mengenal atau mengetahui Yesus secara benar, sebab pada masa itu sedang 

berkembang pandangan-pandangan palsu dan pandangan-pandangan yang bersifat memusuhi 

Yesus. 

Bertolak-belakang dengan penemuan saya, redaksi “datang kepada Bapa” diartikan 

Bruce sebagai “mengenal Bapa”.
27

Siapapun yang ingin mengenal Sang Bapa, maka Yesus 

Kristuslah jalan satu-satunya. Akan ada kekaburan dalam pemahaman ini karena Bruce tidak 

memiliki spesifikasi kelompok orang tertentu dalam pemaknaan “mengenal Bapa”. Hal ini 

akan melahirkan pemahaman baru bahwa siapa saja (tanpa ada pembatasan) yang ingin 

mengenal Bapa, maka Ia harus mengenal Yesus terlebih dahulu. Pemahaman ini tidak dapat 

merobohkan dinding eksklusivitas pemahaman orang Kristen masa kini. Secara tidak 

langsung Bruce sedang mengatakan bahwa siapa saja yang ingin mengenal Bapa, maka 

mengenal AnakNya lebih dulu adalah jalan satu-satunya. Walaupun hal itu tidak sama artinya 

dengan setiap orang “harus” mengenal Sang Bapa sehingga setiap orang “harus” mengenal 

Yesus terlebih dahulu, namun penekanan Yesus sebagai jalan satu-satunya tetap bernuansa 

eksklusif.  
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2.4. Pemisahan Makna Masuk Sorga dan Memperoleh Keselamatan 

Berdasarkan pemaparan tafsiran teks di atas maka dapat dilihat bahwa teks 14:6 tidak 

sedang berbicara tentang keselamatan dalam arti sempit (masuk Sorga). Keselamatan dalam 

arti semput seperti itu merupakan hasil interpretasi banyak orang Kristen selama ini terhadap 

teks tugas. Jika klaim “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang 

datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku”, diartikan sebagai Yesus satu-satunya jalan 

menuju selamat, dan kemudian paradigma ini seakan-akan menjadi sebuah doktrin, maka 

harus ada pengkajian ulang terhadap pemikiran seperti itu. Yesus adalah satu-satunya jalan 

selamat sehingga jika bukan Kristen maka tidak akan selamat, merupakan suatu kesimpulan 

pemikiran yang keliru atas teks tugas. Teks 14:6 dengan tegas mengakui bahwa Yesus adalah 

satu-satunya jalan menuju Bapa, Rumah Bapa. Menurut Barclay, yang dimaksudkan dengan 

Rumah Bapa ialah sorga. Orang-orang Yahudi berpandangan bahwa di sorga ada tingkat-

tingkat kebahagiaan yang berbeda, yang diberikan kepada orang sesuai dengan kebaikan dan 

kesetiaannya di bumi. Sorga digambarkan sebagai bentuk sebuah istana yang besar dimana 

terdapat banyak kamar, yang masing-masing disediakan untuk manusia sesuai dengan jasa-

jasa dalam hidupnya.
28

Pegi atau masuk sorga tidak serta-merta berarti selamat. Penyelamatan 

dalam Alkitab adalah janji yang Allah berikan kepada dunia yang sedang menyongsong 

kematian baik pribadi maupun universal. Penyelamatan menurut PB adalah apa yang telah 

dilakukan Allah terhadap kematian melalui kebangkitan Yesus.
29

 Dosa adalah penyebab 

hubungan manusia dengan Allah, Sang Pencipta, terputus. Dosa mengakibatkan kematian. 

Dibutuhkan suatu kekuatan yang melampaui kematian untuk dapat mengalahkannya. Hal itu 

adalah kebangkitan, kebangkitan Yesus Kristus. 

Kebutuhan utama manusia yang harus diselesaikan oleh Allah adalah dosa. Yesus 

datang membawa sebuah era baru keselamatan bagi manusia yang berdosa. Tidak ada 
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keselamatan total bila tidak menyelesaikan dosa dan hanya Allah yang dapat melakukannya, 

yakni melalui Yesus Kristus.
30

 Oleh sebab itu, dapat dilihat bahwa teks ini sedang 

mengatakan bahwa jalan menuju sorga adalah melalui Yesus, jalan untuk mengnal Bapa 

adalah dengan mengenal AnakNya. Teks ini tidak mengandung ide tentang keselamatan atau 

selamat dalam arti sempit. Yesus memang diyakini sebagai Sang Juruselamat di dalam iman 

Kristen. Namun teks ini tidak sedang menyampaikan ulang ide tersebut. Belum ada sumber 

yang menegaskan tentang ide masuk sorga adalah sama dan setara artinya dengan selamat. 

Iman Kristen tidak memandang selamat dan memandang selamat, sama dan setara 

dengan pergi atau masuk sorga. Teks ini sedang mengatakan bahwa cara pergi ke atau masuk 

ke tempat perhentian terakhir dimana manusia ditempatkan berdasarkan perbuatan-

perbuatannya (baik) dalam hidup adalah melalui Yesus Kristus. J. Todd Billings 

menambahkan bahwa keselamatan adalah tentang mempersatukan diri dengan Kristus, 

bagaimana manusia menyatu dengan identitas Yesus Kristus.
31

 Artinya, manusia dapat 

memaknai Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan sebagai proses dan upaya 

mempersatukan diri dengan Allah, hidup secara penuh di dalam kedaulatan kuasa Allah. 

Pemahaman iman GPIB tidak menyuratkan adanya kesamaan makna masuk Sorga dengan 

memperoleh selamat.
32

 

 

2.5.  Eksklusivitas Klaim Yesus di Dalam Teks Yohanes 14:6 

Dalam setiap usaha menafsir teks Alkitab tertentu, sudah seharusnya penafsir tidak 

melepaskan konteks teks. Konteks teks membentuk dan memiliki pengaruh serta keterkaitan 

dengan teks karena konteks teks dan teks merupakan suatu kesatuan. Seperti sudah dijelaskan 
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32

 Materi Bina PELKAT GPIB Jemaat Tamansari Salatiga (2013), 8. 



20 
 

dalam penjelasan sebelumnya bahwa mungkin 20 pasal pertama ditulis oleh satu orang yang 

berarti bahwa hanya ada satu pemikiran dalam penyusunan 20 pasal pertama injil Yohanes, 

teks tugas termasuk di dalamnya. Maka untuk menilai eksklusif tidaknya teks 14:6 maka 

konteks teks tersebut harus dipertimbangkan. F. F. Bruce menyarankan bahwa untuk menlai 

eksklusivisme teks tugas maka harus melibatkan bagian prolog injil Yohanes yakni pasal 1:1-

18.
33

 Pasal 14:6 tidak dapat diinterpretasi tanpa mempertimbangkan konten prolog. Dalam 

bagian prolog dijelaskan bahwa orang-orang akan dan harus percaya bahwa Firman Allah 

telah menjadi daging. Bagian prolog menjelaskan bahwa Yesus adalah wujud inkarnasi 

Firman yang telah menjadi manusia. Allah ada di dalam Yesus. Yesus adalah Allah. Maka 

jika teks tugas terkesan mengandung nilai yang eksklusif maka klaim dalam teks tersebut 

harus dipahami sebagai klaim yang diucapkan oleh Sang Inkarnasi Firman, Sang Allah yang 

termanifestasikan. Bruce Milne mengatakan bahwa keistimewaan pernyataan ini tidak boleh 

direduksi. Teks 14:6 merupakan implikasi dari inkarnasi Yesus.
34

 Dengan kata lain, harus 

dipahami bahwa Yesus memiliki otoritas untuk mengeluarkan klaim semacam itu. Lagi pula 

sudah ditemukan bahwa apa yang Yesus ucapkan ditujukkan kepada orang-orang Yahudi. 

Klaim dalam Yohanes 14:6 eksklusif untuk orang-orang Yahudi. Jadi, teks 14:6 memang 

eksklusif tetapi eksklusifitas yang dikandungnya sebaiknya tidak disangkut-pautkan dengan 

kekristenan sebagai suatu lembaga agama masa kini. Teks tugas bersifat eksklusif ketika 

dipahami dengan mengaitkan konteks (prolog) teks. Ya, teks ini bernilai eksklusif tetapi 

eksklusif di dalam konteksnya. 
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2.6.  Kesimpulan 

Teks Yohanes 14:6 tidak sedang mengatakan bahwa hanya melalui agama Kristenlah 

seseorang dapat memperoleh keselamatan. Di dalam tradisi Kristen, keselamatan telah 

diperoleh manusia melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Yohanes 14:6 sedang 

mengatakan kepada pembaca bahwa satu-satunya cara untuk mengenal Sang Bapa adalah 

dengan mengenal Sang Anak, Yesus Kristus. Yang eksklusif dalam teks ini bukanlah klaim 

keselamatan melainkan klaim diri Sang Anak tentang identitasNya sebagai jalan, kebenaran 

dan hidup, serta bahwa klaim dalam Yohanes 14:6 diperuntukkan kepada orang-orang 

Yahudi.  

Ada ide keselamatan dalam Yohanes 14:6 tetapi yang dimaksud adalah keselamatan 

dalam dimensi masa lalu, yakni manusia yang diselamatkan dari dosa melalui peristiwa 

kebangkitan Yesus Kristus. Yohanes 14:6 merupakan cerita yang ada sebelum peristiwa 

kebangkitan. Yohanes 14:6 secara tidak langsung memuat ide keselamatan dalam arti 

sesungguhnya (menurut iman Kristen) namun keselamatan yang dimuat berdimensi masa 

lalu. Yang eksklusif dari teks ini bukanlah muatan ide keselamatannya tetapi klaim Yesus 

yang tidak dapat dilepas-pisahkan dengan konteks teks dan prolog teks. 

 

3. Pemahaman Jemaat GPIB Harapan Baru Bekasi tentang Konsep Keselamatan 

dalam Yoh 14:6 

Jemaat GPIB Harapan Baru yang berlokasi di Bekasi Barat adalah jemaat kecil yang 

masih muda. Melalui sejarah pembentukan jemaat dan pembangunan gereja yang panjang, 

akhirnya terbentuklah jemaat GPIB Harapan Baru Bekasi. Usia yang muda membuat jemaat 

ini terus bertumbuh, baik dari segi kuantitas (jumlah anggota jemaat) maupun kualitas 

(kehidupan jasmani dan spiritual). Hingga saya melakukan penelitian pada bulan Juni 2014, 

jemaat ini terdiri dari 189 kepala keluarga yang terbagi menjadi 4 sektor pelayanan. Tiap 



22 
 

sektor memiliki empat hingga lima diaken dan penatua. GPIB Harapan Baru Bekasi memiliki 

lima hingga enam warga jemaat yang berasal dari agama lain. 

Pemahaman iman jemaat ini terus berkembang. Tulisan ini difokuskan pada 

pemahaman anggota jemaat tentang konsep keselamatan, khususnya yang terdapat dalam 

Yohanes 14:6. Pada penelitian pertama, anggota jemaat dikelompokkan menjadi tiga kategori 

berdasarkan jenis pelayanan kategorial yang ada, yakni kelompok kaum Bapak (Persekutuan 

Kaum Bapak), kaum perempuan (Persekutuan Kaum Perempuan), dan para pemuda (Gerakan 

Pemuda). Tiap kelompok terdiri dari 10-15 orang. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan 

dengan anggota jemaat, diperoleh dua pemahaman yang saling bertolak-belakang. 

Pemahaman yang berkembang di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat di GPIB Harapan 

Baru adalah pemahaman yang bersifat universalistis dan eksklusif. Baik kaum perempuan, 

kaum bapak, maupun para pemuda mengartikan redaksi “datang kepada Bapa” sebagai 

masuk atau menuju Sorga. Yang diyakini oleh warga GPIB adalah masuk sorga berarti 

selamat. 

Mereka yang cenderung berpola-pikir universalistis berpandangan bahwa keselamatan 

dianugerahkan kepada semua orang. Keselamatan dapat diperoleh dengan hidup menurut 

kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, bukan hanya orang Kristen yang dapat memperoleh 

keselamatan tetapi semua umat manusia yang bersedia hidup menurut kehendakNya. 

Kelompok kaum perempuan cenderung bersifat universalistis. Kelompok yang diwakili oleh 

Ibu Mei Pasaribu ini berargumen bahwa Tuhan Yesus tidak memilih orang Kristen saja. 

Orang Budha, Hindu, dan agama-agama lainnya pun dapat memperoleh keselamatan (masuk 

sorga) yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus.
35

 Teks Yohanes 14:6 dipahami sebagai teks 

yang berbicara tentang keselamatan namun dilihat oleh kaum perempuan tidak secara 

eksklusif. Sikap dalam pola pikir universalistis ini terbentuk dari simplifikasi pemahaman 
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yang mereka lakukan terhadap konfesi atau doktrin yang sudah ada tentang keselamatan. Para 

ibu tidak terlalu tertarik untuk memperdalam berbagai pemahaman iman yang telah 

dikonfesikan. Pemahaman yang mereka miliki berasal dari pengetahuan yang terbatas tentang 

pemahaman iman (GPIB) yang kemudian dirasionalisasikan menurut pemikiran mereka, yang 

saya nilai terkandung unsur feminis; para ibu tidak memandang Tuhan sebagai entitas yang 

kaku, tertutup (pilih kasih), dan memaksa. Tuhan dan keselamatan yang dianugerahkanNya 

sangat terbuka bagi siapa saja. 

Para pemuda yang termasuk dalam kategori pelajar atau mahasiswa memiliki pola 

pikir yang sama dengan Persekutuan Kaum Perempuan. Mereka berpendapat bahwa ajaran 

dari Yesus Kristuslah yang menentukan apakah seseorang dapat memperoleh keselamatan 

ataukah tidak. Jika seseorang melakukan kasih – inti dari ajaran Yesus Kristus – meskipun 

dia adalah bukan Kristiani, dia dapat memperoleh keselamatan. Begitu pun sebaliknya, jika 

seorang Kristen tidak mampu melakukan kasih dalam kehidupannya, maka oleh para pemuda 

dalam kategori pelajar dan mahasiswa, diyakini bahwa sudah pasti orang tersebut tidak akan 

memperoleh keselamatan.
36

 Para pemuda berpendapat bahwa semua agama tentu 

mengajarkan hal yang baik, sehingga siapapun yang melakukan hal-hal baik yang dimaksud, 

dapat memperoleh apa yang disebut sebagai keselamatan. Menurut salah satu anggota 

pemuda, Sdr. Christian Jonathan, siapapun yang berbuat baik, dari agama manapun, dapat 

masuk Sorga.
37

Jadi, para ibu dan pelajar/mahasiswa tidak berwawasan eksklusif. 

Pemahaman yang bersifat eksklusif didukung oleh sebagian besar anggota jemaat, 

mulai dari para pemuda di bawah kategori sebagai yang sudah bekerja  (memiliki pekerjaan 

tetap), kelompok Persekutuan Kaum Bapak, dan juga kelompok perempuan yang aktif di 

dalam bidang-bidang pelayanan di gereja. 

                                                           
36

 Hasil wawancara online di Grup GP GPIB Harapan Baru di media sosial Facebook selama tanggal 25 

September – 3 Oktober 2014. 
37

 Penyampaian pendapat dari kelompok pemuda dalam diskusi yang dilakukan pada Ibada Sektor Gabungan di 

gedung GPIB Harapan Baru Bekasi, tanggal 25 Juni 2014, pukul 20.00 WIB. 



24 
 

Mereka yang berpola pikir eksklusif meyakini dengan sungguh bahwa teks Yohanes 

14:6 sedang menunjukkan sebuah kebenaran yang bersifat absolut. Kebenaran yang 

terkandung di dalamnya adalah kebenaran yang tidak boleh diganggu-gugat. Kebenaran yang 

dimaksud adalah Yesus merupakan jalan menuju keselamatan, Dialah satu-satunya jalan itu. 

Kaum bapak dengan tegas berpendapat bahwa di luar Kristen, tidak ada seorang pun yang 

dapat memperoleh keselamatan. Mereka secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus adalah 

satu-satunya jalan untuk menuju selamat.
38

Hal ini bertolak belakang dengan pandangan para 

ibu dan pelajar/mahasiswa yang lebih menekankan ajaranNya daripada mengikuti Yesus 

(menjadi Kristen) itu sendiri. 

Begitu juga dengan tiga orang warga jemaat yang berasal dari non-Kristen. Bagi 

mereka, keselamatan ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengikutiNya, menjadi 

orang Kristen, agar mengenal dan memperoleh keselamatan itu.
39

Mereka meyakini bahwa 

jika mereka tetap memeluk agama mereka, maka keselamatan tidak dapat mereka peroleh. 

Oleh sebab itu, jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan adalah dengan mengikuti 

Yesus, yakni dengan menjadi Kristen. 

Kaum perempuan yang aktif dalam bidang pelayanan Sekolah Minggu di gereja, 

mendukung pola pikir eksklusif semacam ini. Kaum perempuan yang ada dalam kategori 

pelayan Sekolah Minggu terdiri dari anggota Gerakan Pemuda (yang sudah memiliki 

pekerjaan tetap) dan beberapa ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Sebagai pihak 

yang sering berkutat dengan Alkitab dan penelahaannya, mereka secara tegas meyakini 

bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. 

Hal ini menunjukkan bahwa anggota jemaat belum sepenuhnya sepakat dengan apa 

yang seharusnya mereka yakini dan pahami sebagai bagian dari sinode GPIB yang sudah 
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memiliki konfesi tentang doktrin keselamatan. Dengan mengutip beberapa ahli seperti 

Brownlee, Ryrie dan Richard Niebuhr, dan tetap berlandaskan Alkitab, GPIB merumuskan 

keselamatan sebagai yang tidak terbatas pengertiannya dari segi rohani saja (selamat dari 

dosa dan neraka). Selamat adalah adanya hubungan yang baik dengan Allah, sesama, dan diri 

sendiri. Selamat juga berarti sehat, sejahtera, bebas dari penindasan yang dapat berupa 

bahaya, bencana, atau maut. Keselamatan adalah berkat. Keselamatan meliputi segenap karya 

Allah dalam membawa manusia keluar dari hukuman menuju pembenaran, dari kematian ke 

kehidupan kekal, dari seteru menjadi anak. Keselamat sudah, sedang, dan masih 

berlangsung.
40

 

Secara sistematis, sinode GPIB telah merumuskan tiga taraf keselamatan. Pertama, 

pada saat seseorang menjadi percaya, ia diselamatkan dari hukuman dosa. Kedua, orang 

percaya (Kristen) juga diselamatkan dari kuasa dosa dan dikuduskan serta dipelihara. Ketiga, 

ia pun akan diselamatkan dari adanya dosa itu di surga selama-lamanya.
41

 Tampaknya, 

anggota jemaat hanya berfokus pada taraf ketiga keselamatan. Ketika berbicara tentang 

selamat, maka anggota jemaat langsung mengartikannya secara jauh ke depan, bukan 

berangkat dari realita kehidupan yang sedang dijalani. Jemaat tidak menyadari bahwa mereka 

semua telah diselamatkan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka 

memahami keselamatan sebagai sesuatu yang akan datang, bukan sebagai yang sudah terjadi 

dan sedang berlangsung. 

Oleh sebab itu, ketika diperhadapkan dengan teks Yohanes 14:6, teks tersebut 

dipandang berisi informasi bahwa datang kepada Bapa berarti masuk ke Sorga, dan masuk 

Sorga berarti selamat. Teks tersebut memberitahu bagaimana caranya untuk memperoleh 

keselamatan itu, atau melalui siapakah keselamatan itu dapat diperoleh. 
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Warga jemaat pada umumnya tidak berfokus pada redaksi kalimat pertama dalam teks 

tugas, “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup”. Berdasarkan hasil diskusi, terlihat bahwa 

warga jemaat cenderung memberi perhatian lebih pada redaksi kalimat yang kedua dalam 

teks tugas.
42

 Mereka sepakat bahwa teks tugas adalah klaim yang langsung keluar dari mulut 

Tuhan Yesus. Kata “Aku” menunjuk kepada diri Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah yang 

mengklaim keselamatan itu dan warga jemaat meyakininya secara teguh. 

Tiga kata kunci jalan, kebenaran dan hidup, diartikan secara hurufiah oleh warga 

jemaat yang sebelumnya telah dikategorisasikan. Tuhan Yesus Kristus adalah jalan menuju 

selamat atau sorga. MelaluiNya umat manusia dituntun dalam hidup untuk dapat memperoleh 

keselamatan. Dengan kata lain, selain Dia, tidak ada yang dapat menawarkan keselamatan 

kepada umat manusia. Dialah sumber segala kebenaran, yang mengajarkan kebenaran tentang 

Allah dan Kerajaan Sorga. Melalui Dialah manusia dapat memperoleh hidup (termasuk hidup 

yang kekal). Dengan kata lain, keselamatan diperoleh dengan mengetahui dan mengenal 

Yesus Kristus. Warga jemaat memahami bahwa kehidupan manusia bersumber dan diberikan 

oleh Tuhan Yesus Kristus. 

Jadi, semua warga jemaat menganggap bahwa teks Yohanes 14:6 mengandung ide 

keselamatan (dalam arti sempit). Tetapi, sebagian besar dari mereka melihat ide keselamatan 

di dalam teks tugas secara eksklusif. 
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4. Analisa Kritis Pemahaman Warga GPIB Harapan Baru Bekasi tentang 

Keselamatan dalam Yohanes 14:6 dari Perspektif Biblis 

 

4.1. Analisa Penulis 

Secara umum, seseorang dikatakan selamat ketika dia masuk Sorga. Keselamatan 

diidentikan dengan eksistensi sorga. Masuk sorga menjadi patokan dalam berpikir, bertindak, 

dan bertutur kata oleh orang-orang Kristen. Masuk sorga adalah orientasi akhir dalam 

menjalani kehidupan di dunia. Masuk sorga menjadi tema yang sering dipakai ketika 

diadakannya perbincangan atau penilaian terhadap agama-agama lain. Teks injil Yohanes 

14:6 sering dipakai sebagai penguatan ide keselamatan atau masuk sorga, sehingga 

terbentuklah paradigma berpikir bahwa hanya melalui kekristenanlah keselamatan itu 

diperoleh. Hanya dengan menjadi seorang Kristenlah, seseorang dapat masuk sorga. 

Sebagaimana telah diungkapkan dalam pemaparan sebelumnya bahwa dalam konteks 

injil Yohanes, khususnya pasal 14, tidak ada nuansa ide keselamatan seperti yang dipahami 

oleh warga GPIB Harapan Baru Bekasi. Teks tugas berbicara tentang bagaimana orang 

Yahudi dapat mengenal Sang Bapa. Akan datang masanya ketika orang-orang datang kepada 

Allah, entah itu orang banyak, orang Farisi maupun kelompok juru tulis. Namun, mereka 

tidak dapat bertemu dan mengenal Allah jika mereka tidak mengenal Yesus Kristus. 

Warga jemaat memahami teks ini secara berbeda. Mereka melepaskan konteks teks 

tersebut sehingga yang menjadi fokus mereka adalah Rumah Bapa yang menjadi tujuan 

Yesus sebagai hal penting terkait konsep keselamatan. Mereka memahami pergi atau masuk 

sorga yang disebutkan dalam teks sebagai memperoleh selamat. Hal ini 

mengakibatkanlahirnya berbagai justifikasi, salah satunya adalah ide tentang keselamatan 

yang hanya diperoleh ketika mengikuti Yesus Kristus, dengan kata lain keselamatan akan 

diperoleh ketika menjadi seorang Kristen. Redaksi "tidak ada seorang pun yang datang 
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kepada Bapa kalau tidak melalui Aku", menjadi penegasan terhadap keyakinan warga jemaat 

bahwa hanya melalui Kristenlah seseorang dapat menjadi atau memperoleh keselamatan.  

Keselamatan menurut pemahaman iman GPIB dan dalam dogma Kristen tidak 

berbicara tentang masuk sorga. Menurut dogma Kristen, keselamatan terjadi ketika Yesus 

Kristus datang ke dunia dan kemudian mati dan bangkit. Kebangkitan dipandang sebagai 

simbol terekonsiliasinya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa. 

Keselamatan telah ada ketika terjadi penebusan dosa oleh Yesus Kristus. Dengan kata lain, 

seseorang dikatakan selamat ketika dia telah terbebas dari jeratan dosa. 

GPIB secara sinodal memahami keselamatan pun bukan dalam artian 'masuk sorga' 

belaka. Dalam pemahaman iman GPIB tentang keselamatan, masuk sorga merupakan taraf 

atau level terakhir dari keselamatan. Keselamatan yang dimaksud adalah selamat dari dosa.  

Dari kedua pemahaman yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan pemikiran dan pemahaman antara warga GPIB Harapan Baru Bekasi dengan teks 

tugas, juga terlihat bahwa warga jemaat tidak sepenuhnya mengetahui pemahaman iman 

GPIB, khususnya tentang konsep keselamatan.  

Perbedaan pemahaman dan juga ketidaktahuan yang terjadi dapat dimaklumi jika 

memperhatikan latar belakang kehidupan warga jemaat. Jika dianalisa, nampaknya 

pemahaman tentang konsep keselamatan yang telah tertanam di dalam pemikiran warga 

jemaat diakibatkan oleh minimnya partisipasi warga jemaat dalam mengkritisi hal-hal pokok 

dalam keyakinan iman Kristen termasuk konsep keselamatan. Rutinitas pekerjaan dapat 

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya fokus perhatian warga jemaat 

kepada hal-hal yang berbau doktrin atau dogma.  
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Kurangnya pengetahuan warga jemaat tentang pemahaman iman GPIB juga 

menunjukkan bahwa menjadi anggota sidi gereja bukanlah jaminan seseorang menguasai hal-

hal pokok keyakinan iman Kristen. Berdasarkan penelitian, warga jemaat cenderung nyaman 

dengan pemikiran yang mereka bangun berdasarkan pengalaman kehidupan mereka serta 

rasionalisasinya daripada membuka kembali dan mempelajari pemahaman iman yang tertulis. 

Secara tegas, khususnya warga gereja yang tergabung dalam Pelayanan Kategorial - 

Persektuan Kaum Bapak (PELKAT - PKB), menyatakan sikap teguh terhadap keyakinan 

bahwa masuk sorga berarti selamat, dan keselamatan hanya diperoleh melalui kekristenan. 

Warga jemaat bersikeras berpendapat bahwa adalah tugas orang-orang Kristen untuk 

menyadarkan orang-orang non-Kristen untuk mengikuti Yesus Kristus dengan menjadi 

Kristen. Warga jemaat memiliki keyakinan bahwa mereka bertugas untuk memberitahu 

'keluar' bahwa keselamatan ada di dalam Kristen. Nampaknya, walaupun GPIB adalah gereja 

arus utama yang tidak menjadikan evangelisasi dan kristenisasi sebagai program utama dan 

penting, tetapi warga jemaatnya memiliki keyakinan dan semangat evangelisasi dan 

kristenisasi. 

Teks tugas lahir dalam konteks terjadinya momen perpisahan antara Yesus dengan 

para muridNya. Berdasarkan tradisi, pasal 14:6 diyakini sebagai perkataan Yesus secara 

langsung kepada muridNya, Tomas. Yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan masa kini, 

yakni di GPIB Harapan Baru Bekasi, Injil Yohanes 14:6 mengatakan bahwa tidak ada agama 

apapun yang menawarkan keselamatan selain agama Kristen.  

Titik kesepahaman antara pemahaman warga jemaat dengan teks tugas hanya terletak 

pada pengartian 'Rumah Bapa' (tujuan kepergian Yesus) yang sama-sama diartikan sebagai 

sorga, namun selebihnya muncul ketidaksepahaman. 



30 
 

 Berdasarkan diskusi dengan warga jemaat, frasa 'datang kepada Bapa' tidak diartikan 

sebagai 'mengenal Bapa' seperti yang diusulkan oleh F. F. Bruce.
43

Warga jemaat pun tidak 

mengetahui sama sekali tradisi kekristenan awal yang memiliki isu teologistentang 

kedatangan orang-orang Yahudi kepada Allah. Tiga kata kunci dalam ayat ini, yang oleh para 

ahli dijadikan sebagai kata kunci utama pun bukanlah perhatian utama bagi warga jemaat. 

Pemaknaan 'jalan', 'kebenaran', 'hidup' secara harafiah oleh warga jemaat menunjukkan 

bahwa mereka sangat berfokus pada isu keselamatan dalam ayat ini yang terletak dalam kata 

dan kalimat setelahnya. 

Kehidupan di kota metropolitan yang serba majemuk, berpotensi menjadi salah satu 

alasan mengapa warga jemaat begitu teguh terhadap interpretasi mereka tentang keselamatan. 

Lingkungan tempat tinggal yang mengharuskan warga jemaat bertetangga dan berbaur 

dengan orang-orang non-Kristen dapat membuat warga jemaat semakin berinisiatif untuk 

aktifitas yang mereka usulkan ketika berdiskusi, yakni mengajak orang-orang non-Kristen 

untuk menjadi Kristen, salah satunya dengan berlandaskan pada teks Yohanes 14:6. Faktor-

faktor itulah yang potensial membentuk komunitas Kristen yang berwawasan eksklusif. 

Eksklusivisme pemahaman tentang konsep keselamatan yang tumbuh di dalam warga GPIB 

Harapan Baru bukan lagi hal yang terselubung.  

Warga GPIB jemaat Harapan Baru Bekasi telah mengmiskonsepsikan teks Yohanes 

14:6. 
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 F. F. Bruce dan lainnya, The Gospel of John – Introduction, Exposition and Notes (Grand Rapids, Michigan: 

William B. Eerdamnds Publishing Company, 1983), 299.  
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4.2.  Refleksi Teologis 

Gereja Protestan memiliki cara-cara dalam rangka pendewasaan iman para 

anggotanya, baik itu melalui katekisasi, kegiatan penelahaan Alkitab, seminar, dan lain 

sebagainya. Tujuan semua kegiatan itu adalah supaya para anggotanya dapat memahami 

secara utuh pemahaman iman menurut gerejanya, dalam hal ini GPIB. Pemahaman iman 

merupakan penjabaran sikap gereja terhadap masalah-masalah yang dihadapi pada masa kini 

dan masa yang akan datang. Sikap gereja yang dimaksud, diungkapkan melalui pernyataan-

pernyataan iman yang dilandaskan pada Alkitab.
44

 

Sikap eksklusif yang muncul dalam kehidupan beriman warga jemaat, sudah 

seharusnya bukan merupakan jawaban atau perwujudan pemahaman iman GPIB. Selama 

eksklusivisme masih kental dalam kehidupan beragama, maka selama itu pula masalah akan 

selalu terjadi.
45

 Apakah menciptakan masalah adalah cita-cita gereja? Tentu tidak. 

Eksklusivisme agama adalah masalah yang harus diatasi oleh manusia apabila manusia ingin 

hidup berdamai dengan sesama lainnya.
46

 Konteks hidup warga GPIB Harapan Baru Bekasi 

yang majemuk menandakan bahwa eksklusivisme bukanlah hal yang baik untuk tetap 

dipelihara dan dibiarkan berkembang. Jika ada pemahaman yang keliru, maka pemahaman itu 

harus segera diperbaiki. 

Keselamatan tidak seharusnya digunakan sebagai pemicu terjadinya konflik, apalagi 

konflik antar-agama. Pemahaman keselamatan yang cenderung eksklusif dapat membuat 

warga jemaat dan orang kristen pada umumnya memupuk sikap superioritas dan 

memungkinkan lahirnya fanatisme agama. Jika orang Kristen, dalam hal ini warga GPIB 

Harapan Baru Bekasi mengatakan dengan tegas bahwa hanya kekristenan sajalah yang 

                                                           
44

 Majelis Sinode GPIB, Katekisasi GPIB (Jakarta: Kantor Sinode GPIB, 2010), 125. 
45

 John A. Titaley, Religiositas Di Alinea Tiga – Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-Agama 

(Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013), 1. 
46

 Titaley, 1. 
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menawarkan keselamatan, maka pernyataan dan keyakinan seperti itu harus ditinjau kembali. 

Keselamatan yang dipahami menurut iman Kristen tidak dapat dipakai untuk menilai konsep 

keselamatan dalam agama Islam, Hindu, maupun agama lainnya. Masing-masing agama 

memiliki konsep keselamatannya tersendiri. Konsep itu lahir berdasarkan Kitab Suci dan 

doktrin-doktrin yang lahir berdasarkan pemahaman iman mereka. 

Berdasarkan Injil Matius 28:19-20, pesan misioner yang harus dilakukan oleh 

segenap orang percaya adalah evangelisasi dan kristenisasi, seperti yang diyakini oleh warga 

GPIB Harapan Baru Bekasi. Namun, adalah baik jika pesan yang diberitakan bukanlah hasil 

interpretasi yang keliru atas (teks) Alkitab yang diyakini sebagai Firman dari Tuhan.  

Yesus Kristus adalah jalan untuk mengenal Allah, Sang Bapa, yang mengutusnya 

datang ke tengah-tengah dunia. Yesus Kristus akan menuntun setiap orang yang mau 

mengikutiNya untuk mengenal dan mengalami Allah. "Akulah jalan dan kebenaran dan 

hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku", begitulah 

yang dikatakanNya. Dialah sosok yang kepadaNya umat manusia dapat ikuti, yakini, dan 

syukuri. Dialah sosok yang mengajarkan bagaimana seharusnya hidup yang berkenaan di 

hadapan Allah. Dialah sosok yang menawarkan cara yang benar untuk hidup. Dialah sosok 

yang telah merekonsiliasi hubungan manusia dan Allah yang telah rusak akibat dosa. Dialah 

sosok yang membuat manusia kembali berharga di hadapan Allah. Dialah sosok yang rela 

mati demi umat manusia yang telah mendukakan hati Allah melalui dosa-dosa.  

Jika karenaNya umat beragama saling berkonflik, jika karenaNya umat beragama 

saling mengklaim diri yang paling benar dan memandang rendah agama lain, jika karenaNya 

tidak ada kasih dan perdamaian, maka di situlah terletak kekeliruan yang besar.
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5. Penutup 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, maka dalam bagian 

ini, penulis akan membuat suatu kesimpulan tentang pemahaman warga GPIB Harapan Baru 

Bekasi tentang konsep keselamatan di dalam Yohanes 14:6 serta mencoba memberikan 

beberapa saran. 

 

5.1.  Kesimpulan 

Pertama, usia yang masih muda dapat menjadi faktor penyebab warga jemaat GPIB 

Harapan Baru Bekasi belum sepenuhnya memahami konsep keselamatan sesuai pemahaman 

iman GPIB. Penafsiran yang bersifat eisegesis (memasukan situasi masa kini tertentu ke 

dalam konteks teks dan teks) bukanlah jalan yang baik untuk komunitas yang majemuk 

seperti daerah Bekasi Berat pada khususnya dan negara Indonesia pada umumnya.   

Kedua, penafsiran seperti itu secara perlahan telah membentuk pola pikir yang 

bersifat eksklusif di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat. Eksklusivisme bukanlah sikap 

hidup yang tepat di tengah-tengah realita kemajemukan masyarakat. 

Ketiga, selain faktor usia gereja dan jemaat yang masih muda, ketertarikan warga 

jemaat untuk mendalami topik-topik diskusi tentang hal-hal yang berbau doktrin masih 

tergolong rendah. Warga jemaat cenderung nyaman menerima apa yang sudah ditetapkan dan 

disepakati daripada mempelajari mengkritisi kembali apa yang mereka terima. Kesibukan 

pekerjaan di kota sibuk seperti Jakarta adalah alasan yang paling umum dipakai oleh warga 

jemaat atas minimnya ketertarikan mereka untuk mengetahui lebih banyak doktrin atau 

konfesi-konfesi gerejawi. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan pada pembahasan pemahaman warga GPIB Harapan Baru Bekasi 

tentang konsep keselamatan di dalam Yohanes 14:6, maka penulis menemukan beberapa hal 

sebagai saran terkait hasil penelitian ini. Pertama, gereja, dalam hal ini GPIB Harapan Baru 

Bekasi kiranya perlu memperbanyak metode Penelahaan Alkitab (PA) dalam kebaktian-

kebaktian. Kegiatan PA dapat memacu kekritisan pemahaman warga jemaat. Untuk dapat 

melaksanakan kegiatan PA yang efektif, majelis jemaat yang biasanya menjadi pelayan 

firman sekaligus pelaksana (fasilitator) kegiatan PA sebaiknya dilengkapi dengan 

pemahaman yang benar terkait topik dan teks Alkitab yang akan ditelaah. 

Kedua, gereja lebih memperhatikan kualitas calon anggota sidi gereja yang sedang 

mengikuti katekisasi. Katekisasi adalah wadah yang krusial dalam proses penanaman 

pemahaman yang benar mengenai semua hal tentang iman Kristen.  

Ketiga, gereja kiranya lebih peka terhadap pergumulan-pergumulan kehidupan masa 

kini, termasuk isu-isu eksklusivisme agama. Gereja biasanya terlalu nyaman dengan 

pembahasan hal-hal yang bersifat rohani atau spiritualitas belaka. Gereja seharusnya tidak 

menutup mata terhadap isu-isu kehidupan teraktual. Keacuhan gereja seperti itu dapat 

menyebabkan munculnya sikap eksklusif akibat pemahaman yang tidak terarahkan dengan 

tepat.  
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